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1. Introdução 

Na última década estudos significativos foram realizados com o objetivo de unir a medicina 

nuclear a técnicas mais avançadas de imagiologia médica.  Devido à utilização e manipulação de 

radiofarmacos, dentre estes, emissores de radiação gama, a barreira de blindagem para a sala de 

exames e áreas de espera deve ser levada em consideração. Esta proteção deve abranger os 

pacientes, trabalhador e indivíduo do público. Devido a isso, as exigências nacionais da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear – CNEN (CNEN-NE-3.01) devem ser cumpridas. Além disso, a 

Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) – no documento 103 de 2007 contêm 

instruções para proteção radiológica contra os efeitos nocivos provocados pela exposição à 

radiação. Devido à grande complexidade e de muitas fórmulas matemáticas envolvidas para 

realizar cálculos de blindagem, foi desenvolvido um aplicativo que simula os cálculos para 

obtenção das espessuras de blindagem, este por sua vez, visa facilitar os cálculos envolvidos 

quanto ao uso das radiações gama e suas respectivas blindagens. Os resultados são apresentados 

em um software desktop / web, desenvolvido usando a linguagem de programação C# e as 

tecnologias WPF e Silverlight do Microsoft Visual Studio 2010.  

 

2. Metodologia 

Os materiais utilizados foram os computadores localizados no Laboratório de Dosimetria 

Numérica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (LDN-IFPE). As 

simulações com Tc 
99

m e/ou I
131

 emissores de radiação gama foram realizadas no ambiente de 

desenvolvimento integrado do Microsoft Visual Studio (MVS) 2010 com a janela principal da 

interface em construção no modelo de projeto Silverlight Navegation Application com aplicação 

para o Software blindagem gama fornecido pelo Grupo de Dosimetria Numérica (GND). 

 

3. Resultados e discurssões 

Como ponto principal deste estudo podemos destacar a realização de toda parte concernente à 

fundamentação teórica, incluindo os estudos dirigidos sobre medicina nuclear e programação 

utilizando a linguagem C# e o aplicativo Silverlight. 
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Com a criação deste aplicativo acreditamos que contribuirá em muito com os estudos e 

pesquisas relacionados a cálculos de blindagem, tendo em vista que, os cálculos realizados para 

obtenção de blindagem sejam de certa maneira muito trabalhosos. Além disso, pode-se usar o 

mesmo, para fazer simulações de áreas que serão blindadas, trocar o tipo de material radioativo e 

também do seu material atenuador, variar a distância e energia do elemento radioativo. De maneira 

que, a criação do aplicativo associado ao software fornecido pelo GDN para simular as fontes 

radioativas a serem acopladas ao modelo e deixá-las disponíveis ao usuário através de chaves de 

interface de entrada para o aplicativo blindagem gama deu condições de modo significativo para 

bolsista em sua vida acadêmica. 

 

4. Conclusão 

Devido à grande complexidade e variedades de fórmulas que podem ser utilizadas para 

cálculos das espessuras de blindagem, que no caso desse projeto para radiação gama. O Software 

de simulações realizadas para blindagens com o uso dos radiofármacos Tecnécio- 99m e Iodo- 131 

trará resultados numéricos da quantidade necessária em cm do material absorvedor, que no nosso 

caso será o chumbo. Com a utilização desse Software, a realização de simulações facilitará a 

consulta de alunos para realização de projetos e até mesmo na resolução de problemas envolvendo 

cálculos de espessura de blindagem e profissionais não só da área de radiologia bem como de 

outras áreas que participam na construção e no estudo da blindagem de um ambiente que 

comportará materiais radioativos.    
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