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Elaboração de um programa para avaliaçSo das

instalações físicas e operacionais existentes enr radiologia

diagnostica nos aspectos relativos à radioproteçSo.

Proposta para análise de qualidade dos equipamentos

de Raios - X, dos sistema de recepção de grafia e

procassamento do filme, também poderó ser utilizado para

treinamento quanto para esclarecimento ao usuário.

Foram feitas entrevistas com pacientes,

profissionais e autoridades assim como foram efetuadas

diversos madidas para analise e levantamento radiométrico

em hospitais do Rio de Janeiro.

* Verificamos a ausência de aquipamentos de proteção

individual e onde eles existiam eram usados incorretamente.

0 mudo e o descaso frente aos perigos quanto ao uso da

radiação ionizar»te também foram notados. Pssim como a
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o dô ocjuipr;, quo 6 incompleta nos «spec tos

refcrenças a segurança, física das radiaçSss e

raciODÍÜL03i Ú.

Fora» ofetuatfas medidas em Hospitais Universitários

no Rio d« Janeiro pára avaliar a qualidade dos equipamentos

cm uso diário. P radiação de fuga, calibração co tempo da

exposição, vottagam o tamanho do ponto focal e seu

ai inriamanto foram medidos.

Foi notado que em locais onde? nSo há manuterçSo

preventiva os equipamentos apresentavam maior erro e uma

grande incidência de repetiçSo de exames e consequentemente

aumento nos custos.

Estes programas poderão ser adotados pela

Secretaria de Saúde do Estado (SE5) através da metodologia

aqui sugerida ou cm instalaçBes de radiodiagnóstico de

grande porte com o objeto de minimizar a dose coletiva e

tornar efetivo o uso e equipamentos de proteçSo individual.
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This work presents the development of a program for the

Evaluation of the physical installations and operational

>rocedures in diagnostic radiology with respect to

>adiation-safety. In addition, a proposal for the quality

analysis of X-ray equipment and film-processing is

iresented. The purpose is both to ensure quality and

safety of the radiology service, as well.as to aid in the

nitial and in-service training of the staff,

interviews with patients, staff practicing radiology at a

ride range of levels and the controlling authorities were

:arrisd out in the State of Rio ds Janeiro in order to

rtvestigaie the existence and the effective USB of personal

•adioprotection equipment as well as users' and staff's

:oncarn for radiation safety. It was found that opinons

'aried widely between worry and disconcern and that in

loneral the training of staff at all levels was poor in



respect to safety and the understanding of physics and

biology involved, ftdditinonally physical Measurements were

carried out in University Hospitals in Rio de Janeiro to

assess the quality of equipment in day-to-day use. To this

end leakaga, calibration of exposure-time and voltage and

the size of the focal spot and its alignment were measured.

It was found that in the locations which did not have

routine maintainancc the equipment was generally in a poor

state which lead to a high incidence of repetition of

examinations and the consequent financial loss.

These results form part of the basis for the radiation-

protection and quality assurance programs developed here,

with a view to the adoption of the methodology by the State

Secretary of Health. They are equally applicable to major

radiological departments in hospitals, focusing

particularly on minimizing the collective dose received by

both patients and staff and turning personal radiation

protection eqipment to effective use. ,



R meu Filho Thoma2

"Rgora que vocês viram o que foi que

deu, espero que n3o se esqueçam como

tudo começou"

Bertold Brecht
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CAPÍTULO T - INTRODUCZO

T | 4 - PAPTOPROTECZO PAPA RftPTODTAfiM^STICQ

Dentre a» varies aplicações médicas, uma das

tecnologias mais utilizadas é a técnica de

radiodiagnóstico. que consiste em explorer as estruturas

anatômicas internas de um organismo.

A maior parte da exposição às radiações artificiais

se deve as aplicações médicas do raios X, que utilizam, em

larga escala, a técnica de radiodiagnóstico. 0 número de

exames radiológicos realizados varia de país para país,

conforme seu grau de desenvolvimento econômico e a atençlo

dada à saúde. Cm países industrializados, excluídas as

radiografias odontológicas, sBo realizadas anualmente cerca

de 300 a 900 radiografias por 1000 habitantes. Nos países

do terceiro mundo esses números sio inferiores C13.

A dose de radiação recebida por um paciente varia

segundo o tipo de exame, os equipamentos utilizados, a

sensibilidade dos filmes, a técnica adotada e e experiência

do radiologista, entre outras variéveis.

Os custos com radiodiagnóstico no Estado do Rio de

Janeiro tio da ordem de 17,49% do gasto cm dólares em

radiologia de todo Brasil (2). Isto nos faz propor

critérios para evitar os pedidos nio justificados t

diminuir o número de filmes repetidos. Estlo sendo

desenvolvidos constantemente critérios mais específicos

P*ra o uso de radíodiagnóstico, tanto no que se refere às

•ndicacfie» quanto is contra-indícações, é necessério



estabelecer um programa cuidadosamente estruturado com

avaliação do risco x benefício em cada exame radiológico e

os operadores devem possuir conhecimento de física

radiológica.

Os efeitos danosos das radiações sobre os

organismos vivos começaram a ser observados logo após a

descoberta dos raios X. Vários oasos de doenças de rediaçSo

foram observados entre as pessoas que trabalhavam no novo

campo da ciência (Tabela I).

Sabe-se, hoje em dia, que a exposiçSo do ser humano

as radiações ionizantes, sempre envolve a probabilidade de

ocorrência de danos biológicos* portanto qualquer

atividade que possa resultar em exposiçSo do homem a essas

radiações somente deverá ser adotada se produzir um

'benefício substancialmente positivo em relaçfto aos

detrimentos resultantes,
t

A necessidade de proteger o homem contra os efeitos

das radiações ionizantes resultou no aparecimento de um

novo ramo da ciência, denominada RADiOPROTEÇlO.

Um dos objetivos da radioproteçfio é assegurar que a

exposição do homem seja controlada a reduzida, Isso pode

ser alcançado através do uso de instalações adequadas para

as fontes de radiaçSo, e de práticas que mantenham essa

axposiçSo a níveis aceitáveis.

Os regulamentos de proteçlo radiologies tio em

geral, baseados nas recomendações fornecidas pelos



seguinte* órgSos Internacional»:

IAEA - International Atomic Energy Agency

ICRP - International Committe Radiological Protection

ICRU - International Comitte of Radiological Unit»

Outra* organizações internacionais elaboraram

documentos sobre o uso e controle d» fontes de radiaeio e

em 1955 foi criado um comitê científico formado por quinze

nações, que estudariam os efeitos» distrlbuiçto e dosea de

radíaçSo oriundas das experiências nuelearea.

Posteriormente/ os estudos expandiram-se para todas as

ireas dt radiaçlo e os resultados slo apresentados em

publicações bianuais conhecidas como relatório UNSCEAR -

UNITED NATIONS SCIENTIFIC COrffllTEE ON EFFECTS OF ATONIC

RADIATION C33.

Organismo» internacional»» como a World Health

Organization (WHO) destacam-se por seus estudos sobre os

afeitos biológico» de radiaçio ionizante.

As recomendações de»»e» órglos constituem-se em

leis na maioria dos pafscs, No Brasil, as leis de vroteçfo

radiológíee estio sob a responsabilidade da CNEN - Comisslo

Nacional de Energia Nuclear e das Secretarias Estaduais de

Saúde.



TABP»_A T - ALGUNS EFEITOS DA RAPIACZO (A)-

DOSE (Gy>

0,00-0,55 (corpo inteiro)

0,25-0,50 (corpo inteiro>

0,50-1,00 (corpo inteiro)

1,00-?,00 (corpo inteiro)

2,50 (gonadas)

3,00 (locali zada)

4,00 (corpo inteiro)

6,00 (corpo inteiro)

2,00-10,00 (lente)

10,00 (pele)

10,00 (corpo inteiro)

30,00 (corpo inteiro;

100,00 (corpo inteiro)

EFEITO

- nenhum efeito clínico de-
tectável

- possíveis mudanças no san-
gue

- mudanças nas células san-
güíneas, nenhuma perda de
capacidade

- nauseas, diarréia, possí-
vel doença da radiação, -
diminuição da expectativa
de vida

- esterelizaçSo temporária

- epilaçSo

- naúsea, vômito em 1 a 2 h,
morte em 50% das pessoas -
expostas em 30 dias

- morte de 100% dos cato»,
sfndrome hcmatopoética

- catarata

- er i tema

- morte 2 semanas (síndrorne
gastrointestinal )

- morte em 2 dias

- morte em poucas horas
(síndrome do sistema ner-
voso)



Como o Instituto de Radioproteçio t Dosimetria

(IRD/CNEN) está localizado no Estado do Rio de Janeiro,

este cumpre esta tarefa de fiscalização, emitindo laudos

com recomendações a respeito da radioproteçSo dos

equipamentos e instalações.

A SES/RJ (Secretaria Estadual de Saúde do Estado do

Rio de Janeiro) nSo exerce, até o momento, o seu poder

fisealizador, cobrando o cumprimento das normas.

As recomendações específicas sobre a construção,

instalação e operaçSo de aparelhos de raios X, também se

baseiam nas diretrizes internacionais e sSo fornecidas pela

IEC - ComissSo Internacional de Eletrotécnica. No Brasil,

essas recomendações sSo adaptadas pela ABNT - AssociaçSo

Brasileira de Normas Técnicas (P-NB-32, Parte 1,11,111 e

IV) e deveriam ser acompanhadas pelo INHETRO (Instituto

Nacional de Metrologia).

A partir de 1977, • "International Comission on

Radiological Protection" (ICRP) publicou documentos com

recomendações técnicas na pesquisa sobre o estabelecimento

de um quadro da danos causados a saúde pela radiaçSo,

Em outubro de 19B0, o Instituto de Higiene das

Radiações da República Federal da Alemanha, a Sociedade de

Investigações Radiológicas e Ambientais (RPA) e a

Orgsnizaçio Mundial de Saúde <OMS> elaborou um pequeno

relatório com o objetivo de orientar as autoridade» para

melhorar a qualidade em radiodíagnóstico t reduzir os

custos com material. Oeste relatório e de outras



publicaç&es internacionais destacamos os métodos menos

complexos que podem ser aplicados em países em

desenvolv imento.

Esta dissertação pretende alertar as autoridades*

responsáveis pela organização de serviços médicos* os

diretores dos sistemas de saudei os diretores dos programas

de treinamento de profissionais em raios X| assim como os

diretores de hospitais e os chefes de serviços de

radiodiagnóstico em hospitais» a fim de t9r^m implantados

os serviços de proteção radiológica e controle de qualidade

de imagem.

T.P - FATOEES OUF GARANTEM A QUALIDADE PC IMAGEM EM

RADIOLOGIA

Diferentes unidades de raios X nem sempre produzem

a mesma qualidade de raios-X para uma mesma técnica

utilizada. Ardran e Crooks(B) demonstram que uma diferença

de 10 kV pode afetar a dose recebida pelo paciente no corpo

todo ê da ordem de 20 a 40 porcento.

A fim de avaliar em caráter mais objetivo a

qualidade da imagem foram criados alguns métodos que

»ncluemt

i> Impressão do radíologi»ta*

ü ) Visibilidade de Marcas anatômicas»

Curvas características de operaçio do re-
ceptor (Curva Roc-Receiver Operating
Characteristic)!



iv) Objetos de testes (simuladores):

a) antropomórficos

b) físicos: densidade ópticas resolução de
alto e baixo contraste.

Ao serem produzidas imagens de melhor qualidade, as

seguintes conseqüências sSo esperadas!

i) a descoberta de doenças em estágios iniciais
(assim como melhoria no grau de confiança
nos serviços de radiodiagnóstíco).

ii) diagnóstico mais preciso,

iii) melhor acompanhamento de pacientes que
necessitam a confirmação da evolução da
doença e/ou processo de cura.

Os fatores abaixo contribuem para a repetiçio e a

perda de filmes e dependem do nível estabelecido de

aceitação da radiografia.

RADIOGRAFIA

Densidade
Contraste
Latitude
Resoluç5o
Ruído

FLUOROSCOPÍA

Br ilho
Contraste
Nitidez
Ruído

Do ponto de vista da imagem radio lógica, devem ser

tomados cuidados especiais a fim de se conseguir um bom

diagnóstico. Por exemplo, vmi variação na kVp de um

equipamento pode »CBrr»t9r um falso diagnóstico» provocando

prtjuízo» que poderiam ser evitados pela avaliaçio dos

•Pftrelho» de raios X e do controle diário da processadora

automática de fiImes,
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DP PROGRAMAS DE COMTROt E DE QltALIDADP PM
PATOLOGIA

0 primeiro aspecto que deve ser considerado ao

iniciar um programa de controle de qualidade é obter a

aceitação e o suporte de tal atividade. Isto significa

convencer as autoridades médicas e aqueles que praticam a

radiologia diagóstica da importância de se ter um programa

de controle de qualidade operando em rotina.

Um programa para produzir radiografias de alta

qualidade, com custo mínimo e redução de dose no paciente,

inclui avaliação de aparelhos e métodos administrativos

para corrigir os problemas existentes.

A análise da perda de filmes é o caminho para a

introdução de um programa de controle e administração de

qual idade.

Ghilardi (4) sugere que um programa de

Administração de Qualidade inclua os seguintes itens?

a) registro da sala;

b) dadas com especificaçBes técnicas do equi-
pamento i

c) um roteiro do programa do Controle de Qua-
I idade aplicávcl%

d) um registro dos resultados do» testes de
Controle de Qualidade;

e) registro dos serviço» realizados sobre o -.
equipamento incluindo identificação do de-
sempenho individual do serviço bem como •
sua datai

f> registro do» dado» dos testes em formulá-
rios padronizados.



A fim de otimizar a produção da imagem, cada fase

da operação do serviço de radiodiagnóstico, deve ser

acompanhada pelo programa de Controle de Qualidade.

Um programa de Controle de Qualidade de imagem deve

desenvolver as seguintes atividades!

FASE DO DESENVOLVIMENTO
DO SERVIÇO

1 - Fase de seleção de
equipamento

ti - Fase de instaiaçSo
.do equipamento e
aceitação

III- Fase operacional

ATIVIDADE DE CONTROLE DE
QUALIDADE A SER APLICADA

1. identificação dos requisi
tos da imagem

2. esclarecimento sobre espe
eificaçSes do equipamento

3. seleçSo do equipamento a-
propriado

4. instalaç&o e teste de a-
eeitaçSo do equipamento

5. Itberaçio do equipamento
para uso clínico

6. monitoração de rotina c
após os consertos dos e-
qu ipamentos

Obs.s A maioria dos serviços existentes devem desenvolver

programas adaptados à Fase III.

Convém lembrar que este é o primeiro trabalho sobre

o problema de segurança das instalações e equipamentos da

Raios-X no Programa de Engenharia Bioroédíce, da COPPE, a é

proposta uma metodologia para uma Garantia da Qualidade do»

serviços de radicdíagnóstico nas instalações da grande

Porte.

Esta metodologia deverá tur adotada pela

Secretaria Estadual de Saúde,



it

O vídeo produzido pelo NUTES/UFR4, para os cursos

de Radiologia» apresenta entrevistas com o público, cientistas,

médicos e autoridades do Estado e mostra os seguintes

aspectos:

- Perigos da radiaçioj

- Risco x benefício»

- Proteção do pacientes

- ProteçSo do trabalhador.

Alguns conceitos errôneos enraizados na populaçio,

assim como o medo e o descaso frente ao uso da radíaçSo

ionizante, mostra a necessidade de esclarecimentos por

parte dos especialistas da área.
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rAP-rTtll O TT - FUNDAMENTOS TEÓRICOS

T T , 1 ~ HTETfiRICO

Em 1895 Wilhelm Conrad Roentgen, professor de

física de uma Universidade Alemã, acidentalmente descobriu

um tipo de radiação que penetrava nos objetos nSo

transparentes, dando uma imagem de sua estrutura interna.

Devido a essa propriedade misteriosa para a época, essa

radiação foi chamada de raios-X, Em 1901, Roentgen recebeu

o prêmio Nobel por esse trabalho (5). Logo após sua

descoberta* foi reconhecido como uma importante ferramenta

em diagnose cl ir»tea. Mais tarde» foram descobertos e usados

seus efeitos terapêuticos. Os aparelhos de raíos-X foram os

primeiros instrumentos elétricos utilizados em medicina.

Roentgen estudava descargas elétricas através de um

'tubo de raios catódicos. Os raios catódicos produzem ura

feixe de elétrons de natureza corpuscular. 0 esquema de um

tubo catódico é mostrado a seguir*

figura 11.1 Esquema simplificado de vm tubo de
raios catódicos. DCatodo» 2) Elé-
trons» 3)Anodoj ÕAntcpero fluores-
cente» 5) Fonte de alta tensio.
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Roentgen observou uma luminescencia fraca ao

aplicar uma diferença de potencial entre os eletrodos do

tubo» descobrindo que estes raios eram capazes de

•travessar corpos opacos como madeira, uma placa de vidro»

livros • uma folha de alumínio e inclusive a sua mio,

concluindo entSo que havia um outro tipo de radiação e que

nSo eram os raios catódicos.

A partir da visualizaçio dos ossos de sua mulher em

una placa fotográfica e dos outros fatos supracitados»

Roentgen fez uma série de observações e concluiu que os

raíos-Xí

1) Causam fluorescéncia em certas substâncias*

2) Enegrecem placas fotográficas»

3) Nio sofrem desvio em campos elétricos ou mag-
néticos*

4) SSo diferentes dos raios catódicos.

No interior do tubo a vácuo s&o colocados dois

tletrodoss um negativo chamado catodo e outro positivo

chamado anodo. Os elétrons liberados do catodo aquecido slo

atraídos para o anodo que está algumas dezenas de

quilovolts mais positivo que o oatodo.

Os raioft-X foram usados em medicina por muitos anos

sem normas de segurança específicas. Cm 1828, expandt-st o

u*o • a conscientização d» radiação • ficam mais conhecido»

°* riscos que envolvem o seu uso. Inicialmente» foram

criados os regulamentos de útilizaçio de radioisótopos am

usina nucleares e posteriormente» as normas de utílizaçio

de aparelhos raíos-X.
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Os primeiros radiologistas sofreram queimaduras na

pele» câncer e, freqüentemente, perda de dedos» mios e

braços, pois desconheciam completamente o perigo do seu uso

(Tabela II.D.

Os aparelhos geradores de raios-X sao alimentados

por uma corrente elétrica e comandados por um interruptor.

Ou seja, a emissSo de raios-X ocorre de forma descontínua,

visto que há irradiaçio somente durante o momento do

disparo. Os componentes dos tubos de raios-X sio:

1. Um gerador de elétronst

2. Uma Tonte de alta voltagemi

3. Um acelerador de elétronss

4. Um dispositivo focaiizadori

5. Um anodo.

I I . 1 - RESUMO DOS PttlHÇTROB EFEITOS PANOBQS

OBSERVADOS <£)

ANO

1896

1897

1898

1899

1902

1903

1904

1908

1912

EFEITOS

Dermatite das mios, depilaçSo

Perturbação constitucionais

Paraplegia e contrações musculares espasmo-
dicas

Otgeneraçio do endotélio vascular

Cancer

Inibiçio de crescimento ósseo, estcrclizaçlo

Alterações sangüíneas, leucopeina

Alterações da mtdula

Anemia
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JT,

padiacão é uma form de energia» emitida por «ma

fontei que se propaga d* UM ponto a outro sob a foram de

ondas eletromagnéticas ou partículas.

Quando a radiação possui energia suficiente para

arrancar um dos elétrons orbitais de átomos neutros,

transformando-os em UM par de fons» diz-ae que ela é

IONIZANTE.

Logo após uma radiografia» pode-se aproximar, se».

perigo, dos objetos ou das partes do corpo humano

radiografado, uma. vez que nSo emitem radiaçio, pois nSo

são e nSo tornam-se radiativos.

I T . 3 . a - RAPIACZO FLFTROMASItéTICA

A» ondas eletromagnéticas s8o constituída» de

campos «létrícos e magnéticos oscilantes (perpendiculares

tntre ti), que se propagam no vécuo em velocidade constante

de 3 x 10 m.»~1, que é a velocidade da luz. S9o exemplos

de ondas eletromagnéticas as ondas de rádio, de TV,

microonda, radiaçSo infravermelha, luz visível* radiaçio

ultravioleta, raios-X e raios Gam*. Essas radiações diferem

tntre si pela sua freqüência e pelo seu comprimento de

onda.

Algumas propriedades importantes sobre as ondas

•(•tromagnétieass
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t. No váciio, todas as ondas deslocam-se com a
mesma velosidade (o mesmo ocorre no ar nu-
ma primeira aproximação);

It. As ondas de maior freqüência são as de mai-
or energia.

III. As ondas de freqüência mais alta sSo as de
maior poder de penetração.

As radiações eletromagnéticas *3o ondas que viajam

numa mesma velocidade e diferem somente no seu comprimento

de onda. Este "comprimento de onda" é normalmente expresso

pela letra.

A energia em cada. fóton está relacionada ao

comprimento de onda da radiaçSo.

As ondas eletromagnéticas possuem uma certa

probabilidade de passar através de um meio sem sofrer

nenhuma interação, portanto sem perder nenhuma energia. Has

ao interagir com as células do corpo humano pode dar origem

a alterações profundas como mutações das células. Has em

muito» casos, o tecido vivo tem a capacidade de se

recuperar deste tipo de interação,

A radiaçfo que sai diretamente do tubo de raios-X,

dsnominada RAOIAÇÍO PRIMARIA, é o feixe útil para a

obtenção do diagnóstico.

Denominamos RADIAÇID SECUNDÁRIA aquela que é

Proveniente de corpos colocados no trajeto das radiações

primárias. Desta forma, todos os objetos ou pes*. as

•xpoitas aos raios-X primários - em especial o próprio

"•citnte - tornam-se uma fonte de radiaçfo secundária

atenuada, mas emitindo radiaçfio em todas as direções, A

raoiaç5o secundária também deixa de existir quando cessa a
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irradiaçSo dos corpos.

A porcentagem de radiação espalhada depende dei

volume do corpo atravessado;

densidade da matéria irradiada;

energia aplicada ao tubo.

A radiaçSo espalhada provoca diminuição do

contraste por isso deve-se diminuir a área irradiada e

fazer-se uso de grades anti-difusoras.
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T T | ? | K - P»nTACgCS M6TUBAIS

Toda vida em nosso planeta está" submetida 4

radiação natural.

Admite-se que a maior fonte de energia existente no

Universo se encontra sob a forma de Raios Cósmicos, que sao

partículas altamente energéticas. Essas radiações sio

denominadas "radiações de fundo" (ou ainda, background

natural).

Como o campo magnético desvia partículas

carregadas, • intensidade da radiaçfto cósmica é menor na

regiSo do equador terrestre e maior nos pólos. Como a

atmosfera atenua a radiaçSo cósmica, a 3000m de altitute

esta radiação é 3 vezes maior que ao nível do mar. A dose

equivalente que uma pessoa está sujeita ao viajar durante

cinco horas em um aviSo é de aproximadamente D,025 mSV <5).

A radiaçSo cósmica (protons de alta energia»

fótons, elétrons, mésons e neutrons) constitui,

aproximadamente, 25% do total de radiaçio de fundo recebido

paio homem (5). Na orosta terrestre encontram-se

elementos radioativos a seus produtos de decaimento. Esses

elementos tstSo presentes em quantidades diversas nos

alimento» que ingerimos. As rochas da superfície terrestre,

* água e o ar também contém concentrações de elementos

radioativos (Tabela 11.2).
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TAR TI A TT.P - FftNTES I)E EXPOSTCZO

ONDE VOCE MORA

•

VOCÊ E SUA AL 1 -
MENTAÇIO

MODO DE VIDA

RESIDÊNCIA PRÓ
XIMA OE UMA CEN
TRAL NUCLEAR

Ao nível do mar

Adicione 0,03 mSV por cada
150m acima do nível do mar
(raios cósmicos)

Radiação terrestre

Zona calcária
Zona secundária
Zona granítica

Construção de moradia

(baseado em 11h/día no
interior da casa)
moradia de madeira
moradia de tijolos
moradia de granito

RadioisótODOs naturais

Minerais» carnes, legumes,
etc.(isótopos radioativos
do carbono e do potássio)

Viaaem de avião (5h)

Televisãosih/dia durante
1 ano
Mostrador luminoso de um
relógio de pulso
esportes de inverno (1 sem/
ano a S.OODm)

TOTAL

Nos limites da Central
a 1,500 m dos I imites
a 10 Km dos I imites

= 0.

« 0,
= D,
» 1.

» 0,
» 0,
« 0,

» D,

» 0,

» 0,

• 0,

• 0,

- 2,

- 0,
- 0,
* 0,

SB mSv

3 mSv
5 mSv
2 mSv

01 mSv
10 mSv
80 mSv

SO mSv

DS5mSv

01 mSv

OS mSv

01 mSv

00 mSV

01 mSv
007m5v
OOlfflSv
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As irradiações devido aos exames Médicos

(radiografia» radioscopia) nSo foran incluídas nesta

tabelai pois as doses s5o muito diferentes dependendo da

parte do corpo atingida. Em certos casos, ela pode ser

muito mais intensa, como por exemplo: a medula Óssea recebe

mais de 3,00 mSV durante um exame radiográfico do

intestino. Os valores dados nesta tabela sSo médias

estatísticas, por exemplo: o granito mencionado aqui é o

granito cinza, para o granito rosa deve-se multiplicar por

SO a dose absorvida. Um cálculo individual preciso só pode

ser obtido pela medida real da radiação do terreno. A

intensidade da radiação cósmica varia de local para local,

dependendo da latitude e da altitude. Alguns alimentos

concentram mais algum tipo de radionuclídeos que outros.

Podemos citar o caso da cestanha-do-pará que possuí

tendência em concentrar rédio. A poeira radioativa

proveniente de testes e acidentes nucleares liberam

elementos radioativos na atmosfera que sio depositados no

solo e entram nm cadeia alimentar.
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LJ,3 -

O conhecimento da natureza dos raios-X e da

radiaçSo de origem nuclear é muito importante na observaçio

da operaçfto de instrumento» associados com a operaçSo desta

tecnologia.

Esta radiaçSo ionízante. propaga-se por fótons» que
»

são pacotes de energia transmitidos em forma de movimento

ondulatório, pertencentes a uma classe conhecida como

RadiaçSo Eletromagnética. Esta radiação nlo precisa de meio

material para se propagar. Seu comportamento é muito

semelhante ao da luz e seu comprimento de onda 1/10,000

vezes menor que o comprimento da luz visível. A variaçSo do

comprimento de onda empregado no caso de radiografias é de

aproximadamente 0,5 a 0,125 Angstrom (1 Angstrom » 10"'"

metros).
#

Quanto menor o comprimento de onda dos Baios-X

maior é o seu poder de penetrado, diz-se nesse caso que

«Io mais "duros".

Os raios-X ionizam o ar, retirando elétrons das

moléculas de oxigênio e nitrogênio. 0 ar é um pobre

absorvedor de raios-X e é usado como contraste em alguns

•xames radíologicos.
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JX.fl-a - BFRACSO IMS BATOS-X

0» raios-X sSo gerados em um tubo a vácuo con dois

eletrodos de metal, como mostrados na Figura 11.1,

* f *

ii/ /

Figura 11,1 - Princípio de construção de um tubo de

raios-X de anodo fixo. 1) Catodo* S) Filamentoj 3) Foco

térmico» 4) Placa de tungttênio» 5) Espaço livre a vácuo»

6) Ampola de vidro forte» 7) Anodo (haste de cobre)» S)

Diafragma primário» 9) Feixe de raios.

0 CATODO, consiste de um filamento de metal

(tungsten>o> que é aquecido por uma corrente elétrica. A

tensão é aplicada tntre o catodo e o outro eletrodo, o

ANODO. Quando estes elétrons alcançam a parte, do anodo

chamado ALVO, interagem com os átomos do metal gerando

r»'o»-x que sio lançados em todas as direções. A tenfrio

«ntre os eletrodos é da ordem de centenas de volts, e

determina o poder de penetração do raio-X. A quantidade de
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raio-X depende da corrente que flui através do tubo. A

corrente varia de acordo con a temperatura do filamento, A

area de impacto do» elétrons sobre o anodo é denominado

ponto focai. A interaçSo dos elétrons energéticos com

átomos do anodo faz com que a energia seja convertida em

calor e raios-X (8). 0 material usado na construção do

anodo afeta a produção de radiação.

Uma grande porcentagem da energia do feixe de

elétrons que saí do catodo é convertida em calor

(aproximadamente 99%). A forma do anodo exige atenç&o

especial. Há também anodos rotativos internamente, para

aumentar a érea . de impacto dos elétrons e diminuir a

formação de pontos de calor, e anodos com refrigeração a

água ou a óleo.

A energia dos raios-X deve ser controlada para

segurança do operador, para isso é necessário que haja uma

proteção em volta do tubo deixando somente uma janela para

passagem da radiação a ser utilizada.

Para obter uma imagem de uma certa parte do corpo,

3 região a ser examinada deve ser posicionada entre o tubo

* o dispositivo de imagem. A parte do corpo a ser irradiado

d*ve estar o mais próximo do dispositivo de imagem, e o

tubo de raíos-X o mais longe possível.

A alta voltagem para a operação do tubo de reios-X

* Proveniente de um transformador, 0 painel de controle de

um aparelho da rstos~X normalmente possuí 03 tipos da

controle»

a> • voltagem do tubo expressa em kVp, que determina o
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poder de penetraç3o do feixe (Tabela ll.3)j

b) a corrente, expressa em mi Iiamperesi

c) o tempo» expresso em segundo ou fração de segundou

OBJETO

Radiografia com Status X

Tórax p.a.(dist.foco-fíIme 1,50m)

Tórax (pianigrafia)

Tórax (abreugrafia)

Rins

Vesicula

Estômago

Coluna vertebral (a.p.)

Coluna vertebral (lateral)

Bacia

Ombros

Dedos e Mãos

kV (*>

55

100

80-65

100

70-BO

75-85

90-100

65-75

85

70-75

65

40

* Oados médios que variam com a espessura do paciente e

com o uso de grades, idade do paciente. Estes valores foram

obtidos no Serviço de Radfodiagnóstico do K.U.C.F.F,
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RATOS-X f»)

a> atravessam o corpo dependendo do valor da kVp

usadat

b) ao atravessarem o corpo, sfto por ele absorvidos

e sua distribuição em órgSos e tecidos específicos pode-se

determinar por medida ou por cálculo.

c) Produzem radiações secundárias na área de

radiodiagnóstico, a radiaçio espalhada depende do volume

do corpo atravessado e ém tensio ao tubo. Esta radiação

provoca reduçio no contraste da imagem radiológica e exige

proteção adequada. Para obter-se uma imagem com máxima

nitidez é necessário reduzir a quantidade de radiação

espalhada que alcança o filme.

d) fazem fluorescer certos sais metalicos{

e> enegrecem emu I soes fotográficas - a radiaçSo X

provoca uma modificação dos grãos de brorno e prata, nSo

perceptível ao olho humano»

f) propagam-se em linha reta (do ponto focai) para

todas as direçõesi

g) trsnsformam gases em condutores elétricos

< ionizaçao)i

h) provocam efeitos biológicos.



25

JJ.A - A PRODUCgQ DA TMARFM PADTOtoGICA

A formação da imagem radiografíca deve-se ao fato

da absorção diferenciada da anatomia interna do corpo. Por

exemplo, os ossos possuem maior capacidade de absorção do

que os tecidos moles ou o ar dos pulmões, que s3o partes

menos densas.

Como os raios-X não são visíveis a olho nú,

precisamos de outros meios que detectam a imagem obtida.

As técnicas de exames radiológicos podem ser

classificadas em função do sistema que capta e decodifica a

imagem radiológica para uma representação visível.

II-4.a - A gAPTORPAfTA

Ao incidir a radiação X sobre uma emulsão

'fotográfica, esta é de tal maneira sensibilizada que, após

a revelação, mostra-se enegrecida, tanto mais intensamente

quanto maior a corrente aplicada ao tubo e quanto maior o

tempo de exposição (se a tensSo no tubo permanecer

constante),

IT-A-h - RADTOSCOPTA OU FLUQROSCOP^A PQNUEMCTONAL

Ao incidir a radiação X sobre • tela

•ntensificadora, esta ilumina-se variando de acordo com a

tensão e a corrente apliçadas ao tubo.

Se entre o tubo de raios-X e a tela for colocado um

corpo humano, este absorve parte da radiação, produzindo na

tela intensíficadora diferentes intensidsdes luminosa»
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criando uma imagem do corpo através de am relevo de sombras

radiological.

Durante a radioscopia o feixe primário á emitido

por um tubo embaixo da mesa e intercepta o paciente que se

torna uma fonte de radiação espalhada. 0 radiologista deve

minimizar o tempo de exposição certificando-se que o

marcador de tempo do equipamento está fancionando

corretamente. 0 técnico pode minimizar a exposição

ocupacional posicionando-se atrás da mesa de comando.

TFHS FLUORESCENTES

Para visualizarmos uma imagem dinâmica de

estruturas internas ao paciente fazemos com que um feixe de

raios-X, após atravessar o paciente, incida numa tela

fluorescente.

Figura 11.8 - IlustraçSo do uso de uma tela

fluorescente.

* tela deve ter coberto com um vidro protetor que tenha

um equivalente de chumbo de pelo menos 1,5mm por 100 KV.
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TT-4.tr - PADTOSrOPTA ft» Ft UOROSCOPIA COM

PC TMAGEM

t semelhante a radioscopia convencional, sendo

i imagem da tela intensificadora do fluoroscópio é vista

•través de UM intensificador eletrônico que proporciona una

imagem com um brilho muito maior do que o original. Esta

imagem, através de um circuito fechado, é projetada em um

monitor de televisão, podendo ser observado em uma sala com

luminosidade normal.

Depois do feixe de raios-X passar através do

paciente e entrar .num tubo de imagem» a grade fluorescente

de entrada absorve os fótons de raios-X e converte sua

energia em fótons de luz que atingem o fotocatodo causando

a emissSo de fotoelétrons. Enquanto os elétrons fluem do

catDdo em direçSo ao anodo tio focalizados por lentes

eletrostáticas, que os guia para as grades de saída

fluorescentes sem que haja distorção na sua configuração

geométrica.

Os elétrons atingem a grade de saída que emitem

fótons de luz que trazem • imagem fluoroscópia ao olho do

observador.
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Figura 11.3 - Intensíficador de Imagem. 1) ftaios-X

incidentci S> Fósforo de entradai 3) Fotocatodo; 4)

Eletrodo» focaiiiadore»! 5) Fósforo de saídas 6) Imz

visível.

Figura II.4 - Intensíficador de imagem com T.V.
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A utilização de um intensificador de ímagam com

televisão permite reduzir a dose de uma radioscopia em 90%

(20).

A desvantagem do emprego dos intensificadores de

imagem é seu elevado custo inicial. A imagem também pode

ser fotografada. Pode-se reduzir a exposição do paciente

utilizando um sistema ótico sincronizado que só permite a

produçSo de raios-X quando o obturador da cômara estiver

aberto, i importante comprovar regularmente as taxas de

radiaçSo e observar a voltagem e a intensidade do tubo a

fim de previnir se os valores apresentados são excessivos.

OBSERVAÇÕES

- o ganho em brilho é de 100 vezes,

o exame radiológíco pode ser gravado em série,

quando hé necessidade de gravar seqüências de detalhes de

examei



- PAP&MPTPOS REI, FU6NTES NA AUALIACgQ DA QUALIDADE DF
TMAGFM

A - DENSIDADE

0 grau de enegrecimento de uma região do filme é

descrito pela Densidade ótica da região, que pode ser

medido num aparelho denominado Den&itÔmetro ótico.

Se chamamos de IQ a quantidade de luz que incide

num filme e I a quantidade de luz transmitida, definimos a

0.0. como o logarítimo na base 10 entre lo/l.

I,
0.0.

A escolha da escala logarítimica para a medida do

enegrecimento é devido ao fato de que o olho humano é um

detector Iogarítimico.

Abaixo de uma D,D. de 0,4. teremos regiSes muito

claras e acima de 2,0 regiSes muito escuras.

B - CONTRASTE

é a diferença de densidades ópticas entre dois

pontos do filme» provocado por uma diferença de exposições

nestes pontos.

Quanto maior a diferença de densidades ópticas para

uma mesma diferença de exposição, maior sera o contraste.

- 00 onde C c contrastei 00/j - densidade ótica

n<> ponto 1» DOg - densidade ótica no ponto 3
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Para que seja possível visualizar duas regiões do

filme com enegrec intento distintos é necessário que o

contraste do -Filme esteja entre 0,01 e 0,1.

C - NtT|DEZ

Em radiodiagnóstico significa uma boa visualização

do contorno de uma região anatômica.

C,a — f a t o r e s que c a u s a m falta de nitidet

•> Penumbras geometrical

b) MagnificaçSof

Fator de magn i-f i cação é dado por:

I f

o f - d

onde:

* I s imagem do f íIme
- o * objeto
- f * distancia foco-fílme

- d = distância objeto-filme

c) Distorção

Se o objeto nSo estiver alinhado e o eixo

central coincidindo com o eix o do feixe, a magnificaçSo

variará em diferentes proporções do mesmo objeto.

d> Controle de Densidade

A densidade de um filme é proporcionai ft

«xposiçlo em mi Iiampére-tegundo <mA»>, è tansfot • •

inversamente proporcional ao quadrado da distancia <f ) .



densidade
K.Vn . mAS

onde:

- K » constante
- n s número que depende da filtração e da

espessura do paciente» varia de S a 4,5

D - CURVA CARACTERÍSTICA pO FILME

Como o enegrecimento de um filme depende da

exposição que este filme recebeu, podemos construir uma

curva, relacionando a densidade óptica com a exposição

recebida pelo filme (em Coulomb por Kilograma).

Figura 11,5 - Curva de densidade óptica versus
•xposiçio <11>

A tangente da parte linear da curva característica

um dado filme é conhecido como gama do filme.

D 0 s - D0 1

log X 2 - log X1
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onde DO * densidade ótica»- X é medida em Coulomb por

Kilogram».

E - VELOCIDADE

Chama-se "Velocidade" de um filme (ou

sensibilidade), ao inverso da exposiçSo em Roentgen,

necessária para produzir uma densidade ótica igual a 1.

TT-3T — ATCMUACZO DA RADTACSO X PFL A MATréRTA

Ao se propogar através da matéria» um feixe de

raios-X sofre redução de intensidade, isto é, o feixe é

atenuado, parte de sua energia é absorvida pelo meio e

seus fótons s3o espalhados com perda ou n5o de energia.

Sabemos que, quanto maior a espessura do meio» maior é a

atenuação, enquanto que, quanto maior a energia do fóton,

tanto menor será a atenuaçSo produzida por uma dada

espessura de um material.

Se um absorvedor reduz a intensidade de um feixe de

radíaçfo em 10%, um segundo absorvedor, com o dobro de

espessura do primeiro, reduzirá em 10% do feixe» que já

havia sido reduzido em 10% (Bitelli, Thomaz, pag. 119).

Exemplos

- Sem absorvedor * intensidade relativa • 100%
- 1o absorvedor » intensidade relativa * 90%
- 3° absorvedor * intensidade relativa » 91%
- 3° absorvedor * intensidade relativa * 72,9%
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Figura It.6 - Variação da intensidade da radiaçio com a*

espessura do absorvedor

Um fóton de raios-X pode perder toda ou quase toda

a energia em uma única interação e a distância que ele

percorre nSo pode ser prevista 1103. Entretanto, pode-se

prever uma distância na qual ele tem 50% de chance de

interagir. Essa distancia chama-se camada semi-redutora

(CSR) ou "Half-Value Layer* (HVL).

A Tabela II.4 fornece-nos alguns valores da

espessura da camada semi-redutora em função da energia do

fóton em meios diferentes,

A determinaçio da camada semi-redutora (CSR) do

feixe de rsios-X serve para especificar a qualidade do

mesmo. A medida da CSR fornece informação sobre a filtraçfo

total existente no feixe de raios-X, para uma determinada

voltagem. Pouca filtragem resulta em radiação desnecessária

ao paciente. Em alguns casos, como a mamografia, a CSR da

•nformaçlo da energia do feixe. As regulações de CSR para

varias voltagens estão mostradas na tabela abaixo.
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TABFLA TT_4 - ICRP 33

POTENCIAL
MEDIDO (kVp)

SO
75

100
150

CAMADA SEMI-REOUTORA EN
METRO DE ALUMÍNIO PURO

0,005
0,015
0,085
0,029

CONCRETO

0,4
1.0
1.8

II.6 - A OTTMT7AC2Q PA THAfiEH PADIOGR^FICA

A imagem radiográfica dew» reunir o máximo em

contraste e nitidez para se conseguir uma boa resolução.

~ Fatores out provocam influências sobre o

contraste

A dureza dos raios (energia dos raios) determina a

qualidade da imagem - raios de baixa energia produzem

imagens radioiógicas mais contrastadas que raios de alta

energia. Mesmo assim, nas radiografias de pulmões, estômago

e intestino, utilizam-se, sistematicamente, tensões

superiores a 100 KV, empregando-se grades antidífusorss

eficientes e adequadas, dependendo do estudo que se deseja

rest izar.

0 valor correto do produto da corrente x tempo

(RIA.S) produz, com uma determinada tensão, um encgrecimento

fotográfico ideal (Tabela II.5),

A radiaçio espalhada provoca uma diminuição do

contraste, por isso deve-se diminuir a área do corpo

irradiado, utilizando cones localizados e díafragmss.



TA8ELA

PARTE DO CORPO

Extremidade
Extremidade filme com écran
Espessura c/10 cm com écran e bucky
Crânio <Ap e PA) com écran e bucky
Crânio (lateral) com écran e bucky
Espinha
Espinha lombar lateral
Trato gastrointestinal
Urograf ias
Vesículas bi Hares (PA)
Vesícula biliar (oblíquo)
Pulmão (P.A)

mAs

100
10

50-60
100
75

100
300
100
100
100
150
10-BO

Obs.: A utilização de grades antidifusoras evita que a

radiaçio secundari.a, produzida no corpo do paciente, venha

a alcançar o filme radiográfico ou a tela intensificada.

A manipulaçSo do material radiográfico na câmara

de revelaçSo tem influência no contraste.

NOTAS.é importante utilizar material recém-fabriçado, pois

com o passar do tempo ha perda de contraste na imagem.

•0 tempo de revelação de uma radiografia tem grande

influência no seu contraste.

•A secagem dos filmes em armários secadores próprios

produz melhor resultados que a secagem lenta ao ar livre.
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TT.7 - MSPOSTTfUOS ACESgoBjOg DO APARELHO DE RAIOS-X

AFETAM A QUALIDADE DA TftAGEM

i) Filtros: sSo feitos de alumínio ou cobre e

sSo colocados entre o tubo e o pacientei

ii) Grades: pode» ser estacionar ias ou movei si

A) Estacionar ias: sio colocadas entre os pacientes

e o filme radiográfico a fim de absorver a radiação

espalnadai

B) Móveis: movem-se durante a exposiçio para

eliminar sombras no filme» reduzindo a radiaçSo de

espalhamento (Figura ll.7)f

Figura 11.7 - 1) Ponto focai; 2) Diafragma» 3)

primária» 4) Radfacio espalhada! S) Objeto» B>

Grade» 7) Filro«.
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Oeftnimos a razio da grade por:

Altura da faixa da grade (h)
RAZÍO OA GRADE

Separação entre as faixas <b)

As grades podem ser paralelas ou focadas sendo

teoricamente a grade focada mais eficiente do. que a

paralela. As faixas de chumbo da grade podem aparecer como

linhas bem finas na radiografia. Estas linhas podem ser

eliminadas utilizando um Bucky.

A desvantagem na utilizaçSo de grades é que

aumentamos a exposição no paciente para que chegue a mesma

quantidade de radiação no filme.

iii) Cones, Cilindros e Diafragmas: limitam o

tamanho do campo irradiado para cobrir a área exata do

corpo a ser irradiado, reduzmm também a radiação espalhada*

ív> Golimadores: um obturador que ajusta ou limita

a entrada do filme primário, ajustando o tamanho do campo.

Figura 11,8-Ouanto menor for o campo de radiaçio, menor
será a radiaçto espalhada e consequentemente
haverá menor perda de contraste, A radiaçSo
espalhada poderá também sofrer redueio se o
objeto for comprimido.
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Para um particular tipo de exame radiolágico,

deve-se ajustar o menor campo possível. Com isto» a dose no

paciente será mais baixa e a radiaçSo espalhada que alcança

o plano da imagem diminui e isto aumenta o contraste da

imagem. Os três parâmetros que influem diretamente na

radiaçSo espalhada s§ot

•) aumentos do campo de radiaçãot

b) energia da radiaçSot

c) espessura do paciente.

COMPONENTES BÁSICOS NA OPERACZO DE EQUIPAMENTOS DE

RAIOS-Ot (CONTROLES FttMnAMFMTATfi)

1. Controle.de aquecimento do filamento de calor -
regula a corrente do tuboj

8, Controle da kilovoltagem - regula a profundi-
dade de penetração e o contraste da imagem
proúuzida;

3. Dispositivo de tempo - regula a duração da tx-
posiçfio.

REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMFNTO 00 EMISSOR

DE RAIQS-X (CABEÇOTE)

1) Nas condições máxima» de operaçio, especificadas

peto fabricante, a radiaçSo de fuga do cabeçote n*o deve

ultrapassar 100 mf?/h a 1 metro de distância do ponto focai,

Todos os tubos devem ter submetidos a uma rigorosa medida

da radieçSo de fuga, antes de serem liberados pelo

fabricante (Figura II.9).



2) A posiçSo do ponto focal deve ser «arcada e

facilmente localizável sobre a cúpula.

3) Os acessórios da cúpula (filtro, colimadores e

cones) devem estar de acordo com os regulamentos da ABNT.

Os colimadores ou cones deverão ser utilizados apenas para

os tubos originais, sendo portanto intransferíveis.

Figura 11.9 - Equipamento de raios-X mostrando o

colímador

I I . f i - pPAMDE7AS F IJM|DAQF_fr PE FÍSICA DAS BADTACSFB

A partir do conhecimento de que as radiações têm

capacidade para destruir tumores surgiu a necessidade de

especificá-las e medi-las. A medida que os conhecimentos

foram se aprimorando e novas grandezas foram sendo

introduzidas.

A correspondência entre as unidades de medidas

antigas e novas estlo indicadas na Tabela 11.5.
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TABELAJI

6RAN0EZA

Exposiçio
Dose absorvida
Dose equivalen-
te (ttti1izado
para Medir a
exposiçSo do
trabalhar)

UNIDADE ANTI6A

Roentgen
rad
reM

UNIDADE NOVA NO S.1.

Cou 1 onib/k i 1 ograma
gray (gy)
•ievert <5v)

A prática estabelecida durante muito» anos

consistia eai expressar a quantidade de radiação em termos

de "exposiçio". medida em roentgens (R). A exposiçio é uma

medida de ionizaç.So produzida pela absorçSo de raios-X em

uma massa específica do ar no ponto de interesse. Utiliza-

se para especificar uma quantidade de raios-X.

A energia absorvida por unidade de massa em um

ponto do corpo humano exposto a radiação é conhecida como

dose absorvida no tecido. A unidade de dose absorvida é o

gray (Gy). Um Gy é uma energia de 1 Joule absorvida por

quilograma de qualquer material.

Para os raíos-X utilizados em radiodiagnóstico, a

medida de exposição em tecidos moles é aproximadamente

igual è medida no ar.

A unidade que se utiliza em proteçlo radiológíca é

a DOSE EQUIVALENTE, que considera tanto a dose absorvida

como a eficácia biológica dos diferentes tipos e energias

das radiações ionizsntes, A unidade de dose equivalente no

Sistema Internacional (SI) é o Sievert.

A lesSo biológica causada por uma radiaçio depende



da dose absorvida pelo tecido e de um fator de qualidade da

radiação absorvida <0>. Para os raios-X de até 250ItV este

fator é igual a 1.

A DOSE EQUIVALENTE é obtida muitiplicando-se a dose

absorvida por um fator de Qualidade.

ESTIMATIVA DE POSE PE CORPO INTEIRO EM EXAMES COMUNS DE

pAD I0DIAGNÓSTI CO

Dose* d» radiação por e»amt

Qualquer avaliação dos possíveis efeitos nocivos

sobre os indivíduos ou sobre as populações inteiras, devido

aos exames radiodiagnósticos, exige um conhecimento das

doses e da distribuição das mesmas no corpo. As doses nos

tecidos dependem dos fatores técnicos empregados na

radiografia, das características do equipamento, da duraçio

de cada exame e etc. Portanto, as doses recebidas nos

tecidos variam entre diferentes aparelhos de Raios-X ou

técnicas de uma mesma instituiçSo. Cm determinado tipo de

exame, a dose nos pacientes pode variar entre hospitais de

um fator de 2 a 10 (para o mesmo exame) (73.

A exposição incidente na pele dé uma indicação da

dose máxima recebida por qualquer grupo de células do corpo

• oscila entre menos de 0,1 mGy para uma radiografia grande

do tórax até valores altos como 1 mGy em um cateterismo

cardíaco.
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TABELA 117 - ESTIMATIVA DE DOSE DF NA PELE FM
EXAMES COMUNS DE RAD 1 OD I AGNÓST I GOMO )

PROCEDIMENTO

Dental
Pulmão
Crânio
Espinha Cervical
Coleci stograma
Espinha lombar
TC Cabeça
Espinha dorsal
Abreugrafia <*)
Abdomen
Mamografia

DOSE (em

4,0 a
5,00

3,0 a
0,5D
0,70
2,00

a,oo
8,40

0,5 a
4,50
5,00

mSV)

30,0

6,0

3,0

<*) Embora a resoluçSo no. 375 de 5 de maio de 19BB e a

portaria ORT no. 72 de 13 de junho de 1885 vete a exigência

rotineira da abreugrafia para quaisquer fins, é comum a

necessidade de apresentação das mesmas para uso de piscinas

e como o item obrigatório dos exames médicos pré-

admissionais e periódicos de saúde.

0 Comitê de Efeitos Biológicos da Radiação

lonizante, apesar de reconhecer a necessidade de estimar os

impactos de dose baixa, recomenda que nSo se faça

extrapolação a partir dos efeitos de doses altas por falta

de bases científicas.
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CAPÍTULO TTT - gAPTOPPOTFCgQ

Ill.i - OBJETIVOS DA RAOIOPROTECSO

Radioproteção é um conjunto de medidas que visam

proteger o homem e seu meio ambiente de possíveis efeitos

indevidos» causados pela radiação ionizante.

é reconhecido o fato de que a prática de muitas

atividades no presente irá resultar em efeitos danosos no

futuro, A reação de um indivíduo às radiações ionizantes

depende de vários fatores.

Quando a radiação ionizante interage com o tecido,

parte de sua energia é absorvida pelos tecidos do corpo

levando a efeitos biológicos que dependem da quantidade de

energia absorvida (dose).

Portanto, é imperativo que somente pessoas com

relevante conhecimentos técnicos em radiografia e

fIuoroscopia, e em radioproteção, seja permitido utilizar

raios X.

A radíoproteçâo tem por objetivo reduzir ao mínimo

a exposição do homem às radiações ionizantes, tendo por

finalidade a sua proteção, a de seus descendentes e da

espécie humana como um todo, contra possíveis efeitos

nocivos daquelas radiações, permitindo, ao mesmo tempo, o

desenvolvimento seguro de atividades necessárias que possam

resultar em exposição.

No Brasil, a CNEN - Comi são Nacional de Energia

Nuclear - estabelece normas básicas de radíoproteção, cujos

objetivos são:
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i) Prevenir os efeitos somáticos a curto prazo,

para os quais a severidade da doença é função direta da

dose recebida pelo indivíduo.

ii) Limitar a níveis julgados aceitáveis os

efeitos somáticos a longo prazo.

iii) Assegurar que práticas envolvendo

exposições as radiações sejam justificáveis.

iv) Manter um sistema de limitação de dose com

as seguintes recomendações:

a) nenhuma atividade envolvendo radiação deve ser

adotada a menos que sua execução seja necessária e

produza um benefício líquidoi

b) todas as exposições devem ser mantidas o mais

baixo possível, levando-se em consideração fatores

sociais e econômicos}

c) os equivalentes de doses para indivíduos não

devem exceder os limites recomendados para as

circunstâncias.

Os projetos de radioproteção devem ser

dimensionados de modo que pessoas profissionalmente

expostas» suposto que se comportem adequadamente» nSo

recebam dose superior a 50 mSv por ano, o que corresponde •

aproximadamente 4 mSv por mês ou 1 mSv por semana, em média

(limite semanal operacional). Para pessoas não

Profissionalmente expostas, mas sujeitas ao risco, os

Projetos de proteção, na zona de perigo, devem ser baseados

na dose máxima de 5 roSv ao ano, ou 0,1 mSv por semana
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(limite semanal operacional).

Para aparelhos do tipo transportável, é obrigatório

o uso» pelos profissionais que participam da realização

dos exames, de vestimentas de proteção com equivalência de,

no mínimo» D,25 mm Pb.

Durante a realização dos exames» deve se evitar o

direcionamento do feixe útil de radiação para pontos onde

estejam localizados profissionais ocupacionalmente

expostos» outros pacientes ou indivíduos do público.

A quantidade de radiação que chega na superfície do

paciente pode ser determinada com o uso de uma curva de

calibração dos aparelhos de raios-X que para uma dada

quíIovoltagem e filtro» fornece-nos a exposição em mi Ii

Roentgen por miliamperes (mR/mAs) numa dada distância.

A consistência das diversas correntes <mA> pode ser

avaliada com o dosímetro de caneta» medindo a exposição a

uma distância fixa com o mesmo mAs» isto pode ser obtido

com diferentes combinações de tempo e corrente.

A leitura inicial do dosímetro» em mR, é dividida

pelos mAs como avaliação da saída do aparelho.



III.2 - EFEITOS DAS RADIAÇÕES

Costuma-se dividir os efeitos biológicos da

radiação ionizante em efeitos somáticos e efeitos

genéticos.

Efeitos Somáticos; são aqueles que podem ocorrer no

indivíduo irradiado e é devido principalmente aos órgãos

e tecidos incluídos no feixe primário.

Efeitos Genéticos; podem ocorrer nos descendentes

dos indivíduos irradiados. Alguns produtos químicos e

outros «gentes podem também produzir efeitos genéticos.

Portanto» quando uma criança apresenta algum efeito

genético não deve ser assumido que ela seja conseqüência de

uma irradiação recebida pelos pais.

Do ponto de vista de proteção radiológica os

efeitos patológicos da radiação são classificados como:

Efeitos NSo Estocá&tiCOE: são caracterizados por

uma relação determinada entre a dose e o efeito» e esses

efeitos sò aparecem quando a dose atinge ou ultrapassa um

certo valor, chamado "limiar". Exemplos: catarata,

dermatites e esterilidade.

Efeitos Estocásticost neste casD, a relação entre

dose e efeito é probabiIística. Quando um grupo de pessoas

é irradiado, esses efeitos aparecem apenas em algumas

pessoa». São efeitos tardios, com o período de latência de

alguns anos e algumas décadas, e sua severidade independe

Ca dose recebida. Exemplo: leucemia.

Para quantificar o efeito biológico da exposição è

«•adiaçlo, • ICRP introduziu o conceito de DETRIMENTO ou
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RISCO que é definido como o produto da probabilidade de

ocorrer o efeito pela severidade do efeito.

Considerando que diferentes órgãos apresentam

diferentes riscos foi introduzido o conceito de DOSE

EQUIVALENTE EFETIVA que é definida pela soma dos produtos

da dose equivalente em cada órgão pelos riscos relativos

(fatores de peso) correspondentes.

0 risco de morte por indução de câncer é calculado

usando a equação:

Risco (morte)=fator de risco . dose equivalente

Os diversos efeitos biológicos variam em cada órgão

ou tecido e a dose equivalente efetiva pode ser calculada

através da equação:

Hef > Wt . H T

onde: W-r s fator de risco (razão entre o risco

estocástico e risco TOTAL). Wj » 0 para

pele e extremidades,

H-r * dose absorvida no tecido em Gray.

rlef = dose equivalente efetiva em Sievert.

Hef < 0,05 Sv/ano (10).
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TAREI A I T T - 1 - FATO» DE RISCO PARA MOPTALT^ADF <dados

aproximados e dependentes de idade e sexo

do indivíduo).

ÓRGÍO

Gônadas
Mama
Medula óssea
Pulmão
Ti reoide
Superfície óssea
Restantes

FATOR DE PESO*
WT

0,25
0,15
0,12
0,12
0,03
0,03
0,30

FATOR DE RISCO

0,0040
0,0025
0,0020
0,0020
0,0005
0,0005
0,0005

* Os fatores de peso sio fatores de risco normalizados.

1,11.3 — RADIOPROTECZO EM RADIODTAGNóSTICO

A maior contribuição da exposição do homem a fontes

artificiais é o radiodiagnóetico. Se forem observadas as

normas relativas à proteção radiológica o resultado, na

maior parte das vezes, é benéfico para o paciente e

compensa o risco inevitável da radiação.

As atividades envolvendo radiação só devem ser

exercidas se a sua execução for realmente necessária e

produzir um benefício substancialmente positivo com relação

aos detrimentos resultantes. 0 limite do risco de um exame

radíológico a um determinado paciente está implícito na

decisão médica de que este exame é de muita utiI idade,

A justificativa do exame, a utilização correta do

equipamento e acessórios de.proteção radiológica, bem como

a garantia de segurança dos equipamentos • da» instalações

garantem a obediência dos limites de doses fixados pelas



instituições pertinentes.

Os principais componentes da dose equivalente média

•nual per capita são a radiação de fundo e a radiação en

medicina (Tabela II1.2). A contribuição resultante de todas

as demais fontes representa menos de 10% desses valores.

TABELA *TT-g ~ Dose média anual per capita para diversas

fontes (31).

FONTE

"Background" natural
terrestre
cósmico
interno

Exposição médica
- raios-X diagnóstico
- raios-X dental
- radiofarmacêuticos
- radioterapia

Testes nucleares

Atividades de pesquisa

Viagens aéreas

Total (aproximado)

NÍVEL EM mSV

0,96
0,40
0,31
0,25

0,93
0,77
0,D1
0,14
0,01

0,04

0,D1

0,005

a,oo

A dose permissível para um indivíduo é aquela que

se acumula no organismo por um longo período de tempo, ou é

resultante de uma única exposição e conduz a um»

probabilidade muito pequena de danos somáticos ou genéticos

severos, comparados com a taxa normal de incidência desses

danos. Certos efeitos, como o encurtamento do tempo de vida

esperado, striam confundidos com as variações normais.

As recomendações dt valores pcrmissíveís às
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exposições, as radiações ionizantes sio controladas peta

Comissão Internacional de Proteção Radiologies (ICRP),

desde sua criação em 1928, durante o II Congresso

Internacional de Radiologia (ICR). A grande maioria das

legislações existentes no mundo que tratam da exposição as

radiações é baseada nas recomendações do ICRP.

Deve haver troca de informações entre a clínica e

o radiologista antes de serem feitas radiografias extensas

e repetidas em indivíduos jovens. Acentue-se que a

exposição aos raios-X será tanto de responsabilidade do

clínico como do radiologista.

Para reduzir a necessidade de repetição de exames,

deve-se dar atenção especial à preparação do paciente,

antes dos exames.

0 principal objetivo do plano de radioproteção

hospitalar é proteger a pessoa que realiza o exame e seus

assistentes contra as radiações primárias e secundárias e

contra a radiação de fuga do cabeçote, sem que seus

movimentos sejam impedidos pelo uso de vestimentas

especiais (aventais de chumbo).

A publicação IEC-4O7 ("Radiation Protection in

Medical X-Ray Equipment, 10 - 400 kV"> descreve os

requisitos a serem seguidos no desenvolvimento e produção

de equipamentos de raios-X médicos para a proteção do

paciente c da equipe contra exposições desnecessárias. As

unidades construídas de acordo com esses requisitos possuem

zonas de proteção contra excesso de radiação.

A quantidade de radiação espalhada varia conforme
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os equipamentos usados. Cm uma unidade com o tubo sob a

mesa (undertable)» a direção da radiação espalhada diverge

do feixe primário em 45° (11) e a maior parte dessa

radiação é blindada pelos dispositivos de proteção montados

na mesa. Em tubos acima da mesa (overtable), a radiação

espalhada diverge em 45° para todos os lados.

X
i

i

Figura II 1,1 - Exposição aproximada em Fluoroscopta (mR/h)
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TIT-4 - PROBRAMA DE MQMTTORACSO TMDTUTDMAt

Segundos as instruções da CNEN - NE-3.01 e a

Resolução n° B do Ministério da Saúde, de 21/12/8B, toda

instituição que utiliza radiações ionizantes deve possuir

um programa de Monitoração individual.

A Monitoração individual é obrigatória para os

trabalhadores, que são afetados diretamente por causa de

suas atividades com radiações, Essa monitoração não é

obrigatória para o pessoal que não trabalha habitualmente

em áreas controlodas. No entanto, em certos locais, há

determinados casos em que a monitoração individual é

realizada para confirmar que as condições de trabalho são

satisfatórias ou para a compilação de dados estatísticos

sobre distribuições de doses,

Dosímetro é um dispositivo com a finalidade de

medir as doses de radiação recebidas pelo trabalhador

durante suas atividades ocupacíonais, 0 tipo mais

utilizado na monitoração individual é o filme dosimétrico

para medida de dose de corpo inteiro. Esse monitor ou

dosímetro é colocado sobre o peito, e sua leitura é mensal.

Existem também dosímetro» em forma de anéis e pulseiras,

que devem ser usados nos dedos ou punhos. A escolha do tipo

de dosímetro vai depender da maneira pela qual o

trabalhador se posiciona no campo de irradiação.

Essa monitoração não representai ela própria, uma

proteção. Ao medir a dose recebida pelo trabalhador

individualmente, o objetivo é simplesmente, garantir as

condições de segurança e permitir detectar, desde a sua



origem, qualquer anomalia.

Durante a radioseopia, assim como da equipe médica

durante alguns atos cirúrgicos, como nefrolitomia,

ureteroscopia, osteossíntese de platô tibial e fratura de

femur, retirada de cálculo, terço inferior de uréter e

minireconstrução do joelho (onde é necessário um tempo

maior de fIuoroscopia) deverá ser feito o controle de

exposição utilizando dosímetro de LIF ou TLD.

Estes são fáceis de serem posicionados e sSo

bastante sensíveis e precisos.

ITI-S - EXAMES

As pessoas que trabalham com radiações ionizantes

precisam de monitoração médica. Devem ser efetuados exames

médicos e laboratoriais na época de sua admissão e depois

esses exames devem ser repetidos semestralmente. Caso

apresente alguma anomalia deverá haver acompanhamento

médico mais rigoroso.

0 médico responsável por esse trabalho deve estar

ciente das atividades e condições de trabalho com radiação

e anexar, na sua avaliação, os resultados da monitoração

individual.

Os resultados dos exames títvam estar disponíveis no

ftetor para consulta dos funcionários.
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A prática de muitas atividades que exigem a

exposição a radiação no presente irá resultar em

preocupação com danos no futuro. Esse compromisso deve ser

levado em consideração, de modo a evitar exposições

desnecessárias de membros da população e do ambiente.

Somente através de interesse contínuo e

acompanhamento freqüente das condições radiológicas de cada

unidade a eficiência de um programa de radioproteção poderá

ser mantido.

Considerando a experiência internacional adquirida

durante anos, a CNEN fixou um limite profissional de dose

anual. Esse limite é de 50 mSv para o corpo inteiro (Tabela

III.2) para trabalhador e de 5 mSv para público.
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TABELA ' M ft ~ HHITES PRIMÁRIOS ANUAIS DE DI1SF

E Q U M M L E N T E (NORMA CNEN/ICRP)

DOSE EQUIVALENTE

Dose equivalente efetiva
para corpo inteiro
Dose Eq. por órgão ou
tecido

Dose Equivalente p/pele

Dose Equivalente para
cr i stalino

Dose Equivalente por
extremidade

TRABALHADOR

50 mSv

500 mSv

500 mSv

150 mSv

500 mSv

INDIVÍDUO PÚBLICO

5 mSv

5 »Sv/WT

50 M S V

15 mSv

50 mSv

Obs.: I) Para a radiação X a dose equivalente é

numericamente igual à dose absorvida.

II) A estimativa da indução de câncer e mortalidade

para 10 pessoas expostas a 0,01 Gy no corpo inteiro é 300

e 150 respectivamente.

Reoras Básicas para o Trabalhador

1. A dose recebida mensalmente pelo trabalhador

deve se controlada através do uso de dosímetro

pessoal e acompanhada pelo interessado.

£. A intensidade da radiação diminui com o aumento

da distância. 0 trabalhador deve se manter o mais

afastado possível da fonte, ao ligar os aparelhos

de raios-X, o trabalhador deve se posicionar atrás

do biombo.
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REGRAS BÃS1GAS AO PACIENTE

1. Ao fazer uma radiografia em que as gònadas nSo

estejam na região a ser examinada, o médico deve

fornecer ao paciente os protetores de gônadas

(Figura I I 1.1).

2. Nas radiografias de extremidade, o paciente deve

•e posicionar de forma a deixar o corpo de fora do

campo de irradiação, protegendo, principalmente as

gônadas. Não se deve esquecer que o campo de

irradiação é divergente.

3. NSo se utilizarem pequenas distâncias entre foco

e paciente. A lei do quadrado da distância

demonstra que a intensidade dos raios-X aumenta na

razSo quadrática da redução da distância.

4. As instruções dos técnicos títtv^m ser seguidas

corretamente para evitar a necessidade de um novo

exame radiológico e, consequentemente outra dose de

radi ação.

5. A exposição dos olhos a radiação deve ser

evitada, porque ao contrário das outras células do

corpo humano, as células das lentes dos olhos não

sSo auto-recuperáveis. Quando essas células sio

danificadas ou morrem» a conseqüência é a formação

de catarata,

6. Na abreugrafiaf a dose recebida* é cerca de einco

a trinta vezes maior do que a de uma radiografia
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comum de tórax <tele-radiografia>. Assim, sempre

que possível, os exames abreugráficos devem ser

evitados (1S>.

7. Nos seguintes exames, as pacientes em idade de

procriação deverão ser questionadas quanto a

possível gravidez: Abdomen (Rim, Bexiga, Uretra),

Estômago, Intestino, Enema de Bário, Pieiogramas,

Cistograma, Espinha lobar e pelvis, cóxis. Os 10

primeiros dias seguintes ao 1 o dia da menstruaçio

são considerados seguros e deverão ser utilizados

protetores do tipo da figura 111.1, além de ser

aplicado o questionário abaixo:

Data da última menstruaçâo: Data de Hoje

Estou grávida? Sim __.. NSo Desconheço

Estou usando DIU? Sim Não ___

Fui submetido a histerectomia? Sin NSo
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Figura I I 1,1 - Protetores de ovartos e testículos

OÇUPACTONAt. PARA

As únicas exceções para os limites de exposição

ocupacional de trabalhadores sSo as mulheres grávidas,

mulheres em capacidade reprodutiva e menores. Quando as

mulheres de capacidade reprodutiva ficam expostas

ocupacionalmente dentro dos limites recomendados, com

exposição de taxa constante, é pouco provável que qualquer

embrião receba mais que 5 mSv. Levando-se em conta as

circunstancias nas quais podem ocorrer tais exposições,

pode-se providenciar uma proteção adequada durante o

período essencial da organogênesis,

Uma vez diagnosticada a gravidez, deve-se tomar

providências para que a mulher possa continuar a trabalhar

somente em condições nas quais seja pouco provável que a

exposição anual acumulada ultrapasse 3/10 do limite

recomendado para trabalhadores,

0 risco por dose absorvida em função do tempo de
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concepção pode ser comparado na tabela II 1.4.

TABELA ITT.4 - fNCRP 571

RISCO NOMINAL POR IRRAOIACIO NO ÚTERO POR DOSES ABSORVIDAS

NO EMBRtlO OU FETO

TEMPO

S p r i me i

3 a a B a

B a a 1 5 a

1 8 a a 25

Durante

APÓS CONCEPÇIO

ras semanas

semana

semana

a semana

toda a gravidez

RISCO/MILIGRAY

Mín imo

Potencial para
ç5o
Retardo mentai,
8.500
Retardo mental,
10.000
Risco de câncer
em 50.000

má-forma-

um caso em

um caso em

, um caso

i n . a - cp-ETTOs D A paniaczo MO F E T O

As radiações, como diversos agentes químicos,

também têm efeito teratogênico, isto é, provocam

alterações significativas no desenvolvimento do ser humano

durante a vida intra-uterina, e costuma ser,

siroplíficadamente, dividido em três fasest

a) período pré-implantaçSo, de aproximadamente

nove dias, que vai da fecundação a fíxaçío da

célula-ovo na parede do úteroj

b) período embrionário, do nono ao sexagésimD dia,
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quando ocorre a maior parte da formação de órgãos;

c) período fetal, do sexagésimo dia ao nascimento.

Irradiações ocorridas na fase da pré-implantaçSo

acarretam, em geral, a morte do organismo em formaçãoi

muitas vezes, suas conseqüências n§D s3o sequer percebidas,

pois nesse período a mãe ainda desconhece a gravidez, No

período embrionário, há grandes probabilidades de

produzirem malformações, cuja natureza e freqüência

dependem da dose de radiação recebida e do momento em que

se deu a exposição. No período fetal, a exposição à

radiações praticamente não provoca malformações, embora

possa ocorrer, entre outras conseqüências, redução de peso

e retardo mental.

A determinação de malformações congênitas na

espécie humana é bastante complexas muitas delas levam a

inviabilidade do indivíduo em formação ainda em fases

iniciais da gravidez - e por isso não são percebidas;

outras só detectadas anos após o nascimento.

Na Dinamarca, se o feto ou embrião for irradiado no

útero da mãe, com do»e superior a 0,1 Gy, o aborto

terapêutico é recomendado (31).

Toda a sala de radíodíagnóstico deve conter sinal

de advertência para orientação das usuárias (figura III,5),
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Figura 133-2- Raios-X "Scesso Restrito1

"GRAVIDEZ ? COMUNIQUE AO SEU MÉDICO*'
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A conduta a adotar diante do caso de uma mulher

grávida exposta à radiações ionizantes, especialmente

durante o período embrionário, é um problema dos mais

delicados, seja em termos científicos, humanos ou éticos.

Um número expressivo dos que pesquisam o assunto acredita

serem aceitáveis os riscos se a dose nSo ultrapassar 0,1

Gyi acima de 0,5 Gy, os riscos se tornam, na maior parte

dos casos, profundamente preocupantes.

0 Relatório UNSCEAB - 1988 sugere que o risco de

leucemia por unidade de dose em crianças irradiadas no

útero, é maior do que para adultos.

TTT.9 - PROTECZO DA RADIACZO EM BEBÊS E CRTANCAB

As radiografias de bebês e crianças abaixo de

cinco anos apresentam um problema até para os técnicos mais

experientes, devido a sua não colaboração. 0 movimento é

involuntário de bebês, principalmente, deve receber mais

atenção do que o de outros pacientes durante o exame

radiográfico.

0 tempo de exposição deve ser reduzido ao mínimo

(centésimo de segundos) para que não haja perda de detalhes

causadas por movimentos, dependendo do aparelho e do tubo

de raios-X disponível. Para um determinado tempo de

exposição, equipamentos mais potentes (500 mi Iiamperes)

apresentarão um melhor resultado do que os menos potentes

(30 a 100 mi Iíampéres), Existem exceções onde 0,3 ou 0,3

segundos podem ser usados, porém, em geral, resultarão em

perda d* detalhes causada por movimentos do paciente. Isto
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correspondentemente» uma menor quilovoltagem de pico, o

que contribuirá para um aumento do contraste.

Independentemente do equipamento e do tubo de

raios-X utilizados, os fatores técnicos empregados devem

estar baseados nos valores de exposição, procurando nio

excederO,1 segundos para cada radiografia. Sabemos que para

cada radiografia de adulto é dada uma determinada técnica

de mi Iiamperagem por segundo. Para os bebês, isto não se

aplica. 0 fator tempo deve ser suficientemente pequeno para

diminuir o risco, evitando a repetição de exame e,

consequentemente, a super exposição do paciente.

A limitação do campo de irradiação a uma zona

estritamente de investigação é um dos principais mecanismos

de minimização da exposição do paciente, a medida que se

define exatamente a zona de interação do feixe primário.

Alguns aparelhos apresentam um campo de irradiação

diferente do campo luminoso, o que pode resultar em perdas

de informação. Para se obter uma imagem com mais nitidez, é

necessário reduzir ao mínimo possível a radiação espalhada

e para isso sSo usado» colímadores e grades. A maior parte

da radiação espalhada é resultado das interações entre o

feixe primário e o paciente, Da mesma maneira, deve ser

dada importância a filtração total do aparelho. Devem ser

protegidas as gónadas do paciente, se elas estão dentro dos

limites do *eixe e não*precisam ser expostas.

Quando os equipamentos de raios-X são utilizados de

acordo com todas as normas pertinentes, o radtologista c o
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•aciente estarão sob condições de proteção. Isso se aplica

:ambém ao gerador e ao painel de controle, é importante que

is instalações sejam construídas de acordo com as

ecomendações apropriadas e sejam utilizadas corretamente.

Todas as mesas e suportes para fluoroscopia devem

ter providas de proteção adequada para o operador e

issistentes contra a radiação espalhada pelo paciente. Essa

troteção é um anteparo com um equivalente de chumbo de

1,5mm, medindo 45cm x Abem. Poderá ser feito de várias

tartes sobrepostas.

IRARES APROPRIADAS DE RAIOS-X PFDIÃTRICOS

Geradores usados em exames pediátricos devem

termitir tempo de exposição menor do que 1 ou 5

ti I«segundos. KiIovoltagens acima de 140 são úteis, mas em

ilguns estudos 1S5 Kv é adequado. Alguns geradores oferecem

*tíme flexibilidade de exposição quando usados com o

li sterna filme-te Ia rápido.

Em pediatria, a espessura do paciente é

Freqüentemente menor do que em radiologia de adultos. Nesse

saso é produzida menor radiação espalhada.

Consequentemente, grades de razão maior do que 8$1 sSo

raramente necessárias. Dependendo da kiI ovo Itagem, a

substituição de uma grade de razão 1 Z H , por outra de 8x1,

reduz a dose do paciente a metade. Mecanismos de Oucky a

»lta velocidade ou grades estaci onár ias de línnas-finas sSo

lecessáríos em alguns exames para diminuir a exposição.

Redução de dose também pode ser conseguida
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substituindo os chassis de frente de metal por chassis de

frente de carbono, A redução da dose é da ordem de 25%.

Sistemas de combinação filme-tela usando phosphorus

de terra-rara, combinado com pequeno tempo de exposição

reduz a dose no paciente sem sacrificar a resolução da

imagem.

TTT.lft - RFf?OMEN0AC5ES GERAIS DESTINADAS A P.EDM7TR OS

RISCOS DA RA.OIACgQ MO PACIENTE.

1) Antes que seja solicitado qualquer exame

radtológico, deve-se haver indicação clínica precisa,

devendo-se verificar se não existem radiografias anteriores

que tornem desnecessárias a repetição.

2) Para reduzir os exames desnecessários* devem-se

tomar medidas que tornem disponíveis, no futuro, as

radiografias tiradas, estabelecendo-se uma rotina para

transferência das mesmas, de um para outro serviço,

recomendamos o uso de caderneta radiológica.
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EXEMPLO DE UMA CADERNETA RADI0L6G1CA

LOCAL DATA REGIÃO EXAMINADA
No. DE
CHAPAS

PEDIDO FEITO
P/DR.

ASSN.DO
MéDICO/
TéCNICO
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TIT-11 - SESIIRAMCA ftADTOLóGICA - MEDIDAS AP?HJ MT. BTR ATIVAS

Algumas medidas administrativas recomendadas pelo

JOINT COMISSION ON ACCREDITATION OF HOSPITALS CJCAH, 1979),

que exige a presença de um profissional de física-médica na

equipe ou como consultor, para conduzir testes periódicos

de segurança radiológica, supervisionar os procedimentos de

segurança radiológica e participar em programas de

educação, Esse pro-Fi ssicnal deve responder diretamente ao

diretor do hospital, e não pode fazer parte da equipe do

serviço radiológico eliminando-se assim qualquer

interferência de outros interesses no desenvolvimento de

suas responsabilidades,

0 profissional de segurança radiológica deverá ser

responsável pelo treinamento de todos os novos membros da

equipe, promovendo programas de reciclagem aos antigos

membros e sugerindo procedimentos a serem desenvolvidos na

utilizaçSo de todos os equipamentos.

Os membros àa equipe devem estar cientes de que as

fontes, ou parte delas, n§o podem ser removidas da área

aprovada para seu uso,

A manutenção de um inventário com a localização de

todos os aparelhos é a primeira providência de um programa

de segurança radiológica.



E»*mplo dg INVENTÁRIO DÓS APARELHOS

DATAS

REGISTRO SAÍDA RETORNO TEMPO QUE O APAR,
FOI DESATIVADO

TRABALHO REALIZADO



C A P T T U L O IV - ANALISE PA QUALIDADE EM SEP. UI COS DE

RADIODIAGMÓSTICO

IV.1 - INTRODUCZO

0 radiologists trabalha com o produto final do

estudo radiológico, no qual está toda informação para

chegar ao diagnóstico. Assim, a qualidade da imagem é muito

importante pois imagens de baixa qualidade podem dificultar

a interpretação provocando diagnósticos errados e inseguros

tornando necessário a repetição do estudo.

A implementação de um programa de controle de

qualidade em radiologia diagnóstico tem uma história

bastante recente embora os esforços no sentido de melhorar

a qualidade da imagem diagnostica tenham acompanhado o

desenvolvimento da radiologia desde o seu início.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) iniciou seu

programa nesta área com um seminário em Neuherberg,

República Federal da Alemanha, em dezembro de 1980.

0 interesse da Organização Mundial em implantar

programas de controle de qualidade (C0> em Radiologia

Diagnostica em uma época em que os maiores esforços (e

recursos) são dirigidos a uma melhor assistência médica das

populações teria como resposta as três razões principais

que motivam um programa de Controle de Qualidade.

1) Melhoria da imagem radíográfíca.

8) Redução da exposição dos pacientes, e»

3) Redução do custo operacional»
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Todas estas razões s9o válidas tanto para países em

desenvolvimento como para países industrializados e

justifica os programas de Controle de Qualidade no campo da

Radiologia Diagnostica.

TU-2 - REDIICZO DO CUSTO OPEBAHTOMAL

Consideremos a implicação principal de um programa

de Controle de Qualidade, que é a conteção do custo de

operação de um departamento de Radiodiagnóstico. Os dados

disponíveis não s8o numerosos e sSo particularmente

restritos a um número pequeno de países. Estes dados sSo

relativos a filmes repetidos ou filmes sem valor

diagnóstico. Ambos representativos da necessidade de se

avaliar a efetividade de programas de controle qualidade.

Trout e colaboradores (15) analisaram em 1973 a

taxa de rejeição de radiografias de tórax obtidas em um

programa de doenças pulmonares em trabalhadores de minas de

carvão, e concluíram que 44% dos filmes obtidos eram

inadeouados para o diagnóstico de pneumoconiose.

IU.3 - PROPOSTA METODOLÓGICA PARA AN^LTSE DP QUA! TDADE E

PARA AUALTAC20 OAS IMfiTALACflES

1) A fim de obtermos uma avaliaçSo da radioproteçSo

nas instalações de radiodiagnóstico aplicaremos o -

Questionário n°l (anexo I).
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2) Para a avaliação das condições de proteção

individual (EPI) para operadores, médicos,

pacientes» estudantes e estagiários deverá ser

respondido o Questionário n°II (anexo II).

3 ) Freqüência da atividade do Serviço

Questionário III (anexo M l ) .

4 ) Análise da qualidade dos aparelhos de raios-X,

i ncIui ndo:

A - levantamento radiométrico e cálculo de

blindagem»

B - medida de exposição para cálculo da filtração

total - determinação da camada semi-redutoraj

C - colimação e alinhamento do feixe de raios-X;

0 - verificação da quilovoltagem real x nominal}

C - medida do ponto focai»

F - verificação do tempo real x nominal e

reprodutibiI idade do tempoj

6 - avaliação da processora automática de filmes.

5 - Levantamento dos aparelhos de raios-X que estão

desativadosi

8 - Fiscalização da sinalização adequada da sala

(Figura IV.D»

7 - Análise da» perdas de filme» sob os seguintes

aspectos:
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a) filmes super-expostos

b) fitmes sub-expostos

c) posicionamento incorreto

d) f iImes welados

•) erros nos colimadores

4-a -LEVANTAMENTO RADIOMsTRICO E CALCULO PE

Deve ser realizado utilizando um phanton com água

(40 cm x 50 cm) no lugar onde estaria o paciente.

a) INSTRUMENTACSO NECESSÁRIA

- Câmara de ionizaçSo - Victorem

- Canetas dosimétricas (0 - SOO mR)»

- Carregador para as canetasi

- Phanton (pode ser utilizado em recipiente de

plástico) ou phanton modelo 1708-RMIi

- Filtros de alumínio»

- Filmes radiográfícos.

b> INSPECIO

IWSPECiO VISUAL!

- Alocação do aparelho na sala»

- Tamanho da sala)

- Paredes - alvenaria ou divisória (com ou sem

chumbo);

- Circunvizinhança a sala;

- Verificar a existência de oolimador e fí' o
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de alumínio;

- Condições do revelador;

- Condições mecânicas da processadora de fi'mesj

- Faz-se uma planta baixa do local, anotando os

pontos criticou (sala de espera, janelas,

biombos e banheiros) irradiando o phanton em

3 posições.

c) FILME RADIOGRiFICO

- Marca;

- Tipo»

- Número mensal de filmes;

- Estatística de filmes perdidos.

d) TÉCNICA RADIOGRiFICA MAIS EMPRESADA

- Tensão*

- Corrente mais freqüente;

- Tempof

- Usa disparador automático.

e> MEDIDAS REALIZADAS

1> Qual a taxa de exposição na mesa de raios-X?

S) Qual a taxa de exposiçSo a 1 metro da fonte?

3) Qual a faixa de variação do diâmetro do campo

Iumi noto?

4) Qual 9 taxa de exposição dentro da sala de re-

velaçSoj sala de espera e .' -rr*f»ores?

5) Qual o tamanho da sala de ,'<*. • •*ç%or> Esta sala
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tem boa ventilação? m 2 (SIM) (NIO)

6) Qual a taxa de exposição nas salas vizinhas à

fonte de raios-x?

f) CONDIÇÕES DO REVELADOR

1) 0 revelador está dentro do prazo previsto pelo

fabr icante?
2) A pessoa encarregada pela revelação do filme

obedece às recomendações do fabricante?

i) em relação à temperatura:

( > Sim ( ) Não

ii) em relação ao tempo de revelação:

( ) Sim ( ) Não
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9> OBJETIVOS

EXPOSICtO E FILTRAClD - esta medida é

realizada com o objetivo de reduzir a exposição

na pele do paciente assim como reduzir a

radiação espalhada.

- DIÂMETRO OE CAMPO - evitar radiação em áreas

desnecessárias. á importante no ponto de vista

de proteção radiológica. Ex.: cristalino e

ti reoide.

- VERIFICAR SE AS INSTALAÇÕES OFERECEM SEGURANÇA

ao operador assim como as pessoal que aguardam

atendimento e habitam as áreas vizinhas.

h> IRREGULARIDADES MAIS FREQÜENTES

- Aparelho localizado próximo a divisória sem

blindagem ao lado de uma safa de espera,

recepção, corredor, espaços ocupados ou

habitações vizinhas;

- Aparelho próximo a janelas;

Aparelho sem colimação adequada e sem

alinhamento do feixe»

- Aparelho com fUtração í nsuf ic i entej

- Aparelho com tempo de exposição desça Iibradoj

- Utilização de revelador oxidado.

j > CÁLCULO DE HLINnAGPM

Ao construir ou modificar uma sala radioíógíca, a»
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paredes e aberturas devem ser detalhadamente

planejados, obedecendo as especificações a

respeito.

- Oe acordo com a sugestão do ICRU 33 para fins

de proteção radiológica assumimos que a dose

absorvida é igual a exposição medida.

Mede-se a exposição nos pontos críticos e

multiplica-se a carga de trabalho, o fator de

ocupação (Tabela IV.1) e o fator de uso,

consultando a Tabela IV.S para o cálculo da

b I i ndagetn.

FATORES QUE INFLUENCIAM NO CALCULO DA BLINDAGEM

- fator de qualidade - 0 = 1

- fator modificativo - N • 1

- fator de ocupação - T (ver Tabela IV.1)

- carga de trabalho (W) * mAmin/SEM (no caso do

aparelho odontológico assume-se W * 50 mAmin/

SEM.

A carga de trabalho é uma expressão da intensidade

total de radiação empregada durante 1 semana, t descrita na

unidade de miliampere - minuto por semana e leva em

consideração o número de pacientes examinados, o número de

projeções por paciente e o produto mAs médio por projeção.

Raramente, a carga de trabalho de uma sala excede o valor

de 1000 mA.mi n/semana, especialmente uniditde» de tórax,
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cabeça e pediátrico possuem menor carga de trabalho. Este

dado é necessário para cálculo da blindagem da sala.

TABELA IV.1 - FATOR DE 0CUPACZO

OCUPAÇiO INTEGRAL (T = 1) (A)

áreas de trabalho tais como consultórios, escritórios,
Iaboratôriost áreas de recreação e espaços ocupados em
habitações vizinhas.

OCUPAÇIO PARCIAL (t = 1/4)

Corredores, salas de descanso, elevadorescom ascensoris
tas, estacionamento, banheiros

OCUPAÇIO OCASIONAL (t - 1/16)

Salas de espera, escadas, elevadores sem ascensoristas,
áreas externas usadas somente por pedestres ou para trá
•Fego de veículos.

A - o fator de ocupação para pessoal ocupacionalmente

exposto deve ser assumido com valor igual a 1.



79

TABELA TU.3 - FSPES5URA HTNIMA QE BLINDAGEM FXIGIDA PAPO

TWSTALACSES DE RAnTODTAGMÓSTTCQ - MCRP 49

» • • Mar *

a.i Mu
mm W-MMU 4 |

. Mall» m nnniii ak

l.f 1.1 >.• 4^ *.1 M W^

U ».» M O M •.« H.»

13 1.1 ».• M •.« M ».*

«3 1.1 M *.í M M «.»

•*.» O.»

M U

(l
i

MU

temia*
M» m m ÊÊt

• • •»

•• lk

Mima.

m m

m m

IVOBM N MM» Mkt «MtnM «MM

1.f» 1J» M 1.» M M» «^» »J M ••• W

!.• W U ».« «.* '.* W •.*» ».» ••» W»

• • B ^ U H a-myi •••A k̂ HHikB a M a i m

i.» tjm t.n *M #.« ».» M •,« • • •



80

IU-4-b - EyPQfiTCSO E FILTRACZO TOT6I

A) E X P O S i eaot

Encostar a ponta do cone no centro de duas

canetas, irradiar com o tempo de exposição utilizado pelo

operador para se fazer radiografias de rotina (as mais

freqüentes).

8) FiI tração:

1. Repetir o item (A) colocando-se entre o ponto

do cone e as canetas o filtro de alumínio e cobre, calcular

a filtração total do aparelho;

2. Cálculo da filtração:

Para calcularmos a filtração total do aparelho,

primeiro devemos calcular a razão entre a exposição medida

com o filtro e a exposição medida sem o filtro de alumínio.

Ex.: leitura com filtro = 408 mR

leitura sem filtro = 1800 mR

402
razão (r) * * 0.33

1200

0 filtro de alumínio deverá ter espessura

correspondente à razão r encontrada.



ai

MEDIDAS DE EXPOSICSO E FILTRACIf) TOTAL

= Exposição <mR)

* Exposição com
3mm alumínio

CALCULO DA FILTRAÇIO TOTAL: (F.T)

Razão *

Obs.t A medida da qualidade da radiação em termos da sua

camada semi-redutora (CSR) é imprescindível e

deve>á ser repetida semestralmente.

ClLCULO DA FILTRACIQ ADICIONAL PARA APARELHOS COM FILTRACiO

INSUFICIENTE

Após calcular a filtraçSo total do aparelho»

consulte a tabela IV.3 da fiitraçSo em funçio da

quiIovoltagem, caso necessário adicionar filtro, recomende

que te adicione o mínimo necessário para te obter a

filtraçio adequada.
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Tabela IV.3

até 50 kV

de 51 a 70 kV

aior que 70 kV

0.5 mm Al

1,0 mm Al

1,5 mm A 1

IV.4,r - COLIMACZO E ALINHAMENTO

A ferramenta de teste de alinhamento do feixe RMI

(modelo 162A) com um similar nacional produzido pela

CIDRA-USP consiste de um cilindro de plástico de 15 cm de

altura com dois pontos de aç.o de 0,8 mm no seu centro um

diretamente abaixo do outro. Deve ser utilizado junto com o

dispositivo de teste de cDlimação, para determinar a

centrali2aç5o do feixe e avaliar o alinhamento vertical.

Para usar o dispositivo coloque o teste de

colimaçio na superfície de um chassis sobre a mesa, de tal

forma que o mesmo esteja perpendicular ao feixe de raios-X.

0 dispositivo de alinhamennto do feixe (cilíndrico) deve

ser coiocado no centro do dispositivo para testar

coIimador.

COINCIDÊNCIA 00 CAMPO LUMINOSO COM O CAMPO IRRADIADO

0 campo luminoso projetado no paciente deva

coincidir com o campo de radiaçio e deveremos verificar a

posiçSo do centro do foco.

A perpendicularídade e centralizaçio do campo de
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luz deve ser verificada pela distância entre as sombras da

bola de aço superior e a bola colocada na superfície

inferior da dispositivo apropriado para medida <RMI ou

CIORA).

Figura IV.S - Medida do Alinhamento do feixe.

Se as imagens das duas bolas de aço se sobrepõem ou

se a sombra maior intercepta o 1 o círculo o alinhamento do

feixe está dentro dos 2% recomendados. Se a imagem da bola

superior interceptar a 2° círculo o desalinhamento deverá

ser corrigido.
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•» * * *

? ' ' , " "

I

MONITOR TV

Figura IV.3 - Dispositivo para teste de alinhamento do

feixe de raios-X.

1) Intensificador de imagem» 8) Chattitf 3) Alinhamento do

feixei 4) Colimadorj 5) Campo de Raios-X| 6) Campo visível



IU-4-ri - MFPTPA PA QUTLOVOLTAGEq REAL COM A UTILI7AÇZ0 PO

CASSPTr PMT MOf>F> O 1«5 A

Figura IV.4 - Chassis utilizados para medir KVp.

Este é um modelo modificado por Ardran e Crooks com

um chassis de 20 cm x 25,4 cm com uma simples tela

intensificadora coberto por um atenuador óptico em 5 áreas

selecionadas, Estas á>e«s servem para medir as

quilovoltagens de 50 até 150 kVp,

Para usar este dispositivo coloque um filme no

chassis» posicione-o sobre a mesa de tal forma que os lados

mais longos do dispositivo fiquem paralelos ao eixo

catodo-anodo do tubo de raios-X, centre a região do

dispositivo a ser exposta no campo de raios-X e cubra ss

outras regiões com placas de chumbo, A distância foco-filmc

deve ser 1 metro (para 60 kVp use 0,5 m) ajuste os

controlts seguindo os valores da tabela IV,3,



TABELA TU-3

REG 110
DO

CHASSIS

130-150
110-130
80-110
70-90
50-70

KWP

SELECIONADO

140
180
100
80
60

mAft - F

NONOFA
SICO

12
15
SO
40
125

LHE RP

TRIFá-
SICO

7
10
18
85
75

mAs - FILME 06

HONOFÂ-
SICO

35
45
60
180
370

TRIFASI-
CO

80
3D
45
75
825

Ob*.: A medida do kVp de uma unidade de fluoroscopia é

basicamente a mesma para unidades de radiografia, devemos

considerar apenas algumas diferenças?

i) um tubo de fluoroscopia se encontra normalmente

a 50 m sob a mesa e não é fácil ajustar a distância entre o

tubo e o chassis.

ii) o chassis deve ser usado com a face para baixo

• os blocos de chumbo ficarão embaixo dele,

iii) o tamanho do campo é mais difícil para ser

ajustado.

Obs.f As exposições das cinco regiões podem ser feitas

no mesmo filme cobrindo a porção desnecessária com blocos

de chumbo.
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Figura IV.5 - Exposição de diferentes quilovoltagens

utilizando o mesmo filme .

\
\
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Prossiga com a revelaçio do filme e determine quais

dos pares de círculos apresentam densidades mais próximas

da igualdade. Devemos utilizar para isso um densitômetro

ótico para obter uma maior exatidão. Contando o degrau de

cima para baixo das colunas até encontrar o degrau em que

as densidades se igualem ou até entre dois degraus onde

podemos utilizar o princípio de interpolacio.

Após o degrau ter sido determinado verificar na

curva de calibração apropriada o kVp correspondente ao

degrau ou ao valor interpolado Anexo IV.

I
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• ' •"-4-í"J

• _ . •

Figura IV.8 - Filme revelado para leitura c íntcrpoleçio

da aui fovoltagem
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A densidade ótica (D.O.) da coluna de referência é

subtraída da densidade ótica do degrau de menor número. A

0.0. do degrau maior é subtraída do menor. Esta diferença é

dividida pela diferença obtida anteriormente e somada i

0.0. do menor grau.

CURVAS DE CALIBRâCiO

As curvas de calibração RMI s3o apresentadas de

acordo com a faixa de quilovoltagem aferida. Sugere-se que

a sua calibração seja feita de dois em dois anos.

DETERMINACIO D* EXPOSICiO DE REFERÊNCIA

A cada energia de radiação os filmes darão uma

série graduada de exposição que resultarão numa série de

densidades (base • fog) na ordem de 0,003 a 6,0. As

densidades médias dos filmes expostos e não expostos devem

obedecer a "American» Standard Diffuse Transmission

Oensity", PH2.10-1959. 0 Ponto de luz do densitftmctro deve

cobrir uma írea de pelo menos 3mm de diâmetro.
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TU-4-g - POMTfl FOTAL

UM ponto focal perfeito é um pré-requisito part U M

radiografia de Melhor qualidade. Avarias no ponto -focai

resultam em sobrecarga e superaquecimento do tubo. Essas

irregularidades na face do alvo produzem radiaçio emitida

em todas as direçSes.

0 dispositivo para testar ponto focai mede pontos

de 0,3 mm a 2,4 mm com exposições de somente poucos mAs. i

constituído de um alvo de metal pesado com 18 pares de

grupos de fendas de diferentes tamanhos. 0 padrão de teste

é montado no centro de um disco de 7,62 cm de diâmetro e

está 15,2 cm acima da base do dispositivo.

Para tubos de raios-X suspensos no teto, a

distancia entre o padrão de fendas e o ponto focai é de 46

cm e e distancia foco-filmc 61 cm. Coloque o filme dentro

de um chassis sem tela intendi 4icadora. Gire o dispositivo

ate que o grupo de fendas esteja no sentido do eixo

eatodo-anodo. Faça. uma exposíçio de 80 kVp e 10 mAs.

NOTA: use sempre os mesmos valore» de mA e kVp para a

medida do ponto focai.
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Figura IV. 7 - Determinação do ponto focal • da ampliação
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IMTFRPRETACin APÓS a REVELâCiO DO FILHf PARA HEP IDA DO

PONTO FOCAt

Procure a imagem do menor grupo* paralelo ao

eixo anodo-catodo onde as três barras puderem ser vistas

claramente sobre o campo de raios-X e confira com a tabela

IV.4.

TABELA TU-4

MENOR GRUPO PERCEPTÍVEL
AO OLHO HUMANO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DIMENSÃO MAIOR 00 PONTO FOCAL

2,4 mm
2,0 mm
1,7 mm
1,4 mm
1,2 mm
1,0 mm
0,8 mm
0,7 mm
0,6 mm
0,5 mm
0,4 mm
0,3 mm

0 erro ne&te teste pode atingir o valor máximo de 16%.
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TU.4.-P — AUALIACSO no TPMPQ PC PVPOSTCSO REAL X MOMINAL

0 dispositivo para testar o tempo d« radiado

proporciona um simples e conveniente método de avaliar a

exatidão dos tempos de exposiçio de 3,3 ms a 1 segundo. 0

dispositivo pode ser utilizado em equipamento trifásico •

monofásico.

Para utilizá-lo posicione-o sobre a superfície de

um chassis de 18 cm x 24 cm com uma distância foco-filme de

1 metro, colime o feixe para o tamanho do dispositivo,

utilize 80 dVp para equipamento monofésico e 70 KVp para

trifasico. Use seleção de corrente e tempo diferentes mas

mantenha o produto mAs constante.

Exemplo: j

TEMPO

0,25 *eg
0,15 seg
0,05 seg

mA

60 mA
100 mA
300 mA

Se o resultado de 10 medidas para cada item são

uniformes, o equipamento está calibrado,

IU.4.O - EXP0SIC20 MA PELE DQ PACIENTE

A caneta dosimétrica é uma pequena câmara de

ionízação em forma de caneta utilizada para determinar •

quantidade total de radiação recebida durante um certo

intervalo de tempo. Depois de um certo intervalo de tempo,

lemos a dose recebida na escala da caneta dosimétrica ou

dosímetro de bolso.
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6eraimente> a escala do dosímetro de bolso vai de 0

a 200 mR.

Para carregá-lo coloque o dosímetro sobre o contato

do carregador e pressione-o levemente até que a escala

seja iluminada, caso n5o esteja na posiçio zero, pressione

um pouco mais e com o auxílio do botio procure levar a

fibra até a posiçSo desejada. Assim o dosímetro estará

pronto para ser usado.

Figura IV,B - Caneta dosimétrica -

1) escalai 2) carregador por fricção» 3) gota de mercúriot

4) objetiva» 5) fibra de quartzo; 6) suporte de fibra; 7)

ocular) 8) ligação elétrica carregador-fio quartzo» 9)

câmara ionizaçSo? 10) comutador acionado pela rotaçio do

capot, 11) imãs de comando do comutador.
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I U - 4 - h - PttQCESSAMEMTO DOS PTIMES

A fin de avaliar as condições do desempenho dos

filmes • do processamento destes, deve ser realizado um

estudo para determinar a curva sensitométrica do filme

utilizado em cada serviço. Deve ser estabelecido um

programa de C.Q. para assegurar que todas as reveladores em

um serviço de radiologia produzam a mesma densidade ótica e

o mesmo contraste nos filmes ao receberem a mesma

exposiçSo. Para tal» torna-se necessário informações que

mostrem o desempenho de cada processadora.

As técnicas sensitométricas devem ser usadas para

avaliar corretamente os filmes e os sistemas tela-filme.

Através de dados sensitométricos podem ser obtidas

informações quanto a contraste de filme» velocidade

relativa e exposiçSo de radiação do paciente.

IV.4.i - PROCESSAMENTO DO FILME

0 caminho efetivo para mostrar a operação de um

processador é utilizar-se diariamente, antes do início do

funcionamento do serviço, a sensitométria dos filmes.

Um sensitômetro é um dispositivo que fornece

exposições bem controladas em um filme. Esta visualízaçio

da exposiçSo é na forma de uma escala com 3 degraus.

0 primeiro degrau mostra o ̂ u* se chama velocidade»

o segundo é o gradiente médio e o terceiro é a densidade da

base mais "fog* que é uma medida da área do filme sem
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exposição à luz.

A monitoração destes três parâmetros, indicarSo as

variações nas reveladoras antes que haja qualquer variaçio

perceptível nas radiografias.

TEMPERATURA E MISTURA

A curva característica de resposta de cada filme é

muito afetada pelas condições ambientais de temperatura e

umidade relativa, tanto durante a exposiçSo quanto no seu

armazenamento entre a exposiçSo e o processamento.
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U - COMCLUSZft

A monitoração pessoal ou dosimetria individual das

pessoas que têm contato com radiação ionizante, através do

uso de filmes tem por objetivo resguardar o homem e seu

ambiente dos efeitos deletérios que as radiaçSes ionizantes

podem produzir no organismo humano. Oe um modo geral os

limites estabelecidos pelo ICRP sio obedecidos, mas podemos

concluir que as atividades dos médicos e dos técnicos

apresentam leituras relativamente maiores do que a de

outros profissionais, nos serviços de radiodtagnóstico.

• Atividades médicas ligadas a exames dinâmicos, em

que o tempo de fluoroscopia nio é controlado, concorrem

para uma maior exposição dos profissionais. Neste caso

podemos citar a gastrocospia hemodinâmica, angíografia,

angiocardiograma e arteriografia pulmonar. Um levantamento

preciso das doses recebidas por estes profissionais

exigiria a utilização de dosímetros termolumínascentes

(TLD) cuja precisão é bem melhor que a dos filmes

dosimétricos que sSo mais simples, mais disponíveis e de

baixo custo.

Nos Serviços de Radiodiagnóstico que possuem a

assessoria de um Serviço de ProteçSo Radiológica c Controle

de Qualidade de Imagem, ocorre uma diminuição de dose no

paciente e nos operadores, além da contenção dos custos

operacionais com a reduçío de filmes perdidos.
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Embora haja uma deficiência no número de

equipamentos de Raios-X no Brasil , nôo hi controle de

qualidade que proporcione um ambiente ocupacional adequado

com possibilidades de redução de dote.

A garantia da qualidade é mais um caminho para

conseguir os objetivos da radioproteção e merece uma

atenção maior por parte das autoridades de saúde.
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V.g - PARÂMETROS FUWDAMPMTAIS NgCESfi^ftTOS PAPA AUALIACZO

HO PADRgQ HA THAGFH

a) DENSIDADE RA20AVF1 SEM SUPEK EXPOR O PACIENTE

Uma densidade ótica média ao redor de 1 é

considerada satisfatória para uma radiografia

médica,

b) VARIACIO NA DENSIDADE DEVIDO A UMA VARIACiO NA

EXPOSICEO

D> A VARIACiO EM EXPOSIÇÃO SOBRE TODO 0 PILHE NXO

DEVE SER MUITO GRANDE

d) MANTER UM NÍVEL DF "BAGKfiROUND" BAIXO pois a

densidade residual n5o é devido à exposição de

raios X, Estes valores devem ser o mais baixo

possível a fim de nSo degradarem a imagem

visível.

e) REPRODUTIBILIDADE - Cada vartaçSo na exposição

sobre uma pequena área do filme deverá produzir

uma variação de densidade compatível,

f) NfVFi DE RUÍDO BAIXO - Uma variacio na densidade

que não esteja relacionada com a exposição deve

ser mantida tSo baixa quanto possível.



U.3 - FATOBFS &1JF COMTPTftUFM PARA A OTTMI7ACSO DA

6UALIDADF DF IMAGEM

Sistema de Controle da
Qualidade de Imagem de

Raios-X

Detector
ou '

Receptor

Unidade de
Raios-X

-quilovoltagem
-gerador
-grade
•díafragma
-aii nhamento
do feixe

Avaliação da
Exposição no

Paciente

Processadora

•f i Ime
-tela
-sistema de
i ntensi f icação
de imagem



U-3.1 - PFPFPTflP

É o sistema que exerce grande influência nas

condições de exposição, é necessário testes de avaliaçSo da

acurácia e a medida da curva característica de cada

observador para um dado sistema de imagem (curva R O O .

A tabela V.1 representa todas as respostas

possíveis onde uma doença está presente ou ausente.

TABELA U-i

Resposta observada

Sim- doença presente

NSo- doença ausente

Condiç9o do Paciente

Oiagnóst.presente

VP

FN

Diagn. ausente

FP

VN

Sendo:

VP » verdadeiro positivo (doença presente e

* diagnóstico positivo)

FP B falso positivo (diagnóstico sem doença)

FN * falso negativo (doença sem diagnóstico)

VN * veradeiro negativo (ausência de doença e

diagnóstico negativo)

A fração verdadeira positiva é um número de

respostas positivas verdadeiras dividida pelo número total

de casos positivo». Isto é a sensitividade.



SENS IT IV IDADE >
VP

WP • VN

A acuráçia é a fração da resposta dada por:

ACUfUCIA
VP • VN

VP+FP+VN+FN

A curva ROC assinala as respostas verdadeiras-

positivas como uma função das respostas faisas-positivas.

Figura V.1

observador.

Curva ROC - característica de cada
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O observador pode mudar o ponto de operaçio da

curva mudando o critério de decisão. n>a* não mudará a forma

da curva. Aumentando o número de verdade»ros-positivo

aumentará também o número de faisos~positivo.

Para evitar o erro inerente de um observador,

utilizam-se vários observadores e múltiplas imagens como

amostragem.

Para a análise da curva característica é necessário

dispor de uma mostra significativa de casos corretamente

diagnosti cados.

V.3.2. - UNIDADES DE RAIOS X

A> QUILOVOLTAGEM

0 painel de controle possui um dispositivo

indicando a quiI ovo Itagem selecionada (nominal) para cada

exame rariíológico, é necessário determinar se o sinal de

saída do tubo de raios-X está operando na tensão indicada

no painel.

A energia efetiva dos fótons emitidos por um tubo J

raios-X depende da quiIovoltagem de pico (kVp) aplicada ao

tubo. Caso haja variação nessa voltagem, haverá um aumento

no número de fótons de todas as energias. A distribuição

relativa dos fótons crescerá mais na região de aita

energia.
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TÉCNICAS UTILI7Anftft EH BAQTOBBAFTA E FLUOttOSCOIA PARA

PTCAMCS ABOOMTMATS

TÉCNICA UTILIZADA

kVp

mA

Tempo <seg)

mAs

FILME

85

150

0,4

60

FLUOROSCOPIA

85

03

0,2

0,6

0 sistema desenvolvido por Ardram-Crooks em sua

versão modificada é o dispositivo mais disponível para

avaliação do KVp real dos aparelhos de raios-X. Os

aparelhos de raios-X não deverão apresentar uma variação

maior do que 4% entre o kVp assinalado no painel e o obtido

por este dispositivo.

Experiências realizadas em SO aparelhos de raios-X

no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho com o

chassis RMI modelo 105A demonstraram os seguintes

resultados. Na faixa de 60 a 120 kV variações da ordem de

.+ 5%. Medidas realizadas no Instituto Estadual de

Radiologi.a e Medicina Nuclear mostraram erros da ordem de

40% no valor da quiIovoltagem (painel x saída do tubo)

demonstrando a necessidade de cal ibraçSo bem como uma taxa

muito grande de filmes rejeitados.



8) TIPO PE SERâDOR

A taxa de exposiçSo de UM equipamento de Raios-X

depende de «na série de parâmetros físicos: filtraçio,

distância foco-filme, corrente do tubo e potencial nas o

tipo de gerador também exerce influência na exposiçío. Uai

aparelho trifásico é melhor do que um equipamento

monofásico.

Geralmente, um gerador trifásico produzirá um feixe

mais penetrante do que um monofásico para o mesmo kVp. A

vantagem é a reduçSo da exposiçfto na pele do paciente.

C) GRADES

Radiações espalhadas pelo paciente chegam ao filme

causando uma perda de contraste.

GRADES APROPRIADAS AOS R/UOS-X PEOláTRICOS

Geradores usados cm exames pediátricos de tórax

devem permitir tempo de exposiçio menor do que 1 ou 2

mi Iisegundos. Ouilovoltagens acima de 140 kV sio úteis mas

em alguns estudos 135 kV é adequado. Alguns geradores

oferecem ótima flexibilidade de exposição quando usados com

sistema filme-tele intensificadora rápido.

Em pediatria, • espessura do paciente é

freqüentemente menor do que em radiologia de adultos,

produzindo menor radiaefo espalhada. Consequentemente

grades de razlo maior do que 8 M sfo rmr9m9ttt9 necessárias.

Oepcndendo da quilovoltagem a substituiçSo de uma grade de



razão 1 2 M por outra de razão 8*1 reduz a dose do paciente

pela metade.

A dose pode ser reduzida da ordem de 25% a 50% se o

chassis de frente de metal for substituído por um de frente

de carbono.

Sistemas de combinação filme-tela intensificadora

usando terras-raras combinado com pequeno tempo de

exposiçSo, reduz a dose no paciente sem sacrificar a

resolução da imagem < >.

0) DlAFRAGMA

0 cempo de radiação deve ser o menor possíveli em

nenhum caso o formato do filme deve determinar o tamanho do

campo, é indispensável do uso de colimadores com indicação

luminosa do feixe primário.

Em radiografia oral, o campo de radiação na pele

do paciente, não deve ter um diâmetro superior a 6 cm.

Os colimadores primários ou cilíndricos só podem

ser utilizados nos tubos para os quais foram designados

pelo fabricante.

Cuidados especiais são necessários para exames

radíológico» em recém-nascidos. 0 feixe de radiação deve

ser colimado no tamanho da região do corpo a ser examinada.

No exame radiológico da região toráxica as gônadts nunca

devem ficar expostos ao feixe primário.

Em radíoscopia, o tubo de raios-X, o tela

intensifícadora fluoroscópieo c o diafragma dtvem ser



montados de tal maneira que o feixe útil não ultrapasse •

tela.

A abertura máxima do diafragma deve ser limitada de

tal maneira que em qualquer movimento o feixe primário nio

ultrapasse a zona protegida (P.NB-32-parte II ABNT).

0 diafragma quando fechado completamente a abertura

mínima n5o deve ser superior a 5 mm X 5 mm,

Ouando é usado um colimador a radiação de fuga do

tubo de raios-X e do dispositivo limitador do feixe n5o

deve exceder o valor de 1 mi li gray por hora a 1 metro de

distância.( >

Em exames radiológicos com intensificador de imagem

para uso em cirurgia dispensa-se o diafragma ajustável se a

distância entre o emissor de raios-X e o intensificador de

imagem for fixo. Nestas condições a distância mínima foco-

pele pode ser limitada a 80 cm e permite-se abrir o feixe

além de 300 cm2 .( )

E) ALINHAMENTO DO. FF I XP PE RA I OS-X

Se o objeto não estiver no eixo central do feixe, a

magnificaçSo da imagem sofrerá modificações em diferentes

porções do mesmo objeto e a imagem será deformada. Teremos

aí uma distorção e um aumento na penumbra geométrica.



t

Figura V.3 - Ilustração de Distorção devido a falta de

aiinhamento.

Quando usamos aparelhos de raios-X em radioscopia

ou fluoroscopia convencional sem intensificaçSo de imagem

deve ser dada atenção especial ao alinhamento do feixe e à

blindagem de proteçSo da tela intensificadora.

Quando um objeto de pequena espessura é

radiografado com uma pequena magnificaçfo, o tamanho do

ponto focai introduz perdas de detalhes. Por outro lado»

quando hi uma grande magnificaçSo, a menos que o ponto

focai seja muito pequeno há uma grande perda de detalhes.



Em cada unidade avaliada devemos fazer uma tabela

da variação do rendimento com a quilovoltagem.

kV CORRENTE TEMPO EXPOSIÇIO
<»R)

mR/mAs

0 rendimento de um aparelho de raios-X expressa o

valor da energia depositada nvm certo ponto do feixe,

durante um determinado período de tempo de exposiçSo.

GRADIENTE MÉDIO. G

i um termo fotográfico na linha entre os pontos

0,25 e 3,0D na densidade base + fog na curva característica,

Uma boa radiografia apresenta um contraste de 1:30

n» regiSo de interesse ao diagnóstico c uma densidade média

de 0,8.
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H) FATORES PE INFLUÊNCIA NA OEMSI PAPE MáPIA Nâ EXPOS!CIO

Processamento

Fi Ime Equipamentos
eietrôn i cos

Tempo
Temperatura
Reabastecimento

Contraste
Brilho
Vísibilidade
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Ü.4 - REDUCgQ DE DOSE MO PACIENTE

Para a reduçlo da dose ou exposição, é importante

•acolher corretamente a técnica radiogrifica. A quantidade

de dose necessária para uma densidade ótica (D.O. * 1) pode

•er obtida na Tabela V.3.

Filme com uso de tela reforçador de alto ganho

Filme com uso de tela reforçador tipo universal

Filme com uso de tela reforçador de elevado con
traste

Filme sem uso de tela

Xcrorradíografia

Filme sem uso de tela para mamografia

0,5 a 0,3 mR

0,5 a 0,7 mR

1 a 1,4 mR

8 a 10 mR

30 a 60 mR

100 a 250 mR

Como pode ser visto a demanda de dose, para os

diversos sistemas radiograficos difere consideravelmente

•ntre si.

A Tabela V.4 mostra a taxa de exposição ou de dose

(R/min) medidas a diferentes tens&es e correntes do tubo de

Raios X, trabalhando com um sistema de TV e um

intensificador de imagem provoca uma radiaçio no pseiente

ainda maior,

T A B E L A 0-A - T A X A D E gypogT.cao P.OM S T S T F H A D E X U

60
70
80
90

kV
kV
kV
kV

0,5 mA

0,7
1,1
1,25
1.4

1 mA

1,8
2,2
2,7
3,2

2 mA

3,4
4,3
5,5
8,7

3

8
8
10

mA

5
,4
,3
,1

4 mA

8,
8,
10,
13

1
2
5

R/mi n
R/mi n
R/mi n
R/min
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Esses valores sio validos para 45 cm de distância

foco-pele em um campo principal de SDO cm * e filtragem

total de 2mm Al.

Em Radioscopia como a dose de radiaçi*.- depende da

duração do exame e nõo haja limite pré-determinado para

radiação total utilizada, a taxa de 50 mGy por minuto nio

deve ser ultrapassada, embora em um estudo cardíaco

completo um paciente possa receber até 1 mGray,

A dose de entrada na pele em um exame radioscôpio

convencional de tórax é de 10 a 100 vezes a de uma

radiografia. Utilizando-se telas fluorescentes mais

sensíveis pode-se obter uma imagem aceitável com uma menor

dose de entrada na pele,

- Esta técnica só deverá ser usada em casos

indispensáveis.

- A taxa de exposição na mesa nlo deve exceder 0,05

R/min.

0 operador deverá adaptar-se ao escuro ou usar

óculos apropriado.

- Usar emplifícadores de imagem sempre que possível.

A distância foco-pele nio deveria ser menor do

que 45 cm e nunca poderá ser menor do que 30 cm.

0 exame simultâneo de mais de um paciente n»

mesma saia» traz riscos desnecessários, tanto aos

operadores como para os pacientes, portanto nSo á

permi tido.
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O ICRP, na publicação 57/89» recomenda:

Para reduzir a doae no operador com exame»

fluoroscópios, devemos:

a) usar menores período» de exposiçSoi

b) remover a grade anti-

espalhamentos

c) em eine-fluoroscopia usar velocidade n$o

superior a 30 quadros por segundos.

Na seleção do equipamento fluoroscópio devemos

considerarf

a) uso de sistemas pulsados;

b) uso de sistemas de armazenamento de imagens,

particularmente em fratura*}

o) uso de produtos de fibra de carbono;

d) uso de dispositivo de tempo com alarme sonoro,

mostrador de tempo de fluoroscopia no monitor de

imagemi

e) utilizar controle automático de brilho

•justável.

A eficiência da redução de dose no operador pode

ser avaliada pela número de radiografias tiradas durante o

exame fluoroscópio e o tempo de operação do fIuoroscópio,

Para isso, cada sala deverá registrar, de acordo com o

quadro abaixo,os exames realizados semanalmente.
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TIPO DE EXAHE NO RADIOGRAFIAS TEMPO FLUOROSCOPIA

U.5 - ESTRUTURA ORGâNIÇA DOS PROGRAMAS DE 6ARAMTIA DE

QUALIDADE" DF IMAGEM

Para por cm prática um programa de C.Q. cm um

departamento de radiodiagnóstico devem intervir três

elementos:

a) o pessoal do serviço de radiologia (médicos,

-físicos e radíógrafos)»

b> o -fabricante ou a firma de manutenção»

c) as organizações do país, como associações de

físico médico e sociedades de radiologia.

Esta estrutura compreenderá os seguintes elementos:

1) determinação de responsabilidade»

2) estabelecimento de uma comissão de controle de

qua»idade»

3) calendário para vigilância • manutençfo dos

aparelhos de Raios X»

4) manutenção de registros e informes»
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5) aquisição de equipamentos de teste»»

B) formação e atualização de pessoal.

U-A -

1) A responsabilidade primária na prática e

manutenção de um programa de garantia de qualidade, e

radioproteção, corresponderá ao proprietário ou ao

encarregado do serviço.

S) Em termos gerais, o encarregado do departamento

poderá confiar a técnicos de radiologia uma função básica

na garantia da qualidade quanto à vigilância e manutenção

na inspeção da qualidade e procedimentos administrativos a

serem implementados.

3) Sempre que seja possível, num programa de

garantia de qualidade, os físicos e engenheiros de Raios X

desempenharão as principais funções de supervisão técnica e

se pode assinalar a responsabilidade da administração do

programa. Aos engenheiros cabem a manutenção preventiva e

corretiva.

4) A responsabilidade de certas técnicas de

inspeção podem ser efetuadas por consultores ou

representantes irtdustrai* capacitados,

5) A responsabilidade e a autoridade com respeito a

todo o programa de garantia de qualidade» bem como em

relação a vigilância e radioproteção deverfo ser



116

especificadas e registradas em um manual apropriado.

6) As autoridades sstatais, federais •

internacionais podem desempenhar uma funçSo básica na

implementação de programas efetivos de inspeçio e garantia

de qual idade.

Sâo os especialistas de cada serviço que devem

prescrever suas próprias normas de qualidade de imagem

baseando-se em sua formaçSo e experiência, mas as normas de

Radíoproteçao s3o estabelecidas por órgãos ESTADUAIS.

U.7 - FTMAt T7AC80

A análise geral de dados obtidos, nas diversas

instalações visitadas e a constatação das irregularidades

verificadas, constituem desrespeito às normas de "PROTEÇÃO

RADIOLÓGICA*, tanto para os operadores como para o público

em geral. Podemos citar, como exemplo, o não uso do

dosímetro individual c até divisórias das salas de

radiodiangóstico feitas com madeira (compensados,

aglomerados, e outros materiais inadequados). Os casos mais

graves deverão ser prioritários na execução de um programa

de orientação técnica mais consistente, no sentido de

melhorar a proteção radiológica dentro dos 'padrões

•xigidos.

As maiores deficiências encontradas nos Serviços de

RADIOLOGIA, foram as de falta de conhecimento de médicos e
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dentistas no que se refere ao uso de EPIs (equipamentos de

proteção individual)» e a ausência de condições mínimas de

proteçio radiológica para as pessoas envolvidas (médicos,

dentistas, técnicos e pacientes). No entanto, percebemos a

receptividade, da maioria dos profissionais, com relaçSo è

resolução dos problemas detectados.

Quanto ft ABRCUGRAFfA, é urgente seguir a

orientação é desativar os equipamentos existentes.

k dificuldade maior é encontrar pessoal qualificado

para inspecionar estes Serviços.

Considerando que a obtenção de melhores imagens de

diagnóstico facilitariam decisões terapêuticas,

beneficiarão tanto a saúde dos pacientes considerados

individualmente, mas também ao estado geral da saúde da

população.

Oe acordo com dados da OMS, somente um pequeno

número de países europeus possui regulamentos a nível

nacional de Garantia de Qualidade em radiodiagnóstico

(entendendo como garantia de qualidade todas as atividades

planificadas e sistemáticas em m»e »• possa obter uma

qualidade ótima em todo os processos de diagnóstico

adequados e com uma exposição mínima do paciente e dos

profissionais ocupacionalmente expostos).

0 Departamento de Saúde e Serviços dos EEUA,

calcularam que os serviços de radiodiagnósticos custavam

cada ano US$ 7800 milhBes. Se aceitamos com 6% o número de

exposíçfies que sSo repetidas, se perdem US$ 470 milhBes em

imagens de qualidade insuficiente para diagnóstico.
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No Brasil a» pedas de filme» « consequentemente a repeti-

d o de exames è muito maior o que proporciona gastos desnecessários

• superexposição dos pacientes.
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Anexo i

i; Avaliaçio das condiçBes de r»Jioproteçio

( } primeira inspeçSo
( > inspeçSo após «cio corretiva
( ) mudança de instalaçio, operaçSo, equipamento, blin

dagens
< ) suspeita ou ocorrência de acidente
( ) inspeçSo periódica

Instituiçiot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « _ _

Endereço: , ^,. , ,,_. . ,,__

Responsável pelo serviço de Radiologia: ,__.,_

Substituto:

Inspetor:

Data da inspeçio: / /

CARACTERIZAÇIO 00 APARELHO

- Localização: ( ) Novel ( ) Fixo

Andar: Sala:

Setor: '

- Gerador

Fabricante:.

Modelo: No. de Série:

- Acessórios

Comprimento do cone local izsdor: «.__„«„„«,„„.

Comprimento do disparador de Raios-X:

No, de tubos* _ „ _ _ ( > Somente exames de grafia
( ) Somente exame» de escopia
( > Exames de grafia e escopis

CONDIÇÕES DE OPERAÇlO

KvP

mA

tempo ».._«„ ««-..«
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(Continuação)

I - RADIOGRAFIA

1) Existe no painel de controle, indica-
çio do tubo conectado?

5> Existe no painel de controle indica-
çio se a radiaçSo está ou nSo sendo
emitida?

3) A posiçio do foco é marcada no cabe-
çote?

4) Existe f ütraçio?
Se existe, qual as características
deste filtro?

5) Existe proteçSo adequada para o opera
dor no comando?

8) Existe possibilidade de ver e se co-
municar adequadamente com o paciente,
do comando?

7) Existe colimaçSo adequada do feixe de
radiaçlo?

8) Há congruência entre o campo luminoso
e o de rsdiaçio?

8) Existe indicaçSo de tamanho do campo
no cone?

10) Existe o dispositivo para terminar a
•xposiçfo após um tempo pré-seleeiona
do?

11) Hé a possibilidade de ocorrer mais de
uma exposição mantendo-se a presslo
sobre o disparador?

12) Existe indicaçlo adequada das condi-
çBes de operação? (mA) (s)

SALA 0E EXAME

1) A planta original corresponde i situ-
ação existente?

2) Existe sinalização adequada na entra-
da da sala?

SIM MO
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T (ContinuaçSo)

3) Existem aventais.plumbíferos adequa-
dos?

4) Existem protetores de gônadas para
pacientes?

5) Os aventais, protetores de gônada» e
luvas possuem indicaçSo da equivalên-
cia de chumbo?

6) Podem ser realizados exames simultâ-
neos sem a devida proteção e sinali-
zação?

7) 0 manual do equipamento está disponí-
vel?

8) A porte é mantida aberta durante a
realização de exames?

Ill - CONTROLE DE QUALIDADE

1) Existe programa de controle de quali-
dade para assegurar que os equipamen-
tos estão de acordo com as especifica
ç5es de desempenho?

SIM NJEO
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ANEXO 2

TI; AvaliaçSo das condições de proteção dos
operadores

1) Existe(m) responsável(is) pela Prote-
ç8o Radiológica?

Titular:

EXAMES MéDICOS

- Exames de Admissão

8) Os funcionários foram submetidos a
exames médicos e laboratoriais para
avaliar o estado de saúde» antes que
se exponham às radiações por raz&es
profissionais* nesta instituiçSo?

3) Para funcionarios que anteriormente
exerceram funções nas quais eram ex-
postos às radiações ionizante», foram
considerandos os seus históricos medi
cos e dosimétrÍCDS?

EXALES PERIÓDICOS

4) Os funcionários s8o submetidos a exa-
me» médicos e laboratoriais periódica
mente?
Frequinciat

MONITORAÇIO INDIVIDUAL

5) A instituiçfo fornece dosímetros in-
dividuais aos profissionais expostos
è radiaçio?

6) Há funcionários que trazem dosímetros
de uma outra instituiçio ou filial
para serem utilizados nesta?

FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS

7) Número de funcionários expostos à rs-
diaçSes em conseqüência do seu traba-
lho à serviço desta instítuiçío:

SIM NIO
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QUESTIONÁRIO II (Continuação)

8) Todos são monitorados individualmen-
te?

9) Quantos deveriam ser monitorados mas
não sSo?

10) Número de funcionários ocupacionalmen
te expostos a radiação menores de 18
(dezoito) anos: r I I

ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES

11) Número de estudantes, estagiários e
residentes que trabalham com radia-
ção ionizantes: i • j

12) Todos são monitorados individualmen-
te?

13) Quantos nSo sSo monitorados e que de
veriam ser? i j |

14) Número de estudantes e estagiários
com idade entre 18 e 18 (dezesseis e
dezoito) anoss • • 1

15) Número de estudantes estagiários me-
nores de 16 (dezesseis) anos»

I I I
D I S T R I B U I Ç Ã O D O S D O S Í M E T R O S I N D I V I O U A I S

1 6 ) S e r v i ç o e s p e c i a l i z a d o e m d o s í m e t r i a
individual c o n t r a t a d o pela i n s t i t u í -
el0< i i i i i — i

17) Os dosímetros sSo realmente utiliza-
dos?
( •) por todos os usuários
( ) por elguns
( ) nenhum

18) Cada usuário faz uso do seu respecti
vo dosímetrc?

19) Os dosímetros individuais sSo utili-
zados exclusivamente durante o perío
do de trabalho?

20) SSo utilizados unicamente na insti-
tuição ou setor para o qual foram
cadastrados?

SIM NKO
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TT (Continuação)

21) O dosímetro de controle é guardado em
local de baixa úmida relativa, com
temperatura amena e longe de radia-
ções ionizantes?

22) Após o término da jornada de trabalho
os dosímetros individuais são guarda-
dos junto ao dosímetro de controle?

DOSÍMETROS DE CORPO INTEIRO

23) São distribuídos dosímetros de corpo
inteiro?

24) São colocados na altura do tórax?

25) Alguns funcionários utilizam em outra
posição?
( ) cintura
( ) manga do jaleco
( ) outro

26) Existem objetos, tais como carteira
isqueiro, caneta, entre o dosímetro e
o corpo do usuário ou em frente ar
dosímetro?

27) Os dosímetros são utilizados de ma-
neira que a identificação seja visí -
vel, voltada para frente?

28) A instituição possui avental(is) plum
b íferos?
Nos casos, de uso de avental plumbí-
fero, onde os dosímetros são coloca-
dos?
< ) sob o avental
( ) sobre o avental

DOSÍMETRO DE EXTREMIDADES

29) São distribuídos dosímetros de extre-
midades?

30) é do tipo anel?

SIM NIO
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TT (Continuação)

31) é do tipo pulseira?

32) Número de usuários:

33) Número de funcionários que deveriam
utilizar dosímetros de cxtremdiades e
nSo os possuem? L _ I L J

DOCUMENTAÇÃO,
PROFISSIONAIS

INFORMAÇlO E FORMAÇlO DOS

34) Existe documentaçSo dos procedimentos
de rotina de trabalho, incluindo os
procedimentos de ProteçSo Radiológi-
ca?

35) Os funcionários conhecem e executam
suas tarefas com segurança contra as
radiações ionizantes de acordo com a
documentaçSo?

36) Receberam formaçSo básica dos riscos
a que estão expcstos, tendo conheci-
mento dos efeitos imediatos e tardios
das radiações ionizantes c dos limi-
tes de doses profissionais?

37) Sio informados dos resultados das do-
ses recebidas mensalmente e dos exa-
mes médicos?

38) Sabem interpretá-los?

ASSENTAMENTOS

39)

40)

Existem arquivos contendo os laudos
de doses?

dosímétrico?

41)

Data do último laudo
( ) menos de 3 meses
( ) de 3 a 4 meses
( ) mais de 4 meses

SSo mantidos atualizados os registros
individuais de eada funcionário con-
tendo as doses recebidas mensalmente
e os resultados dos exames médicos, -
bem como as anotações de ocorrências
extraordinárias, como por exemplosir-
rsdiaçio acidentai ou intencional do
dosfmetro e/ou irradiações programa-
das ou acidentais do profissional?

SIM NXO



128

. ANEXO 3

ttUCSTJON^RIO TTI - LEUAMTAMEMTO ESTATÍSTICO PE EXAMES

FOLHA No..

SALA t

EQUIPAMENTO _ MES/ANt

PRONTUÁRIO IDADE SEXO

UTILIZAÇIO

GRAFIA ESCOPIA
TIPO DE EXAHE

NUMERO TOT/
DE GRAF I AC
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Radiation Measurements, Inc.
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