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Objetivo 

O objetivo deste módulo é recapitular os conceitos 

básicos de radiação, identificar fontes de radiação 

e materiais radioativos comuns, discutir os efeitos 

biológicos da radiação e discutir métodos de 

proteção contra a exposição à radiação.  
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• Entender os Conceitos Básicos de Radiação 

• Apresentar os Materiais Radioativos Comuns 

• Entender a Exposição e a Dose 

• Entender as Lesões causadas por Radiação 

– Rever a Orientação da AIEA para Primeiros Socorros 

– Rever a Orientação da AIEA para o Público 

• Revisar os Métodos de Proteção contra 

Radiação 
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Metas 
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Radioatividade 



A Radiação e os Materiais Radioativos 

Fazem Parte de Nossas Vidas  

• Estamos constantemente expostos  

a baixos níveis de radiação do  

espaço exterior e da própria Terra. 

• Em nossos corpos e no meio 

ambiente, existem níveis baixos de 

materiais radioativos que ocorrem 

naturalmente (por exemplo, 

alimentos e materiais de 

construção).  

• Alguns produtos de consumo  

também contêm pequenas 

quantidades de material radioativo 

produzido pelo homem ou do tipo 

que ocorre naturalmente 
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Uso de Material Radioativo na Indústria  

• Também podemos 

encontrar materiais 

radioativos usados em 

diversas áreas da indústria, 

incluindo: 

- Energia Nuclear 

- Radiografia 

- Medidor de Densidade / 

Umidade do Solo 

- Perfilagem de Poço 

- Medicina Nuclear 
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Exposição à Radiação no Mundo 

Estima-se que a dose/exposição média anual 
para a população mundial, de todas as fontes de 
radiação, seja de 3 mSv/ano. (UNSCEAR 2008) 
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UNSEAR - Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos da Radiação Atômica 



Fontes de Radiação Ionizante  

(Média Mundial), UNSCEAR 2008 

Ciclo de 
combustível 

[PERCENTAGE] 

Chernobyl 
0,1% 

Testes 
Atmosféricos 

[PERCENTAGE] 

Ocupacional 
[PERCENTAGE] 

Fukushima* 
0,3% 

Interno 
[PERCENTAGE] 

Cósmico 
12,8% 

Externo 
15,8% 

Médico 
19,7% 

Rádon 
[PERCENTAGE] 
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Natural ~80% 

Médico ~20% 

Restante <1% * UNSCEAR 2013 



O Átomo 

• PRÓTONS (carga positiva) 

 

• NÊUTRONS (carga neutra) 

 

• ELÉTRONS (carga negativa) 
– orbita o núcleo 

– ~ 1/1800 da massa de um próton 

 

• Em um átomo neutro, o número 

de prótons e elétrons é igual 
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Radioisótopos 

Isótopos instáveis sofrem decaimento radioativo 

Próton Nêutron Elétron 

C-12 Estável C-13 Estável C-14 Estável 
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Decaimento Radioativo 

Três tipos de  

decaimento 

radioativo 

Isótopo Pai 

Isótopo 

Filho 

Isótopo 

Filho 

Isótopo 

Filho 

Eléctron 

Núcleo de 

Hélio 

Decaimento 

Radioativo 

Fóton 

(Raio gama) 

(beta) 

(alfa) 

(gama) 



Radiação Ionizante versus Não-Ionizante 
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Infra-
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Micro 
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Radiação Não-Ionizante Radiação Ionizante 

O Espectro Eletromagnético 



Tipos de Radiação Ionizante 

• Quatro tipos básicos de radiação que são 

de interesse na segurança radiológica: 

1) Alfa () 

2) Beta () 

3) Fótons 
– Gama () 

– Raio X (X) 

4) Nêutron (η) 
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Partículas Alfa 

• Alfas emitidos a partir 

do núcleo de átomos 

instáveis 

– Dois prótons e dois 

nêutrons 

• Carga elétrica de dois 

positivo 

• O átomo de recuo 

tem dois prótons e 

nêutrons a menos 

• Emitidas em energias 

características 
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• Viajam apenas 2 a 5 cm no ar 

• Não conseguem penetrar  

na camada morta da pele 

• Bloqueadas com facilidade (folha  

de papel, camada morta de pele) 

• O maior risco é  

de inalação ou ingestão  

de emissor Alfa 

Blindagem Contra Partículas Alfa 
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Papel 



Partículas Beta 

• Elétrons emitidos a partir do núcleo do átomo 

instável 

• Carga elétrica de mais ou menos um  

• As partículas beta têm uma faixa de energias 

• Normalmente, elas  

viajam < 3 metros no ar,  

dependendo da energia 

• Emissão de β-: o átomo  

de recuo possui um próton adicional e um nêutron a 

menos (oposto para a emissão de pósitrons) 
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partícula β 



Blindagem Contra Partículas Beta 
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• Comportam-se como 

elétrons livres 

• Podem penetrar na pele, 

mas não em órgãos vitais 

• Bloqueadas por roupas 

grossas ou alumínio 

• O maior risco é a inalação 

ou absorção de emissores 

beta 

Papel Papel-alumínio 



Fótons (Raios-X / Gama) 

• Energia eletromagnética emitida pelo átomo 

• Geralmente associados com decaimento alfa ou 

beta 

• Emitidos em energias características (ajuda com 

a identificação) 
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Bloqueio / Blindagem Contra 

Fótons (Raios-X / Gama) 
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• Radiação eletromagnética  

• Produzidos a partir de 

decaimento radioativo ou 

por máquinas 

• Muito penetrantes e  

requerem blindagem 

densa 

• Perigo de radiação 

externa principalmente 



Nêutrons 

• Aproximadamente a mesma massa que o próton 

• Sem carga elétrica 

• Criados durante interações nucleares 
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Nêutrons 

Átomo de berílio 

partícula  

alfa 



Bloqueio / Blindagem Contra Nêutrons 
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• Originam-se de reações 

de fusão de fissão ou 

reações alfa / nêutrons, 

material nuclear especial 

(fissão espontânea) 

• Podem fazer com que 

materiais contra os quais 

eles colidem se tornem 

radioativos  

• Altamente penetrantes; 

 requerem materiais com 

alto teor de hidrogênio, 

como água, óleo, parafina 

para permitir a blindagem. 

• Perigo de radiação 

externa principalmente 

Papel Papel-alumínio Chumbo Parafina ou Plástico 



 

Revisar o Conteúdo 

Responder a Perguntas 

Intervalo? 
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Terminologia 

• Isótopo 

– espécie de um determinado elemento identificado pelo 

número de nêutrons no núcleo 

• Radionuclídeo ou Radioisótopo 

– termos genéricos para o isótopo radioativo de um elemento 

• Decaimento Radioativo 

– o processo pelo qual os átomos instáveis liberam energia, 

na forma de partículas e raios gama, para se tornarem 

estáveis (não radioativos) 

• Material Radioativo 

– material que emite radiação ionizante 

• Contaminação 

– material radioativo onde não deveria haver esse tipo de 

material 
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Nomenclatura 
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número atômico 

(número de prótons) 

massa atômica 

(número de prótons + número de nêutrons) 

símbolo químico 

Comumente identificado como U-238, U238ou 238U 



Exemplos 
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Meia-vida de Radioatividade 

• A meia-vida é o tempo necessário para que uma 

substância radioativa perca metade de sua radioatividade 

• As meias-vidas variam de alguns poucos segundos / 

minutos / horas até bilhões de anos 

• Exemplos: 
 

   Tc-99m 6 horas 

   I-131   8 dias 

   Co-60   5,3 anos 

   Cs-137 30 anos 

   Pu-239 24.400 anos 

   U-238   4.500.000.000 anos 
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Após 10 semi-vidas, resta muito pouca radioatividade  



Meia-vida de Radioatividade 
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NÚMERO DE MEIA-VIDAS 

Meia-Vida 

 Cada meia-vida reduz a quantidade de radioatividade pela metade 



Unidades de Radioatividade 

• Becquerel (Bq) - uma unidade de radioatividade 

igual a 1 desintegração (ou transformação) por 

segundo 

 

• Curie (Ci) - uma unidade de radioatividade igual 

a 3,7 × 1010 Becqueréis 

 

• Atividade Específica - a quantidade de 

radioatividade (Bq) por unidade de massa 

(geralmente gramas ou quilogramas) de um 

radionuclídeo 27 



Prefixos 

Prefixo Definição Símbolo 

tera trilhões (× 1012) T 

giga bilhões (× 109) G 

mega milhões (× 106) M 

quilo mil (× 103) k 

centi centésimo (× 10-2) c 

mili milésimo (× 10-3) m 

micro milionésimo (× 10-6) μ 

nano bilionésimo (× 10-9) n 

pico trilionésimo (× 10-12) p 
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Conversão de Unidades de Atividade 

1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 

mBq   Bq Bq kBq kBq MB     MBq    GBq    GBq     TBq
   

37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 

pCi pCi nCi nCi μCi μCi mCi mCi Ci Ci 

Ambiental                                                      Médico                 Industrial  
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Relação de Exposição (Dose) entre 

Unidades Internacionais e dos EUA 

  100 1 10 100 1 10 100 

 µrem mrem mrem mrem rem rem rem  

  µSv   µSv µSv  mSv  mSv  mSv Sv 

 1 10 100 1 10 100 1 

Exemplo: multiplique mSv por 100 para obter o mrem 

 

      ou divida o mrem por 100 para obter o mSv 
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Dose Absorvida de Radiação 

• Dose Absorvida: energia (Joules) absorvida na 

matéria por unidade de massa ou quilograma 

(kg) de material 

 

• Unidade Internacional:  Gray (Gy) = 1 J/kg 

 

• Unidade dos EUA: 1 Rad = 0,01 Gray (10 mGy) 
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Dose Equivalente de Radiação 

• Dose Equivalente: a dose absorvida no tecido 
é multiplicada por um “Fator de Ponderação da 
Radiação” (ou Fator de Qualidade) 
dependendo do tipo de radiação 

 

• Unidade Internacional:  Sievert (Sv) 

Sievert = Gray (Gy) x wR 

 

• Unidade dos EUA: 1 rem = 0,01 Sv (10 mSv) 

 



33 

Fatores de Ponderação de Radiação 

Radiação wR 

Fótons 1 

Beta 1 

Alfa 20 

Nêutron 5 a 20 

Prótons 2 

Referência: ICRP 60 (Conselho Internacional de Proteção contra Radiação) 

•  Partículas mais 

pesadas (alfas, 

nêutrons e prótons) 

causam mais danos 

no tecido do que 

fótons e betas 

 

•  Um alfa causa 20 

vezes mais dano do 

que um fóton 



Atividade Específica 

• A quantidade de radioatividade não está 

relacionada com o tamanho físico da fonte  

• Atividade específica é a quantidade de 

radioatividade encontrada em um grama de 

material 

• Materiais radioativos com meia-vida longa 

possuem baixa atividade específica 

• Materiais radioativos com meia-vida curta têm 

alta atividade específica 
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Atividade Específica - Exemplo 
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37 TBq 238U 

(3 toneladas) 

4,5 × 109 anos  

37 TBq 226Ra 

(1 grama) 

1600 anos  

O urânio tem uma atividade específica menor (1,2 x 10-4 Bq/g) 

O rádio tem atividade específica mais alta (3,7 x 1010 Bq/g) 



Atividade Específica - Exemplos 

Radionuclídeo Meia Vida 

Atividade 

Específica 

(Bq/grama) 

U-238 4,5 bilhões de 

anos 

1,2 × 104 

Pu-239 24.000 anos 2,3 × 109 

Cs-137 30 anos 3,2 × 1012 

Co-60 5,3 anos 4,2 × 1013 

H-3 12,3 anos 3,6 × 1014 

Tc-99m 6,02 horas 2 × 1017 
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Revisão 

• Os quatro tipos de radiação nuclear são: alfa, 

beta, gama e nêutron 

• As radiações alfa e beta são facilmente 

bloqueadas por papel e papel-alumínio, 

respectivamente 

• A radiação de gama e de nêutrons pode viajar 

dezenas de metros no ar 

• A meia-vida é o tempo para que ocorra o 

decaimento de metade da quantidade da 

radioatividade 

• Atividade específica se for atividade por unidade 

de massa 
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Exposição e Dose 
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Doses de Radiação em Perspectiva 

 Fonte Dose 

Radiação de fundo natural 2,4 mSv/ano 

Radiografia diagnóstica de tórax  

  

0,1 mSv 

Vôo de avião 0,05 mSv/hora 

Fumar 1 pacote/por dia (de forma 

efetiva) 

0,36 mSv/ano 

Cateterismo diagnóstico cardíaco 7 mSv 

Envenenamento radioativo leve ou 

agudo   

1000 mSv 

LD50/30 para irradiação    4500 mSv 

LD50/30  é a dose letal de radiação que causa uma taxa de mortalidade 

de 50% do grupo exposto no prazo de até 30 dias sem intervenção 

médica. 39 
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Exposição Externa vs. Exposição Interna 

Exposição Externa 

• A exposição e a dose 

ocorrem ao mesmo tempo 

• Dose - relativamente 

uniforme em todos os 

órgãos 

Exposição Interna 

• A dose acumula 

com o tempo 

• Dose - não uniforme 

entre os órgãos 
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Contramedidas Médicas 

• Consulte especialistas 

– Especialistas locais ou nacionais  

– Departamento de Energia dos EUA, Centro de 

Treinamento / Centro de Assistência de Emergência 

para Radiação (REAC / TS) 

• Exposição Externa: 

– A principal terapia consiste na prevenção e manejo 

de infecções 

– Casos extremos podem exigir transfusões de sangue 

ou transplante de medula óssea 
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Contramedidas Médicas 

• Exposição Interna 
– Ações para acelerar a remoção resultam em uma dose 

menor 

– Remoção física 

• Excisão cirúrgica 

• Diuréticos 

• Eméticos, lavagem gástrica, laxantes 

• Lavagem broncopulmonar 

– Medicamentos para limitar a absorção ou facilitar a 
remoção 

• Agentes de bloqueio (por exemplo, KI) 

• Azul da Prússia (para Cs-137), DTPA (para Pu) 
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Limites de Dose 

• Os limites de dose para o corpo inteiro são 

estabelecidos para garantir a inexistência de 

efeitos de doses agudas e minimizar a 

probabilidade de câncer a longo prazo. 

• Os limites de dose para olhos e pele são 

estabelecidos abaixo do limiar para efeitos de 

dose aguda  



GSR Parte 3 da AIEA 

Proteção contra 

Radiação e Segurança 

de Fontes de Radiação: 

Normas Internacionais 

de Segurança, 

Requisitos Gerais de 

Segurança, Parte 3 
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Limites de Doses Equivalentes 

Limites de Doses 

Equivalentes 

GSR-3 da AIEA 

(mSv/ano) 

Ocupacional Pública 

Corpo Inteiro 20 1 

Lente do Olho 20 15 

Pele ou Extremidades 500 50 



GSR Parte 7 da AIEA 

Prontidão e Resposta 

para uma Emergência 

Nuclear ou 

Radiológica, 

Requisitos Gerais de 

Segurança, Parte 7 
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Limites de Dose de Emergência da AIEA 

*GSR-7 da AIEA, Prontidão e Resposta para uma Emergência Nuclear ou Radiológica, 2015 

Tarefas 
Dose*  

(mSv) 

Ações para Salvar Vidas <500 

Ações para prevenir efeitos ou lesões 

graves à saúde 

 

Ações para evitar o desenvolvimento de 

condições catastróficas 

<500 

Ações para evitar uma grande dose 

coletiva para o público 
<100 

Não exceda a dose sem aprovação do Comandante do Incidente 
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Diretrizes da AIEA para Emergências 

Públicas 

*Prontidão e Resposta para uma Emergência Nuclear ou Radiológica, GSR-7 da AIEA, 2015 

Ação Urgente de Proteção Dose Projetada* 

Busca de abrigo; Evacuação; Prevenção 

contra ingestões acidentais; Restrições 

sobre a ingestão de alimentos, leite e 

água potável; Restrições sobre 

mercadorias que não sejam alimentos; 

Controle de contaminação; 

Descontaminação; Registro; 

Tranquilização do público 

100 mSv nos 

primeiros 7 dias 

Proteção do Feto 

Profilaxia de Iodo (dose para tireóide) 
50 mSv nos 

primeiros 7 dias  
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Diretrizes da AIEA para Emergências 

Públicas 

Ações Imediatas de Proteção Dose Projetada* 

Realocação de forma temporária; Prevenção 

contra ingestões acidentais; Restrições sobre 

a ingestão de alimentos, leite e água potável e 

restrições sobre a cadeia alimentar e 

abastecimento de água; Restrições sobre 

mercadorias que não sejam alimentos; 

Controle de contaminação; Descontaminação; 

Registro; Tranquilização do público 

100 mSv no primeiro 

ano 

Proteção do Feto 
100 mSv para o 

período de gestação 

*Prontidão e Resposta para uma Emergência Nuclear ou Radiológica, GSR-7 da AIEA, 2015 



Lesões Causadas por 

Radiação 
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Dano 

Químico 

 
Radicais Livres 

 
10-10 Segundos 

1.  Proteínas 

2.  Membrana 

3.  DNA 

Dano Molecular 

Biológico 

Células, tecidos, 

animais inteiros 

 
De horas a anos 

Dano 

Biológico 

 

De segundos a 

horas 

Noções Básicas de Lesão por Radiação 



Danos ao DNA causados pela Radiação 
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Radiação 
Água 

Radical 

Livre 

Dano 
Dano 

Radiação 

Rota Direta 

Rota Indireta 
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• Possíveis Efeitos 

– a célula não sofre dano e permanece normal 

– a célula repara qualquer dano 

– a célula sobrevive com erros na replicação 

– a célula morre 

Noções Básicas de Lesão por Radiação 
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Envenenamento Agudo por Radiação (ou 
Síndrome Aguda da Radiação) 

• Grupo de sintomas que se desenvolvem após 

a irradiação total do corpo (> 1 Gy) 

• Pode ocorrer por exposição interna ou externa 

à radiação  

• Quatro fatores importantes são: 

– Doses Elevadas 

– Taxas Elevadas de Exposição 

– Exposição do Corpo Inteiro 

– Radiação Penetrante (gama / nêutron) 
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“Tempo até Vomitar” 

Tempo até 

vomitar 

(pós exposição) 

Dose  

Intervalo (Gy) 

Provável 

Grau do Envenenamento Agudo 

por Radiação 

> 2 horas 1 - 2 leve a moderada 

1 a 2 horas 2 - 4 moderada a grave 

< 1 hora 4 - 6 severa 

10 a 30 min 6 a 8 muito severa 

< 10 min > 8 provavelmente letal 

Pode ser indicador de gravidade da Síndrome Aguda da 

Radiação 



Resposta 
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 3 6 10 >15 >50 

Dose (Gy) 

Envenenamento Agudo por 
Radiação - Efeitos para a Pele 
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Outros Efeitos Localizados 

Gônadas 
Esterilidade por 1 a 2 anos 2,5 Gy 

Esterilidade permanente 6 Gy 

Olho 

Mudança na lente do olho 2 Gy 

Catarata clinicamente 

significativa 
6 Gy 
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Exposição de Mão ao Raio-X, com 

Recuperação (20 Gy) 
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Estudo de caso 1 

 Acidente de criticidade no Laboratório Nacional Los 

Alamos, Novo México, Estados Unidos (1945)  

• Dois hemisférios de plutônio 
revestido 

• A experiência envolveu o 
empilhamento manual de 
blocos de carboneto de 
tungstênio em torno do núcleo 

• O cientista responsável pelo 
teste derrubou o último bloco 
acidentalmente 

• Conversão em Massa 
Supercrítica 

• O cientista retirou rapidamente 
os blocos 

• O cientista sobreviveu por 28 
dias  
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Consequências: 

• O cientista recebeu cerca de 5,1 Gy no 

corpo inteiro (ele morreu 28 dias depois 

do acidente) 

• Um guarda do Exército nas 

proximidades recebeu cerca de 0,5 Gy  

 

 

Estudo de caso 1 

 Acidente de criticidade no Laboratório Nacional Los 

Alamos, Novo México, Estados Unidos (1945)  



Eritema inicial no lado frontal e anterolateral direito do tórax 5 dias após 

a exposição a uma fonte de irídio-192 (185 GBq, 5 Ci) montada em um 

suporte de fonte do tamanho de uma caneta para radiografia industrial, 

que foi colocado no bolso do trabalhador de forma geral e mantido lá 

por cerca de 2 horas. A imagem é uma cortesia da Organização Mundial 

da Saúde (OMS).  
62 

Estudo de Caso 2 
Exposição a Altas Doses - Fonte de Radiografia 



Eritema precoce 11 dias após a exposição. A imagem é uma cortesia 

da OMS. 
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Estudo de Caso 2 
Exposição a Altas Doses - Fonte de Radiografia 



Descamação e necrose da pele 21 dias após a exposição. Nota: as 

áreas brancas correspondem a unguento de prata. A imagem é uma 

cortesia da OMS.  
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Estudo de Caso 2 
Exposição a Altas Doses - Fonte de Radiografia 



65 

Vítimas Feridas Expostas ou Contaminadas 

• A primeira prioridade é sempre tratar lesões 
traumáticas 

• Risco mínimo para socorristas de pacientes 
que estão contaminados ou foram expostos à 
radiação 

– A descontaminação é feita de forma simples 
ou com maior intensidade; não deve interferir 
com o tratamento médico 

• Esteja preparado para um número significativo 
de lesões psicológicos, muitas vezes 
denominadas de fobia de lesões 
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Efeitos Crônicos da Dose 

• Aumento do risco de câncer para toda a vida 

• Supõe-se uma resposta linear sem limite 

• A dose não tem efeito sobre a gravidade - ou 

você tem o efeito ou não tem 

• Efeito baseado no risco - a unidade é o 

Sievert (Sv) 

 

Sievert = Gray x wR 

 



Proteção contra Radiação 
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Proteção contra Risco Externo 

Três princípios básicos para 

minimizar a dose da radiação 

externa: 

1. Tempo 

2. Distância 

3. Blindagem  
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Tempo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 µSv 
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Tempo 
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Dose 

0,25 mSv 

1 mSv / hora × 15 minutos (0,25 horas) = 0,25 mSv 

Taxa de Exposição 

1 mSv/hora 



Tempo de Permanência 
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Tempo de Permanência: Tempo calculado que um socorrista 

pode ficar perto de uma fonte de radiação antes de exceder 

um limite de exposição da ação de proteção 



Distância 

 

 

 

 

 
 

A taxa de exposição cai como o quadrado da distância 

 Dobre a distância - reduza a taxa de exposição por um 

fator de quatro  
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1 metro 1 metro 

1 mSv/hora 0,25 mSv/hora 



Blindagem 
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Maximize o material de blindagem entre o indivíduo e 

a fonte para minimizar a taxa de exposição 



Exposição Interna 

•  Abordagens para controlar a exposição 

interna: 

– Evitar a inalação de radiação particulada  

– Evitar a ingestão de material radioativo 

– Evitar a absorção de material radioativo através 

da pele, limpando as áreas contaminadas o mais 

rápido possível 

– Limpar feridas e perfurações de materiais 

radioativos e fechá-las para evitar a 

internalização da contaminação  
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Recomendações da AIEA para 

Primeiros Socorros 

SITUAÇÃO 

ÁREA INICIAL DE 

ISOLAMENTO INTERNO 

(Perímetro de Segurança) 

EVENTO EXTERNO 

Fontes Potencialmente Perigosas 

Não Protegidas ou Danificadas 
Raio de 30 metros 

Um Grande Derramamento de uma 

Fonte Potencialmente Perigosa 
Raio de 100 metros 

Incêndio, explosão, fumaça 

envolvendo fonte potencialmente 

perigosa 

Raio de 300 metros 

Suspeita de bomba (RDD) explodida 

ou não explodida 

400 metros de raio ou mais 

para fragmentos 
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Recomendações da AIEA para 

Primeiros Socorros 

SITUAÇÃO 

ÁREA INICIAL DE ISOLAMENTO 

INTERNO (Perímetro de 

Segurança) 

EVENTO EM LOCAL FECHADO 

Danos, perda de blindagem ou 

derramamento - fonte 

potencialmente perigosa 

Áreas afetadas e adjacentes, 

incluindo andares acima e 

abaixo 

Incêndio ou outro evento que possa 

espalhar o material no prédio (por 

exemplo, através do sistema de 

ventilação) 

Edifício inteiro e área externa, 

conforme descrito acima 

EXPANSÃO DE ÁREA COM BASE NO MONITORAMENTO 

RADIOLÓGICO 

Taxa de Exposição Ambiente a 1 

m acima do solo 
Áreas maiores que 100 µSv/hora 
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Recomendações da AIEA para 

Primeiros Socorros 

• Orientações Adicionais 

– Deve-se entrar em áreas superiores a 100 mSv/hora 

somente para o salvamento de vidas ou outras ações 

críticas em relação ao tempo de responsa - limite o 

tempo de permanência a 30 minutos 

– Áreas maiores do que 1000 mSv/hora (1 Sv/hora) - 

não entre, a menos que essa entrada seja orientada 

por um avaliador radiológico 
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Resumo 

 Radiação é Energia  

• Radiação eletromagnética - raios gama e raios-x (fótons) 

 

• Radiação Particulada - alfas, betas e nêutrons 

 

• A radiação pode causar lesões graves se não forem 

adotadas medidas de segurança adequadas 

 

• Use o Tempo, a Distância e a Blindagem para minimizar a 

dose (exposição) 

 

• A AIEA fornece Orientações de Ações Protetivas para os 

socorristas e o público 
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Conceitos Básicos sobre 

Radiação e  

Proteção contra Radiação 

 

Perguntas / Discussão 

Cooperação 

e Políticas 

para 

Incidentes 

Nucleares 

Gabinete Antiterrorismo e    

       de Não-Proliferação 


