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1 - INTRODUÇÃO



DesdeNo Brasil, a utilização das 
radiações ionizantes e dos materiais 
radioativos e nucleares é regulamentada 
pela Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN).
A melhor proteção para quem trabalha 
com radiações ionizantes e com 
materiais radioativos, é o conhecimento 
e a r

Desde que as radiações ionizantes começaram a
ser empregadas na vida cotidiana, surgiram os
primeiros relatos sobre efeitos biológicos causados
por ela. Com passar do tempo os efeitos nocivos
decorrentes do uso indevido da radiação ionizante
puderam ser estudados e fizeram com que fosse
criado um novo ramo da ciência, a proteção
radiológica, com a finalidade de proteger os
indivíduos, regulamentando e limitando o uso das
radiações em condições aceitáveis.



A proteção radiológica, ou simplesmente
radioproteção, pode ser definida como conjunto de
medidas que visa a proteger o homem e o meio
ambiente de possíveis efeitos indevidos causados
pela energia atômica, ao mesmo tempo que
possibilita à humanidade de desfrutar dos seus
inúmeros benefícios.

A partir do princípio que protegendo-se
suficientemente às pessoas, o ambiente estará
automaticamente protegido, já que esses
elementos estão intimamente interligados.



Essa proteção deve abranger tanto os 
indivíduos cujas atividades envolvam radiação
ionizante quanto às pessoas que não estão
diretamente envolvidas mas que podem sofrer
consequências por estar em ambientes
próximos às instalações radiativas ou
nucleares.

No Brasil, a utilização das radiações ionizantes 
e dos materiais radioativos e nucleares é 
regulamentada pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN).



Hoje, uma quantidade considerável de indústrias 
utiliza radiação ionizante em suas linhas de produção 
de maneira eficiente e segura. 

A radiação pode ser usada em processos muito 
distintos que vão desde a esterilização até alterações 
de propriedades de inúmeros materiais. 
Particularmente a propriedade de a radiação perder 
energia quando atravessa um meio material, 
possibilitou o desenvolvimento dos chamados 
medidores nucleares que são equipamentos  muito 
sensíveis utilizados para controlar espessuras, níveis 
e densidades de diversos materiais. 
Esses instrumentos possibilitam que as medições 
sejam realizadas de maneira segura ainda que 
estejam em condições de alta temperatura e pressão, 
a baixo custo e sem contato com o produto



Vamos começar com uma breve apresentação do histórico
desse assunto, para vermos como foram desenvolvidos os
métodos eficazes de proteção dos quais nos apropriaremos.

Em 1895, o pesquisador alemão Wilhelm Conrad
Roentgen descobriu os raios X que conseguiam atravessar o
corpo humano e impressionar chapas fotográficas

Roentgen e a primeira radiografia da História: a mão de sua esposa com o anel de casamento.

UM BREVE HISTÓRICO



Em 1896 Antoine Henri 
Becquerel anunciou que um 
sal de urânio com que ele 
fazia experimentos emitia 
energia na forma de 
radiação, mesmo 
sem terem sido 
previamente expostos à luz 
e capaz de impressionar 
chapas fotográficas 
embaladas.



Atraídos pelos 
trabalhos de 
Becquerel, o casal 
Pierre e Marie Curie 
verificaram que essa 
propriedade era 
inerente não só ao 
Urânio e acabaram por 
descobrir que o 
Polônio e o Rádio 
também eram 
radioativos.



Após essas descobertas, diversas substâncias
radioativas passaram a ser comercializadas
livremente, acreditando-se em suas características
terapêuticas. Acreditava-se que as novas
propriedades descobertas poderiam curar desde o
câncer até doenças mentais.

Produtos radioativos como creme dental com tório,
bastão de rádio e drágeas para ingestão eram
comercializados sem nenhum controle



Os Raios-X também eram utilizados indevidamente
por causa do desconhecimento da totalidade dos
seus efeitos: A figura abaixo mostra o “shoe-fitting
fluoroscope” usado em sapatarias americanas entre
1930 e 1950. Ao olhar por uma das janelas de
visualização na parte superior, você poderia ver
uma imagem fluorescente dos ossos dos pés e do
contorno dos sapatos que estavam sendo
experimentados.



No final da década de 30, já era conhecido o fato
que o átomo podia ser rompido e que uma grande
quantidade de energia era liberada nessa ruptura,
ou seja, na fissão do átomo. Essa energia foi
designada como "energia atômica" e mais tarde
como "energia nuclear" e sua primeira utilização foi
bélica, graças ao quadro de guerra vigente.

Paralelamente aos desenvolvimentos bélicos, havia
também a preocupação na aplicação da energia
nuclear inúmeras aplicações pacíficas. Até hoje a
sociedade utiliza materiais radioativos e energia
nuclear em diversas áreas do conhecimento.



EXEMPLOS DE UTILIZAÇOES DE 
RADIOISÓTOPOS



Os efeitos nocivos decorrentes do uso indevido da
radiação ionizante puderam ser estudados no
decorrer desse período de desenvolvimento. A
proteção radiológica surgiu para regulamentar e
limitar o uso das radiações em condições
aceitáveis.

A proteção radiológica desenvolveu-se como sendo
um conjunto de técnicas muito eficazes de
precaução visando proteger a todos os que travam
ou possam vir a travar contato com a radiação
ionizante.



EVOLUÇÃO DOS LIMITES DE DOSE
Como resultado dos estudos em proteção

radiológica, em 32 anos, o limite de dose para os
trabalhadores que lidam com radiação ionizante
caiu incríveis 12.500%. Tamanho aumento de
precaução jamais aconteceu em nenhum outro
ramo da segurança industrial.



Fora da indústria também foram desenvolvidas ações que
tornam segura a aplicação de radiações ionizantes em
nosso dia a dia: produtos como os que haviam no início
não existem mais e atualmente tudo aquilo que envolve
radiacão ionizante é utilizado e controlado com acuidade e
eficiência em todo mundo.

No Brasil seguimos normas e padrões de segurança
regulamentados e controlados pela CNEN – Comissão
Nacional de Energia Nuclear, que por sua vez segue
rigorosamente diversas organizações internacionais, como
por exemplo a Comissão Internacional de Proteção
Radiológia (ICRP - International Comission on Radiation
Protection).

O respeito às normas faz com que o trabalho com
radiação ionizante tenha o mesmo nível de segurança que
nos demais setores industriais.



A PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
ABRANGE OS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE  
EXPOSTOS (IOE) 

Considera-se IOE todo indivíduo sujeito à exposição
rotineira ou potencial em decorrência de seu trabalho ou
treinamento excluindo-se a radiação natural do local.

TAMBÉM ABRANGE INDIVÍDUOS DO PÚBLICO
Entende-se como indivíduo do público qualquer 

membro da população quando não submetido exposição 
ocupacional ou médica, incluindo trabalhadores quando 
ausentes das áreas restritas da instalação.



De acordo a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR - CNEN, uma instalação radiativa é um
estabelecimento aonde se produzem, utilizam,
transportam ou armazenam fontes de radiação
ionizante, mesmo que a prática ocorra em apenas
uma parte do local.
Isso significa que ainda que a operação com
fontes de radiação ocorra em apenas uma região
da fábrica, toda ela será abrangida pela proteção
radiológica, uma vez que teremos tanto indivíduos
do público quanto IOE trabalhando na instalação.

MAS O QUE É UMA “INSTALAÇÃO”?



2 – ESTRUTURA DA MATÉRIA



Sabemos que toda matéria é composta pela
combinação de um número relativamente pequeno
de elementos químicos conhecidos.

Elemento químico, por sua vez, é um conjunto de
átomos com mesmo comportamento, ou seja, os
átomos são a menor parte desse conjunto.

Os elementos químicos conhecidos podem ser
organizados de acordo com as suas características.
Essa forma de organização chama-se Tabela
Periódica.



Na tabela periódica encontramos informações
sobre o número atômico, o símbolo e a massa
atômica de cada um dos elementos químicos
conhecidos.



ESTRUTURA DO ÁTOMO
Os átomos são compostos de pequenas
partículas:

Os prótons com carga elétrica positiva e
os nêutrons desprovidos de carga elétrica,
encontram-se em seu interior numa região
chamada núcleo atômico. Nessa região está
concentrada mais cerca de 99,98% da
massa do átomo.

Os elétrons possuem carga elétrica negativa e giram em órbitas
ao redor do núcleo numa região denominada eletrosfera. É a
extensão dessas órbitas que determina o tamanho do átomo.

Em um átomo eletricamente neutro, o número de prótons em
seu núcleo é igual ao número de elétrons em sua eletrosfera.
Quando essa igualdade é rompida, ele transforma-se em um íon.



Os elétrons são responsáveis pelo comportamento
químico do átomo, pela maneira com que ele
interage com os outros átomos ou moléculas.

Porém, o que define as características físicas de um
átomo, o que o diferencia dos demais é o número
de prótons em seu interior. Por esse motivo, a
Tabela Periódica apresenta os elementos em ordem
crescente de número atômico.

Número atômico é o número de prótons no 
interior do átomo. Num átomo neutro, ele 
sempre será igual ao número de elétrons.



Átomos que possuem mesmo número atômico (A)
são denominados isótopos.

Os isótopos são de especial interesse para nós,
porque muitos uma importante característica: são
instáveis e portanto, capazes de emitir algum tipo
de radiação. Neste caso eles são chamados
de isótopos radioativos ou radioisótopos.

Mas nem todos os isótopos são radioativos. Como
veremos nos exemplos a seguir:



Os isótopos do elemento Hidrogênio possuem o
mesmo número atômico (1), mas diferentes massas.
O isótopo com massa 1 é o mais comum e não é
radioativo. Já o isótopo com número de massa 2 é
radioativo e dá origem às bombas de hidrogênio, e o
isótopo com massa 3, ocorre em quantidades
menores e é também radioativo.

Isótopos do Hidrogênio



O isótopo de Carbono 14 é um radioisótopo 
artificial, embora também exista na atmosfera, já 
o Carbono 12 é o mais comum na natureza, está 
presente no diamante, na grafite, etc.

O Carbono 14 é responsável por decifrar a idade 
de fósseis antigos, e por isso é elemento base na 
Arqueologia.

Isótopos do Carbono



O isótopo de Urânio 238 não é radioativo, mas 
o 235 sim, e é usado para construir os reatores 
nucleares e as bombas atômicas.

Isótopos do Carbono



Como foi dito anteriormente, os elétrons orbitam ao
redor do núcleo. As órbitas eletrônicas são estados
estacionários de energia e ao permanecer em uma delas,
o elétron não ganha nem perde energia.

Porém, ao receber uma quantidade determinada de
energia, o elétron pode pular para uma órbita mais
afastada do núcleo. Quando tal ocorre, define-se que o
átomo ficou excitado. Após um tempo o elétron retornará
à sua órbita original e perderá o excesso de energia
emitindo luz ou raios-x.

Concluímos então que quanto maior a energia do elétron,
mais afastado ele estará do núcleo, podendo caso receba
uma quantidade suficiente de energia, ser ejetado do
átomo. Nesse caso, dizemos que o átomo ficou ionizado.

TRANSIÇÕES NA ELETROSFERA



IONIZAÇÃO E EXCITAÇÃO



3 – RADIAÇÕES



O  QUE É RADIAÇÃO?

Referimo-nos à radiação usualmente como sendo
partículas e campos que se propagam no espaço
transferindo energia de um lugar a outro.

É usual dividirmos as radiações em dois tipos: a
radiação ondulatória (ou radiação eletromagnética)
e a radiação corpuscular (fragmentos do próprio
núcleo atômico).

Essa divisão, porém, é para fins didáticos e práticos,
pois essas manifestações são basicamente o mesmo
fenômeno físico, que é o transporte da energia
proveniente de uma transição nuclear.



Chamamos de espectro eletromagnético o grupo de
radiações de natureza ondulatória. Estas radiações
também são conhecidas como radiações
eletromagnéticas.

RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA



A radiação eletromagnética pode tanto ser
ionizante, como os raios cósmicos, a radiação
gama e os Raios X quanto não ionizante como a
radiação infravermelha, microondas, luz visível,
ondas de celular, rádio e TV.



Nosso foco neste treinamento são as
radiações com energia para ionizar os
átomos. Radiações emitida por celulares,
forno de microondas e grande parte do
espectro ultra violeta não têm energia
suficientes para tal e não são objeto de
estudo nem de preocupação do ponto de
vista da proteção radiológica.



O outro tipo de radiação
é a de natureza
corpuscular, composta
por partículas que
fazem parte do átomo,
como a radiação alfa
(núcleo de Hélio) e beta
(elétron gerado no
núcleo).

RADIAÇÃO CORPUSCULAR



Sabemos que uma radiação é ionizante quando
tem energia suficiente para arrancar elétrons dos
átomos que formam a matéria transformando-os
em íons ao atravessá-la.

Quando a radiação fornece
energia para um elétron orbital,
se o valor desta energia for maior
do que a energia que prende o
elétron ao átomo, este será
ejetado do átomo. Nesta
situação, o átomo deixa de ser
eletricamente neutro e dizemos
que ele ficou ionizado.

RADIAÇÕES IONIZANTES



Radiação é o termo utilizado para representar a 
propagação de energia de um ponto a outro. 

Ela pode ter natureza corpuscular, como a radiação alfa, 
beta emitidas por alguns materiais radioativos ou o feixe 
de elétrons ou qualquer outra partícula subatômica ou  
pode ter natureza eletromagnética como a radiação 
gama, os Raios-x e a luz visível. 

Ela pode ter energia suficiente para arrancar elétrons do 
átomo e neste caso é chamada radiação ionizante.

RESUMINDO



4 – O FENÔMENO DA RADIOATIVIDADE



RADIOATIVIDADE

A radioatividade provém da radiação emitida por
núcleos instáveis buscando a estabilidade. Devido
às intensidades das forças atuantes no núcleo, esse
tipo de radiação é altamente energética e portanto,
ionizante.

Mas por que alguns núcleos são instáveis?



O INTERIOR DO NÚCLEO ATÔMICO 

O núcleo atômico, onde está concentrada quase
toda a massa do átomo, é composto por partículas
denominadas nucleons: os prótons, partículas
positivas descobertas por Rutherford em 1919 e os
nêutrons, partículas eletricamente neutras com
praticamente a mesma massa do nêutron,
descobertas por James Chadwick em 1932.



Os nêutrons são sensíveis à força nuclear forte, que 
é uma força de alta intensidade e pequeno alcance. 
Essa força se contrapõe à repulsão eletrostática que 
ocorre entre os prótons porque eles todos possuem 
a mesma carga positiva. É a força nuclear que 
mantém o núcleo do átomo coeso.  Mas, conforme 
aumenta o número de prótons, o número de 
nêutrons necessários aumenta numa proporção 
maior resultando na instabilidade nuclear.



Assim, quanto maior o número de prótons no 
interior de um núcleo atômico, maior a 
quantidade de nêutrons necessária para mantê-lo 
coeso. Conforme aumenta o número de prótons 
num átomo, mais instável ele fica. Por isso que é 
mais comum encontrarmos elementos radioativos 
no final da tabela periódica





Quando um núcleo atômico se encontra instável
ele naturalmente emite energia e mesmo até alguns
de seus componentes para atingir uma configuração
mais estável de menor energia. Por esse motivo, um
núcleo instável pode emitir tanto radiação
eletromagnética quanto corpuscular.



Como vimos, a instabilidade nuclear aumenta na
mesma proporção do crescimento do número de
prótons e nêutrons no núcleo e é essa instabilidade
que origina o decaimento radioativo.



O decaimento radioativo sempre envolve pelo
menos a emissão de um desses emissão de três
tipos de radiação, todas ionizantes:

•partículas alfa: radiação corpuscular composta
de núcleos de hélio (2 prótons + 2 nêutrons);

•partículas beta: radiação corpuscular composta
de elétrons rápidos resultantes de decaimento
nuclear;

•raios gama: radiação eletromagnética de alta
energia e alto poder de penetração



Partículas alfa - α - Por possuírem carga e
possuem baixo poder de penetração e podem ser
barradas por alguns centímetros de ar.
Partículas beta - β – Também possuem carga e
massa mas por serem “menores” têm poder de
penetração maior que das partículas alfa,
conseguindo atravessar alguns centímetros de
materiais poliméricos;
Raios gama - γ - Por não possuírem nem carga
nem massa se propagando na forma de ondas
possuem grande poder de penetração

CARACTERÍSTICAS DA RADIAÇÃO 
NUCLEAR



A figura ilustra a capacidade de penetração
das radiações apresentadas em materiais
conhecidos.



Ocorre em átomos com elevado número de
nucleons, devido à repulsão eletrostática entre os
prótons que pode se sobrepor à força nuclear forte,
aquela que mantém o núcleo coeso. Nesse caso, o
núcleo pai emite uma partícula alfa (α) com dois
prótons e dois nêutrons e se transmuta num outro
átomo de núcleo com massa e carga menores, além
de energia. A mudança na carga nuclear (diminuição
em duas unidades) significa que o elemento inicial X
foi mudado em outro Y mais uma partícula alfa.

Cabe ressaltar que a partícula alfa é idêntica ao
núcleo do elemento Hélio, sendo muitas vezes
tratadas como tal.

DECAIMENTO ALFA



No exemplo abaixo, um isótopo 92 do elemento 
químico urânio que é radioativo e sofre decaimento 
alfa, emitindo uma partícula alfa que é um núcleo 
de Hélio e se transformando em um átomo de 
Thório. 



Se houver excesso de
nêutrons, o núcleo emite uma
partícula beta negativa, que é um
elétron gerado no interior do
núcleo, resultado da conversão de
um nêutron em um próton
(decaimento β-).

DECAIMENTO BETA
Esse tipo de decaimento pode ocorrer quando o núcleo

possui excesso de nêutrons ou quando possui excesso de
prótons em relação à sua estrutura estável.

Se o excesso for de carga
positiva, o núcleo emite um
partícula beta positiva
denominada pósitron que é o
resultado da conversão do próton
em um nêutron (decaimento β+).



No exemplo, um isótopo 14 do elemento químico 
carbono e é radioativo sofre decaimento beta 
negativo, emitindo um elétron mais um neutrino e 
se transformando em um átomo de Nitrogênio. 



O isótopo 10 do mesmo elemento químico 
carbono também é radioativo mas sofre 
decaimento beta positivo, emitindo um pósitron
mais um neutrino e se transformando em Boro. 



Cabe ressaltar que o núcleo não contém
elétrons. As partículas beta (elétrons rápidos
originados no núcleo atômico) emitidas nesse
tipo decaimento correspondem à transformação
de um próton em um nêutron ou de um nêutron
em um próton.

Neste processo, são criadas outras
partículas, o neutrino ou o anti-neutrino
que interagem muito pouco com a matéria, e
por esse motivo, fogem do escopo desse curso.

ELÉTRONS NO NÚCLEO 
ATÔMICO??



O decaimento gama ocorre geralmente após um
decaimento alfa ou beta. Ele acontecerá caso o
núcleo residual ainda esteja excitado, ou seja
com excesso de energia: para atingir o estado
fundamental o núcleo emite a energia
eletromagnética na forma de radiação gama.

DECAIMENTO GAMA



Por se tratar de radiação eletromagnética,
sem carga nem massa, ao ser emitida não
altera o número de prótons nem o de nêutrons
no interior do átomo. Nesse caso, então, o
então átomo não se transmuta em outro e
permanece com as mesmas características
químicas que tinha.



Decaimento alfa é a emissão de partículas alfa pelo 
núcleo e resulta em transmutação do elemento 
químico em outro;

Decaimento beta é a emissão de partículas beta  
pelo núcleo e também resulta em transmutação do 
elemento em outro;

Decaimento gama é a emissão de radiação 
eletromagnética pelo núcleo, não resulta em 
transformação e o elemento permanece com as 
mesmas características químicas e físicas;

Toda radiação nuclear é ionizante.

RESUMINDO



5- RAIOS-X
Será que toda radiação ionizante é de 
origem nuclear???



RAIOS X – radiação ionizante 
com origem na eletrosfera.

Chamamos de Raios-x à radiação eletromagnética de
alta energia, portanto ionizante, que tem origem na
eletrosfera. Essa emissão pode ser resultante tanto da
alteração da velocidade de um elétron quanto do desvio
de sua trajetória por núcleos atômicos.

As máquinas que geram Raios X artificiais
são equipamentos elétricos que dependem de aplicação
de alta tensão e que por este motivo podem ser
desligadas, deixando de emitir radiação ionizante.

Podemos separá-los em Raios X Característicos e Raios X
de frenamento (Bremsstrahlung) de acordo com o tipo
de interação que ocorre entre os elétrons e o alvo
atingido.



Quando um elétron é retirado de sua órbita na
eletrosfera do átomo, a lacuna deixada por este
elétron é preenchida imediatamente por um mais
externo. Como os elétrons mais afastados estão mais
energéticos, esta energia excedente é liberada na
forma de Raio-x, e seu valor é a diferença de energia
entre as duas órbitas.

Como a estrutura
eletrônica de um átomo
depende da constituição de
seu núcleo, a energia do Raio
X emitido dessa forma é
característica de cada
elemento químico. E pode ser
usado inclusive para sua
identificação.

RAIOS X CARACTERÍSTICOS



Sempre que uma carga elétrica 
é desacelerada ela gera 
radiação eletromagnética. No 
caso de um elétron, o núcleo 
de um átomo pode atraí-lo e 
alterar seu curso por causa da 
interação eletromagnética 
entre eles. 

BREMSSTRAHLUNG

Esse processo faz o elétron emitir a energia 
perdida na forma de Raios X, processo que é 
chamado raio-x de frenamento ou 
Bremsstrahlung. 



A energia desses raios-x 
varia de zero até o valor 
máximo do elétron 
freado. Se olharmos para 
um gráfico do espectro 
de raios x, isso é refletido 
por ele apresentar os 
picos dos raios-x 
característicos sobre o 
espectro contínuo de 
bremsstrahlung.



6 – Atividade e meia vida



Denominamos radioatividade à esta 
propriedade de determinados tipos de elementos 
químicos de emitirem tais radiações de maneira 
natural ou artificial e fonte radioativa o local de 
onde partem essas radiações.

Como a radiação de uma fonte  radioativa não é 
emitida toda de uma vez, não é possível 
determinar o momento exato que ela será 
emitida, mas observou-se que a probabilidade de 
ocorrer o decaimento é uma constante 
característica do núcleo radioativo.



ATIVIDADE
A atividade de uma fonte é caracterizada pelo 
número de decaimentos que ocorrem em um certo 
intervalo de tempo. Como atividade é proporcional 
ao número de núcleos instáveis presentes, ela decai 
exponencialmente de tal forma que diminui muito 
mas nunca chega a zero.

Sua unidade atual é o becquerel (Bq), definido como 
a atividade de um material radioativo que apresente 
uma desintegração por segundo (dps). A unidade 
antiga era o curie (Ci) que correspondia ao número 
de transformações por segundo de 1 grama do 
elemento 226Ra (Radio).

1 Bq = 1 dps 1 Ci = 3,71010 dps = 3,71010 Bq



Uma fonte é radioativa quando possui qualquer
quantidade de elemento radioativo em seu interior,
quantidade essa que diminuirá com o tempo, de
um maneira característica para cada elemento.

Assim, passado um tempo teremos exatamente a
metade do número inicial de núcleos excitados. Ao
tempo necessário para que isso ocorra,
denominamos meia vida do elemento,
representada pelo símbolo T1/2 e também é
característica de cada elemento radioativo.



MEIA - VIDA

T= 0                      T =1 meia vida T=2 meias vidas T=3 meias vidas T=4meias vidas T=5meias vidas

Após transcorrido o tempo correspondente a
uma meia vida de um radioisótopo, o número
de núcleos que ainda não se desintegraram é
igual à metade do número de núcleos iniciais.



Vamos relembrar que uma fonte de Raios-x é
uma fonte de radiação ionizante que não possui
material radioativo em seu interior.

Então, para um fonte de raios-x, como por
exemplo uma ampola de raios-x, não faz sentido
falar em meia vida ou em atividade, pois são
conceitos que só se aplicam a fontes radioativas.



7 – INTERAÇÃO DA 
RADIAÇÃO COM A MATÉRIA



Qualquer tipo de radiação vai perdendo energia
ao atravessar corpos materiais. A este processo
damos o nome de interação da radiação com a
matéria e se dá de modos diferentes de acordo
com o tipo e a energia inicial da radiação
emitida, produzindo diversos efeitos, dos quais
vamos rever pois estão ligados aos efeitos
biológicos provocados pela radiação

•Excitação atômica ou molecular;

•Ionização;

•Radiação de freamento (Bremsstrahlung).



Chamamos excitação ao que ocorre quando
elétrons são deslocados para orbitais mais
externos. Neste caso, dizemos que o átomo se
encontra num estado excitado e, oportunamente
desexcitará devolvendo ao meio externo a
energia recebida na forma de um fóton (raio X ou
luz visível).

Excitação



Ionização
Para que ocorra ionização, é necessário que a
radiação incidente tenha energia suficiente
para arrancar um elétron do átomo, que nesse
caso deixa de ser neutro e transforma-se num
par elétron livre mais íon positivo

Radiação 
ionizante



A Radiação de frenamento (Bremsstrahlung) ocorre
quando partículas carregadas sofrem a ação dos campos
eletromagnéticos atômicos e são desaceleradas. Como toda
carga elétrica acelerada emite radiação, de sua energia cinética
é convertida em radiação eletromagnética na forma de raios-X.

Bremsstrahlung



Quando um corpo material, vivo ou não é exposto, 
à radiação dizemos que ele foi irradiado. 

Assim, a irradiação é a exposição de um objeto ou 
de um corpo à radiação, com o sem contato com a 
fonte radiativa.

O processo de irradiação pode ser utilizado em 
tratamentos médicos, para conhecer e alterar 
características de materiais, e pode também gerar 
efeitos biológicos, o que é a preocupação maior da 
proteção radiológica.

Radiação e irradiação



Para proteção à radiação ionizante, existem
três medidas de proteção são três fatores
básicos de proteção radiológica que estão
decorrem das propriedades das fontes e que
estão sempre à nossa disposição, conhecidos
como

Distância
O fluxo de radiação 

diminui com a 
distância

Blindagem
Meio eficaz para evitar 

um campo de 
radiação

Fatores de proteção 
Radiológica

Tempo
Quanto menor o tempo 

de exposição, menor 
a dose.



LEI DO INVERSO DO QUADRADO DA DISTÂNCIA

Quanto mais
longe da fonte, 
menor o fluxo
de radiação

Uma fonte radiativa emite radiação igualmente em
todas as direções, do mesmo modo que o Sol ou uma
lâmpada comum de filamento.
Como mostra a figura, o fluxo de radiação diminui com
o inverso do quadrado da distância, ou seja, se
dobrarmos a nosso afastamento em relação à fonte, o
fluxo será quatro vezes menor. Se triplicarmos a
distância, o fluxo será nove vezes menor e assim
sucessivamente.



BLOQUEIO DA RADIAÇÃO

As radiações ionizantes
possuem poder de penetração
diferentes na matéria, de acordo
com suas características.

As radiações γ e X, por
serem eletromagnéticas, possuem
um poder de penetração bastante
elevado e são mais difíceis de
serem barradas.

As partículas alfa não conseguem ultrapassar uma folha
de papel enquanto a partícula beta atravessa o papel, mas pode
ser barrada completamente por uma folha fina de alumínio.



1.Quanto menos tempo ficarmos exposto a uma
fonte de radiação menor a dose de energia
depositada.

2.Como a intensidade do feixe de radiação cai com
a distância, devemos nos manter o mais afastado
possível da fonte de radiação;

3.Do bloqueio da radiação concluimos que a
blindagem correta nos protege da radiação
ionizante.



1. Minimizar o tempo de 
exposição – assim uma
quantidade menor de radiação
número menos de partículas
poderá nos atingir;

2. Aumentar a distância em
relação à fonte de radiação
– assim o fluxo de partículas
também diminuirá

3. Interpor uma barreira física
- Para barrar a radiação
incidente

PARA COLOCAR EM PRÁTICA



8 – Fontes de radiação



Estamos continuamente expostos à radiação
proveniente de diferentes fontes. Todas as
espécies da Terra têm existido e evoluído em
ambientes nos quais têm sido expostos à radiação
natural. Mais recentemente, os humanos e outros
organismos vivos têm sido também expostos a
fontes artificiais desenvolvidas pelo homem desde
o século passado. Mais de 80% de nossa
exposição provém de fontes naturais e apenas
20% de fontes artificiais feitas pelo homem –
principalmente de aplicações da radiação na
medicina.



Uma forma de classificar a exposição à radiação 
é verificar de que modo ela nos irradia. 
Substâncias radioativas e radiação presentes no 
ambiente podem irradiar a nosso corpo de fora 
– externamente. Ou nós podemos inalar 
substâncias presentes no ar, ingerir na comida 
ou na água ou, ainda, absorver através da pele 
ou por ferimentos, sendo irradiados por dentro –
internamente. 
De modo global, doses de exposições internas e 
externas são tratadas quase da mesma forma. 



FONTES NATURAIS DE RADIAÇÃO

A vida em nosso planeta sempre esteve sujeita à
radiação proveniente de diversas fontes naturais.

Temos a radiação cósmica de fundo proveniente
do espaço e que tem como origem provável a
formação do universo, a radiação proveniente do
Sol e de outras estrelas.

Materiais radioativos estão presentes em
quantidade variável nos alimentos, nas rochas e
no solo, e também constituem fontes naturais de
radiação.



FONTES CÓSMICAS

Os raios cósmicos são a maior fonte natural de 
exposição externa à radiação. A maioria desses 
raios tem origem no mais profundo espaço 
interestelar; alguns são liberados pelo sol durante 
as erupções solares. Esses irradiam a Terra 
diretamente e interagem com a atmosfera, 
produzindo diferentes tipos de radiação e de 
materiais radioativos



FONTES TERRESTRES
Tudo sobre a Terra e no seu interior contém 
radionuclídeos que podemser encontrados no solo –
como o Potássio-40, Urânio-238 e o Tório-232 – junto 
com os radionuclídeos produzidos por seus 
decaimentos – como o Rádio-226 e o Radônio-222 – e 
têm emitido radiação desde antes que a Terra tivesse 
sua forma atual. 
Alimentos e bebidas também podem conter 
radionuclídeos provenientes de fontes naturais. Os 
radionuclídeos podem ser transferidos das rochas e 
minerais presentes no solo e na água para as plantas, 
seguindo depois para os animais. Assim, as doses 
variam dependendo das concentrações de 
radionuclídeos nos alimentos e na água, e dos hábitos 
alimentares locais



FONTES ARTIFICIAIS DE RADIAÇÃO
O uso da radiação tem aumentado significantemente 
durante as últimas décadas devido aos cientistas 
terem aprendido a usar a energia do átomo para 
diversas finalidades, de aplicações militares a médicas 
(p.ex. tratamento do câncer), na produção de 
eletricidade e em aplicações domésticas (p.ex. 
detectores de fumaça).

As doses individuais provenientes de fontes artificiais 
de radiação variam muito. A maioria das pessoas 
recebe uma dose relativamente pequena proveniente 
dessas fontes, mas alguns recebem doses muito 
superiores à média. As fontes artificiais de radiação 
são, geralmente, bem controladas por medidas de 
proteção à radiação. 



O uso da radiação em medicina para o diagnóstico e o 
tratamento de certas doenças é a principal fonte 
artificial de exposição no mundo. Em média, isso 
contribui em 98% da exposição à radiação de todas as 
fontes artificiais e, depois das naturais, é o segundo 
maior contribuinte para a exposição da população em 
todo o mundo, representando aproximadamente 20% 
do total. 

Aplicações médicas



Fontes de radiação são utilizadas em muitas
aplicações industriais. Essas aplicações
incluem irradiação industrial para esterilização
de produtos médicos e farmacêuticos,
preservação de produtos alimentícios ou
eliminação de infestação de insetos;
radiografia industrial utilizada no exame de
defeitos em juntas metálicas soldadas; bem
como fontes radioativas usadas em
dispositivos para medir espessura, umidade,
densidade e nível de materiais e fontes
radioativas seladas usadas em pesquisa.

Aplicações industriais



A radiação natural contribui aproximadamente com
68% da dose anual recebida pela população.

Dos 32% restantes oriundos de fontes artificiais de
radiação, sendo que apenas uma pequena fração é devida à
exposição ocupacional.

A figura ao lado nos mostra a
proporção das exposições à radiação
ionizante. Nela podemos ver que
grande parte da dose recebida por
fontes artificiais é decorrente da
exposição para fins médicos. A
exposição ocupacional ocorre
principalmente nas atividades com
fontes expostas de radiação e
mineração, das quais os medidores
estão excluídos por serem selados .



9 – DETECÇÃO DA RADIAÇÃO



Como resultado das diversas formas de interação
da radiação com a matéria é possível estabelecer
relações matemáticas entre a intensidade de
radiação e a espessura atravessada de um certo
tipo de material, para todos os tipos de radiação.

Essas relações, que dependem do tipo de
radiação incidente e das características do material
exposto, podem ser empregadas em diversos
ramos da proteção radiológica, tais como, cálculo
de blindagens, determinação da dose de radiação
a que um órgão interno foi exposto e no projeto de
medidores de radiação.



DETECÇÃO DA RADIAÇÃO
Como vimos, a interação da radiação com a matéria

pode ser descrita pelas características tanto do material,
quanto da radiação incidente. Assim, medir a radiação
trata-se de avaliar sua absorção através de um volume
selecionado de detecção.

Quanto maior o volume de material de detecção,
maior a eficiência da medição, além disso, podemos ter
diferentes constituições e estados físicos: desde sólidos
cristalinos até ampolas com gases específicos são
empregados como detectores de radiação.

Cada tipo de radiação terá um medidor mais
indicado, porém nas aplicações industriais são os três
mais utilizados são:

I. Contador Geiger-Muller;
II. Câmara de Ionização;
III.Dosímetros;



Foi um dos primeiros 
dispositivos eletrônicos de 
medição de radiação. O 
volume de detecção é uma 
ampola de gás selada na 
qual se aplica uma tensão 
relativamente alta (em 
torno de 400 V). Uma 
descarga elétrica é 
provocada pela radiação ao 
atravessar este gás, 
gerando um pulso elétrico 
que é contado por um 
circuito específico.

CONTADOR GEIGER-MÜLLER



Nesse tipo de medidor, a intensidade da radiação é
diretamente proporcional ao número de pulsos
elétricos medidos.
Não mede diretamente a radiação, porém permite
desenhos compactos e robustos, sendo por isso
amplamente usado na indústria.



Este medidor indica diretamente a intensidade da
radiação, sendo o mais preciso dos três modelos,
porém requer circuitos mais sensíveis e um volume
maior de detecção.
São usados como o detector em sistemas de
medição de nível e espessura de processos
industriais.

CÂMARA DE IONIZAÇÃO



O volume de detecção é uma ampola de gás
selada na qual se aplica uma tensão relativamente
baixa (em torno de 80 V). Quando a radiação
incidente ioniza este gás, o circuito coleta as
cargas geradas. A intensidade da radiação é dada
pela carga elétrica coletada.



DOSÍMETRO TERMOLUMINESCENTE

O volume de detecção é um sólido cristalino com a
propriedade de emitir luz quando aquecido. A cor
desta luz emitida depende da intensidade de
radiação a que ele foi exposto, então, quanto
maior a intensidade da luz emitida, maior terá sido
a exposição do cristal à radiação.



Na prática, são empregados dois tipos diferentes de
cristal termoluminescente e que são embalados para
proteger da exposição à iluminação ambiente.

Neste caso não temos um circuito eletrônico
associado ao medidor, sendo necessário um
equipamento especial para a leitura da dose de
radiação acumulada.

Como são extremamente simples, robustos e
compactos são largamente utilizados como dosímetros
pessoal e de área na indústria, uma vez que sua
operação independe do trabalhador, o que permite
acompanhamento fiel de sua exposição à radiação.



A radiação ionizante pode causar alguns efeitos
no meio que atravessa que podem ser usados
para medir ou indicar a presença de um campo
de radiação. Cada tipo da radiação interage de
forma diferente com a matéria, e cada detector
tem características que são necessárias
conhecer para saber o uso mais adequado.
Antes de se medir uma fonte de radiação é
preciso se ter em mente o tipo e a velocidade
da resposta necessária. A tabela a seguir
sumariza características dos principais
detectores de radiação empregados nas práticas
industriais



DETECTOR RESPOSTA LEITURA GRANDEZA APLICAÇÃO
PRINCIPAL

Câmara
de Ionização

Lenta Direta Dose Levantamento
Radiométrico

Geiger –
Muller

Rápida Direta Taxa de 
dose

Busca por fonte 
perdida,
Levantamento 
Radiométrico

Dosímetro Muito lenta Indireta Dose Dosimetria
Pessoal



A busca por fontes perdidas inclui também a averiguação
de integridade de blindagem de equipamentos geradores
de radiação, como aceleradores de elétrons e ampolas de
Raios X.

Os contadores Geiger-Muller, por sua robustez,
simplicidade e relação custo benefício são os mais
empregados nas indústrias, porém para algumas
aplicações a CNEN recomenda que a instalação possua ao
menos uma câmara de ionização, como são os casos dos
irradiadores de grande porte e dos aceleradores de
partículas.

As Câmaras de Ionização são de fundamental importância
na área médica, pois são os instrumentos que indicam a
dose a ser administrada no tratamento das enfermidades.



Um sistema de detecção da radiação deve possuir as seguintes
características:
● Repetibilidade: concordância dos resultados obtidos sob as

mesmas condições de medição;
● Reprodutibilidade: concordância dos resultados obtidos em

diferentes condições de medição;
● Estabilidade: aptidão do instrumento conservar constantes

suas características de medição ao longo do tempo;
● Exatidão: grau de concordância dos resultados com o valor

de referência a ser determinado;
● Precisão: grau de concordância dos resultados entre si,

normalmente expresso pelo desvio padrão em relação à
média;

● Sensibilidade: razão entre a variação da resposta de um
instrumento e a correspondente variação do estímulo;

● Eficiência: capacidade de converter em sinais de medição os
estímulos recebidos.



Mesmo atentando a todas essas características,
não existe uma medida absolutamente exata e sim
um intervalo de confiança que é aceitável na
medida. Isso significa que o resultado de uma
medição precisa indicar sua incerteza para ter valor
metrológico.

Assim, em todas as medições, principalmente as
mais complexas e importantes, além dos registros
dos valores das medições, o ideal é manter uma
planilha contendo os diversos componentes de
incerteza, com seus respectivos valores, que pode
por exemplo, ser calculado através de desvio
padrão.



10  - MONITORAÇÃO E 
DOSIMETRIA



O objetivo imediato da proteção radiológica
ocupacional é evitar que os indivíduos recebam
doses excessivas ou desnecessárias, garantindo
um ambiente de trabalho aceitavelmente seguro. A
avaliação de seus resultados é feita a partir da
monitoração que deve abranger medidas, sua
interpretação e análise, tomadas no próprio
indivíduo e no local onde ele trabalha visando
detectar os índices de radiação existentes nesses
locais, alertando quando esses níveis se tornarem
inadequados



DOSIMETRIA

Podemos entender a dosimetria como a medida da
exposição ocupacional dos trabalhadores em um
determinado período de tempo.

É um procedimento de proteção radiológica que visa 
preservar a saúde de trabalhadores e minimizar 
riscos que é realizada  por meio da monitoração da 
dose de radiação absorvida por um indivíduo 
ocupacionalmente exposto durante sua jornada de 
trabalho.



Monitoração de Área / Levantamento Radiométrico: Tem
por finalidade verificar taxas de doses em locais
específicos.

Monitoração Ambiental: Também verifica taxas de doses,
porém em ambiente aberto, aplicável quando há
eliminação de efluentes radioativos.

Monitoração Individual: É o nome dado às medidas de
dose nos IOEs, seja com fim de medir a exposição, seja
com fim a detectar eventuais contaminações

Verificação de blindagem de fontes / teste de fuga ou de
esfregaço: É o nome dado à verificação das taxas de
dose próximas à blindagem de fontes seladas.

TIPOS DE MONITORAÇÃO



Para monitoração de área pode ser utilizado o Contador
Geiger a Câmara de Ionização ou cintiladores.

Para monitoração individual podem ser utilizados
dosímetros termoluminescentes ou de filme dosimétrico
trocados mensalmente, dosímetros de extremidade em
casos específicos, canetas dosimétricas ou dosímetros
eletrônicos de alerta (bips) para leitura imediata.

Para que essas monitorações atinjam suas finalidades,
devem ser racionalmente planejadas e realizadas dentro
de um programa compreenda a obtenção, o registro e a
interpretação das medidas obtidas, bem como as
providências para melhorar os dispositivos de proteção
quando for necessário.



Para qualquer tipo de detector, a precaução básica é
compreender que o posicionamento, também
chamado de geometria da medida, é muito
importante para que se possa tirar alguma conclusão
da medição. Deste modo, se um trabalhador não
mantém o DTL na posição correta ao longo de sua
jornada de trabalho, ao término do mês a leitura do
dosímetro não indicará a real exposição que ele
sofreu.

RECOMENDAÇÕES BÁSICAS PRA O 
USO DE DETECTORES DE RADIAÇÃO



Para as Câmaras de Ionização e os Contadores  
Geigers, por possuírem circuitos eletrônicos é 
necessário aguardar ao menos 1 minuto para que as 
leituras se estabilizem antes de se proceder às 
medições.

Sempre é importante medir-se algumas vezes o
mesmo campo de radiação, ao menos cinco medidas,
para que se possa tomar a média dos valores e com
isso ter uma representação estatisticamente
relevante da exposição. Esta recomendação é
particularmente importante para os contadores
Geiger que, por medirem pulsos, estão mais sujeitos
a flutuações nas suas medidas.



A dose a que um IOE foi exposto no mês anterior é lida e
comparada com a de um padrão que deve ser armazenado
na instalação em posição distante da fonte de radiação.
Assim esta indicação se referirá somente ao acumulado
acima da radiação de fundo, registrada pelo padrão.

O uso correto do dosímetro pessoal deve ser na altura do
peito e por fora da blusa de preferência. Quando as
condições de trabalho não permitirem, como em situações
em que possa ocorrer o enroscamento de itens de
vestuário, pode ser colocado dentro do bolso da camisa.

É muito importante é que o IOE utilize no decorrer do mês
o seu próprio dosímetro e que permaneça todo o período
de trabalho com ele, devolvendo para armazenamento com
o padrão após o final do turno.

USO DO DOSÍMETRO PESSOAL



11 – Grandezas e Unidades



GRANDEZAS E UNIDADES EM PROTEÇÃO 
RADIOLÓGICA

A primeira aplicação da radiação ionizante fora do
ambiente de pesquisa, foi o uso dos raios X na
medicina já no final do século XIX, o que causou
uma verdadeira revolução.

Pouco depois, o mundo ficou maravilhado com o
fenômeno da radioatividade recém descoberta e até
que se conhecessem os danos causados pelo uso
indevido, foi feito um desenfreado da novidade. No
início do século XX não se via problema no uso de
material radioativo em brinquedos, cremes dentais
e de beleza, remédios , assim como também não
havia nenhum cuidado com a utilização de raios X.



Em pouco tempo porém, começaram a surgir os efeitos
e a noção que a radiação ionizante era capaz de
produzir efeitos deletérios na saúde humana. Em 1925
foi criada em Londres a Comissão Internacional de
Unidades e Medidas de Radiação - ICRU, do inglês
International Commission on Radiation Units and
Measurements que cuida até hoje das grandezas de
proteção, e em 1928, na Suécia foi criada a Comissão
Internacional de Proteção Radiológica - ICRP, do inglês
International Commission on Radiation Protection que
cuida de grandezas básicas e operacionais.

A importância de conhecermos essas grandezas é que
são elas que são monitoradas através da resposta dos
diversos aparelhos medidores de radiação.



O que são Grandezas e 
Unidades

Grandeza é o atributo de um fenômeno, corpo
ou substância que pode ser medido e expresso
por um número seguido de sua respectiva
unidade, que o complementa e define.

Unidade de medida, é uma ou quantidade
específica de determinada grandeza física
usada para servir de padrão para outras
medidas.. Ao lado de uma grandeza, torna sua 
interpretação clara e inequívoca.



Atividade (A)

Grandeza que representa o número de 
desintegrações de uma amostra radioativa por 
unidade de tempo, expressando a quantidade de 
radiação emitida pela amostra.
A unidade da Atividade no Sistema Internacional é o 
becquerel (Bq), que corresponde a 1 desintegração a 
cada segundo. 
A unidade histórica é o curie (Ci), definida como a 
quantidade de material radioativo em que se 
desintegram 3,7 x 1010 átomos por segundo.

1 Ci = 3,7 x 1010 Bq



Exposição (X)

Grandeza que mede a quantidade de ionizações 
produzidas por radiações eletromagnéticas, raios-
x e gama, no ar. 

Sua unidade antiga é o Roentgen (R), 
homenagem ao descobridor dos raios X, e a atual 
do Sistema Internacional é o C/kg.

1 Röentgen = 2,58 x 10-4 C/kg, nas CNTP



Dose Absorvida (D)

Grandeza que indica a deposição de energia da
radiação por unidade de massa em um certo
volume ou no meio e pode ser utilizada para
qualquer radiação e qualquer material

A unidade atual no Sistema Internacional da
dose absorvida é o gray (Gy) que corresponde a
1 J/kg. A unidade anterior é o rad.

1 Gy = 100 rad



Dose Equivalente (Ht)

Dose equivalente é uma medida da dose de radiação
no órgão ou tecido humano, sendo portanto uma
grandeza com significado biológico. Para um mesmo
valor de dose absorvida observa-se que algumas
radiações são mais efetivas que outras para causar
efeitos estocásticos. Para considerar esse fato, a Dose
Absorvida é multiplicada por um fator que depende
do tipo de radiação, chamado fator de peso da
radiação (WR)

Ht= D x WR
Aunidade da Dose Equivalente no Sistema
Internacional é o J/kg, chamado nesse caso de
sievert (Sv).



Taxa de Dose

É a razão entre a dose equivalente e a unidade
de tempo. É frequentemente usada para medir
campos de radiação no ambiente da instalação
radioativa , no intuito de prevenção e controle
da dose , e por isso sua unidade é Sv/h ou
seus submúltiplos.



Dose Efetiva (E)

Grandeza que leva em consideração as doses
recebidas por em todos os órgãos e tecidos do
corpo. Para tal a dose equivalente em cada órgão
e tecido é multiplicada por um fator de
ponderação do tecido, wT. A dose efetiva é a soma
dos resultados desses produtos:

E = wt.Ht

A unidade da Dose Equivalente no Sistema
Internacional é o J/kg, também chamado nesse
caso de sievert (Sv).



Cabe ressaltar que tanto o Gray quanto o
Sievert correspondem à deposição de energia na matéria e
correspondem no SI à relação joule/quilograma. Porém,
utilizados os fatores de ponderação para radiação e tecido, o
Sievert indica o impacto da radiação sob o corpo humano.

O valor máximo de exposição a radiação recomendado para o
público e para um profissional que trabalha com radiação
ionizante é chamado de limite de dose. O limite de dose
anual público é de 1 mSv e, para os trabalhadores, a dose
limite é 20 mSv por ano em uma média de 5 anos, sendo
que por ano não pode ultrapassar 50 mSv.

Embora os riscos de câncer aumentem proporcionalmente
com a dose, qualquer valor de dose recebida por uma
pessoa, doses abaixo de 100 mSv, não mostram nenhum
aumento significativo dos riscos da mesma desenvolver
câncer.



A CNEN estabelece na norma NN3.01:2014, Diretrizes
Básicas de Proteção Radiológica que "a exposição normal
dos indivíduos deve ser restringida de tal modo que nem a
dose efetiva nem a dose equivalente nos órgãos ou
tecidos de interesse, causadas pela possível combinação
de exposições originadas por práticas autorizadas,
excedam o limite de dose especificado na tabela a seguir,
salvo em circunstâncias especiais, autorizadas pela CNEN.
Esses limites de dose não se aplicam às exposições
médicas“

LIMITAÇÃO DE DOSE





Estes limites de exposição são determinados por órgãos
internacionais e no Brasil, fiscalizados pela CNEN.

Eles indicam os valores máximos de exposição ocupacional
anual que com elevado nível de segurança não ocasionarão
efeitos deletérios aos IOE.

Deste modo, um IOE pode acumular até 20 mSv/ano sem que
isso comprometa sua saúde. Para obter este valor em termos
das medidas que ele terá no seu medidor portátil, é preciso se
dividir pelo número de dias trabalhados no ano e pelas horas
trabalhadas por dia:

Xp = 20 / 8 / 300
Xp = 0,008 mSv/h

Que é o mesmo que:
Xp = 8 µSv/h

Para os medidores que expressam em mR/h:

Xp = 0,8 mR/h



Para ser o mais restringível possível, a proteção radiológica
considera que os efeitos biológicos da radiação são
acumulativos, isto é, de modo geral quanto maior a dose a que
se é exposto, maiores serão as chances de que se manifestem
os danos decorrentes.

Tudo isso deve ser levado em consideração quando, por
exemplo, sejam necessárias intervenções médicas.

Na próxima tabela, foram elencados alguns procedimentos de
diagnóstico médico, a dose equivalente de corpo todo e
quantos são necessários para que se atinja o limite de dose
anual permitido para IOE.

EXPOSIÇÃO MÉDICA



DOSES EQUIVALENTES EM EXAMES
EXAME DOSE EQUIVALENTE 

(mSv)
No. EXAMES (P/ 
20mSv)

RX TÓRAX 0,02 1000

RX BRAÇO 0,05 400

RX DENTISTA 0,15 133

RX LOMBAR 1,50 13

MAMOGRAFIA 0,35 57

DENSITOMETRIA 0,01 2000

TIREÓIDE 4,00 5

PET CT 8,00 2

TOMOGRAFIA 6,50 3

TOMOGRAFIA 
CARDÍACA

2



12 - Modos de exposição



Definimos como Indivíduo Ocupacionalmente Exposto (IOE)
todo indivíduo sujeito à Exposição Ocupacional, que é de um
indivíduo em decorrência de seu trabalho ou treinamento em
práticas autorizadas ou intervenções, excluindo-se a radiação
natural do local.

A exposição Ocupacional, por sua vez, pode ser subdividida
em Exposição Normal e Exposição Potencial

Exposição Ocupacional



Exposição Normal

É a exposição esperada em decorrência de
uma prática autorizada, em condições
normais de operação de uma fonte ou de
uma instalação, incluindo os casos de
pequenos imprevistos que possam ser
mantidos sobre controle.



Toda exposição à radiação ionizante em
ambiente de trabalho cuja ocorrência não
pode ser prevista com certeza, mas que pode
resultar de um acidente envolvendo
diretamente uma fonte de radiação ou em
consequência de um evento ou uma série de
eventos de natureza probabilística.

Exposição Potencial



Definimos como exposição o ato ou condição de
estar submetido à radiação ionizante, seja em
decorrência de trabalho, tratamento médico ou
acidente.

Do ponto de vista da proteção radiológica, pode
ocorrer dois tipos de exposição à radiações
ionizantes:

• EXPOSIÇÃO POR IRRADIAÇÃO 

• EXPOSIÇÃO POR CONTAMINAÇÃO



IRRADIAÇÃO

Irradiação é a exposição 
de um objeto ou um 
corpo à radiação, o que 
pode ocorrer à distância, 
sem necessidade de 
contato. 

Irradiar é diferente de contaminar pois retirando o 
acesso à fonte cessa a irradiação.



Contaminação Radioativa é a
presença indesejável de material
radioativo em local onde não
deveria estar.
Toda contaminação radioativa
gera irradiações.
Para descontaminar um local, é
necessário retirar todo o
material contaminante.

CONTAMINAÇÃO



É preciso ter em mente que pessoas e objetos
contaminados estão também sujeitos à
irradiação desse mesmo material, ou seja, o
corpo contaminado irradia o que houver ao seu
redor. O corpo contaminado, por sua vez, pode
transferir por contato, parte de sua
contaminação superficial.

A descontaminação de um material ocorre após
a retirada do material contaminante por um
especialista. A partir do momento da remoção
do contaminante, o material não mais
contamina nem emite radiação.



Alimentos e 
embalagens 
irradiadas

Pessoas 
submetidas à 
radioterapia

NAO FICAM CONTAMINADOS



FICAM CONTAMINADOS

Pessoas, animais e objetos que tem contato com 
material radioativo, seja ele sólido, líquido ou 
gasoso.

Em caso de acidente radiológico, pode ocorrer 
inalação, ingestão ou absorção através da pele ou 
feridas ou injeção de radionuclídeos .



LEMBRE-SE:
•Irradiar não significa contaminar;

•Todo material contaminado com 
material radioativo emite radiação;

•A descontaminação consiste em retirar 
o contaminante da região onde se 
localizou; 

•A partir do momento da remoção do 
contaminante, ele não mais contamina 
nem emite radiação.


