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I. INTRODUÇÃO

Dentre as diversas contribuições a exposição do homem as radiações
ionizantes, oriundas de fontes artificiais, a maior parcela prover
da Radiologia Diagnostica. Com o desenvolvimento dos procedimento.3
e dos equipamentos radioloçicos, sabemos hoje, que um exame
radxologico correto e adequadamente indicado, pode ser realizado
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cim certeza absoluta de seu beneficio, apesar dos efeitos danosos
tíos raios-X.

Para Isto e importante que a justificativa clinica do exame seja
criteriosa e indiscutível, e que o equipamento e a técnica utilizaco;
conduzam à menor exposição possive. do paciente. Se cada exame
individual for assim realizado, o risco coletivo será justificável
e minimizado. Vale a pena lembrar que a exposição da população,
em decorrência das aplicações médicas das radiações ionizantes, e
a única que pode ser bastante reduzida sem qualquer prejuízo da
qualidade diagnostica ou terapêutica.

Gostaríamos de ressaltar que "exposições médicas" referem-se apenas
as exposições intencionais de pacientes por razões diagnosticas ou
terapêuticas. Elas nada tem a ver com as exposições das equipes
(medicos, técnicos ou enfermeiras) que irradiam ou lidam com estes
pacientes.

Como nâo nos e dado opinar na decisão da realização ou nao de
qualquer tipo de exame radiografíco, límítar-nos-eraos a tratar das
np.didas e procedimentos relativos à Proteção Radiologica do Paciente,



sem detrimento da qualidade diagnostica.

II. FATORES TÉCNICOS E FÍSICOS DA PROTEÇÃO DO PACIENTE

2.1. Introdução:

0 nível da exposição de um paciente depende de vários fatores técnicos
e físicas. Para que possamos reduzir ao mínimo possível esta exposição,
é preciso eliminar toda a radiação que não contribua para formação da
imagem útil, e escolher corretamente a sensibilidade do sistema de
registro da imagem para cada caso em particular. Os equipamentos
modernos permitem esse acerto com mais facilidade que os antigos.

Nenhum equipamento deve ser usado para propósitos diferentes
daquelas para os quais foi criado, a menos que sejam feitas adaptações
testadas por pessoas credenciadas.

Testes periódicos de todos os aparelhos de raios-X devem ser
realizados como parte de um Programa de Controle de Qualidade.

Veremos a seguir algumas medidas praticas para atingirmos a melhor
proteção do paciente sem prejuízo da informação diagnostica.

2.2. Propriedades do feixe de radiação;

0 feixe de raios-X ao atravessar um paciente, sofre uma atenuação
causada por absorção e por espalhamento, alem da influencia da lei
do inverso do quadrado da distancia.

A "razão de transmissão" é definida como a razão do kerma médio de
saída para o kerma médio incidente, onde:
kerma médio de saída = kerma na superfície da pele do paciente, onde

emerge o feixe de raios-X

kerma médio de entrada = kerma na superficie da pele do paciente onde
entra o feixe de raios-X

Esta razão de transmissão e em geral igual ou menor que 0,01. A
resposta do sistema receptor da Imagem (filme ou tela fluoroscopica)
depende principalmente do kerma de saída. Assim sendo, para um dado
kerma de saída, um aumento na razão de transmissão corresponde a uma



diminuição na dose do paciente, e consequentemente nos orgaos e

tecidos inclusos no feixe primário. Alterações i>a razão de

transmissão pocem levar simultaneamente a mudanças na resposta do

sistema de registro da imagem e na quantidade de radiação

espalhada, invalidando assim as vantagens obtidas ro que tange a

dose absorvida pelo pacience.

A razão de transmissão varia com:

- a divergência geométrica do feixe primário de raios-X (lei do

inverso do quadrado da distancia)

- qualidade da radiação (distribuição dz energia dos fotons no

espectro de radios-X)

o tamanho do feixe de raios-X incidente no paciente

- a espessura do paciente

A seguir veremos esta variação em função dos três primeiros param.'*l ros,

pois apenas eles podem variar na realização dos exames de um mesmo

paciente.

2.2.1. Oivergencia do feixe de raios-X:

Segundo a lei do iuve.so do quadrado da distancia para uma fonte

puntiforme, a intensidade da radiação varia inversamente ao quadrado

da distancia ate a fonte. Assim sendo, quando se diminui a

distancia foco-objeto, mantendo-se constantes o tamanho d<. campo e

o kerma incidente no plano do receptor da imagem, o kerma na

superfície de incidência (pele do paciente) aumenta abruptamente,

mas a energia total absorvida e alterada de um valor muito pequeno.

Aumentando-se a distancia foco-objeto para valores maiores que 1

metro, incorremos somente numa redução do kerma na superfície de

incidência (Fig. 1). Grandes distancias foco-objeto são

desejáveis, mas não apenas por este motivo.
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FIG.1 - VARIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO NA
PELE DO PACIENTE COM A
ALTERAÇÃO DA DISTÂNCIA
FOCO-FILME.

Koc oniendaçoes rel.it ivas a distancia foco-pele (DFP) minima:

1 -1 i cm equipamentos de raíos-X do tipo transport.ave 1 usndos para

radiografia e fluoroscopia, a DFP nao deve se' menor que 30cm;

2'') em equipamentos do tipo tixo, usados também para radiografia <;

f luoroscopia, a DFP nao deve ser nunca menor que 30cm: idealrrente

ela nao deve ser menor que 45cm;

)•') em abreu^rafias e t e 1 e-rad í ogra f ias do tórax , a distancia foco-

receptor da imagem deve ser no mínimo de 120cm.



2.2.2. Qualidade da radiação:

A qualidade da radiação e a medida do poder de penetração de um fei/t
de raios-X. E geralmente expressa em termos da camada semi-redutoru
(HVL) ou da mergia efetiva. Ela depende de vários fatorer, dentre
os quais ressaltamos:

.t ) .< volt agem pico aplicada ao tubo dt raios-X

b) a forma de onda da alta teiisáo

c) a fH tração do feixe

a) Voltagem aplicada ao tubo de raios-X:

Quanto maior a voltagem aplicada ao tube de raios-X, mais penetrante

e o feixe de radiação. Portanto, a medida em que a voltagem aumenta,
0 *

a dose necessária ao sistema receptor de imagem sera obtida com menor
exposição na superfície do paciente.

Entretanto, para voltagens muito mais altas, o contraste entre o
osso e o tecido mole decrescera, e mais radiação espalhada

0 0 «v 0

atingira os orgaos situados fora do feixe primário. Trabalhanrio-se
com voltagens pico em torno de 100 KV, introduzimos uma
substancial redução na dose-pele para uma dose de saída constante.
Ainda neste caso, quando as gonadas permanecem no feixe primário,

0 0 0

a dose nos testículos e também bast.mte reduzida. A dose nos
0 n, A - ^

ovarios sofre uma diminuição menor em decorrência da localização
* rs

mais profunda dos ovarios. Quando as gonadas se situam fora do
feixe primário, elas recebem apenas as radiações espalhadas,
sofrendo portanto uma influencia nvjito menor do aumento da voit agem
pico.
b) Forma de onda:

Outro modo de reduzir a dose no paciente e, por exemplo, usar
geradores trífasícos ao invés de geradores monofasicos, porque as
fontes de alta tensão sao, em geral, alimentadas por corrente
alternada retificada insuficientemente fazenJo com que a voltagem
aplicada ao tubo seja pulsante, ao invés de constante. Isto e
comumente conl.tci'io como "ripple".



Para uma mesma voltagem pico, um tubo ligado a um gerador que possua

um" ripple"pequeno, produzira uma quantidade muito maior de radiações

de maior poder de penetração do que um tubo ligado a um gerador com um

grande "ripple". 0 primeiro caso dar-nos-á uma maior razão de

transmissão, levando-nos portanto a uma redução da dose na pele do

paciente para uma dose de saida constante.

c) Filtração do feixe:

A filtração provida pela janela e outras parses do tubo de raios-X

e conhecida como filtração inerente. Na maioria dos tubos ela varia de

0,5 a 2,0mm de alumínio (Al). Qualquer outra filtração é dita, então,

filtração adicional. A filtração inerente mais a filtração adicional

formam a filtração total. A filtração total permanente deve ser

especificada pelo fabricante numa placa indicativa localizada sobre o

emissor.

Quando um tubo e operado em uma dada voltagem e corrente o acréscimo de

um filtro levara a uma redução na taxa de dose e a um feixe de mesma

penetração mas menor intensidade. 0 aumento da filtração produz uma

considerável redução na exposição na pele do paciente e uma pequena

diminuição na dose em profundidade.

A medida que aumentamos a filtração total, diminuímos a intensidade

do feixe no ponto de interesse. Por isso, para que a dose no

sistema de registro de imagem nao seja alterada, torna-se necessário

compensar esta diminuição com o aumento do mAs.

Recomenddações relativas a filtração mínima:

1?) para técnicas normais de diagnóstico, o feixe deve possuir a

filtração total mínima de 2,5mm Al, dos quais l,5mm devem ser

permanentes;

2?) para unidades de raios-X odontologico que operam com a voltagem

maxima de 70 kV, a filtração total permanente mínima deve ser

de l,5mm Al; para unidades que operam com voltagens maiores, a

filtração total mínima deve ser de 2,5mtn Al;

33) para equipamentos radiograficos destinados a procedimentos especiais

(tipo mamografia), outras especificações devem ser observadas,



_m otnhum caso, a filtrtiçãc total permanente d?'.*" s.

interior a O.̂ mtn Al ou C,03mm Mo. NÓ faLels 1 temos os

mais comuns Ca :amada-semi redutora (HVL) para diferentes

filtraç^es totais e volt?.gens aplicndas ao tubo.

t.% 3. TaTianho do campo de ra<;iaçào:

Dentre as mais importantes técnicas para a redução da irrad*aça

do paciente, esta e limitada', do tar,)óinc ÜP campo ao menor tamanhe

txequivei, bem como seu correto posicionamento. Esta diminuição

no tamanho do campo reduz nao somente a quantidade de radiação a

qual o paciente se expõe; mar indubitavelmente a dose nas gonadis

o na medula óssea (quando estas nao estão inseridas no feixe

primário). Ocorre ainda a redução da radiação espalhada qi»e

alcança o filme, levando consequentemente ? uma uialhoi qualidade

da imagem radiografica.

TABELA ?

VALORES DE CAMADAS SEMI-REDUTORAS EM FUNÇÃO D/T FILTRADO 1OTAL
í DA VOLTA6EM APLICADA A' TUBOS DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICA.

VOLTA6EM PICO (KV)
F1LTRAÇÃO
TOTAL 30 id 50 60 7C 30 9 0 1 0 0 110 120
(MM *L> CAMADAS SE«I-REDüTO!US TÍPICAS (MM AL)

0/5 0,36 0,47 0.58 0,67 0,76 t.&i 0,9? 1,03 1,08 1J&
1,0 0,55 0,78 0,9F i,08 J,21 1,33 3,16 1,?8 1,70 .1,82
1,5 0,78 1,04 1,25 LU 1,59 1,75 1,90 2,08 ?.?5 2,í«2
2,0 0,*. 1,22 LH9 1,70 1,90 2,10 2,28 2,48 2,70 V,90
2,5 1,02 1,38 L69 1,95 2,16 2,37 2,58 2,82 3,06 3,30
3,0 • 1,49 L87 2,16 2,40 2,6t 2,86 3,12 3,38 3,65
3,5 - L58 2,00 2Í34 2,60 2,86 3.12 3,40 3,68 3,95

NOTA: ESTA UBt'.A F . Ú I O Í PARA GERAOORr.S «ONOfÁSICOS
CJH RETIFICAÇÍO <E ONDA C O M P L £ T Í 'OBTIDA DE HALE
1066)} POR INTERPOL "Í0 E E



Em muitos exames radio?ogicos, as gonadas (especialmente as masculinas),

podem ser mantidas fora do feixe útil apenas pelo ajuste e centralização

corretos do campo de radiação. Assim, por exemplo, em radiografias

urologicas masculinas, o ajuste correto do campo de irradiação pode

reduzir sensivelmente a dose nas gonadas (Fig. 2).
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FIG.2 - EXPOSIÇÃO NAS GOMADAS MASCULINAS
EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE 0
LIMITE DO CAMPO DE R-X E A LOCA-
LIZAÇÃO DAS GONADAS,
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Nas radiografias do tórax, a ausência dt colimação correia podt
resultar na irradiação das gonadas femininas, e até mesmo das
masculinas. Em se tratando de crianças, esta situação e ainda ma s
drástica e portanto, de maior importância. Este tipo de erro pode
levar a uma dose nas gonadas ate 100 vezes .naior do que <? necessária.

Alguns outros casos ainda devem ser lembrados. Assim, por exemplo,
nas radiografias de mãos, deve-se ter cuidado para que o paciente
não se posicione de modo a ficar com suas gonadas também na
direção do feixe primário. No caso das radiografias odontologicas,
similarmente, deve ser evitada toda angulaçao do feixe que atinja
também as gonadas. As mesmas considerações devem ser feitas também
em relação a medula óssea.

A delimitação do feixe deve ser sempre visualizada em qualquer
radiografia. 0 tipo ideal de colimador e o luminoso ajustavel.
Neste caso e importante a verificação periódica da coincidência do
campo luminoso com o de radiação 0 controle automático do tamanho
de campo e ideal nos casos em que a indicação luminosa não pode sei
usada, bem como a realização de "spot-film" em caso de exames
fluoroscopicos.

Para qualquer tipo de radiografia ou fluoroscopia podem ser usados
cones ou díafragmas, desde que nas dimensões corretas para cada
tipo de exame. 0 que e totalmente condenável e o uso exlusivo do
maior cone ou diafragma para todo e qualquer tipo de exame.

2 4. Blindagens;

A blindagem de areas especificas, como gonadas, lentes dos olhos e
tíreóíde, pode ser de grande importância como método de minimização
da exposição do paciente. Essas blindagens entretanto só devem ser
usadas quando não interferirem no diagnóstico radíográfico.

2.4.1. Gonadas:

AS- gonadas de indivíduos potencialmente reprodutores devem ser
otegidas quando situadas dentro do feixe primário ou até 5cm
áste. 0 uso da proteção gonadal em homens, pode reduzir a dose na

eônadas de ate 957. quando estas se situam no feixe primarão. No
caso de mulheres esta redução é menor (cerca de 50%) = O restante

11



da dose nas gônadas e devido a radiação espalhada internamente, a
não pode ser diminuída. 0 maior problema desta proteção em mu Inerte
e meninas e* a localização exata dos ovarios.

Existem três tipos básicos de proteção gonadal:

19) blindagem de contato

25) blindagem de sombra

3?) blindagem de contato com formato especifico

Estas blindagens devem ter pelo menos 0,5mm de equivalência em
chumbo.

A blindagem de contato e a mais barata e a de mais fácil utilização.
Ela consiste de simples pedaços de lençol de chumbo ou de borracha
plumbifera (ou mesmo luvas ou aventais plumbiferos) colocados
diretamente sobre a região a ser protegida (gonadas, por exemplo).

As blindagens de sombra sao blindagens radio-opacas colocadas entre
o tubo de raios-X e o paciente, ira& não ei.i contato com este. Esta
blindagem é posicionada pela sombra produzida pelo campo lunrnoso.
Sua maior vantagem é de origem social, pois neste caso o técnico
nao tem que manipular as gonadas masculinas.

As blindagens de contato com formato especifico existem apenas para
indivíduos do sexo masculino. Elas podem ter a forma de uma cavidade
para envolver os testículos, ou ainda o formato de cuecas. Sao
feitas de lençol de chumbo ou de borracha plumbifera. Tem a vantagem
de permitir a fácil movimentação do paciente para diferentes
posicionamentos. As cuecas resolvem bastante esta problemática, uma
vez que podem ser colocadas pelo próprio paciente.

2.4.2.. Olhos:

Em alguns exames radiograflcos, a dose nas lentes dos olhos podem
chegar a 0,2 - 0,3 Gy. Embora este valor seja considerado pequeno
para causar catarata, quando sao realizados estudos múltiplos
envolvendo altas doses, tais como em angiografias e tomografias
cerebrais, a blindagem do globo ccular torna-se de grande Importância.
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Em angiografias "Bergstrttm e al" (1) mostraram que a blindagem do

olho com vidros plumbiferos adequados, reduzia a dose no olho de

até 1/10.

2.5. Controle da radiação espalhada que alcança o sistema de registio

de imagen;

Os meios básicos de controlar a radiação espalhada sao:

- 33 grades

- a técnica do ''air gap"

- a tecniv a "»• "'moving slit"

2.5.1. Gradei:

As grades são localizadas entre o paciente e o sistema registrader

de imagem. Serveir para reduzir a quantidade de radiação espalhada,

permitindo a traioi transmissão possível da radiação primária e-

mergente que atuara na formação da imagem. A redução da radiação

espalhaod permite melhorar a qualidade da imagem radiogratica.

Outrossim, as grades ac absorverem parte das radiações que saem do

paciente, levam a um aumento das fatores que regem a exposição, e

consequentemente da dose no paciente. Esse aumento depende porem

de vários fatores, dentre os quais a voltagem do tube e o espaçamento

d?s linhas da grade. Quando do emprego das grades, deve-se prestar

especial atenção ao alinhamento correto da grade com o foco do tubo

de rnios-X, particularmente quando esta grade tiver uma alta razão

dt> grade ou for do tipo de 'linnas cruzadas", além da distancia

foi-o-grade, que deve obedecer os v? lores específicos para os qua ia

a grade foi criada. Sem est%s precauções, c filme poderá ficar

e/posto de modo insuficiente on •iesuniforme.

2.5.2. "Air Gap";

Esta técnica consiste cm deixar um espaço de ar entre o paciente e

o detetor, ao invés de usar grades (Pig. 3). Ela é particularmente

útil nos exames de tórax com uma distancia feco-filme de 2 metros,

para os quais se deixa um "air gap" de 10cm.



Fig.3 : Técnica do Air Gap

2.5.3. "Moving Slits"

Este tipo de técnica radiográfica tem sido recentemente aplicada na

pratica radiográfica como mais uma possibilidade de redução da

radiação espalhada.

Consiste na irradiação do paciente com um feixe de raios-X colimado

com o formato de uma fenda e que se move sincronizado com outra

fenda localizada junto ao filme (Fig. 4 e 5). Através desta técnica

e possível eliminar grande parte da radiação espalhada pelo pacience,

melhorando o contraste radiografico, alem de reduzir a dose no

paciente.

14
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FIG 4. PRINCIPIO DE RADIOGRAFIA COM "MOVING SLIT"
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FIG 5. ESOUEMA DA TÉCNICA RADIOGRAFICA
COM "MOVING SLIT"

1 = TUBO DE R-X 2 = CONE 3 = 19 "SLIT1

4 = 29 "SLIT" 5 = CASSETE

2.6. FiImes e Ecrans:

Devido à necessidade de doses relativamente altas, as radiografias

sem ecran ou cela intensificadora tem atualmente muito pouca aplicação

na Radiologia Diagnostica.

A combinação "filme+ecran" permitiu uma sensivel diminuição da dose

no paciente. Como uma grande variedade de filmes e ecrans e encontrada

hoje no mercado, tornou-se imprescindível o conhecimento detalhado

de todos eles e suas corretas combinações, para que os exames

realizados em cada aparelho de raios-X produzam o resultado desejado

com a menor exposição possível do paciente.

2.7. Processamento de filmes:

Sob o ponto de vista da proteção do paciente, as técnicas de

processamento dos filmes sao de grande importância, basicamente por

duas razões:

16



1?) o processamento incorreto pode levar a diversas '.repetições da

esposi^ao;

2°) o processamento adequado dos filmes, alem de permitir a

realização de radiografias de ótimo va'oi üiagnostico com a

minims exposição do paciente, permite ainda a obtenção de

resultados facilmente reprcdutivii?.

RECOMENDAÇÕES

1?) deve-se ter cuidado para que, ao prende/mo 5 os filmes eir

colgaduras, não o façamos e.n pontos tais que p.ovoquem dano e

obscurecimento de uma região de interesse;

25) site. condições de rotina, e importante que não se empregue nunca

técnicas envoivenGo altas exoosiçoes e baivos tempos de ievttl<*ç,a:>,

os quais levam sempre a altas c desnecessárias exposições dos

pacientes;

3^) testes peri&dicos devem ser feitos para verificar a integridade

física dos ecrpns e dos cassetes, alem do escurecimento adequado

da câmara escura;

4?) as câmaras escuras devem possuir lanternas de segurança com

filtros adequado- t estaren situadas r>m posições corretas, para

evitar velamento dos filmes t corsequente aumento da exposição

•':?•: pacientes;

?) cuidados e recomendações especificas dj/em ser levacios «;m

consideração para cada tipo de revelação, isto e, manual ou

automática.

III. RECOMENDAÇÕES GERAIS:

a) junto ao comando de cada aparelho de raios-X deve haver ums iabe Ia

com todos os fatorep (kV , mA, s, e distancia) inerentes a cada

técnica e tipo de exame que ali possa ser realizado.

b) um filme ou exposição so d*>ve ser repetido na certeza de que

alguma informação será acrescida, e nunca por simples motivos

estéticos.

17



c) quando diferentes tipos de filmes e cassetes são manipulados numa

mesma câmara escura, e essencial que cada cassete possua alguma

marca palpável para que a combinação "filme+ecran" usada seja

sempre a correta para cada exame em curso.

d) em casos de exames que requerem um grande numero de filmes, como

angiografias ou tomografias, e aconselhável que antes de começar

o exame, seja feita um "radiografia teste".

e) e recomendável que os técnicos vejam as radiografias que tiraram

assirc que elas estejam reveladas, pois qualquer falha no

equipamentos de raios-X ou no processamento poderá ser corrigida

antes que o paciente continue sendo desnecessariamente exposto.

f) flutuações na voltagem e no gerador, que levam invariavelmente a

erros nas exposições, podem ser evitadas com o uso do controle

automático de exposição.

g) quando do emprego de unidades moveis de raios-X, especial atenção

deve ser dispensada a distancia foco-filme, pois a exposição varia

com o inverso do quadrado da distancia.

h) a imobílizaçio dos pacientes, principalmente no caso de crianças,

e outro fator de grande importância na redução de repetições das

exposições.

i) o mesmo ocorre em relação ao preparo e posicionamento corretos do

paciente.

j) a fluoroscopia so deve ser realizada quando a informação necessária

não puder ser obtida por radiografia ou algum método não radiológico.

k) ainda sobre a fluoroscopia, ela deve ser preferencialmente empregada

para estudos dinâmicos do que para avaliar detalhes anatômicos.

1) em exames de abdomem ou pelvis de pacientes do sexo feminino com

capacidade de procriação, deve ser sempre indagada e anotada a

data do ultimo período menstrual e se ha suspeita de gravidez. A

"regra dos 10 dias" deve ser sempre obedecida»

m) os técnicos executores de exames radíograficos so os devem realizar

sob a supervisão de um médico radiologista.
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ii) o preparo destes ttcrico.- e fator preponderante tanto Ja '-rote-jo

RadiologKa como da Qualidade da Imagem Radiugraf-~a.

o) ES e-ifern?eirdD diretamente envolvidas era exames radiolrgicas

devera receber informações especificas de Proteção RadicloçicJ

ni que tange a si próprias e aos pacientes.

j) a mauografia, por principio, so deve ser feita L>IH mulheres com

mais de 50 anos o para detetar pequenas alterações i'.om cerca

de 5mr> de diâmetro^.

q) devem ser criados e implantados em rodos os serviqor de
0

r.adíodiagnost ico, Programas de Csr.trole Je Qual{dade, visando

estabelecer procedimentoc de monitoração periódica ou continua

da fortormance de todos os equipar.ientos de raios-X, bem como do

sistema de processamento dos flines, sempre com o intuito de

OBTLR A MELHOR INFORMAÇÃO DIAGNOCTICA JJM A rfFNOR EX'MSICAO DO

1-ACTEN'ft.
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