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R E S U M O

Dentre as diversas contribuições a exposição do homem as radia_

çoes ionizar»! es oriundas de fontes artificiais, a maior parcc
0 0

Ia provem da Radiologia Diagnostica.

Por outro lado, sabemos hoje que, com o atual desenvolvimento

tecnológico dos aparelhos de Raios-X, cem o treinamento adequa

do dos profissionais e com o conhecimento dos princípios basi

cos de proteção radio]ogica e de toda a sistemática envolvida

no processo radiografic.o, as exposições decorrentes desta pr«i

tica podem ser minimizadas a ponto de justificarem seu benefi-

cio, apesar de seus efeitos potencialmente danosos.

Por is-.o. neste trabalho sao abordados aspectos técnicos e fi

sicos, cujo conhecimento correto, juntamente cora uma sistemati

ca adequada de trabalho, permitem irradiar o paciente com a m£

nor exposição possível, contribuindo ainda para minimizar tam

bem as exposições das equipes envolvidas.



A B S T R A C T

Among all the contributions of ionising radiations to the man,

dut; to artificial radioactive sources, the highest one comes

from Diagnostic Radiology.

On the other hand, we know nowadays that, with the technological

development of X-ray equipments, the adequate training of

physicians and technicians and up-to-date knowledge of the basic

principles involved in the radiation protection and the

radiographic process, the exposures inherent to this practice

can be minimized in order to justify its benefit, in despite of

•their potencial harzards.

Therefore, we intend with this paper to show that, a corrected

knowledge, associated with an adequate systematic work, make

possible to achieve the mair goal of the Radiation Protection

that is, to irradiate the patient and the staff with lowest

possible exposure.
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INTRODUÇÃO

Dentre as diversas contribuições a exposição do homem as ra_

diaçoes ioni/.antes, oriundas de fontes artificiais, a maior

parecia provem da Radiologia Diagnostica. Com o dcsenvolvi_

mento dos procedimentos e dos equipamentos radiologicos, s£

bemos hojf., que um exame radiologico correto e adequadamei*

te indicado, pode ser realizado com certeza absoluta de seu

beneficio, apesar dos efeitos danosos dos raios-X.

Para isso e importante que a justificativa clinica do exame

seja criteriosa e indiscutivel, e que o equipamento e a tec

nica utilizados conduzam a menor exposição possivel do paci

ente. Se cada exame individual for assim realizado, o ris*

co coletivo sera justificável e minimizado. Vale a pena

lembrar que a exposição da população, em decorrência das a_

plicaçoes médicas das radiações ionizantes, e a única que

pode ser bastante reduzida sem qualquer prejuizo da qualidíi

de diagnostica ou terapêutica.

Gostariar.ios de ressaltar que "exposições médicas" referem-

se apenas as exposições intencionais de pacientes por ra

zoes diagnosticas ou terapêuticas. Elas nada tem a ver com

as exposições das equipes (medicos, técnicos ou enfermeiros)

que irradiam ou lidam com estes pacientes.

Como nao nos compete opinar na decisão da realização ou nao

de qualquer tipo de exame radiografico, íimitar-nos-emos a

tratar das medidas e procedimentos relativos a Proteção Rti

diológica do Paciente, sem detrimento da quali fade diagnos

tica .
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FATORES TÉCNICOS E FÍSICOS DA PROTEÇÃO DO PACIENTE.

O nivel da exposição de um paciente depende de vários fato

res técnicos e fisicos. Para que possamos reduzir ao mini

mo possivel esta exposição, e preciso eliminar toda a radi

ação que nao t ontribua para formação da imagem útil, e est

colher corretamente a sensibilidade do sistema de registro

da imagem para cada caso em particular. Os equipamentos

modernos pern.item esse acerto com mais facilidade que os

antigos.

Nenhum equipamento deve ser usado para propósitos diferen-

tes daqueles 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 nedidas praticas para atingirmos

a melhor proteção do paciente sem prejuizo da informação

diagnostica.

2.1 Propriedades do Feixe de Radiação

0 feixe de raios-X ao atravessar um paciente, sofre

uma atenuação causada por absorção e por espalhamento

além da influência da lei do inverso do quadrado da

distancia.

A "razão de transmissão" e definida como a razão do

kerma médio de saída (dose de saida) para o kerma m£

dío incidentes (uose de entrada), onde:
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kerma medi o de saída - kerma na superfície da pele

do paciente, onde emerge o

feixe de 'raios-X (dose de

saída).

kerma médio de entrada = kerma na superfície da pele

do paciente onde entra o fei

xe de raios-X (dose de entra

da).

kerma .-. k = dEtr (X)
dm

onde:

dEtr = Soma de todas as.energias cineticas iniciais de

todas as partículas ionizantes carregadas libe

radas pelas partículas ionizantes nao carrega-

das, num material de massa dm.

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

de kerma de said:: (dose de saída). Assim sendo, para um

dado kerma de saída, um aumento na razão de transmis-

são corresponde a uma diiiiinuicão na dose do paciente ,

e consequentemente nos orgaos e tecidos inclusos no

feixe primário. Alterações"na razão de transmissão po

dem levar simultaneamente a mudanças na resposta do

sistema de registro de imagem e na quantidade de radiai

ção espalhada, invalidando assim as vantagens obtidas

no que tange a dose absorvida pelo paciente.

A razão de transmissão varia como:

- a divergência geométrica do feixe primário de raios-X
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(lei do inverso do quadrado da distancia).

- qualidade da radiação (distribuição de energia dos

fótons no espectro de raios-X).

- o tamanho do feixe de raios-X incidente no paciente

- a espessura do paciente.

A seguir discutiremos esta variação em função dos três

primeiros parâmetros, pois apenas eles podem variar na

realização dos exames de um mesmo paciente.

2.1.1 Divergência do feixe de raios-X

Segundo a lei Ho inverso do quadrado da distan

cia para uma fonte puntiforme, a intensidade da

radiação varia Ínversamemte com o quadrado da

distancia ate a fonte. Assim sendo, quando se

diminui a distancia foco-objeto, mantendo-se

constantes o tamanho de campo e o kerma incideri

te no plano do receptor da imagem, o kerma na

superfície de incidência (pele do paciente) au

menta abruptamente, mas a energia total absorvi^

da e alterada de um valor muito pequeno. Aumen

tando-se a distância foco-objeto para valores

maiores que 1 metro, incorremos apenas numa p£

quena redução do kerma na superfície de incidcii

cia (Fig. 1). Por isso grandes distâncias foco

objeto (DFP) são sempre desejáveis. Assim seii

do, e de grande importância que esta distância,

para cada tipo de exame, não seja menor do que

os valores apresentados a seguir.
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FIG. 1 - Variação da exposição na
pele do paciente com a
alteração da distância
foco-filme.

Recomendações relativas à distância foco-pele

(DFP) mínima:

19) e-. equipamentos de raios-X do tipo transpor

tável usados para radiografia e fluore-sco -

pia, a DFP não deve ser menor que 30 cm;

23) em equipamentos do tipo fixo, usados também

para radiografia e fluoroscopia, a DFP não

deve ser nunca menor que 30 cm; idealmente

ela não deve ser menor que 45 cm;
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3-) em abreugrafias e telc-radiografias do tórax,

a distância foco-receptor da imagem deve ser

no mínimo de 120 cm.

2.1.2 Qualidade da Radiação

A qualidade da radiação é a medida do poder de

' penetração de um feixe de raios-X. Ê geralmente

expressa em termos da camada semi-redutora (HVL)

ou da energia efetiva. Ela depende de vários fa_

tores, den re os quais ressaltamos:

1^) a voltagem pico aplicada ao tubo de raios-X

2^) a forma de onda da alta tensão

33) a filtração do feixe.

2.1.2.1 Voltagem Aplicada ao Tubo de Raios-X

Quanto maior a voltagem aplicada ao tu

bo de raios-X, mais penetrante é o feî

xe de radiação. Portanto, à medida em

que a voltagem aumenta, a dose necessá-

ria ao sistema receptor de imagem será

obtida com menor exposição na superfí -

cie do paciente.

Entretanto, para voltagens muito mais

altas, o contraste entre o osso e o te

.ciclo mole diminuirá, e mais radiação es*

palhaça atingirá os órgãos situados fo

ra do feixe primário. Trabalhando-ae

com voltagens pico em torno de 100 KV ,

introduzimos uma substancial redução na
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dose-pele para uma dose de saida cons

tante. Ainda neste caso, quando as go

nadas permanecem no feixe primário, a

dose nos testículos e também bastante

reduzida. A dose nos ovarios sofre

uma diminuição menor em decorrência da

localização mais profunda dos ovarios.

Quando as gonadas se situam fora do fei

xe primário, elas recebem apenas as ra_

diaçoes espalhadas, sofrendo portanto

uma influencia muito menor do aumento

da voltagem pico.

2.1.2.2 Forma de Onda

Outro modo de reduzir a dose no pacien

te e*, por exei.iplo, usar geradores tri^

fasicos ao invés de geradores monofas^

cos, porque as fontes de alta tensão

sao, em geral, alimentadas por corren

te alternada retificada insuficiente -

mente, fazendo com que a voltagem apli_

cada ao tubo .seja pulsante, ao invés

de constante. Isto é comumente conh£

cido como "ripple".

Para uma mesma voltagem pico, um tubo

ligado a um gerador que possua um

"ripple" pequeno, produzirá uma quantjí

dade muito maior de radiações de maior

poder de penetração do que um tubo 1£

gado a um gerador com um grande

"ripple". 0 primeiro caso dar~nos-a
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una maior razão de transmissão, levan

do-nos portanto a uma redução da dose

na pele do paciente para uma dose de

saida constante.

2.1.2.3 Filtração do Feixe:

A filtração total de um feixe de raios

-X tem por objetivo remover aqueles ra

ios-X de baixa energia que atingiriam

o paciente sem nenhuma contribuição pa

ra a imagem radiografica.

A filtração provida pela janela e ou
0

trás partes do tubo de raios-X e conheci_

da nono filtração iicrenbe. Na maioria dos tu

bos ela varia de 0,5 a 2,0 mm de alumí

nio (Al). Qualquer outra filtração e

conhecida, então como filtração adicio

nal. A filtração inerente mais a fil-

tração adicional formam a filtração to

tal. A filtração total permanente de_

ve ser especificada pelo fabricante nu

ma 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 penetra-

ção mas menor intensidade. 0 aumento

da filtração produz uma considerável

redução na exposição na pele do pacien

te e uma pequena diminuição na dose em

profundidade.
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À medida que aumentamos a filtração to

tal, alteramos o espectro do feixe de

raios-X, bem como diminuímos sua inten

sidade no prato de interesse. Por iŝ

so, para que a dose no sistema de re

gistro de imagem nao seja alterada,to£

na-se necessário compensar esta diminu

içao com o aumento do mAs.

Recomendações Relativas a Filtração Mi

nima (3):

1^) para técnicas normais de diagnosti.

co, o feixe deve possuir a filtra-

ção total mínima de 2,5mm Al, dos

quais 1,5mm devem ser permanentes;

2?) para unidades de raios-X odontolo-

gico que operam com a voltagen ma

xima de 70 kV, a filtraçao total

permanente minima deve ser de 1,5

mm Al; para unidades que operam

com voltagens maiores, a filtração

minima deve ser de 2,5 mm Al;

3~) para equipamentos radiograficos dea

tinados a procedimentos especiais

(tipo mamografia), outras especifi

caçoea devem s&r observadas , mas

em nenhum caso, a filtração total

permanente deve ser inferior a 0,5

mm Al ou 0,3 mm Mo.

Embora não existam recomendações

sobre os limites superiores para a
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filtraçao de feixes de raios-X, de

vemos ter sempre em mente que o au

mento da filtraçao altera o espec -

tro do feixe bem como diminui sua

intensidade. Assim sendo, uma li_

mitação natural se impora, em fun -

çao da utilização do feixe.

2.1.3 Tamanho do Campo de Radiação.

Dentre as mais importantes técnicas para a redu

ção da irradiação do paciente, está a limitação

do tamanho de campo ao menor tamanho exequivel ,

bem como seu correto posicionamento. Esta dimi

nuiçao no tamanho do campo reduz nao somente a

quantidade de radiação a qual o paciente se ex-

põe, mas indubitavelmente a dose nas gônadas e

na medula óssea (quando estas nao estão inseri -

das no feixe primário). Ocorre ainda a redução

da radiação espalhada que alcança o filme, levan

do consequentemente a un>a melhor qualidade da i_

magem radiografa ca.

Em muitos exames radiológicos, as gônadas (esp£

cialmente as masculinas), podem ser mantidas fo

ra do feixe útil apenas pelo ajuste e centralizei

ção corretos do campo de radiação. Assim, por £

xemplo, em radiografias urológicas masculinas (4)

o ajuste correto do campo de irradiação pode re

duzir sensivelmente a dose nas gônadas (Fig.2).

Nas radiografias do tórax, a ausência de colima-

ção correta pode resultar na irradiação das gônti
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FIG. 2 - Exposição nas gonadas masculi-
nas em função da distância en-
tre o limite do campo de R-X e
a localização das gonadas.

das femininas, e até mesmo das masculinas. Em

se tratando de crianças, esta situação é ainda

mais drástica e portanto, de maior importância.

- Este tipo de erro pode levar a uma dose nas go

nadas até 100 vezes maior do que a necessária.

Alguns outros casos ainda devem ser lembrados.
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Assim, por exemplo, nas radiografias de mãos, cie

ve-se ter cuidado para que o paciente não se po-

sicione de raodo a ficar COM suas gonadas também

na direção do feixe primário. No caso das radio

grafias odontológicas, similarmente, deve ser £

vitada toda angulação do feixe que atinja também

as gonadas. As mesmas consideração devem ser

feitas também em relação a medula óssea.

A delimitação do feixe deve ser sempre visualiz£

da em qualquer radiografia. Isto e, as bordas do

filme não devem ser impressionadas pelo raios-X,

indicando assim a colimaçao usada. 0 tipo ideal

de colimaçao e o luminoso ajustavel. Neste caso

e importante a verificação periódica da coinci -

dência do campo luminoso com o de radiação. O

controle automático do tamanho de campo é ideal

nos casos em que a indicação luminosa nao pode

ser usada, bem como a realização de "spot-film "

era caso de exames fluoroscopicos.

Para qualquer tipo de radiografia ou fluorosco-

pia podem ser usados cones ou diafragmas, desde

que nas dimensões corretas para cada tipo de exa

nes, 0 que é totalmente condenável é o uso ex_

clusivo do maior cone ou diafragma para todo e

qualquer tipo de exame.

2.2. Blindagens

A blindagem de áreas específicas, como gonadas, lentes

do» olhos e tireóide, pode ser de grande importância co

mo método de minimização da exposição do paciente. Es
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sas blindagens entretanto so devem ser usadas quando

nào interferirem com a imagem a ser utilizada para o
0

diagnostico.

2.2.1. Gonadas
A 0

As gonadas de indivíduos potencialmente reprodu

tores devem ser protegidas quando situadas den

tro do feixe primário ou ate 5cm deste. 0 uso

de proteção gonadal em homens, pode reduzir a

dose nas gonadas de ate 95/£ quando estas se si-

tuam no feixe primário. No caso de mulheres es

ta redução e menor (cerca de S0%). 0 restante

da dose nas gonadas e devido a radiação espalha^

da internamente, a qual nao podo ser diminuída.

0 .maior problema desta proteção em mulheres e

meninas e a localização exata dos ovarios.

Existem três tipos básicos de proteção gonadal:

19) blindagem de contato

2^) blindagem de sombra

3-) blindagem tie contato com íormato especifico.

Esfc-is blindagens devem ter pelo menos 0,5mm de e_

quivalencia em chumbo.

A blindagem de contato e mais barata e a da mais

fácil utilização. Ela consiste de simples peda

ços de lençol de chumbo ou de borracha com chum

bo (ou mesmo luvas ou aventais plumbíferos) co

Locados diretamente sobre a região a ser prote-

gida (gonadas, por exemplo).

As blindagens de sombra sao blindagens radio-o



pacas colocadas entre o tubo de raios-X c o paci

ente, «as nao em contato com este. Esta blinda

gem e posicionada pela sombra produzida pelo cam

po luminoso. Sua maior vantagem é de origem so

ciai, pois neste caso o técnico não tem que wanu

sear 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 en

volver os testículos, ou ainda o formato de cue

cas. Sao feitas de lençol de chumbo ou de borra

chás plurabífera. Tem a vantagem de permitir a

fácil movimentação do paciente para diferentes

posicionamentos. As cuecas resolvem bastante e5»

ta problemática, uma vez que podén ser colocadas

pelo próprio paciente. Necessitam entretanto de

cuidados específicos quanto a higiene.

2.2.2. Olhos

Em alguns exames radiograficos, a dose nas len -

tes dos olhos (5) podem chegar a O,2-O,3Gy (20 -

30 rad). Embora este -valor seja considerado pe

queno para causar catarata, quando sâo realiza -

dos estudos múltiplos envolvendo, altas doses,tais

como em angiografias c tomografias cerebrais, a

blindagem ào globo ocular torna-se de grande im

portancía.

Em angiografias "Bergstrom e ai" (5) mostraram

que a blindagem do olho com vidros plumbíferos £

dcquados, reduzia a dose no olho de até 1/10.



2.3- Controle de Radiação Espalhada que Alcança o Sistema de

Registro de Imagem

Os meios básicos de controlar a radiação espalhada sao:

- as grades

- a técnica do "air gap"

- a técnica de "moving slits"

2.3.1. Grades

As grades são localizadas entre o paciente e o

sistema registrador de imagem. Servem para re

duzir a quantidade de radiação espalhada, perwi_

tindo a maior transmissão possível da radiação

primaria emergente que atuara na formação da i_

magem. A redução da radiação espalhada permite

melhorar a qualidade da imagem radicgrafica.

Outrossim, as grades ao absorverem parte das r£

diações que saem do paciente, levam a um aumen-

to dos fatores que regem a exposição, s conse

quentemente da dose no paciente. Esse aumento

depende porém de vários fatores, dentre os quais

a voltagem do tubo e o espaçamento das linhas

da grade. Quando do emprego das grades, deve -

se prestar especial atenção ao alinhamento cor

reto da grade com o foco do tubo de raios-X ,

particularmente quando esta grade tiver uma al̂

ta razão de grade ou for do tipo de "linhas crii

zadas", alem da distância foco-grade, que deve

. obedecer os valores específicos para os quais a

grade foi criada. Sem estas precauções, o fíjL

me poderá ficar exposto de modo insuficiente ou

não uniforme.
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2.3-2. "Air Cap"

Esta técnica consiste em deixar um espaço de ar

entre o paciente e o detetor, ao invés de usar

grades (Fig.3). Ela e particularmente útil nos

exames de tórax com uma distância foco-filme de

de 2 metros, para os quais se deixa um "air gap"

de 10cm.

FIG. 3 - Técnica do"Air Gap"

2.3.3. "Moving Slits"

Este tipo de técnica .radiográfica tem sido re

centemente aplicada na prática radiográfica co

•o mais uma possibilidade de redução da radia -

ção espalhada.

Consiste na irradiação do paciente com um feixe

de .dioB-X colimado com o formato de uma fenda

e que se move sincronizado com outra fenda loc£
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lizada junto ao filme (Fig. 4 e 5) . Através
• * #

desta técnica e possível eliminar grande parte

da radiação espalhada pelo paciente, melhorando

o contraste radiográfico, além de reduzir a do

se no paciente.

-ÇJ- FOCO DE R-X

COLIMADOR

$&\— FEIXE DE R-X

" MOVING SLIT "

».Kíi FEIXE DE R-X

i l i l l 0 B J E T 0
" MOVING SLIT "

FILM + CASSETTE

FIG. 4 - Princípio de radiografia com
"MOVING SLIT"

FIG. 5 - Esquema da técnica radiográfica
. com "MOVING SLIT"
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2.4. Filmes e Ecrans

Devido a necessidade de doses relativamente altas, as

radiografias sem ecran ou tela intensificadora tem atu

almente muito pouca aplicação na Radiologia Diagnosti-

ca.

A combinação "filme + ecran11 permitiu uma sensível dî

minuição da dose no paciente. Como uma grande varied£

de de filmes e ecrans é encontrada hoje no mercado,to£

nou-se imprescindível o conhecimento detalhado de to -

dos eles e suas corretas combinações, para que os ex£

mes realizados em cada aparelho de raios-X produzam o

resultado desejado com a menor exposição possível do

paciente.

2.5. Processamento de Filmes

Sob o ponto de vista da proteção do paciente, as tecni^

cas de processamento dos filmes sao de grande importar»

cia, basicamente por duas razoes:

lfi) o processamento incorreto pode levar à diversas r£

petições da exposição;

28) o processamento adequado dos filmes, alem de permi-

tir a realização de radiografias de ótimo valor

diagnóstico com a mínima exposição do paciente,pe£

mite ainda a obtenção de resultados facilmente r£

produtíveis.

7.6. Recomendações

a) Deve-se ter cuidado para que, ao prendermos os fil-

mes em colgaduras, nao o façamos em pontos tais que
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provoquem dano e obscurecimento de uma região de iii

teresse;

b) Em condições de rotina, e importante que nào se em -

, pregue nunca técnicas envolvendo altas exposições e

baixos tempos de revelação, os quais levam sempre a

altas e desnecessárias exposições dos pacientes;

c) Testes periódicos devem ser feitos para verificar a

integridade física dos ecrans e dos cassetes,além do

escurecimento adequado da câmara escura;

d) As câmaras escuras devem possuir lanternas de segu -

rança com filtros adequados e estarem situadas em p£

sições corretas (80cm - 120cm acima do local de mani-

pulação do filme), para evitar velamento dos filmes

e conseqüente aumento da exposição dos pacientes;

e) Cuidados e recomendações específicas devem ser levfi

das em consideração para cada tipo de revelação, i£

to e, manual ou automática;

f) Todo serviço de radiologia que possua processadoras

automáticas deve manter a revelação manual para não

interromper suas atividades em casos de não funciona^

mento daquela.

3. RECOMENDAÇÕES GERAIS

a) Junto ao comando de cada aparelho de raios-X deve haver

uma tabela com todos os fatores (KV, mA, s, e distância)

inerentes a cada técnica e tipo de exame que ali possa

ser.realizado;

b) Um filme ou exposição só deve ser repetido na certeza de

que alguma informação será acrescida, e nunca por simples

motivos estéticos;
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c) Quando diferentes tipos de filmes e cassetes são manipula^

dos numa mesma câmara escura, é essencial que cada casse-

te possua alguma marca palpável para que a combinação

"filme + ecran" usada, seja sempre a correta para cada exa_

me em curso;

d) Em casos de exames que requerem um grande número de fil -

mes, como angiografias ou toraografias, é aconselhável que

antes de começar o exame, seja feita uma "radiografia te£

te";

e) Ê recomendável que os técnicos vejam as radiografias que

tiraram assim que elas estejam reveladas, pois qualquer

falha nos equipamentos de raios-X ou no processamento po

dera ser corrigida antes que q paciente continue sendo des

necessariamente exposto;

f) Flutuações na voltagem e no gerador, que levam invariável^

mente a erros nas exposições, podem ser evitadas com o

uso do controle automático de exposição;

g) Quando do emprego de unidades móveis de raios-X, especial

atenção deve ser dispensada à distância foco-filme, pois

a exposição varia com o inverso do quadrado da distância;

h) A imobilização dos pacientes, principalmente no caso de

crianças, é outro fator de grande importância na redução

de repetições das exposições;

i) 0 mesmo ocorre em relação ao preparo e posicionamento cor

retos do paciente;

j) A fluoroscopia só 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 preferencialmen-
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te empregada para estudos dinâmicos do que para avaliar

detalhes anatômicos;

1) Em exames de abdomen ou pélvis de pacientes do sexo femi_

nino com capacidade de procriação, deve ser sempre inda-

gada e anotada a data do último período menstrual e se

há suspeita de gravidez, a "regra dos 10 dias" deve ser

sempre obedecida;

m) Os técnicos executores de exames radiográficos só os det

vem realizar sob a supervisão de um médico radiologista;

n) 0 preparo destes técnicos é fator prepondei «*nte tanto da

Proteção Radiológica como da Qualidade da Imagem Radio -

gráfica;

o) As enfermeiras diretamente envolvidas em exames radioló-'

gicos devem receber informações específicas de Proteção

Radiológica no que tange a si próprias e aos pacientes;

p) A mamografia, por princípio, só deve ser feita em muihe

res com mais de 50 anos e para detetar pequenas altera

çÕes (com cerca de 5mm de diâmetro);

q) Devem ser criados e implantados em todos os serviços de

Radiodiagnóstico, Programas de Controle de Qualidade, v£

sando estabelecer procedimentos de monitoração periódica

ou continua da performance de todos os equipamentos de

raios-X, bem como do sistema de processamento dos filmes,

sempre com o intuito de OBTER A MELHOR INFORMAÇÃO DIAG-

NOSTICA COM A MENOR EXPOSIÇÃO DO PACIENTE E DA EQUIPE ,

ALEM DE REDUZIR CONSIDERAVELMENTE TODOS OS CUSTOS OPERA

CIONAIS (filmes, cassetes, ecrans, filtros de processado

ra automática e de câmara escura, tubos de raios-X, manu

tençSo dos equipamentos, e t c ) .
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