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Na medicina nuclear (MN) as fontes radioativas são manipuladas pelo indivíduo ocupacionalmente exposto (IOE), o qual está propenso à contaminação e exposição. Pelos riscos são determinados fatores de proteção. A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) determina a utilização de vestimentas de proteção radiológica (VPR) aos profissionais como blindagem, porém,
existem algumas contradições em relação ao seu uso no SMN devido às interações dos fótons
com a composição dos aventais.Para essa pesquisa tem-se o objetivo de analisar a eficiência
das VPRs com testes com os radioisótopos: 99mTc, 131I, 67Ga, 201T e 18F. É uma pesquisa do tipo
investigativa experimental de análise quantitativa. Serão realizadas simulações com método
Monte Carlo por meio do software MCNP6. Os testes experimentais serão realizados com fontes, VPR e detector. Os RN selecionados como fontes são: 131I, 99mTc,67Ga, 201T e 18F. A obtenção dos dados será em um SMN do Sul do Brasil e os resultados serão analisados e comparados entre os testes experimentais e computacionais. O uso do avental pode não diminuir as
contagens recebidas no equipamento, demonstrando falhas na blindagem. Isso ocorre, por conta da energia utilizada. Esses resultados são esperados para testes com todos os RN. Espera-

se com o experimento a centralização no pico de radiação característica para testes com e sem
o avental, assim como uma curva de radiação espalhada nos testes com a blindagem.
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