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RESUMO

Neste trabalho são apresentados os resultados da avaliação da

dose de radiação administrada a pacientes submetidos a alguns exames radi-

ológicos convencionais. Com base nas medidas realizadas são estabelecidos

alguns indicadores para avaliação quantitativa das condições de proteção

radiológica oferecidas à população.

A coleta de dados foi realizada na cidade de Curitiba - PR., de

12/95 a 04/96, em dez salas de três instituições distintas, sobre 101 pa-

cientes, adultos com (70 ± 10) kg, durante a realização de exames reais de

tórax PA e LAT e abdome AP.

Foram efetuados testes de qualidade para a verificação das con-

dições de funcionamento dos aparelhos de raios X, e TLDs foram atados à

pele dos pacientes no centro do campo de radiação para a obtenção da dose

entrada na superfície. A partir desses valores cie dose fore.m derivadas as

doses em órgãos ou tecidos.

Adicionalmente foram estudadas as quantidades de exames realiza-

dos e o perfil demográfico do estado do Paraná permitindo a avaliação da

dose coletiva e da probabilidade de efeitos provenientes dos procedimentos

radiográficos.

Com base nos indicadores, ficou caracterizada a necessidade, na

máxima extensão possível, do auto-controle nas instalações usuárias de

raios X para fins de diagnóstico médico atreves da implementação de pro-

gramas de controle de qualidade, e ainda, que devido ao impacto do uso do

raio X na saúde da coletividade, é fundamental a ação dos mecanismos esta-

tais de controle afim de normatizar, licenciar, inspecionar e fazer cum-

prir as normas vigentes.



ABSTRACT

This work presents the results of the evaluation of radiation dose

delivered to the patients undergoing conventional radiological procedures.

Based in the realised measurement some indicators are settled to

quantitative appraisal of the radiological protection conditions offered

to the population.

Data assessment was done in the county of Curitiba, in Paraná. State,

from 12/95 to»04/96, in ten rooms of three different institutions, under

101 patients, adults with 70 ± 10 kg, during real examinations of chest

PA, chest LAT and abdomen AP. /

Quality tests were done to verify the functioning conditions o£ the

x rays equipment, TLDs were attached to patient skin in centre of

radiation field to obtain the entrance surface dose, f.-:ora this, organ or
A

tissue doses were derived.

In addition the amount of examinations and demographic profile of

the Paraná State was studied permitting a evaluation of collective dose

and probability of effects coming from radiographic procedures.

Based on indicators, were characterised the necessity, in a maximal

extension, of self-control in the radiology departments through

implementation of quality control programmes; and due to impact of the use

of x rays in collectivity health is fundamental the action of the state

regulatory framework in order to standardise, to licence, to inspect and

to enforce the standards.



CAPITULO 1: INTRODUÇÃO

1.1 - CONCEITOS BÁSICOS

Um feixe de radiação ionizante, ao interagir com material bioló-

gico, necessariamente modifica átomos e moléculas, ao menos transientemen-

te; e eventualmente danifica células. Se o dano celular ocorre e não é

adequadamente reparado permanecendo compatível com a vida, porém modifica-

da, causa um tipo de efeito chamado estocástico. De outra forma, se a cé-

lula danificada é impedida de viver ou reproduzir-se, isto pode originar

um tipo de efeito chamado deterministico [1]. Todos os efeitos biológicos

decorrentes de exposição1 à radiação são classificados em um desses dois

segmentos.

Os efeitos determinísticos são assim, chamados por surgirem a

partir do momento em que for ultrapassada uma quantidade do dose de radia-

ção bem definida, resultando em um número de células danificadas observá-

veis clinicamente, e têm a característica de apresentarem severidade cres-

cente com o aumento da dose.

Uma célula afetada que preserve a capacidade reprodutiva pode

resultar, após prolongado e variável espaço de tempo, na proliferação in-

controlada de células modificadas, causando o surgimento de câncer, ou

tumores benignos em alguns órgãos. Este tipo de efeito tem natureza alea-

Aqui, a paiavra "exposição" /jerá empregada genericamente no sentido de
"submeter-se a ura campo de radiaçSo ionizante". A palavra "dose" será usada como um termo
genérico designando "qualquer quantidade de radiação ionizante depositada algures", exceto
•iisando desiq:i3r u:na qrando-.a radiomét rica formalmente definida, como "dose absorvida", "dose
:'x\u i v;i; oiil.e", "•i^so uíeriva", <:;>-.

DE DOSES DE RADIAÇÃO EM PACIENTES SUBMETIDOS X EXAMES RJIDIOLÓGICOS

J. Tilly i T. GhilATdi - USP / ÍTCIRP / rAMH - 1997



tória e probabilistica, neste sentido, chamado efeito estocástico. A seve-

ridade desses efeitos é determinada pelo tipo e localização do tumor, mas

não pela dose.

Os efeitos descritos acima apresentam grande variabilidade em

função das características do campo de radiação considerado, ou seja, de

sua natureza, intensidade, energia e distribuição espacial e temporal.

A quantificação dos efeitos, ou detrimento2, associados a exposi-

ções à radiação, além de requerer, em qualquer caso, uma metodologia con-

sistente e instrumentação adequada visando a caracterização fisica do cam-

po de radiação, pode ter abordagem centrada em um indivíduo ou em uma po-

pulação [2]. Quando a atenção está voltada em determinar os efeitos ern um

indivíduo devem ser levados em consideração as características desse indi-

víduo, tais como sexo, idade, estado geral de saúde, predisposição a algum

tipo de enfermidade, etc. Se a abordagem objetiva quantificar o impacto de

exposições à radiação sobre uma população ou grupo populacional, deve es-

tar baseado em informações epidemiologicas, que geralmente são escassas e

insuficientemente precisas, envolvendo distribuição de sexo e idade, indi-

ces de mortalidade, oferta de serviços de saúde, assentamento das ocorrên-

cias de casos de câncer e diversos outros fatores sociais, corao hábitos ou

qualidade de vida.

A quantidade dose efetiva (E) quando empregada em proteção radi-

ológica, é útil na avaliação do detrimento decorrente de exposições huma-

nas à radiação ionizante. A dose efetiva não pode ser medida diretamente.

Ela é função da quantidade de energia depositada pelo feixe de radiação

nos órgãos de interesse - dose absorvida média em órgão ou tecido3 (DT) , e

também do tipo e energia da radiação causadora da dose. É obtida pelo so-

O termo detrimento, aqui empregado, é composto de quatro componentes:
• risco de câncer fatal;
• expectativa de perda de tempo de vida devido a câncer fatal;
• morbidez resultante de câncer não fatal;
• risco de doença hereditária séria em todas as gerações futuras do indivíduo irradiado.

Conforme definido na ICRP 60, para exposição homogênea de corpo inteiro a baixas
doses e baixas taxas de dose.

Dose Absorvida média em tecido ou órgão T, conforms ICRU 51, definida como:

mT

onde

XVXLIXÇÓES DE DOSES ÜE RADIAÇÃO EM PACIENTES SUBXSTIDOS A EXAM&S RAJ)IOX,ÓGICOS CCNVET,TCJONfljrS
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matório do triplo produto entre a dose absorvida ir.édiã em çe.úzi um. eips ór-

gãos ou tecidos de interesse, o fator de qualidade da radiação1 e do fator

de peso para órgão ou tecido' [3] .

Para um feixe de fótons, tem-se a seguinte forma geral:

E = 2^ f0T ' DT ' (ÜR = 2 J mT ' HT equação 1
T T

onde

E = dose efetiva [Sv];

coT = fator de peso para órgão ou tecido T [adimensional] ;

DT = dose absorvida média no órgão ou tecido T [Gy];

<BR = fator de qualidade = 1 para fótons de qualquer energia

[adimensional];

HT = DT • coR = dose equivalente no órgão ou tecido T [Sv] ;

A dose efetiva é a forma de expressar a dose produzida por um

campo em particular como se fosse provocada por uma dose equivalente uni-

forme de corpo inteiro. Pode ser usada quando a distribuição de dose é

uniforme sobre o corpo inteiro, ou quando envolve apenas uma parte do cor-

po [1] .

No cálculo da dose efetiva pela ICRP 26, apenas os cinco órgãos

de maior radiosenssibilidade são levados em conta. Este modelo possui li-

mitações, seja quanto ao restante dos órgãos seja quanto à distribuição de

sexo e idade das pessoas irradiadas.

Para contornar o problema dos órgãos, a ICRP 60 dá novas indica-

ções para seis órgãos e fornece, como já fazia a ICRP 26, o fator relativo

de risco para os tecidos restantes, diminuindo essa limitação [4].

cr -•- energia cediça ao òroâo ou tecido [J];
mT = massa do órgão ou tecido (kg);

Sâo fatores adimensior.ais, embora possa assumir-se com a dimensão Sv/Gy, que
modificarão a dose absorvida no 6rq3o ou tecido em função do tipo e qualidade da radiação. A
ICRP seleciona estes valores à partir da revisão de informações biológicas, contudo a ICRU
propõe, para fins de consistência metroiógica, que para irradiações com fontes externas cs
fatores de qualidade cevem ser especificados por órgão ou tecido como função do campo de
radiação e tamanho e orientação do corpo neste campo.

' t definida como uma grandeza adicional indicativa da contribuição relativa d«
:noa òLçâo ou tecido para o detrimento total devido aos efeitos resultantes de uma irradia-
ção tocai de corpo inteiro, de modo que obtenha-se boa correlação com o efeito estocástice

AVJJJAÇÚES DE DOSES DE RADIAÇÃO EM PACIENTES SUBMETIDOS A EXAMES RADIOLÓGÍCOS CONVENCIONAIS
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A Comissão reconhece que, para uma determinada exposição., Ü ris-

co varia em função da distribuição de sexo e idade para os indivíduos ex-

postos , porém, para efeitos de proteção radiológica é estabelecido que se

obtém exatidão suficiente usando um só limite de dose para cada órgão ou

tecido de trabalhadores de qualquer idade ou sexo, e também, que os mesmos

niveis médios de riscos são aplicáveis a membros do público.

Em exposições médicas, como no caso de um paciente submetido a

um exame radiológico, o sistema de limitação de doses permanece aplicável,

porém não em sua totalidade. As exposições desnecessárias devem ser evita-

das e as exposições necessárias devem ser justificadas pelo beneficio do

diagnóstico. A dose administrada deve limitar-se a quantidade minima ne-

cessária para produzir uma boa imagem, ainda que não se aplique um limite

de dose individual.

A quantificação da dose absorvida em órgão ou tecido, resultante

de um exame diagnóstico comum, pode ser obtida por diversas técnicas. Numa

delas, avalia-se experimentalmente empregando pequenos dosimetrcs termolu-

minescentes posicionados diretamente nas regiões de interesse, internamen-

te ou externamente, em um fantoma antropomórfico, havendo então a exposi-

ção de onde pode-se determinar a dose cedida ao órgão. Essa técnica pode

ser realizada, em menor extensão em pacientes reais.

A avaliação não experimental é hoje uma realidade bem estabele-

cida. Emprega-se um fantoma matemático e simulações computacionais pelo

método de Monte Cario. Assim, é construído um modelo computacional, geomé-

trico, humano, tridimensional, masculino ou feminino, constituído interna-

mente de volumes e massas equivalentes aos órgãos e tecidos de maior inte-

resse cujas informações anatômicas e fisiológicas são predefinidas, sobre

o qual faz-se a simulação da incidência, do espalhamento e da absorção do

feixe de radiação, obtendo como resultado a fração da energia depositada

nos diversos órgãos ou tecidos de interesse em relação a quantidade de

radiação presente na superfície de entrada, no centro do campo (chamada

"dose de entrada na superfície" - DES). Este método fornece resultados cem

exatidão adequada para efeitos de proteção radiológica.

DK DO5RS DE HAUTAÇkO S>t PACÍEWnr:» .'Tt/llMJCr.I DO.1 A tCXAH&U flAD.TOl.Õa.íCOfí C
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Tem surgido uma razoável quantidade de estudos contendo estima-

tivas, cálculos ou avaliações do risco proveniente de procedimentos radio-

lógicos, como os relatados por UNSCEAR, realizados sob os auspícios da

ONU; NCRP 100 [5] nos EUA; entre outros de diversos paises como os publi-

cados por Johnson & Goetz, 1986 [6]; Vorobjev et alli, 1985 [7]; e Shrimp-

ton et alli, 1986 [8], enfocando os diversos fatores condicionantes dos

riscos associados, relativamente a pacientes, trabalhadores ou público em

geral.

Particularmente interessante é o trabalho desenvolvido por

Shrimpton et alii, em 20 hospitais ingleses envolvendo 10 tipos de rotinas

radiográficas e 3200 pacientes que, devido a metodologia consistente, teve

seus valores de DES adotados pela Comunidade Européia [9], em julho de

1990, como componente das linhas de orientação para uma boa prática radio-

gráfica.

O modelo aqui empregado consiste em avaliar o feixe de radiação

e a técnica radiográfica comumente utilizados, conccmitantemente ao estudo

da DES, tomada com o auxilio de TLDs, em pacientes durante exames reais,

para três tipos de procedimentos comuns - tórax PA, tórax LAT e abdome AP.

A derivação* da dose média em órgãos ou tecidos é obtida empre-

gando os fatores de conversão determinados por Drexler et alii, 1990 [10],

a partir da quantidade de radiação à entrada do paciente sem levar em con-

ta o retroespalhamento. Para a determinação da dose efetiva serão utiliza-

dos os fatores de peso para órgãos ou tecidos fornecidos pela publicação

60 da ICRP, 1991.

Subseqüentemente, a estimativa da probabilidade de câncer fatal

e não fatal, assim como efeito hereditário severo, por unidade de dose

efetiva, com o emprego de coeficientes de probabilidade de fatalidade,

fornecidos também pela publicação 60 da ICRP, será apresentada como indi-

cativo do impacto resultante da dose efetiva coletiva em toda a população.

Os fatores de risco estimados pela ICRP são válidos para popula-

ções representativas e padrões de exposição definidos, sendo suficiente

para propósitos de proteção usar os mesmos coeficientes nominais para ho-

AVXLTAÇÓCS IJE DOSES DE MDXAÇÍO EK PACIENTES SUBMETIDOS A EXAMES RM>IOLÓGICOS COHVENCIOX&IS
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mens e mulheres e para uma população de larga composição etáçÍ3 <fl©̂ WCJ ha-

vendo diferenças na composição de sexos e entre taxas de mortalidade por

idade especifica. Existe urna pequena diferença nos coeficientes para tra-

balhadores e público em geral principalmente por existir neste último gru-

po uma parcela mais sensivel de jovens .

A avaliação e vigilância de programas e ações de saúde baseada

em critérios definidos, não apenas em nivel regional como em nivel nacio-

nal ou até mesmo mundial, é obtida com o estabelecimento de um conjunto

mínimo de índices que reflitam uma situação determinada, os indicadores.

Genericamente os indicadores podem ser definidos como "variáveis

que sirvam para medir mudanças". O critério mais importante para selecio-

na-los é o da viabilidade de acesso a informação necessária, não só do

ponto de vista técnico como também financeiro e de gerenciamento. Todavia

é muito difícil obter informações onde esta tem maior importância : no

plano da comunidade. Desta forma a estrutura gerencial dos sistemas de

saúde, geralmente centralizadas, dispondo de um conjunto consistente de

indicadores terá aumentada a sua capacidade de identificar dificuldades e

dimensionar apropriadamente a estrutura de assistência a saúde oferecida a

uma população.
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1.2 - OBJETIVOS

Assim sendo, pelo exposto no item anterior, este trabalho tem

por escopo fundamental o estudo da quantidade de radiação, em uma amostra

de pacientes tipicos escolhidos ao acaso, proveniente de alguns exames

radiograficos convencionais, em um sitio onde não havia até o momento da

pesquisa uma ação sistemática de controle destas doses de radiação, nem

mesmo programas de garantia de qualidade nas instalações estudadas, empre-

gando uma metodologia que permita a comparação dos resultados observados

em relação a outros estudos e aos niveis de referência nacionais e inter-

nacionais, com «una margem de confiança aceitável.

Estabelecer um conjunto de indicadores de risco epidemiológico e

sanitário capazes de expressar a situação existente.
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C&PITULQ 2: MATERIAIS E MÉTODOS

A coleta de dados foi executada na cidade de Curitiba - Paraná -

de dezembro de 1995 a abril de 1996. Foram pesquisadas sete salas no Hos-

pital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná, duas salas na Santa

Casa de Misericórdia de Curitiba e uma sala no Centro Regional de Especia-

lidades Mal. Floriano do SUS.

A linha de ação desenvolvida é aquela recomendada pelo National

Radiological Protection Board [11], da Inglaterra, fundamentada na tomada

de medidas em uma quantidade representativa de pacientes tipicos durante a

realização de exames reais, acrescida de tomada de dados referentes a prá-

tica radiográfica corrente (indicação clinica, técnica radiográfica, dose

absorvida à entrada do paciente e condição de funcionamento dos aparelhos

de raios X) utilizando formulários especialmente desenvolvidos para o es-

tudo .

A instrumentação utilizada para caracterização de campos de ra-

diação, pertencentes a SESA-PR, constou de:

• monitor de radiação marca RADCAL mod. 2025 AC com eletrôraetro e câmara

de ionização 20X5-3 - 3 cmJ de volume ativo;

o medidor de kVp digital marca VICTOREEN mcd. 07-473;

• cronômetro digital marca VICTOREEN mod. 07-457;

• objeto para teste de tamanho de campo IRD/CNEN (placa de fenolite de 13

x 18 cm, com indicações radiopacas em estanho);

• quatro filtros de alumínio de alta pureza de 10 x 10 x 0,1 cm.

Todas as calibrações necessárias ao desenvolvimento deste estudo

foram feitas no laboratório do CIDRA/USP, usando como fontes de referência
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um aparelho de raios X da marca PHILIPS mod. SUPER M-80 © VWM fonts cie

137Cs de = 70 mCi. O sistema de leitura termoluminescente utilizado foi o

detetor termoluminescente marca HARSHAW mod. 2000C e picoamperimetro inte-

grador automático marca HARSHAW mod. 2000B. Utilizou-se, também , um simu-

lador de tórax produzido pelo CIDRA/USP [12], composto de placas interca-

ladas de lucite e alumínio com face de 25,4 x 25,4 cm.

Adotou-se como unidade dosimétrica básica, para exprimir a quan-

tidade de energia absorvida no ar à entrada do paciente (onde não existe

condição de equilíbrio eletrônico e onde deve ser considerada a radiação

espalhada devido ao feixe largo empregado nas exposições radiológicas), a

DES, que é expressa em gray.
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2.1 - EXAMES ESTUDADOS

Para obter-se uma medida representativa, é apropriado que a

amostra seja restrita aqueles tipos de radiografia que são freqüentemente

realizados na instalação em questão, que tenham uma contribuição signifi-

cativa para a dose coletiva e que os dados sejam preferencialmente coleta-

dos sobre pacientes em vez de fantomas ou ar.

Por ser o procedimento mais comum, cerca de 25%, estudou-se os

exames de tórax nas projeções PA e LAT embora sejam reconhecidos como pro-

cedimentos que não acarretam doses elevadas para o paciente. Por outro

lado, o exame de abdome AP não é üm procedimento tão comum, aproximadamen-

te 2,5%, contudo resulta em dose considerável no contexto dos exames con-

vencionais [ 11] .

O paciente Uipico é constituído por adultos de ambos os sexos

com (70 ± 10) kg de massa corporal e (20 ± 2) cm de espessura nos sxames

de tórax PA e abdome AP e (35 ± 4) cm em tórax LAT.

A tabela 1 apresenta o resumo das quantidades de medidas reali-

zadas em pacientes por tipo de exame. Devido a algumas incidências terem

sido tomadas durante a realização de exames contrastados do aparelho uri-

nário, onde são efetuadas mais de uma exposição, a quantidade de radiogra-

fias de abdome AP é maior que a de pacientes.
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TAB. 1: QUANTIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS POR TIPO DE

•Í; :>EXAME..;;;:.-;̂ ;QUANTIDADE. PEv PE QUANTTDADE ÜF,,
SALAS ,

ABDOME AP

TÓRAX PA

TÓRAX LAT

TOTAL

25

65

11

101

30

65

11

106

6

7

2

Para auxiliar a escolha dos exames, foi considerada a quantidade

total de exames realizados (convencionaisr contrastados, fluoroscopicos e

especializados) realizados no âmbito do SUS, no estado do Paraná, como

serviços ambulatoriais nos anos de 1994 e 95, que perfaz o total de apro-

ximadamente 1.000.000 de exames. A figura 1 apresenta os tipos de exames e

a contribuição celativa de cada um para o total de exames realizados.

FIG. 1: FREQÜÊNCIA RELATIVA DOS DIVERSOS EXAMES
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•once: 3ESA - Sistema de Produção Ambulatorial, DSSA/SESA-PR, 1994/5.
OBS.: 1) Os dados referem-se a média da produção ambulatorial de 1991 e 1995.

2) Os exames de bacia (exame 8) foram omitidos na figura pois estão computados
oela SESA-PR iuntamente com os exames de extremidades.
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2.2 - ESCOLKA DOS DOSIMETROS

Considerou-se efetuar medidas de dose com TLDsr câmaras de ioni-

zação ou outros como canetas dosimétricas e filmes dosimétricos ÍI3]. Op-

tou-se pela utilização de TLDs ao invés das câmaras de ionização e outros

instrumentos, devido principalmente ao pequeno volume e ao fato de não

interferirem na imagem radiográfica, além da simplicidade de manuseio,

disponibilidade de literatura e laboratório para leitura e calibração.

Na escolha do tipo de TLD foi levado em conta as informações

fornecidas pelos fabricantes quanto as propriedades de resposta para fó-

tons de baixas e\iergias (de 20 a 50 keV) por tratar-se exclusivamente de

radiodiagnóstico convencional, tendo em conta que não somente o feixe

principal está em estudo como também a radiação retroespalhada presente na

superficie do paciente.

O desempenho TL desejável [14] (resposta linear e sensibilidade

para energias em torno de 30 keV, desvanecimento minimo em três meses,

pequeno tamanho, pouco higroscópico por três meses e disponibilidade para

aquisição) é satisfeito pelos dosimetros de sulfato de cálcio dopado com

disprósio - CaSO4 : Dy + TEFLON de 0,8 mm de espessura.

Houve atenção a fatores menos objetivos, mas não raenos importan-

tes, na escolha do TLD. Observou-se a possibilidade de aplicação por parte

de organismos estatais, momento em que a viabilização da aquisição de no-

vos lotes revelou-se, sob a luz da lei n° 8.666, 1993 [15], muito mais

ágil na aquisição do material fornecido pelo IPEN/CNEN-SP.
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2.3 - FRQCEDIMENTQS DS CM.IBRAÇÃO

2.3.1 - CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE kVp E CRONOMETRO

Procedeu-se um conjunto de medidas destinado a comparar o desem-

penho do medidor de kVp em relação a um divisor de tensão, marca SIEMENS

mod. 7395-072, acoplado ao aparelho de raios X do CIDRA/USP. Na tabela 2 é

mostrado a média dos valores, com erro padrão máximo menor que 0,1 kV nas

medidas com o medidor de kVp.

TAB. 2: CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE kVp.
Foi realizada com o medidor a 1,0 m da fonte com 3,0 mniAl de filtração

adicional, técnicas de 1,2 s com 100 mA para as medidas 1 e 2 e 50 mA para
as medidas 3 e4.

;W ,::\ MEDIDA, ,. .- . ; ... D I V I S O R . D E TENSÃO.;;(kV)
;::,.;-..-::;i;:í

;y:A7;ví/-:/^YÍGTiarai;3Èí: :O::££igpí^:-;VJ

" - ^ — ^ 66,7 :~— : """"^ 6̂5 /2~""•""•" ~"~ '

2 94,8 93,0

3 104,3 101,4

4 123,5 118,0

O valor obtido no divisor de tensão é adotado como o valor real

da medida. Assim, a leitura no medidor de kVp é corrigida por uma curva,

mostrada na figura 2, ajustada por regressão linear, utilizada para fazer

as correções nas leituras efetuadas com o instrumento.
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F I G . 2 : CURVA DE CORREÇÃO DO MEDIDOR DE kVp

130
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c
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regressão linear
Y = A \ B * X
Param Valor
A 2,66
8 0,94
R = 0,99961
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tensão indicada no display [ W]

110 120

Da mesma forma procedeu-se um conjunto de medidas destinado a

avaliar o desempenho do cronômetro ern relação a um sistema analisador de

feixes de raios X diagnóstico (RBA) acoplado a um microcomputador FC-AT,

adotado como valor real na medida com o instrumento. A tabela 3 mostra os

valores médios. O erro padrão máximo na medida com o cronômetro é menor

que 0,002 s.

TAB. 3: CALIBRAÇÃO DO CRONÔMETRO
Foi realizada com o instrumento a 1,0 u da fonte, com filtração adicional
de 3 mmAl, técnicas de 66,7 kVreal e, respectivamente, 190, 150 e 110 mA

para as medidas 1, 2 e 3.

MEDIDA RBA ( s ) CRONOMETRO ::

1

2

3

0,122

0,607

1,57

0,116

0,601

1,568
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Resultando na curva de correção, figura 3, ajustada por regres-

são linear.

FIG. 3: CURVA DE CORREÇÃO DO CRONÔMETRO
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2.3.2 - CALIBRAÇÃO DOS TLDs

Os TLDs foram separados em três grupos de noventa (chamados A, O

e X) e expostos a um feixe de 137Cs, todos sob as mesmas condições de geo-

metria e tempo, para uma dose de aproximadamente 1 mGy, afim de verificar

a reprodutibilidade e a dispersão. Foram descartados os TLDs cujas leitu-

ras afastaram-se além de ± 10% do valor médio das leituras de cada grupo.

Assim como, identificou-se três grupos de seis TLDs para medidas de BG.

Cada grupo foi exposto, a um feixe de raios X de energia dife-

rente, sobre um simulador de tórax, resultando em doses de aproximadamente

10 mGy [14], incluída a radiação retroespalhada. As tensões escolhidas

justificam-se pela expectativa de corresponderem as tensões utilizadas nos

exames de tórax PA (90 kV), tórax LAT (125 kV) e abdome AP (70 kV) [16].

A dose de calibração deve, preferencialmente, ser obtida com um

instrumento padrão secundário ou terciário. Como a calibração de câmaras

de ionização para a faixa de energia do radiodiagnóstico não é disponível

nos laboratórios metrológicos nacionais, até o momento, foi utilizado o

eletrômetro marca KEITHLEY mod. 35617 EBS e a câmara de ionização rarca

KEITHLEY mod. 96035 (15 cm3), pertencentes ao CIDRA, calibrados criterio-

samente, ainda que oficiosamente, nos laboratórios do DSFISMI/1RD/CMEN

[17] .

No arranjo para obtenção da dose de calibração os TLDs foram co-

locados a 1,0 m do ponto focai, no plano perpendicular ao eixo central do

feixe de calibração, dispostos em uma área de 10 x 10 cm, no centro de um

campo de 20 x 20 cm, diretamente sobre a superfície do simulador de tórax.

A câmara de ionização KEITHLEY foi posicionada próxima aos TLDs, como está

mostrado na figura 4, e desta forma foi realizada uma exposição para cada

grupo de TLDs. Para avaliação da contribuição do retroespalhamento na dose

de calibração foram tomadas medidas com câmara de ionização e TLDs, nas

mesmas condições anteriores, mas sem a presença do simulador.
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F I G . 4 : ARRANJO PARA A OBTENÇÃO DA DOSE DE CALIB RAÇÃO

Arranjo para obtenção das doses de calibração. Vê-se o simulador de tórax e a
cl.T.ara oe ionização KEITHLEY sobre a svia superfície na condição em que foram feitas as expo-
sições para obtenção da dose de calibração. O medidor RADCAL, que foi empregado nos traba-
lhos de campo, foi utilizado para intercomparação.

Os TLDs passaram por um tratamento térmico de 300 °C por 3 horas

antes de cada irradiação. Todas as leituras TL foram efetuadas com o masmo

perfil de tempo e temperatura sobre a mesma região de interesse, mostrado

em detalhes na tabela 4.
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TAB. 4: CONDIÇÕES DE LEITURA DOS TLDs
Parâmetros do sistema de leitura HARSHAW 2000 utilizados na leitura de
todos os TLDs.

' ...,.: . ;, PARÂMETRO ' ' VALOR " > T"7

velocidade de aquecimento 10 °C/s

inicio de leitura 170 °C

final de leitura 300 °C

temperatura de recozimento 340 C°

tensão na fotomultiplicadora 720 V

fluxo de nitrogênio 2 l/min

Para avaliar as energias efetivas mostradas na tabela 5, foram

determinadas as CSR para cada um dos feixes de calibração, posicionando ?.

câmara de ionização posicionada ao ar-livre, no centro de um campo de 10 x

10 cm, a 1 m do ponto focai, sobre um suporte de isopor. Os filtros utili-

zados foram de alumínio de alta pureza. Sendo conhecidas as energias efe-

tivas puderam ser efetuadas as correções para a dependência energética nas

leituras TL de calibração. Para tal a curva fornecida pelo IPEN/CNEN-SP

[18] para a dependência energética das pastilhas de CaSO4 foi normalizada

em relação ao pico próximo de 35 keV.

TAB. 5: ENERGIAS DOS FEIXES DE CALIBRAÇÃO
Foram escolhidas três faixas de energias e as medidas foram realizadas com
o instrumento posicionado a 1,0 m da fonte, com campo de 10 xlO cm, fil-
tração adicional de 3 mmAl, técnicas de 0,2 s e, respectivamente, 270, 340
e 190 mA para os grupos A, O e X.

GRUPO TENSÃO DE PICO: REAL[kVj-VY^ENERGIA EFETIVA; ÇJcfeV] .i

- - 94,8 ' 40 ^

O 74,4 36

X 126,4 46

Para avaliar a contribuição do retroespaihamento, para os mesmos

feixes de calibração, expôs-se a câmara de ionização juntamente com 15

TLDs, posicionados ao ar-livre, no centro de um campo de 10 x 15 cm, sobre
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um suporte ar-equivalente. Com os resultados comparados aos obtidos para a

dose de calibração, tem-se que o fator de retroespalhamento é de 1,40, 1,

44 e 1,50 para energias de 36, 40 e 46 keV respectivamente. Observou-se

que a câmara de ionização é menos sensível à radiação retroespalhada,

apresentando fator de retroespalhamento médio de 1,30.

Em todas as leituras com câmara de ionização aplicou-se corre-

ções para a dependência energética, temperatura e pressão.

Os fatores de calibração por grupo (chamados FCA, FC0 e FCxi fo-

ram obtidos com a média das leituras TL com retrocspalhamento, corrigida

para a dependência energética, subtraindo-se o BG (do sistema de leitura

TL e da radiação natural), em relação a dose registrada na mesma exposição

com a câmara de ionização. A tabela 6 apresenta os valores obtidos de

energia efetiva, dose de calibração e fator de calibração para os três

grupos de TLDs, juntamente com as incertezas*1 associadas a cada uma das

medidas.

TAB. 6: DOSE DE CALIBRAÇÃO - FATOR DE CALIBRAÇÃO
As doses de calibração para as três faixas de energias foram obtidas com
os TLDs posicionados iia superfície de um simulador de tórax, a 1,0 m da
fonte, com campo de 20 x 20 cm, filtração adicional de 3 mmAl, técnicas de
1,2 s e, respectivamente, 150, 190 e 110 mA para os grupos A, O e ".

A 40 13,137 0,00546

0 36 9,015 0,00457

X 46 13,920 0,00536

Os fatores de calibração foram aplicados por faixa de energia em

que o exame foi realizado, conforme ilustra a figura 5.

" O método utilizado para 3 determinação da incerteza associada a essas a demais
uccidas de dose estão mostradas no apêndice I.
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F I G . 5 : ABRANGÊCIA DOS FATORES DE CALIBRAÇÃO

Esta figura ilustra a aplicação dos fatores de calibração. A escala mais acima
indica a faixa de kV do radiociagnóstico. Os valores ao meio indicam a tensão dos feixes de
calibração. A escala mais abaixo a abrangência dos fatores de calibração que foram aplicados
a cada uma das leituras dos TLDs segundo a faixa de kVnsAi. em que o exeme foi realizado. Não
houve kV coincidente com os extremos de cada faixa.

O valor da DES para caca uma das leituras TL é obtido segundo o

algoritmo genérico apresentado na figura 6. Como houve um intervalo em

torno de 45 dias entre as leituras dos TLDs irradiados na coleta de dados,

houve atenção em registrar o BG para ser subtraido por ocasião das leitu-

ras. Uma vez identificada a tensão real em que o exame foi realizado, pro-

cedeu-se a correção para dependência energética na leitura TL e aplicado o

fator de calibração representativo da respectiva faixa de energia.

FIG.. 6 : ALGORITMO PARA CÁLCULO DA DES
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2.4 - COLETA DS DADOS

As instalações estudadas foram escolhidas aleatoriamente entre

as que prestam serviços de radiologia geral ao SUS, na cidade de Curitiba

- Paraná. A coleta de dados foi iniciada e refinada na sala 513 do CP.E

Mal. Floriano durante duas semanas onde foram executadas 31 medidas em

pacientes, para certificação da funcionalidade dos formulários utilizados

durante a pesquisa. Isto feito, foram iniciadas as avaliações nas salas 1,

2, 3, 4, 6, 7 e 9 do Hospital de Clinicas da UFPR no periodo de 11/12/95 a

10/04/96, onde foram executadas 99 medidas. Finalmente, foram analisadas

as salas II e "ÍII da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba onde foram

executadas 18 medidas entre 02 e 10/04/96.

Foram desenvolvidos para o estudo um conjunto de cinco formulá-

rios, cujos modelos estão apresentados no apêndice IV, sendo:

o um para identificação da instituição;

• um para identificação da saia;

• dois para a caracterização de campos de radiação;

• um para medidas com pacientes;

Em todos os aparelhos de raios X foram efetuados testes para ve-

rificação das condições de funcionamento, constando de:

• coincidência do campo de radiação com o campo luminoso;

• exatidão do tempo de irradiação;

• exatidão da tensão;

• determinação da primeira CSR;

Todos os aparelhos apresentaram colimadores do tipo ajustável e

luminoso, assim, em todos eles, foi medida a coincidência entre os lados

do campo luminoso com o de radiação e o alinhamento do eixo do feixe em

relação ao centro do campo luminoso.

*.vxuíiçórs or DOSX3 or MDIÂÇJLO EM rAc/Ewren nvnKETXDoa * KXUSCB itADiot.ôaicoa ccwvsNC.roNA.rs

J. nxiy c r. chiimiu - war / rrcutr / rxnt< vn



22

Os resultados dos testes de exatidão foram utilizados para

rigir os valores de tensão e tempo nominais referentes a técnica radiográ-

fica empregada em cada exame.

Com o valor da primeira CSR foram determinadas a filtração total

e a energia efetiva, para os feixes tipicos empregados nos exames.

Cada registro de paciente consiste na identificação do local de

exames, características físicas, tipo de exame, indicação clinica, técnica

radiografica e grupo de TLDs utilizados.

O paciente típico consiste de indivíduo adulto, ambos os sexos,

(70 ± 10) kg de peso e (20 ± 2) cm de espessura para os exames de tórax PA

e abdome AP e (34 + 3) cm de espessura para os exames de tórax LAT. Os

registros de peso aproximados, foram fornecidos pelos pacientes ou estima-

dos pelo técnico em radiologia, enquanto a espessura foi medida por espes-

sõmetros disponíveis em todas as salas estudadas.

Cada dose consiste na média das leituras de três TLDs que foram

afixados nos pacientes em cada uma das medidas.

FIG. 7: MATERIAL UTILIZADO NA COLETA DE DADOS

DE DOSES DE RADJAÇÃO SM PACIENTES SOBMErlEOS A EXUMES RMIOLCCÍCOS C0iJVE2JCI0KaXS
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CAPITULO 3: RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados dos testes aplica-

dos aos campos e aparelhos de raios X. São apresentadas também, as distri-

buições de DES onde estão assinaladas a média, mediana e 3o quartil para

cada um dos exames estudados. São levantadas informações relacionadas a

prática radiográfica. São feitas estimativas do impacto individual e cole-

tivo das doses avaliadas. Juntamente com os parâmetros de conformidade

adotados para comparação dos resultados.

Na última seção, serão apresentados os resultados na forma de

indicadores, visando mostrar de forma resumida um panorama da situação

real observada (no apêndice III são apresentados alguns aspectos básicos

sobre indicadores).

AVAlIAÇdES DE DOSES DE RAOTAÇÍO IM PACTEHIES SUBMETIDOS A EXAMES RADIOLÓGICOS COBVENCTOiajS
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3.1 - EQUIPAMENTOS DE RAIOS X E CAMPOS DE RADIAÇÃO

Os valores adotados como parâmetros de conformidade, nesta se-

ção, são os apresentados no documento DIRETRIZES DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

EM RADIODIAGNOSTICO MÉDICO E ODONTOLÓGICO do Ministério da Saúde, 1997

[19] .

A variação percentual nos lados dos campos são apresentados re-

lativamente a dff. Adotou-se como parâmetro de conformidade para coinci-

dência entre bordas: menos de 2% da dff; e para o alinhamento do eixo do

faixe: menos de 3 o.

TAB. 7: TAMANHO DE CAMPO

•• SALA... dff 'NA; MEDIDA • : .LADO ̂  MENOR \ .-X-LADO MAIOR • , .DESVIO NO EIXO
r;v % * -Í-V ;;;. ;V • {cm]-; 4. : ^ U ^ : DE.í VARIAÇÃO] V . '[%•': DE VARIAÇÃO] \. . DO : FEIXE [ ° ]

HC

HC

HC

HC

HC

HC

HC

CRE

SC

SC

1

2

3

4

6

7

9

513

II

III

176

90

l<00

100

97

90

100

100

97

94

0,9

0,4

1,0

0,3

0,4

1,1

0,4

0,5

1,0

0,4

0,6

1,1

1,5

3,0

0

1,9

0

0,5

0,7

0,5

0,26

0,25

0,57

0,74

0

0,76

0,17

0,06

0,53

0,43

Obs.: Objeto de teste para campos de 13 x 18 cm.
Todos os aparelhos possuem colimadores ajustáveis e luminosos.
Resultados de uma única medida.

A figura 8 apresenta todas as variações percentuais, em ordem

crescente, entre o tempo indicado no painel de controle ( NOMINAL) dos equi-

pamentos tomando-se como base o tempo real, medido com o cronômetro digi-

tal. Foram avaliadas, em média, três faixas de tempo por equipamento. Os

BB BOSiJS *«f ÜÜttAÇ&e fM PACIENTES SUBMETIDOS A EXIMES RSJ3IOLOGICOS CONVEUCXOSAIS



extremos indicam desvios de -61V, e +95'*, com apenas 0 medidas apresentando

desvio considerado aceitável. Para exatidão do tempo de exposição o parâ-

metro de conformidade adotado é a variação menor que ±10% no tempo medido

em relação ao tempo nominal.

Para um mesmo equipamento, em geral, o desvio entre o tempo no-

minal e o real diminui com o aumento do tempo nominal, contudo a situação

oposta também foi observada. Nenhum equipamento apresentou desvio aceitá-

vel em todas as faixas de tempo avaliadas.

FIG. 8: EXATIDÃO DO TEMPO
Histograma mostrando as variações percentuais da exatidão do tempo onde
cada medida é expressa pelo valor médio de uma série de três.
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A figura 9 apresenta todas as variações percentuais, em ordem

crescente, entre a tensão indicada no painel de controle (kVN0MINAL) , toman-

do-se como base a tensão real, medida com o medidor digital. Foram avalia-

das, em média, três faixas de tensão por equipamento. 0 parâmetro de con-

formidade adotado é a variação menor que ±10% na tensão real em relação a

tensão nominal. Todas as medidas apresentaram desvio aceitável.
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FIG. 9: EXATIDÃO DA TENSÃO
Histograma mostrando as variações percentuais da exatidão do kV onde cada
medida é expressa pelo valor médio de uma série de três.

10-1

32 nsdidas

-10-

As mftdidas da Io CSR foram feitas com 0, 1, 2, 3 e 4 mmAl de

filtração interposta entre a fonte e o medidor. As curvas da atenuação

exponencial assim como suas respectivas equações foram obtidas coraputacio-

nalmante, com coeficientes de correlação maiores que 0r95, de onde foram

determinadas as CSR. Através do valor da Io CSR e das propriedades de ab-

sorção do alumínio foram determinadas as energias efetivas. Os resultados

estão resumidos na tabela 8.
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TAB. 8: QUALIDADE DE FEIXE

Ikv].;r
I o /CSR
[inniAl]

;V EFETIVA

HC 1

HC 2

HC 3

HC 4

HC 6

HC 7

HC 9

CR3 513

SC II

SC III

M

T

T

• *

M

T

T

T

M

M

69,0

75,5

67,1

71,1

74,1

73,7

66,1

82,9

88,0

69,9

2,75

2 ,13

3,46

2 ,31

3,20

2,89

2,89

4,10

3,22

2,94

31,8

28,7

3 5 , 1

30,0

33,8

32,5

32,5

37,9

34,0

32,7

Obs. : J Assumido como mor.orásico
Cora exceção da sala HC 2, apenas uma medida de CSR foi feita por equipamento,

para tensões em torr.o de 70 kV.

O parâmetro de conforraidade para os valores minimos de CSR são

os apresentados na tabela 9.

TAB. 9: REQUISITOS MÍNIMOS DE CSR

^ - v ; ;•,.; .jevti. ,..,,;-«:•

70
80
90

100

.••.• ••••-:.• V A L O R D A 1

• [imiAl'

,•-MONO F Ã S I C O , ' •..."•

2,2
2,4
2,6
2,8

° C S R . , , -íí:
• " • • . • ; . ' • . . • • • • / • - / • • • ; '

TRIFÁSICO ;•;

2,4
2,7
3,1
3,3

i f .
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3.2 - MEDIDAS EM PACIENTES

Os resultados das medidas em pacientes estão apresentados, nas

figuras abaixo, em termos da distribuição de freqüências por faixas de DES

juntamente com a indicação da mediana, da média e da dose correspondente

ao terceiro quartil. Estes resultados referem-se ao total de medidas de

cada tipo de exame.

As DES nos exames de tórax PA encontram-se distribuídas em uma

faixa em que o maior valor é aproximadamente dez vezes o menor, conforme

mostra a figura 10. O valor do terceiro quartil (0,428 mGy) indica que 75S

dos examas são efetuados com doses menores que a metade do valor máximo de

DES observado neste exame.

Apenas uma sala apresentou DES, nos exames de tórax PA, média

maior que o 3o quartil (HC - sala 3, DES média = 0,501 mGy). A sala do

CRE/Mal. apresentou doses médias, máximas e minimas muito próximas as da

distribuição total; apenas na sala II) foi constatada doses pronunciada-

mente abaixo d£ média. As demais apresentaram doses médias em torno de

0,300 mGy.

O exame de tórax PA que apresentou a dose mais próxima da dose

média (0,325 mGy) foi o da sala 1 do HC, 0,319 mGy, com a técnica 88,0 kV

- 0,083 s - 200 mA - 1,6 m.

XVHLXÀÇÔBS3 DE COSES DE RADIAÇÃO JTí PACIENTES SUBMETIDOS A EXUMES KADIOLOGICOS CONVENCIONAIS
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FIG. 10: DISTRIBUIÇÃO DE DES - TÓRAX PA
Histograrna mostrando a distribuição de DES para tórax PA.
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As EJES nos exames de tórax LAT estão mostradas na figura 11.

Apenas em duas sa las foram obtidos resul tados vá l idos .

O exame de tórax LAT que apresenta a dose mais próxima da dose

média é o da sala 2 do HC, 1,033 mGy, com a técnica 95,3 kV - 0,721 s -

300 mA - 1,8 m.
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FIG. 11: DISTRIBUIÇÃO DE DES - TÓRAX LAT
Histograma mostrando a distribuição de DES para tórax PA.
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As dorses decorrentes dos exames de abdome AP estão mostradas na

figura 12. O valor do terceiro quartil (8,144 mGy) indica que 75% dos exa-

mes são efetuados com doses menores que um terço do valor máximo de DES

observado neste tipo de exame.

Apenas uma sala apresentou DES média, nos exames de abdome AP,

maior que o 3o quartil (HC - sala 7, DES média = 13,900 mGy, responsável

pela dose máxima de 26,995 mGy). em uma única sala (HC - sala 4, DES média

= 3,926 mGy) foi constatada doses pronunciadamente abaixo da média. Exceto

a sala 7 do HC, todas às outras salas apresentaram variação entre doses

máxima e mínima menores que o dobro.

0 exame de abdome AP que apresenta a dose mais próxima da dose

média é o da sala 9 do HC, 8,016 mGy, com a técnica 73,6 kV - 0,662 s -

200 mA - 1,1 m.
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FIG. 12: DISTRIBUIÇÃO DE DES - ABDOME AP
Histograma mostrando a distribuição de DES para tórax PA.
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A tabela 10, abaixo, resume a comparação das técnicas radiográ-

ficas coletadas em campo que produzem as DES mais próximas das DES médias,

por tipo de exame, observadas nas figuras acima, relativamente a exemplos

de técnicas radiográficas como as constantes do documento QUALITY CRITERIA

FOR RADIOGRAPHIC IMAGES [9] . Embora o documento do Ministério da Saúde

[19], em seu anexo A, também apresente niveis de referência para DES estes

não foram utilizados por não indicarem parâmetros complementares relacio-

nados a técnica radiográfica.
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TAB. 10: TÉCNICAS RADIOGRAFICAS E VALORES DE REFERÊNCIA

EXAMS

tórax PA

VALOR REFERÊNCIA

tórax LAT

VALOR REFERÊNCIA

abdome AP

VALOR REFERÊNCIA

TENSÃO
.(JtV)
baixo

100 - 150

baixo

100 - 150

aceitável

70 - 90

TEMPO
(s)
alto

< 0,020

alto

< 0,040

alto

<0,100

d f f ••••••-

( c m ) .'•"• "

aceitável

140 - 200

aceitável

140 - 200

aceitável

100 - 150

DES
(mGy)

aceitável

0,3

aceitável

1,5

aceitável

10,0

Obs. : Na coluna DES, o conceito aceitável indica que o valor medido está abaixo do
valor de referência.

Nas demais colunas o conceif.o aceitavcsi indica conformidade com os valores de
referência.

As indicações clínicas foram obtidas na documentação fornecida

pelos médicos que encaminharam os pacientes para a realização dos exames

de tóraxie abdome. Estas indicações estão resumidas e agrupadas em grandes

grupos, conforme mostrado nas tabelas 11 e 12.

Os grupos chamados pré e pós-operatório referem-se a exames sis-

tematicamente solicitados para pacientes submetidos a procedimentos cirúr-

gicos, em geral, cuja finalidade é predominantemente documental, especial-

mente em exames de tórax PA.

Exames diretamente associados a enfermidades na região examinada

constituem a maioria dos demais grupos, com exceção dos grupos chamados

diversos e demais, seja nos exames de tórax ou abdome. Foi observada indi-

cações para exames de tórax decorrentes de enfermidades não localizadas na

região torácica, estando estes exames no grupo denominado "sem enfermidade

torácica".

TAB. 11: INDICAÇÃO CLÍNICA DAS EXPLORAÇÕES DE TÓRAX

DE DOSES SS JU>" ' EU PHOEmSS SUBMETIDOS A EXM3ES BADIOLOSICOS CONVEXCIOXHIS
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; • :::V;;.;.:;.í3RUP0S. PE-, INDICAÇÕES:;.V ,v. V.,v;,;./ CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL

pré-cparatório

pós-operatório

investigação cardiovascular

controle de tuberculose

investigação bronco-pulmonar

investigação respiratória

investigação de tumores malignos

sem enfermidade torácica

diversos

ocupacional

12,3

10,5

15,8

15,8

7,0

7,0

12,3

1,7

TAB. 12: INDICAÇÃO CLÍNICA DAS EXPLORAÇÕES DE ABDOME

pré-operatório 8,3

pós-operatório

investigação do aparelho urinário

investigação abdominal

investigação de tumores malignos

diversos

8,3

62,6

8,3

4,2

8,3

Por pacientes assintomáticos entenda-se aqueles dos grupos pré e

pós-operatório, sem enfermidade torácica e ocupacionais relativos aos exa-

mes de tórax; e pré e pós operatório nos exames de abdome.
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3.3 - ESTIMATIVAS DAS DOSES INDIVIDUAIS E COLETIVAS

Conhecidos os valores médios de DES (figuras 10, 11 e 12) e as

quantidades de exames que são executadas, a partir da figura 1, pode-se

então estimar as doses efetivas associadas a cada um dos procedimentos

estudados, seja para um individuo, seja para o conjunto da população.

Como as DES estudadas referem-se a pacientes de dimensões tipi-

cas (adultos, ambos os sexos, (70 ± 10) kg, (20 ± 2) cm de espessura em

tórax PA e abdome AP e (35 ± 4)cm em tórax LAT) , foi possível calcular,

aplicando os fatores de conversão tabulados por Drexler et alli [10], as

doses absorvidas médias em órgãos ou tecidos apresentadas na tabela 13.

Estes fatores de conversão devem ser aplicados a dose absorvida no ar, sem

retroespalhamento, assim as DES foram corridas por um fator de retroespa-

lhamento, igual a 0,71, determinado com TLDs e câmara de ionização durante

os procedimentos de calibração. A dose no ar foi também corrigida para

eliminar diferenças na filtração total e distância foco-superficie do pa-

ciente, visto Aque houveram diferenças entre as técnicas radiográficas dos

exames e as dos cálculos dos fatores de conversão. Não houve a necessidade

de correções para tensões e tamanhos de campo.
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TAB. 1 3 : DOSES ABSORVIDAS MÉDIAS EM ÓRGÃOS OU TECIDOS
Doses absorvidas médias calculadas a partir das DES e dos fatores de con-
versão. Os valores estão apresentados para cada exame e para ambos os se-
xos .

• " • " • ' ' • ' . . - ' - :"• . • ' • ' •'- •• ' • • . - ' * • ' ; •

: '::'.••..ÓRGÃO
-• A-.;;' 'fvAV- '"•'•$'•• T E C H

'by;:;-/.;?/;:
3Ò'>;:-;.•*•: A"-V>

;•::•;' ;;••;• T Ó R Á X : ;PA ..
ferni.;

DOSE. ABSORVIDA. ••{mGyV-V.
' T Ó R A X L A T '.'•• ; •'•;

ásc;: . :"-'-femiv :" "'"n
. ABDOME AP
lasc. .:"r."femi..

gonadas

medula óssea

cólon

pulmão

estômago

bexiga

mamas

figado

esôfago

tireóide»

pele

superfície óssea

restantes

glând. supra-renais

cérebro

int. grosso superior

intestino delgado

rins

músculos

pancreas

baço

timo

útero

0,00

0,02

0,00

0,08

0,01

0,00

0,00

0,04

0,05

0,01

0,02

0,05

0,12

0,00

0,00

0,00

0,08

0,02

0,03

0,04

0,02

0,00

0,00

0,02

0r00

0,09

0,01

0,00

0,02

0,04

0,05

0,01

0,02

0,05

0,12

0,00

0,00

0,00

0,08

0,02

0,02

0,03

0,02

0,00

0,00

0,02

0,00

0,13

0,03

0,00

0,00

0,01

0,11

0,01

0,07

0,07

0,06

0,00

0,00

0,01

0,04

0,03

0,03

0,04

0,04

0,00

0,00

0,02

0,00

0,13

0,02

0,00

0,07

0,01

0,11

0,01

0,07

0,07

0,06

0,00

0,00

0,01

0,04

0,03

0,02

0,03

0,04

0,00

0,00

0,12

0,70

0,00

1,51

0,12

0,00

0,94

0,08

0,00

0, 41

0,16

0,12

0,00

1,47

1,19

0,25

0,49

0,57

0,29

0,00

0,00

0,98

0,12

0,78

0,04

1,96

0,12

0,00

0,94

0,08

0,00

0,41

0,20

0,12

0,00

1,59

1,35

0,25

0,49

0,78

0,41

0,00

1,23

Obs.: Os órgãos restantes incluem: glândulas supra renais, cérebro, intestino grosso
superior, intestino delgado, r ins, músculos ,pancreas, baço, timo e útero [1].

Os campos assinalados cora "0" indicam doses abaixo de valores significativos.

Cada um dos valores de dose da tabela acima quando multiplicados

pelos fatores de peso correspondentes, conforme assumidos pela ICRP 60 e

mostrados na tabela 14, resultam nas doses equivalentes médias em órgãos

ou tecidos, conforme mostrado na tabela 15.
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TAB. 14: FATORES DE PESO PARA ÓRGÃOS OU TECIDOS

o,
o,

0 ,

o,

0 1

05

12

20

superfície óssea, pele

bexiga, mama, fígado, esôfago,
tireóide, restantes

medula óssea, cólon, pulmão,
estômago

gônadas

o,

o,

o,

o,

02

30

48

20

O somatório das doses equivalentes, individualmente, fornecem a

dose efetiva, conforme a equação 1 da página 5, cujos valores estão mos-

trados na última linha da tabela 15.

* TAB. 15
Doses equivalentes
fatores de peso.

DOSE EQUIVALENTE MÉDIA EM ÓRGÃOS OU TECIDOS
médias calculadas a partir das doses absorvidas e dos

• -• • • • ; ' ; : 1 / ' ; Í ; T S C I D O - ' - - > ' . " : ' : V ; ;

••,;.':; TÓRAX;;
Hinasç, * '-"P'r

'•'it-?--*
PA?-;..

:femi

--DOSE. EQUIVALENTE- -{mSv)
v ; ; i ; ; - -.-. TÓRAX LAT . ; ; -

. ' ' . ; . ' m a s c - ''".: f e m i : . . '••""

• • • : • - • . • : - ; : - . • • ; • • • •

••••:---í.--.-ABDOME

.iaasc. ' "
AP
femi'.

gônadas

medula óssea

cólon M

pulmão

estômago

bexiga

mamas

fígado

esõfago

tireóide

pele

superfície óssea

restantes

0,0000

0,0020

0,0000

0,0099

0,0013

0,0000

0,0000

0,0019

0,0023

0,0005

0,0002

0,0005

0,0015

0,0000

0,0022

0,0000

0,0105

0,0011

0,0000

0,0010

0,0019

0,0023

0,0005

0,0002

0,0005

0,0015

0,0000

0,0025

0,0000

0,0152

0,0038

0,0000

0,0000

0,0005

0,0053

0,0005

0,0007

0,0007

0,0012

0,0000

0,0025

0,0000

0,0158

0,0025

0,0000

0,0034

0,0005

0,0053

0,0005

0,0007

0,0007

0,0011

0,0000

0,0147

0,0834

0,0000

0,1816

0,0061

0,0000

0,0470

0,0041

0,0000

0,0041

0,0016

0,0219

0,1963

0,0147

0,0932

0,0049

0,2355

0,0061

0,0000

0,0470

0,0041

0,0000

0,0041

0,0020

0,0311

d,qs ei: e f et iya. .•..O.,-p.20r--.-;:,i..-.O.,;.p216..- ' , 0,0305 0 , 0 3 3 2 : . 0,3645 0,6391
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Usualmente, os exames de tórax incluem as projeções PA e LAT

portanto a dose resultante de um exame de tórax será considerada daqui em

diante como soma das duas projeções.

Estas doses podem ser atribuidas a uma pessoa, em particular,

apenas se este indivíduo possuir o mesmo tipo físico do paciente típico

considerado nos cálculos acima. Contudo fornecem uma indicação válida para

uma estimativa individual semi-quantitativa.

Para avaliar a dose coletiva é necessário considerar os serviços

radiográficos oferecidos e o perfil demográfico dessa coletividade. Assim,

é imprescindível saber a quantidade total de cada um dos exames executa-

dos, as doses decorrentes desses exames, a distribuição de sexo e idade e

o montante total da população.

A quantidade total de exames executados no estado do Paraná é

uma informação ainda inexistente, entretanto através do Sistema de Produ-

ção Ambulatorial do Departamento de Serviços de Saúde Ambulatorial da

SESA-PR é possível obter a quantidade de procedimentos radiográficos pagos

pelo SUS como serviços ambulatoriais (figura 1), aproximadamente 1.000.000

de exames por ano. Assim, para fins de cálculo, é assumido que outro tanto

seja produzido como serviço hospitalar, também no âmbito do SUS, e ainda,

que outra quantidade semelhante seja realizada por serviços particulares

perfazendo a quantidade total de 3.000.000 de exames radiográficos produ-

zidos anualmente no Estado do Paraná. Supondo que este total conserve a

mesma proporção na distribuição por tipo de exames que o demonstrado na

figura 1 (25% de exames de tórax e 2,5% de abdome) , obtém-se a quantidade

de 750.000 exames de tórax e 75.000 exames de abdome realizados anualmen-

te.

As quantidades de exames apresentadas na figura 1 quando compa-

radas com outras, como as indicadas na figura 13, onde são apresentadas as

contribuições percentuais de cada tipo de exames encontradas nos documen-

tos NCRP 100, 1989, e DOCUMENTS OF NRPB, vol. I, n° 3, 1990, apresentam

boa concordância.
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FIG. 13: CONTRIBUIÇÃO RELATIVA POR TIPOS DE EXAMES

S3

35-

30-

25-

-

20-

a
«V

a)

tipos ds exarre:
1 - toro- oarputadorizcda
2 - ooluna oarvical
3 - coluna torácica
4 - coluna laxbar
5 - ccntr. ap. digestivo
6 - ocntr. sp. urinário
7 - abdcrre
8 - bacia
9 - tórax
10 - marbros e juntas
11 - crâneo
12 - diversos

1 0 1
•j

• 51
0

I
m

10 11 12

tipo de exams

Fontes: NRPB - Documents of NRPB, vol. I, n° 3, 1990.
NCRP - NCRP Report n°100, 1989.
SESA - Sistema de Produção Ambulatorial, DSSA/SESA-PR, 1994/5.

CBS.: 1) Os dados referentes á SESA-PR representam a média da produção ambulatorial de
1094 e 1995.

2) A ÍESA-PR computa os exames de bacia (exame 8) juntamente co.-n os exames de
extremidades, assim este foi omitido na figura.

3) Não há dados indicados para coluna cervical e coluna torácica respectivamente
a NRPB e NCRP.

A publicação NCRP 100 indica que os exames radiográficos de tó-

rax e abdome contribuem com aproximadamente 11% da dose efetiva coletiva

nos Estados Unidos da América, o que está em concordância com a publicação

da NRPB, que estima em 10% a contribuição destes mesmos exames no Reino

Unido. Então pode-se supor, também para fins de cálculos, uma relação di-

reta em que a contribuição relativa para a dose coletiva seja a mesma no

caso dos exames realizados no estado do Paraná.

As suposições dos três últimos parágrafos possibilitam a estima-

tiva de que 100% da dose efetiva coletiva no estado do Paraná seja dez

vezes a soma das doses efetivas resultantes dos exames de tórax e abdome.
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A população paranaense é constituída da aproximadamente 50 í. de

homens e mulheres', além disso apresenta composição etária tipica em rela-

ção a população brasileira, onde as largas faixas de menor idade exibem

uma pequena tendência de estreitamento. Foi levantada a distribuição de

idades dcs pacientes nos quais foram medidas as doses neste estudo. Ambas

as informeções estão mostradas na figura 14, onde as barras escuras repre-

sentam a distribuição etária da população paranaense e as claras a dos

pacientes observados neste estudo.

FIG. 14: COMPOSIÇÃO ETÁRIA POPULACIONAL E DE PACIENTES

0/4 5/9 10/1415/1920/2425/2930/3435/3940/4445/4950/5455/5960/6465/69 +70

aatposição etária

Fonte: IBGE, PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS - PNAD- - 1995.

A publicação 60 da ICRP apresenta estimativas que relacionam uma

dose efetiva à probabilidade de ocorrência de efeitos estocásticos atribu-

íveis à radiação para diversos órgãos ou tecidos, nas quais estão baseadas

a determinação dos fatores de peso para órgãos e tecidos. Estas estimati-

49,6% de homens, 50,4 % de mulheres, para uma população de 8.985.981. Valores
constantes da publicação do IBGE - CONTAGEM DA POPULAÇÃO 1996, 03/97.
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vas quando ponderadas para o corpo inteiro, levando em conta a contribui-

ção individual (de cada órgão ou tecido) para o detrimento total, são ex-

pressas como "coeficientes nominais de probabilidade de ocorrência de

efeitos estocásticos". São válidos para radiação de baixo LET a baixas

doses e taxas de doses, em exposição única, e seus valores são: 0,05 Sv~"

para câncer fatal; 0,01 Sv"1 para câncer não fatal e efeito hereditário

severo. A Comissão encoraja a determinação de coeficientes regionais ou

nacionais, mas aqui restringi-se à aplicação dos valores indicados acima.

Finalmente, foi consultado o cadastro de aparelhos de raios X do

SVSRI da SESA-PR que apresenta uma quantidade próxima de 800 unidades,

presentes em 364 municípios dos 399 existentes.
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3.4 - INDICADORES

Os resultados e as relações acima fornecem os elementos para o

estabelecimento de alguns indices que expressem a situação existente e as

repercussões das atividades desenvolvidas no campo da radiologia. Estão

resumidos e agrupados por afinidade, conforme pode ser visto na tabela 16.

Os indicadores resultantes dos testes aplicados aos aparelhos de

raios X estão expressos por aparelho e não por medida. Visam expressar a

exatidão de parâmetros básicos para a prestação de serviços de qualidade.

A técnica radiográfica, que resulta em DES mais próxima da mé-

dia, é também um indicativo da qualidade dos serviços prestados. Busca

identificar a característica da técnica radiográfica empregada.

A indicação clinica visa expressar a forma de encaminhamento de

pacientes, assim como a justificativa do encaminhamento.

Os valores das doses efetivas por exame referem-se a média entre

?.s doses masculinas e femininas apresentadas na última linha da tabela 15.

As dos.es efetivas coletivas, são as doses efetivas consideradas

primeiramente para os totais de 750.000 e 75.000 exames anuais de tórax e

abdome respectivamente, e por último para o total de 3.000.000 de exames

com a soma das doses de tórax e abdome considerada como 10% do total; re-

lativamente a uma população 50% masculina e feminina.

A probabilidade de ocorrência de efeitos atribuíveis à radiação

são determinadas utilizando-se os coeficientes de risco e as doses efeti-

vas coletivas.

Adicionalmente, • a partir dos resultados das seções anteriores,

pode-se determinar alguns indicadores para expressar o nível de oferta de

serviços radiológicos.
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TAB. 16: RESUMO DOS INDICADORES

V A R I Á V E L ^ • ' • / ^ ' • /••;:•;-,-;••• ••.:-.. i

90% dos equipamentos apresentam variação aceitável de
coincidência entre bordas

EQUIPA- 100% dos equipamentos apresentam alinhamento aceitável no
MENTOS alinhamento do eixo do feixe
DE 6% dos equipamentos apresentam variação aceitável entre

RAIOS X .?..í:í)?M.I.NAk.?..?...t.R^L-
Í0"Õ%" dos equipamentos apresentam variação aceitável entre

°_ .^NOMINAL __e__°__kV.REAi,
90% das medidas apresentam valor aceitável de CSR

baixo kV técnica de tórax PA
alto tempo

TÉCNICA "*bai}iõ"kv""téciircã"de""tórax LÃT
RADIO- alto tempo
GRÁFICA alto tempo técnica de abdoms ÃP

7,75 número médio de exposições por exame contrastado do
aparelho urinário

• 30% dos exames de tórax são solicitados para pacientes
assintomátiços

1NDI- ÍÓÓ%" dos exames de tórax incluem a projeção lateral
CAÇÃO
CLÍNICA Í7% de exames de abdome são solicitados para pacientes

assintomátiços
0,326 DES média no exame de tórax PA
mGy

DOSES 17007 DES'"média"nõ"exame"de"tór"ãx'LÃT
mGy_
7,881 DES média no exame de abdome AP
mCy
770 dose efetiva coletiva anual devido ao uso de raios X
SVh para fins diagnósticos

0,257 dose efetiva por exame
mSv
0,086 dose efetiva ver capta

EFEITOS Sv

39 ocorrências de câncer

8 ocorrências "de efeito hereditário severo

47 ocorrências de efeitos atribuiveis ao uso de raios
X

0,09 aparelhos de raios X por 1000 habitantes
NÍVEL DE
OFERTA "9*0*% cidades*"côm" aparelhos""de""raios""k"
DE
SERVIÇOS

333,3 exames anuais por ÍÕÕÕ habitantes
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CAPITULO 4: DISCUSSÃO

Não houveram registros relativos aos tipos de filmes e écrans.

Constatou-se que a utilização do conjunto filmes x écrans não obedece cri-

térios técnicos, impossibilitando a caracterização do conjunto. Tão pouco,

foram estudadas as condições de revelação e manipulação de filmes, embora

em todas as instalações a revelação é feita por processadoras automáticas

comuns.

Todos os aparelhos de raios X estudados são do tipo fixo, opera-

dos em salas exclusivas para a realização de exames por técnicos em radio-

logia regularmente inscritos no Conselho Regional de Técnicos em Radiolo-

gia.

Os parâmetros de conformidade utilizados para avaliar o desempe-

nho dos equipamentos de raios X resultam em indicadores de pouca sensibi-

lidade quando vistos individualmente, já que quatro parâmetros apresentam

valores de 100% o que representa o fundo de escala. Contudo, quando todos

os resultados são analisados conjuntamente apontam claramente que o tempo-

rizador dos equipamentos de raios X não podem ser utilizados com a confi-

ança necessária. As medidas revelam, também, que, em geral, o erro na in-

dicação do tempo de exposição é maior para os tempo pequenos, justamente

na faixa de tempo das técnicas estudadas. O tempo médio de exposição ob-

servados, por tipo de exame, são 0,1, 0,3 e 0,4s respectivamente para tó-

rax PA, tórax LAT e abdome AP.

As tensões médias observadas (94,2 kV para tórax PA, 102,5 para

tórax LAT e 71,7 para abdome AP) correspondem às esperadas por ocasião da

calibração dos três grupos de dosimetros, embora levemente superestimadas.
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tórax LAT em 23%, enquanto que as de tórax PA e abdome AP estão abaixo de

14 e 45 respectivamente.

A utilização do valor da CSR como apresentado no documento do

Ministério da Saúde, como avaliadora da filtração total, deve possuir cri-

térios para a interpolação no valor da CSR quando a tensão tem um valor

intermediário entre aquelas tabeladas, assim como para aplicação no caso

de eventualmente não estar disponível a informação sobre o número de fa-

ses .

Este mesmo documento não indica o método como foram estabeleci-

dos os valores apresentados corno doses de referência, isto acontece também

no documento BASIC SAFETY STANDARDS - AIEA. Contudo, o documento QUALITY

CRITERIA FOR DIAGNOSTIC RADIOGRAPHIC IMAGES - adotado pela Comunidade Eu-

ropéia - indica que o nível de referência é o valor do 3o quartil em uma

distribuição de freqüências de dose, por tipo de exame. Indica, também, os

resultados de Shrimpton et alii, 1986, como origem dos valores adotados.

Entretanto, os valores a serem comparados com os níveis de referência são

os valores médios obtidos na determinação da DES.

As distribuições de DES- mostraram-se tipicamente formatadas,

como também, apresentam amplitudes em torno de uma ordem de grandeza, ex-

cetuando-se a obtida para tórax LAT devido ao pequeno números de exames

apresentados.

As DES médias, em termos da ordem de grandeza, estão em concor-

dância com valores publicados em outros estudos, porém, em geral, são mai-

ores em 40% que os da NCRP 100. Em relação às doses médias divulgadas por

Shrimpton, a DES média para tórax PA é 40% maior, enquanto que para tórax

LAT e abdome AP são menores em 30$ e 5S respectivamente. A DES média para

tórax PA é a única que excede, em 6%, o valor de referência adotado.

As doses em órgãos e tecidos concordam, aproximadamente, em mag-

nitude, principalmente quanto à contribuição de cada órgão ou tecido para

a dose efetiva. Os resultados aqui apresentados concordam com outros di-

vulgados, ([6], [7] e [8]), em indicando que as doses em gônadas no exame

de abdome AP são as maiores e que nos exames de tórax são as menores.
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O índice de repetições de exames e a qualidade da informação di-

agnostica não foram estudados. Espera-se que a partir das informações ago-

ra disponiveis sejam dedicados esforços em reduzir doses e implementar

métodos de avaliação de procedimentos, equipamentos e imagens.

0 documento da Comunidade Européia contém, também, exemplos de

técnicas radiográficas para uma boa prática, que podem ser comparados com

os parâmetros observados em campo. Aqui procurou-se comparar a técnica

radiográfica que resultou na DES mais próxima da média. Por outro lado,

poder-se-ia comparar os valores médios de tensão, tempo e dff por exame,

contudo seria quebrada a relação desta técnica com a dose dela resultante.

Foi observado que 30% dos exames de tórax foram realizados em

pacientes assintomáticos (por assintomáticos entende-se as indicações dos

grupos pré e pós-operatórios, sem enfermidade torácica e ocupacional para

os exames de tórax; pré e pós-operatório e diversos para abdome). Havendo

neste grupo a melhor oportunidade de reduzir ou eliminar exames improduti-

vos. Há um razoável consenso de que, mesmo em populações de elevada inci-

dência de tuberculose e em pacientes de escassos recursos e idade avança-

da, não são detectados casos inesperados de tuberculose, assim como, muito

poucas anomalias importantes de outros tipos são encontradas através de

radiografias de tórax efetuadas ao dar-se entrada em hospitais. Da mesma

maneira os exames pré-operatórios raramente afetam a decisão de operar,

pouco modificam o tipo de anestesia ou o número de complicações posterio-

res à operação, contudo, se há claros indicios clínicos de enfermidade

torácica está indicada e justificada a radiografia pré-operatória. As ra-

diografias pós-operatórias, semelhantemente, estão justificadas se existi-

rem indicações clínicas aceitáveis, quando se tenha efetuado uma entubação

ou traqueostornia e em cirurgias cárdio-pulmonáres, caso contrário haverá

pouca informação clínica proveitosa [20]. Mesmo quando os exames são apro-

priadamente indicados, há ainda um potencial de redução no número de ex-

plorações, devida principalmente à projeção LAT, que é aplicada em todos

cs exames [211. Esta redução pode ser obtida, nos melhores serviços, com o

emprego de técnicas de alto kV.
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Em geral, as radiografias de abdome têm indicações clinicas mais

bem definidas e dispõem do ultra-som como alternativa para iniciar algumas

investigações. Os resultados indicam que aproximadamente 25% dos exames

são realizadas sobre pacientes assintomáticos. A investigação do aparelho

urinário é a causa mais comum das explorações de abdome. Constatou-se que

o número médio de radiografias é de 7,75 em exames contrastados do apare-

lho urinário. Não existe acordo sobre o número ótimo de radiografias neste

exame, contudo é possivel identificar grupos de pacientes em que não sejam

necessárias mais de três [20].

Como as instalações estudadas não fazem atendimentos de urgên-

cia, estão ausentes algumas indicações comuns para os exames estudados.

Não foi possivel registrar a interpretação do médico radiologis-

ta resultante de cada exploração observada neste estudo, isto forneceria a

base para uma análise do risco x beneficio coletivos decorrente de cada

procedimento.

Como não existem dados sobre a quantidade de exames realizados,

foi tomada como base a produção ambulatorial do SUS. Contudo, o sistema

vigente, de programação da quantidade de exames por município, não pode

ser tomado com a confiança desejada para os propósitos deste estudo, sendo

utilizada somente como um argumento plausivel de cálculo, apesar da gestão

do serviço público de saúde estar voltada quase que exclusivamente à pre-

venção de fraudes e superfaturamento no pagamento dos serviços médicos.

O modelo para a determinação da probabilidade dos efeitos resul-

tantes da dose coletiva possui bases bem estabelecidas, contudo envolve

grande quantidade de incertezas e considerações de tal forma que as incer-

tezas globais nas estimativas de risco não são determinadas quantitativa-

mente. Estes coeficientes estão baseados em estudos epidemiológicos suple-

mentados por pesquisas biológicas. Como as populações estudadas não estão

totalmente extintas foram aplicados modelos matemáticos de projeção, que

levam em conta a expectativa de vida e a incidência de casos de câncer,

para avaliar o impacto das doses sobre toda a vida destas populações. São

indicados os modelos de transferência de resultados de população para po-

pulação e os dados necessários para obtenção de coeficientes regionais ou
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nacionais. Os coeficientes foram determinados para cinco populações

(Japão, Estados Unidos, Porto Rico, Reino Unido e China) para a faixa de 0

a 90 anos de idade, representando a população em geral e para a faixa de

18 a 65 anos representando o grupo de trabalhadores, e mediados para for-

necer o resultado final. Aqui, foram utilizados os resultados referentes à

população em geral [2].

Corno pode ser observado na figura 14 o grupo de pacientes estu-

dado apresenta idade elevada em relação a composição etária da população,

o que implica em probabilidade menor de efeitos para este grupo em relação

à população como um todo, porém as estimativas permanecem válidas se os

mesmos niveis de DES forem praticados sobre a população em geral.

O limiar para o surgimento de efeitos deterministicos atinge do-

ses de alguns Gy e a taxas de dose de frações de Gy por ano. Da tabela 12,

vê-se que se a dose mais elevada fosse aplicada em um exame de 7,75 radio-

grafias, a dose seria cerca de 1% do limiar, restringindo a discussão so-

bre estes efeitos, apesar de alguns equipamentos, antigos e impropriamente

operados, ou procedimentos, como os intervencionistas, serem capazes de

produzir reações localizadas de características deterministicas [2],

Uma última questão a ser discutida é o da normatização de pes-

quisas na área de saúde. A resolução n° 01, do Conselho Nacional de Saúde,

1988 [22], entre muitos outros aspectos inclusive a caracterização das

ações compreendidas como pesquisa em saúde (capitulo I) (nas quais este

estudo se enquadra), define critérios éticos (capitulo II) e regulamenta a

pesquisa com geradores de radiações ionizantes (capitulo XII - definindo

responsabilidades e alguns critérios técnicos). Entretanto, em seu art. 94

estabelece que a pesquisa estará sob a responsabilidade de um pesquisador

principal que deverá ser um profissional da área de saúde, porém não reco-

nhece os fisicos em medicina como profissionais de saúde, em meio a médi-

cos, odontólogos, farmacêuticos-bioquimicos, biomédicos, biólogos, enfer-

meiras, psicólogos, nutricionistas, fonaudiólogos, fisioterapeutas, médi-

cos-veterinários e ortópticos.
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CAPITULO 5: CONCLUSÕES

Os objetivos deste trabalho foram plenamente atingidos, pois as

doses avaliadas apresentam magnitudes em razoável concordância com outros

estudos. E, adicionalmente, os indicadores propostos permitem a visualiza-

ção e a quantificação das condições existentes no sitio observado.

Os resultados fornecem, em primeira aproximação, as linhas bási-

cas eiii que é praticada a radiologia diagnostica no sitio observado. Em

primeira aproximação porque a quantidade de considerações envolvendo al-

guns resultados importantes é ainda substancial. Mesmo assim, a partir

destes resultados, estão disponiveis informações anteriormente inexisten-

tes que podem ser úteis para orientar a tomada de decisões internamente

aos departamentos de radiologia ou, em nivel mais amplo, no dimensionamen-

to dos serviços de saúde e de politicas estatais de controle.

Os valores apresentados de DES podem ser encarados como indica-

dores ideais, pois exibem as propriedades para isto. São válidos, foram

obtidos de forma que representam exatamente o que se pretende medir sem

influências espúrias significativas. São objetivos, pois são reprodutí-

veis, se medidos em circunstâncias semelhantes, como é evidenciado pela

comparação dos valores aqui obtidos com outros estudos. São sensiveis,

pois têm a capacidade de responder a mudanças ocorridas na situação obser-

vada, mostrado através de resultados distintos obtidos em diferentes ins-

talações e maneiras de executar os exames. E, finalmente, são capazes de

captar alterações ocorridas quando são alterados detalhes do exame, sendo

então, especificcs.

O refinamento dos índices referentes a qualidade dos equipamen-

tos e técnica radiográfica pode ser obtido a partir de estudos mais abran-
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gentes, seja no sentido espacial (outras cidades e regiões), seja quanto

aos tipos de exames (fluoroscopia, tomografia, pediátricos, etc.) e quanto

à quantidade de exames e pacientes estudados em cada tipo de exame.

Podem ser obtidos indices que expressem a totalidade do emprego

das radiações ionizantes para fins diagnósticos desde que sejam computadas

as doses provenientes de procedimentos como, por exemplo, medicina nuclear

e densitometria por raios X.

Os indicadores de dose e efeito necessitam de esforços de outra

natureza para serem aprimorados. Requerem informações detalhadas para o

estabelecimento de coeficientes nominais de risco próprios para a região

em questão, pois há uma severa dependência de fatores demográficos, indi-

ces de mortalidade e de assentamentos das ocorrências de câncer.

Como forma de reduzir explorações improdutivas (novas, desneces-

sárias ou de pouca informação clinica) e de forma que a realização do exa-

me seja otimizada quanto a técnica radiográfica, deve ser promovida a co-

municação entre o médico que encaminha o paciente e o radiologista que

realiza o exame, visto ter sido, na grande maioria dos casos, precária,

constando de escassas informações.

A necessidade de incrementar a implementação de programas de ga-

rantia de qualidade, no estado do Paraná, está determinada pela total ine-

xistência, até o momento da realização deste estudo, de qualquer atitude

sistemática neste sentido.

Os programas de garantia de qualidade, em que são estabelecidos

procedimentos de monitoração periódica e continua para assegurar a produ-

ção de imagens de qualidade, seja qual for o grau de sofisticação adotado,

resultam, como tem sido relatado por diversos departamentos individualmen-

te [23, 24, 25 e 26], em relações custo x beneficio amplamente favoráveis

a suas implementações. Porém, os resultados aqui apresentados procuram

evidenciar o desempenho interdepartamental, através da visualização da

amplitude de variações que são observadas nos parâmetros elementares de

cada técnica radiográfica e nas doses resultantes, na expectativa de que

estimulem o autocontrole como um fator de melhoria da qualidade dos servi-

ços prestados e de efetiva redução de custos e doses.
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No contexto atual o setor público de saúde fica responsável pela

"vigilância da garantia da qualidade". 0 campo de atuação do SUS compreen-

de a execução das ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológi-

ca, de saúde do trabalhador, além dos seus objetivos primeiros: promoção,

proteção e recuperação da saúde e formulação da politica de saúde. Faz

parte do campo de atuação do SUS a colaboração na proteção do meio ambien-

te, nele compreendido o do trabalho; o controle e a fiscalização de servi-

ços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; a participação no

controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; e também o in-

cremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnoló-

gico [27]. Portanto o SUS pode e deve exercer a monitoração da concordân-

cia e o poder de imposição, de que dispõe seus organismos fiscalizatórios,

com ações in loco para a avaliação da segurança radiológica, além disso,

deve envidar esforços no estabelecimento de normas e na concessão de li-

cenças, ou seja, deve desenvolver um programa regulatório completo

[28,29]. Mas, deve ter claramente identificada a realidade existente para

que o exercício de suas atribuições se dê através de programas e ações

fundamentadas am indicadores sanitários e epidemiológicos.
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APÊNDICE I

INCERTEZAS NAS MEDIDAS DE DOSE

INTRODUÇÃO

O número que exprime o resultado de uma medida nunca é inteira-

mente exato. Na sua execução há sempre a possibilidade de serem cometidas

diversas espécies de erros que dependem do experimentador, da instrumenta-

ção e de outros fatores [30]. Há, então, três espécies de erros:

l.erro grosseiro, que decorre da falta de cuidado e atenção do observa-

dor;

2. erro sistemático, que ocorre devido a imperfeições sensoriais do obser-

vador ou imperfeições associadas a instrumentação;

3. erro aleatório, ocorre inevitavelmente e fora do controle do observa-

dor.

Quando todos os componentes dos erros, conhecidos objetivamente

ou determinados por suposição, são avaliados e as correções apropriadas

aplicadas, é obrigatória alguma indicação quantitativa da qualidade do

resultado para que quem o leia tenha acesso a sua confiabilidade. Sem essa

indicação o resultado da medição não pode ser comparado.

A precisão de uma medida expressa o quão reprodutivel ela é, e

depende de incertezas aleatórias associadas ao método de medida, enquanto

que a exatidão indica o grau de confiança no valor de uma medida.

O objetivo aqui é indicar as incertezas para todos os resultados

mais importantes, expresso através do desvio padrão, como é modernamente

recomendado.

AVSUAÇÕES VE DOSES DE RADIAÇÃO EM PACIENTES SUBMETIDOS A EXUMES RADIOLOGICOS

J. Till? C r. Sfcilardi - DSP / *T7?P / FAM3 - 1997



Serão apresentadas, primeiramente as incertezas nos testes de

qualidade dos aparelhos de raios X, depois as incertezas associadas as

medidas da dose de calibração e fatores de calibração para cada faixa de

energia escolhida. Finalmente, as incertezas nos valores de DES apresenta-

das.

Os desvios padrão foram obtidos ou pela análise estatística de

uma série de observações, avaliação tipo A, ou por outros meios que não a

análise estatística, avaliação tipo B [31], assim definidas :

• TIPO A, de natureza aleatória. Determinada a partir de repetidas obser-

vações e avaliada através de meras formulações estatísticas, não requer

a aplicação de julgamentos. Tem a seguinte expressão geral:

Para uma série de medidas de uma grandeza P

dp = dssvio padrão;

n = quantidade de medidas;

P̂  = valor da i - ésima medida de P;

n

P = = valor médio de P.

TIPO B, de natureza sistemática, decorrentes de imperfeições na instru-

mentação, perturbações externas de natureza conhecida e inevitável e

condições experimentais. Estas incertezas podem ser medidas de modo ex-

tensivo com o emprego, por exemplo, de diferentes tipos e modelos de

instrumentos, métodos diferentes de medição ou diferentes aproximações

matemáticas, contudo como sempre há limitações de tempo e recursos, im-

possibilitando a avaliação estatística. Portanto a avaliação deve ser

feita por outros meios, de forma prática. Não possui uma expressão ge-

ral, no entanto, com base na propriedade retangular de distribuição,

pode-se definir, para instrumentos digitais:

dp = 0,29 5, onde
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dp = desvio padrão;

5 = resolução do instrumento. Valor da menor divisão da escala.

Como em diversos casos tem-se a expressão de grandezas na forma

de função P = P(X,Y,Z,...I #• com desvios padrão individuais dpx, dpY, dp2, ...,

o desvio padrão total é então calculado como:

6 — + dpy — + dpá onde

x, -í, z, = desvios padrão individuais nas grandezas x, y, . . . ;

= derivada parcial da expressão em relação a

variável especificada.

No caso de uma grandeza ter a sua incerteza expressa por valores

significativos do tipo A e B, estas serão combinadas de forma quadrática

[31], das seguinte maneira :

dp =

= valor da incerteza do tipo A;

= valor da incerteza do tipo B.
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AVALIAÇÃO DAS INCERTEZAS

DE CAMPO

O teste de coincidência entre bordas apresenta uma incerteza da

ordem de ± 0,5 cm, seja na medida do campo horizontal seja do vertical,

resultando na incerteza máxima de ± 0,6 § na porcentagem de desvio. Já

para o desvio no eixo do feixe a incerteza máxima é menor que ± 0,01°.

Estas incertezas foram estimadas.considerando-se a simplicidade da técnica

de medição.

© TEMPO DE EXPOSIÇÃO

As, incertezas do tipo A foram determinadas durante os procedi-

mentos de calibração, quando foram tomadas uma série de medidas por faixa

de tempo resultando no dp = í 0,0007 s. Enquanto que a incerteza do tipo

B, também avaliada durante a calibração resultou em um dp desprezível.

As medidas de tempo de exposição nos equipamentos das salas es-

tudadas, foram feitas em séries de três por faixa de tempo. A partir des-

tas medidas foi estabelecida uma equação de correção para cada equipamen-

to, que combinada com a correção de calibração resultam no dp máximo = ±

0,03 s, na determinação da relação do tN0MiHAi.
 c o m °

o TENSÃO DE PICO

As incertezas do tipo A foram também determinadas durante os

procedimentos de calibração, resultando no dp máximo = ± 0,6 kV, enquanto

que a incerteza do tipo B resultou em um valor desprezível.

Semelhantemente ao que foi feito para a determinação do tREAI,, a

determinação da relação entre o kVN0MINA[, e o kVREAL apresenta um dp = ± 0,6

kV.
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o AVALIÇAO DAS -CSRs

São várias as fontes de erros na avaliação da CSR. Foram avalia-

das as CSRs dos feixes de calibração e dos equipamentos das salas estuda-

das. As variações no feixe de radiação foram avaliadas estatisticamente,

através da repetição das medições, resultando num dp máximo = 1 %. Enquan-

to que as demais fontes de erro, tais como a incerteza na espessura da

placa de Al (= ± 0,1 mm), variações no conjunto câmara de ionização e ele-

trômetro (= ± 0,03 nC) , e outras, que apresentaram valores desprezíveis,

foram assumidas como do tipo B. A combinação destes erros resulta em um dp

máximo = 0,3 mrtiAl em cada valor de CSR.

o ENERGIA EFETIVA

»Os valores de CSR, com a incerteza avaliada no parágrafo anteri-

or, juntamente com as propriedades de absorção do Al, foram utilizados

para estimar as energias efetivas. A mesma incerteza avaliada para o feixe

de calibração foi assumida como válida para as energias efetivas referen-

tes aos equipamentos de raios X. A incerteza máxima é de ± 2,5 keV.

• CORREÇÃO PARA A DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA NA LEITURA TL

Com os valores de CSR obtidos para os feixes de calibração e nas

salas estudadas, associadas com o kVREAL em que foram medidas, formou-se,

por regressão linear, duas retas que relacionam o kVREAL com as energia

efetivas. Estas duas retas foram utilizadas para formar uma outra reta que

representa a média entre elas. A equação desta última reta foi combinada

com a equação de correção para o kV, citada no item tensão de pico, forne-

cendo uma nova equação que relaciona o kV0MiNAL e
 a energia efetiva para

cada equipamento estudada. Assim, foi possível fazer a correção para a

dependência energética para cada uma das leituras TL. Todos os ajustes de

curvas foram processados computacionalmente, para cada uma das três faixas

de energia referentes aos grupos A, O e X, sendo que o mesmo programa com-

putacional utilizado, forneceu o dp resultante para cada faixa. Então a

incerteza máxima introduzida por esta correção, por grupo, é :
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grupo O ± 2 %;

grupo A ± 2 %;

grupo X ± 5 'B .

» DOSES DE CALIBRAÇAO

Um TLD não fornece indicação direta da dose, devendo portanto,

ter sua resposta calibrada contra um padrão conhecido de dose absorvida,

por um instrumento calibrado de modo traçável a um padrão nacional primá-

rio ou secundário, feitas com dose e qualidade de feixe de raios X tipicos

em relação aqueles em que os TLDs serão expostos durante as medidas de

dose em pacientes [14].

• Visto que, as medidas da dose de calibração foram efetuadas com

uma única exposição dos TLDs, a incerteza associada a esta grandeza está

expressa apenas em termos das incertezas do tipo B .

As doses de calibração por grupo são iguais a :

grupo A 11,31 ± 0, 90

grupo O 8,28 ± 0,70

grupo X 13,48 ± 0,98

» FATOR DE CíiLIBRAÇÃO

Os fatores de calibração contém as incertezas do tipo A e as do

tipo B. As do tipo A foram avaliadas à partir da distribuição estatística

das leituras dos grupos de TLDs expostos sob os feixes de calibração. As-

sim :

grupo A ± 0,00026 mGy/nC

grupo O ± 0,00023 mGy/nC

grupo X ± 0,00039 mGy/nC

As incertezas do tipo B foram avaliadas a partir das incertezas

resultantes das doses de calibração e das leituras individuais dos TLDs.

Assim
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grupo A ± 0,00033 mGy/nC

grupo O ± 0,00030 mGy/nC

grupo X ± 0,00034 mGy/nC

As combinações destas incertezas fornecem as incertezas totais :

grupo A ± 0,00042 mGy/nC

grupo O ± 0,00038 mGy/nC

grupo X ± 0,00052 mGy/nC

s D3S

As incertezas na DES têm como fontes predominantes as incertezas

do tipo B. Estas incertezas combinadas resultam nas incertezas máximas

mostradas a seguir :

tórax PA* ± 0,05 mGy;

tórax LAT ± 0,16 mGy;

abdome AP ±0,68 mGy.

» INDICADORES

Os metmos niveis de incerteza apresentadas pelas grandezas re-

presentam as incertezas associadas aos indicadores.
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APÊNDICE II

UTILIZAÇÃO DE TLDs PARA A AVALIAÇÃO DA DES

INTRODUÇÃO

Quando alguns tipos de cristais são expostos a radiação ionizan-

te, luz ultravioleta, ou quando são submetidos a certas reações químicas

ou esforço mecânico, uma quantidade de cargas (elétrons ou vacâncias) mu-

dam da banda de Valencia para a banda de condução ou vice e versa, podendo

ser capturada por imperfeições introduzidas na rede cristalina, denomina-

das armadilhas, ficando retidas, durante intervalos variáveis de tempo

[32] . Para liberar as cargas é necessário proporcionar-lhes alguma quanti-

dade de energia. Uma das formas de fornecer energia é através do aqueci-

mento do cristal. Quando as cargas escapam das armadilhas, elétrons indo

para a banda de condução e vacâncias para a banda de Valencia, podem movi-

mentar-se através da rede cristalina recombinando-se umas com as outras ou

recombinando-se com cargas ainda armadilhadas. Havendo a recombinação

ocorre a emissão de luz. Essa quantidade de luz é mensurável e este pro-

cesso é chamado termoluminescência.

Em alguns cristais, geralmente iônicos, quando submetidos a um

campo de radiação ionizante, a quantidade de luz emitida cresce, de inicio

linearmente com a dose absorvida, observando-se posteriormente um cresci-

mento mais rápido que o linear. A este último comportamento dá-se o nome

de supralinearidade [33].

Muitos compostos possuem propriedades termoluminescentes (TL) ,

entretanto sua utilização como dosimetro termoluminescente (TLD) depende

da otimização da combinação de algumas características especificas, como:

XV3LLUÍÇÕES DS DOSES DE RADZAÇÃO EM PACIENTES SUBMETIDOS A EXUMES RÃDXOLÓGICOS CONVENCTCWaiS

J. Tilly e I. Ghílixo- • rrCERP / FAMB - 1997



so

» elevada eficiência na emissão de luz;

e estabilidade na temperatura em que o material vai ser utilizado;

* espectro de emissão luminosa para o qual o sistema de leitura responda

eficientemente com a menor interferência possivel de emissões infraver-

melhas do material aquecido;

° curva de emissão simples, de preferência com um único pico, para maior

facilidade de interpretação da leitura;

o resistência a fatores ambientais potencialmente prejudiciais;

o resposta que varie linearmente para um amplo intervalo de valores de

dose absorvida.

Um sistema dosimétrico é constituido dos dosímetros, do sistema

de leitura e do sistema de tratamento térmico.

No Brasil os materiais mais comumente empregados em dosimetria

TL são o fluoreto de litio - LiF, e o sulfato de cálcio - CaSO4, e podem

ser utilizados sob variadas formas fisicas (em pó, compactado em pequenas

pastilhas, etc.) dependendo da utilização a que se destina.

0 sistema de leitura constitui-se basicamente um dispositivo

para aquecimento do dosimetro até que seja atingida a temperatura para a

leitura das emissões luminosas. 0 TLD é colocado sobre um pequeno suporte

metálico (chamado prancheta) que é aquecido, do modo mais linear possivel,

geralmente por dissipação de potência durante a passagem de corrente elé-

trica, a temperatura é medida por um ou mais termopares anexos à prancheta

e administrada por um circuito de controle. A luz é captada por um tubo

fotomultiplicador que a converte em sinal elétrico proporcional à emissão

luminosa, mas, por serem muito pequenas, as correntes geradas no fotomul-

tiplicador são convertidas em pulsos cuja freqüência é proporcional à in-

tensidade da corrente, a curva de emissão resultante é integrada, por cir-

cuitos eletrônicos, o que permite sua apresentação no formato de digitos

[32]. 0 ganho da fotomultiplicadora (fator total de multiplicação da ordem

de 10e) varia de acordo com a alta tensão aplicada e com outros fatores,

para garantir que ela esteja sempre com o mesmo ganho a maioria das leito-

ras possuem, internamente, um dispositivo chamado fonte de luz de referên-
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cia para que o ganho total seja ajustado para manter-se constante durante

cada seção de leitura.

Os TLDs devem ser levados ao forno para tratamento térmico antes

de uma irradiação (pré-tratamento) para que sejam apagadas todas as infor-

mações sobre doses anteriores. E após a sua irradiação (pós-tratamento) ,

antes da leitura, a uma temperatura inferior à de leitura, para eliminar

picos de emissão TL instáveis a baixas temperaturas. Os fornos para essa

finalidade são dispositivos de tamanhos e formatos que dependem da quanti-

dade e do tipo de TLDs com o qual se está trabalhando e visam o recozimen-

to uniforme para todo um conjunto de TLDs [33].

TRATAMENTOS TÉRMICOS TÍPICOS

iTf" 400°C por-1 h +100°C por 2 h 100°C por 15 min

CaSO,, 300°C por 3 h 100°C por 15 min

Como os TLDs fornecem uma indicação indireta da dose absorvida,

sua resposta, tem de ser calibrada contra um padrão conhecido de dose ab-

sorvida. E também, tanto os TLDs, individualmente, como o sistema de lei-

tura têm de ser testados para certificação do desempenho em condições de

uso.

O objetivo aqui é explicitar procedimentos de calibração e tes-

tes, e parâmetros de precisão e exatidão para que o desempenho seja ade-

quado as condições em que serão utilizados obtendo níveis globais de in-

certezas aceitáveis para as medidas realizadas.
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ESCOLHA DOS DOSIMETROS

As propriedades desejáveis para os TLDs são estabelecidas a pri-

ori, através do conhecimento de suas caracteristicas TL e das medidas a

serem desenvolvidas.

Para a medida da DES durante a realização de exames radiográfi-

cos com TLDs atados diretamente à pele do paciente é recomendável a utili-

zação de dosimetros de pequeno volume com caracteristicas próximas às da

pele. Visto que, é importante a inclusão total da radiação retroespalhada

pelo paciente e que a interface entre dois meios não apresenta equilíbrio

eletrônico.

A partir de estudos semelhantes sabe-se que as doses estão em

torno de 0,1 mGy a 100 mGy, e igualmente de 0,1 mGy/s a 100 mGy/s. Assim é

preferível um TLD que forneça indicações seguras da dose permitindo dis-

tinguir claramente a leitura referente ao BG, pois no limite inferior de

doses a incerteza na medida pode aumentar significativamente pela interfe-

rência do BG. Assim, um dosímetro que possua o menor limiar de utilização

é preferível [14].

Espectros de raios X típicos de radiologia diagnostica são aque-

les entre os limites de 50 kVp, 2 mmAl e 120 kVp, 4 mmAl, onde as indica-

ções em mmAl referem-se a filtração total. Portanto, pode-se esperar ener-

gias equivalentes em torno de 25 a 80 keV. Assim é desejável que o dosíme-

tro apresente pouca dependência energética nesta faixa de energias.

LiF x CaSOa

vantagens

LiF

* número atômico efetivo
próximo ao da pele
(p/ ef. fotoelétrico)

* pequena dependência
energética até 80 keV

* pequeno desvanecimento

desvantagens

* caro
* têm de ser importado
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CaSO4

* disponível no mercado
nacional

* barato
* maior sensibilidade
+ pequeno desvanecimento

RANG3

L i F

• 1 0
CaSO4

10

U

- 5

- S

T I L

Gy c;

Gy<=>]

> 10 2 Gy

LO3 Gy

* número atômico efetivo
muito alto
(p/ ef. fotoelétrico)

* forte.dependência
energética até 80 keV

RANGE ESPERADO

100 » 0,1 mGy
IO"1 o 19"4 Gy

Apesar de ser um material desenvolvido para utilização em moni-

toração individual [33], o emprego de CaSO,. é possível graças a sua sensi-

bilidade, limite minimo de detecção e independência com a dose ou taxa de

dose. Tendo como vantagem a disponibilidade e preço (dez vezes mais barato

que o LiS). A sua importante dependência energética, para a faixa de ener-

gia de intercede, pode ser superada com metodologia de calibração e utili-

zação adequadas.

DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE E DO RUÍDO DE FUNDO DO SISTEMA DE LEITURA TL

Deve ser procedido ao menos cinco leituras da luz de referência,

calculada a média e o desvio padrão, registrando-se os valores e a data em

que foi efetuada. Para verificar a conformidade do valor médio obtido,

deve-se comparar com o valor de referência fornecido pelo fabricante do

sistema de leitura.

A determinação do ruido de fundo do sistema de leitura deve ser

efetuada exatamente sob a mesma condição de leitura, porém sem inserir os

TLDs. Deve ser feito ao menos cinco leituras, calculada a média e o desvio

padrão, registrando-se cs valores e a data em que foi efetuada. Para veri-

ficar a conformidade do valor médio obtido, deve-se comparar com o valor

de referência fornecido pelo fabricante do sistema de leitura.

O valor obtido com a luz de referência deve ser dividido pelo

valor do ruído de fundo. Os resultados obtidos, no decorrer do tempo, de-
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vem-se manter aproximadamente constantes não podendo apresentar tendências

de queda ou elevação [34] .

SELEÇÃO DOS TLDs

Inicia-se com o pré-tratamento térmico, a seguir os TLDs devem

ser expostos, individualmente ou em grupos, sob mesmas condições geométri-

cas para uma mesma dose e um feixe de energia próxima à de sua utilização,

a seguir devem passar pelo pós-tratamento e lidos. Este procedimento deve

ser feito ao menos cinco vezes. Calcula-se a média das leituras e o coefi-

ciente de variação percentual na leitura de cada um dos dosimetros. Deve-

se identificar os TLDs que apresentam coeficiente de variação maior que 2%

e descartua-los. O restante, deve ser ordenado em ordem crescente de valor

médio e separados em grupos cujos valores concordem em 3%. Os grupos devem

ser identificados [35].

Este procedimento visa assegurar o desempenho com uma incerteza

do tipo A (precisão) < ± 20% a um nivel de 95% de confiança e incerteza

tipo B (exatidão) á ± 10% a um nivel de confiança de 95% [14] . Se ainda

assim não forem obtidos estes niveis de incerteza deve-se descartar os

TLDs com os maiores coeficientes de variação até que seja obtido o nivel

de incerteza desejado.

PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇAO

Os TLDs devem ser irradiados com feixes e doses próximas às que

serão encontradas nas medidas de campo. São recomendadas as seguintes qua-

lidades de feixes e doses:
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FILTRAÇÃO TOTAL DOSES [mGy]

LABORATÓRIO DE

RADIOLOGIA

IRD/CNEN

50

70

90

125

30

60

120

120

• 3 7Cs

2,0 mmAl

2,9

3,7

5,0

0,425 "

2,0

1 mmAl + 0,2 mmCu

1 rnmAl + 0,2 mmCu

de 0,2

a 2 mGy

50

50

50

5 e 0,1

50

AIEA

NRPB 80 3 , 0 mmAl 10

Obs.: Os valores recomendados pela AIEA, na quarta coluna, são para kerma no ar. Os
demais para dose absorvida no ar .

A exposição dos TLDs deve ser feita, individualmente ou em gru-

po, perpendicularmente ao eixo central e no centro de um campo de 10 x 10

cm a cerca de 50 cm do ponto focai da fonte de radiação.

O instrumento para a medida das doses de calibração deve, prefe-

rencialmente, ser um instrumento padrão secundário ou terciário posiciona-

do da mesma maneira que os TLDs, com o centro do volume sensivel da câmara

posicionado no eixo central do feixe. Como ainda não são disponíveis fon-

tes de radiação na faixa de radiodiagnóstico nos laboratórios metrológicos

nacionais, é suficiente para o momento a utilização de um instrumento ca-

librado criteriosamente, ainda que oficiosamente, para as qualidades de

feixe em que serão utilizados os dosimetros. Devem ser procedidas as cor-

reções para temperatura, pressão, dependência energética e valor do BG

durante a medida. Correções para temperatura e pressão deverão ser efetua-

das para as respostas da câmara de ionização, se esta for aberta para a

atmosfera. Assim, a dose de calibração é obtida cora a seguinte expressão:

DC = [hz - BG) • Fc • FT/P ,

onde

DC = dose de calibração [mGy];

Lj = leitura no instrumento [nC, mR ou mGy];
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BG = valor do BG durante a medida [nC, mR ou mGy];

Fc = fator de correção para a energia;

FT,P = fator de correção para temperatura e pressão;

T = temperatura durante a medida [°C];

P = pressão atmosférica durante a medida [kPa, mmHg, ou bar];

Cora o valor das leituras dos TLDs expostos a dose de calibração

e o valor das doses de calibração, têm-se o fator de correção que deve ser

aplicado a leitura dos TLDs expostos durante a medida nos pacientes:

FC = DC / ( LL — LBG ~ LRF) t

onde

FC = fator de calibração [mGy/nC];

DC = dose de calibração [mGy];

LL = leitura TL no painel do instrumento [nC];

LBG
 = leitura TL do valor de BG durante a medida da dose de calibra-

ção [nC] ;

LRF = leitura do ruido de fundo na seção de medida da dose calibra-

ção [nC] ;

portanto

D = FC • A(LTL - LBG - LRF) ,

onde

D = dose de entrada na superficie [mGy];

FC = fator de calibração [mGy/nC];

LTL = leitura TL no painel do instrumento [nC];

LBG = leitura TL do valor de BG durante a medida [nC];

LRF = leitura do ruido de fundo na seção [nC];
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APÊNDICE III

INDICADORES

EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

INTRODUÇÃO

Este apêndice contém uma discussão sobre indicadores abordada

segundo »s propósitos da OMS, aplicados a proteção radiológica. Objetiva

delinear as bases para o estabelecimento de um conjunto de indices capazes

de expressar quantitativamente as condições de proteção radiológica segun-

do uma perspectiva coletiva.

O beneficio imediato do diagnóstico e as baixas doses individu-

ais associadas geram a sensação de óbvia justificação das práticas, entre-

tanto a dose coletiva é elevada [35] . Diversos estudos relatando medidas

de dose de radiação em pacientes submetidos a exames radiográficos apre-

sentam largas distribuições de doses ilustrando claramente que algumas

instalações exercem um controle mais seguro que outros sobre a dose em

pacientes.

Se aplicado em extensão apropriada com informações coletadas e

analisadas regionalmente por uma central de análise, podem ser obtidos

indices epidemiológicos e de riscos capazes de orientar tomadas de deci-

sões e o estabelecimento de estratégias de ação [36] .
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CONCEITOS BÁSICOS

A fim de padronizar a construção de indicadores em proteção ra-

diológica, faz-se necessário comentar alguns conceitos, resumidos na figu-

ra 1, aqui adotados como os propostos pela OMS [36] e por Mikilita [37].

RESUMO DE CONCEITOS RELACIONADOS A INDICADORES

c
Io
N
!C

1;
T
0
E
X
E
M
P
L
0

Resultado
puro e sim-
ples de uma
medida, cál-
culo ou res-
posta objeti-
va a um ques-
tionamento

o medida de
kVp

• quantidade
de aven-
tais de Pb

o quantidade
de profis-
sionais

Dado associado a um referen-
cial explicativo sistemáti-
co. Tem natureza subjetiva e
relativa. A capacidade de
aumentar o nivel de conheci-
mento de quem recebe é seu
propósito básico e o maior
determinante de seu valor

o kVp medido diferente do
valor esperado

o quantidade insuficiente de
aventais de Pb

® número de profissionais
monitorados

VARIÁVEL

Parâmetro
que se quer
representar

« Testes de
qualidade

• Proteção
do paci-
ente

• Doses

. INDICADOR

Informação
produzida com
periodicidade
definida e
critérios
constantes

• porcentagem
de equipa-
mentos com
kVp abaixo,
acima ou de
acordo com
o valor es-
perado

Para possuir as propriedades esperadas, um indicador deve satis-

fazer alguns requisitos:

» ser válido - medir realmente o que se pretende medir;

» ser objetivo - dar o mesmo resultado quando é medido por

pessoas distintas em circunstâncias semelhantes;

» ser sensivel - ter a capacidade de captar as mudanças ocor-

ridas na situação;

o ser especifico - refletir somente os câmbios ocorridos na situação de

que se trate.

Em termos práticos é possível que cada indicador não satisfaça a

todas as propriedades ao mesmo tempo, porém, ainda assim será aplicável.

De maneira alguma se deve confundir com objetivo ou meta a ser alcançada,
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visto que é uma ferramenta para a vigilância dos avanços conseguidos. Mui-

tas vezes, também, será mais proveitoso escolher um pequeno número de in-

dicadores do que tentar implantar todos os possíveis.

INDICADORES EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA

Uma maneira de avaliar a proteção radiológica de uma população é

tomar como variáveis a justificação, otimização e doses para a proposição

de um conjunto de indicadores que representem uma situação [38].

Tendo em conta que as práticas de radiodiagnóstico devem ser

claramente justificadas, recaindo sobre o médico a análise risco x benefi-

cio e a responsabilidade sobre a eleição de uma exploração apropriada,
m

pode-se, então, buscar indicadores que reflitam a intenção da indicação da

prática.

O grau de otimização de um serviço de radiodiagnóstico depende

da contribuição de diversos fatores, como projeto arquitetônico bem con-

ceituado, objetividade no cálculo de barreiras, equipamentos apropriados e

bem manufaturados, boas condições de funcionamento e operação da instala-

ção, procedimentos adequados e bons acessórios de proteção, havendo possi-

bilidade, a partir disto, de formular indicadores para a variável otimiza-

ção.

Indicadores de doses são aqueles que expressam se as doses {em

trabalhadores, em pacientes ou coletivas) são mantidas em valores conside-

rados justificados e otimizados. São de grande importância para a proteção

radiológica e de amplo significado epidemiológico, pois os valores de do-

ses já contém informações sobre a probabilidade de efeitos [1]. Sua obten-

ção é mais especializada, pois requer técnicas especificas e infra-

estrutura apropriada.

Considerando-se o acima comentado, pode-se propor alguns indica-

dores como os que aparecem na figura abaixo.
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VARIÁVEL

JUSTIFICAÇÃO

OTIMIZAÇÃO

DOSES

BIBLIOTECA
D; o r i DE FILOSOFIA
T;-.r- '•-•- L ; T « 4 S O E
' , . ' .-.-.^TO Da U. S.p.

INDICADORES

Porcentagem de exames realizados por solici-
tação médica.
Porcentagem de exames sistemáticos que apre-
sentaram anormalidades.
Porcentagem de alterações em tomadas de de-
cisão como conseqüência da realização do
exame.
Porcentagem de exames realizados para fins
de documentação.

Custo monetário para a redução de uma unida-
de de dose.

Porcentagem de contribuição da dose em tra-
balhadores na dose populacional.

* Valor tipico da dose de entrada a superficie
por tipo de exame.
Variação anual na dose populacional.

FONTES DE DADOS

As possibilidades para a obtenção de dados podem ser os sensos

demográficos, registros dos sistemas de saúde, publicações especializadas,

ações "in loco" utilizando instrumentos de medidas e formulários apropria-

dos, assim como, através de coleta dos registros de programas de controle

de qualidade.

A coleta sistemática de dados deve basear-se nos documentos de

licenciamento, autos e termos de inspeções, planta baixa, memorial de cál-

culo de barreiras, manual de operação de equipamentos, estatisticas dos

exames realizados e relatórios de produção, notas fiscais, resultados de

monitoração individual, resultados de radiometrias e testes de qualidade.

Podem ser obtidas nos registros de programas de controle de qualidade ou

através de ações in loco por um técnico ou fisico médico.

Formulários tem o objetivo de alimentar um sistema de informa-

ções, proporcionando organização e clareza nos dados coletados. Podem ser

empregues para obtenção de informações à distância com envio postal ou
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para ser preenchido por um técnico não especializado, assim como para o

registro de medidas in loco por um fisico médico.

O formulário d^ve ter um objetivo estabelecido a priori para de-

pois ser planejado quanto ao conteúdo e diagramação, e ser submetido a um

cuidadoso processo de discussão e revisão.

Cuidado especial deve ser dedicado às instruções de preenchimen-

to, que devera ser completamente compreendidas por quem fornecerá as infor-

mações. E ainda, clareza quanto a prazos e endereços para devolução.

Um formulário deve ser planejado de maneira que permita identificar

claramente a instituição questionada, a instalação relativamente à insti-

tuição, quem forneceu e quando as informações foram obtidas. Deve, também,

prever campos para identificação do processamento das informações e dados

e observações posteriores.
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FORMULÁRIOS DESENVOLVIDOS PARA O ESTUDO
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CADASTRO PE SNSTRTUIÇÃO

CfiC - SETOK

CATEGORIA ( )
estadual ( )
federai ( )
particular ( )

filantrópica ( )
fundação ( )
univeirsBtária ( )
multar ( )

ENDEREÇO,

REDE SUS
sim ( ) - não ( )
conveniada ao SUS
sim ( ) - não ( )

RESPONSÁVEL TÉCNÊCO (CRM)_
ESPECBAUZflGÃO

EM IRADIOLOGÍA (CRTS8).
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protocol!® :

SALA

USO ( )

EXAMES
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
í

carga de Ss-aSiaiih©

saasxa
Ktobiliáau&e

TUBO
marca
wmúo

ratUâogs-afia ( ) scopia ( ) toisisgraíia

TÉCNICA RADIOGRÁHfCA
) Crâne© ( ) kV ( ) mA
) Tórax ( ) " ( ) "
) Coluna toráxtca ( ) " ( ) "
) Coluna cervical ( ) " ( ) "
) CoSuma Sosnbar ( ) " ( ) "
) Bacia ( ) " ( ) "
) Extremidades ( ) " ( ) "
) Outros ( ) " ( ) "
)EEO ( ) " ( ) "
) E. Opaco ( ) " ( ) "
) tVttelQgrafÊa ( ) " ( ) "
) Ângsografóa ( ) " ( ) "

raoáeío
- fase / retificação

- ntodeio
- âiiíUilo do aiv®

( ) s

t \ "

i \ "
( \ "
* -v 11

i \ "
/ \ n

4 \ "

( ) "

i \ "
4 \ it

( ) cm
( ) "
( ) "
( ) "
( ) "
( ) "
( ) "
< ) "
( ) "
( ) "
( ) "
( ) "

•1

protocolo :

02-05
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CARACTERIZAÇÃO PE CAMPOS fi
proiocííío :

EXATEUAO OO CAMPO OE KAD1AÇAO
plano de medida : ( ) mesa - ( ) bueky vertical - distância foco - filme (cm)
campo ieadãcado
horizontal (cm): ___ - vertical (cm):

campo cie ratíâação
horizontal (eras) :

distância ecríre centros (csn):

- vertical (cm):

- ângulo (°) :

desvio (%) : - f. c. :

EXATÍDÃQ BO TEMPO

ipegasne ( hV, mA)

fe»ipe iRüLoado
SeiSusra "fi
üeÊSara 2

2 < 0,01 0,01<t<0,1 f > 0,1 i

desvio (%) : - f. C. :

EXAT5&M0 DA TENSÃO

_-d.f.d. (cm) :
medida - 70-80

tensão indicada (kV) tensão medida (kV)

desvio (%) ; _. - f. c. :

_-d.f.d. (cia) :
medida - S© - í 00

tensão ssidicada (kV) tensão medida (kV)

dssvio (%) :

j regÊEBB-3 _-<i.f.do (cm) s
iüSa - U 2 © •• 1 3 ©

isudicada (líV) t ensão H23©d?s!!a (kV)

(%) i " ¥• Ca •
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CAKACIERSZAÇÃ© DE <

FÍLIKAÇÃ3 / HVL

t (° d :
üíttração SKQicacSa (mmÃ!) :
tensão (ffiíW) :
snediida

filíro (snmAI) 0
!ei!ura t (RIK)
Jestura 2 (mK)

HVL ímisiAtt:

tensão (l£ft:
m&úiúa.

bílíra (ffiiitiAi) 0
lesíara 1 (rnSü)

tensão íSíVl:
cííedâda

íütrc (mmAl) 0
Eeitum 1 (mR) A

feitura 2 (mil)

HVL f mtnA!!̂ :

DAR8POS 83

- corrente

1

- corrente

1

- corrente

1

protocol! o :

H toLillSsU H^í ,r •

ímA) :

2

- energia efetiva (keV)

ímA) :

2

- energüa efetiva (keV)

2

- energia efetiva (íteV)

t-.

ternoo is1) :

3 4 |

: 1

temai© ís) :

3 4 \

\

temoo (s):

3 4

prctocoDo:
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MEDBDAS CCDM PACIENTES
protocolo :

IDENTIFICAÇÃO

data s
saEa:

- instalação :
- aparelho: - tubo

DARMIS DO PACSEMTE

sexo :
peso :

- idade :
- altura:

DADOS RADIOGRÁFICOS

exame : _____
sirücaçao :

- projeção :
. - normal: sim ( ) - raão ( )

diagnostic©

espessara: __
tensão (kV) :

- d. f. f. (CÍSI) :

- corai}, exposição (mAs) :
- foco :

fiiíraçào teta! (mcziAI):
densidade ótica de reíerêrccia:,

CKíSE

- fiime (tipo/velocidade) :
, - grade :

- f. c. dose : - f. c. energia

dose

protocolo %
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