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RESUMO

Os exames de fluoroscopia são procedimentos especificos de radiologia que
utlzmradiação para visualização da imagem direaet m mmntr de TV. Em

conseqüêéncia dos longos tempos de exposição normalmente adotados, esses

procedimentos geram altas doses nos pacientes, na maioria das vezes bem maiores do

que as doses resultantes de procedimentos convencionais de radiologia..

Como ainda não existem nveis de referência de diagnóstico estabelecidos

internacionalmente para procedimentos de fluoroscopia, este trabalho foi realizado com

o objetivo de fazer a primeira avaliação de procedimenios de fluoroscopia no Nordeste,

fornecendo assim dados para a definição de nveis de referência no pais. Foram

avaliadas três instituições no Recife, sendo duas delas; hospitais-escola. As grandezas

fundamentalmente analisadas foram os produtos kerma-arXárea, o tempo de

fluoroscopia e o número de radiografias obtidas em cada exame.

Os resultados obtidos mostraram que os valores do produto kermna-arXárea

variaram muito entre as três instituições e que na institu[ção que possui um equipamento

de última geração os resultados foram menores do que os encontrados nas demais

instituições.

Um fato relevante, e alarmante, que o público das instituições que

apresentaram resultados mais altos é, na sua maioria, composto de crianças. Os

resultados obtidos nessas instituições são maiores do que valores observados em outros

países.

Os resultados deste trabalho mostram que existe uma necessidade de otimização

desses procedimentos de fluoroscopia, principalmente os que envolvem equipamentos

ultrapassados e que é necessário a continuidade deste trabalho a fim de possibilitar a

definição de níveis de referência para fluoroscopia no pais.
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SUMMARY

Fluoroscopy is a special radiological examination that uses radiation to visualiz

the image directly in a TV monitor. Due to of the large exposure times, these procedures

often ive high doses to the patient, usually higher than those from conventional

radiology.

Since there are not international diagnostic reFerences levei:s for fluoroscopy

procedures, this research had he objective of making the first study of the fluoroscopy

procedures in the Northeast Region of Brazil, providing, therefore, data for the

implementation of diagnostic reference leveis. Three institutions were evaluated in

Recife, two of them teaching hospitais. The quantities measured were the air kerma-

area-product, the screening time and the number of radiographies takeil in each exam.

lhe results show that the value of the air kerma-area-product varied among the

institutions and the results in the institution which uses the ast generation equipmnent

were better han hose obtained in the other nstitutions.

A relevant fact, and also alarming, is that the population in te institutions that

showed the worse results are children. he results otained in these institutions are

higher than those observed in other countries.

lhe results of this research show that there is a need for optimization in those

procedures, specially the ones that involve older equipments. t is also points to the

continuity of this study to gather more information to define the fluoroscopy reference

leveIs in the ountry.



1.INTRODUÇÃO

Segundo o United Nations Sentific Comrmiltee on the .ffects of Atomie
Radiaton (UNSCEAR) [1], o uso de radiações ionizanl:es em Medicina é a causa mais

importante de exposição do ser humano s fontes artificiais de radiação. A Comissão

Internacional de Proteção Radiológica (CRP) [2] estabelece que nenhuma prática

envolvendo exposição à radiação deve ser adotada a menos que os beneficios

produzidos com a sua utiliz ação sejam maiores do que os detrimentos causados pela

radiação. Além disso, a ICRIP estabelece que toda pratica que fizer uso de radiações

jonizantes deve ser otimizada, de modo que as doses recebidas sejam tão baixas quanto

razoavelmente exeqüíveis. Por-tanto, as exposições médicas de pacientes devem ser

otimizadas, de modo que o paciente receba a menor dose necessária para a obtenção do

diagnóstico.

Uma ferramenta importante no processo de otimização a detenminação de níveis

de referência de diagnóstico, conceito mplementado pela ICRP 73 [3] e que tem um

caráter orientativo para médicos, técnicos e fisicos médicos. Para tanto, é necessário um

estudo detalhado sobre as doses resultantes de cada procedimento de radiodiagnóstico

médico e, em particular, nas práticas de fluoroscopia.

Os principais organismos internacionais ainda não definiram doses de referência

nem metodologias para determinação dos niveis de referência em fluoroscopia, devido à

complexidade dos fatores que envolvem esses procedimentos, como, por exemplo, a

variedade de tipos de equipamentos, a cooperação dos pacientes e a habilidade dos

médicos e dos técnicos. Por esse motivo, no mundo todo estão sendo realizados

[evantamentos dosimétricos com o intuito de fornecer dados suficientes para a definição

de nveis de referência para esses exames. Estudos dosimétricos recentes têm avaliado,

flundamentalmente, o produto kerma-ar-área e a dose de entrada na pele. O produto

.kerma-ar-área é o mais utilizado, mas a dose de entrada na pele não deixa de ser um
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parâmetro importante na avaliação dos riscos dos efeitos determinísticos. Entretanto,

Dutros parâmetros também vêm sendo discutidos comno, por exemplo, o tempo de

luoroscopia e o número de radiografias e muitos pescuisadores já sugerem que, para

procedimentos mais complexos, sejam deter-minados níveis de referência que englobem

várias grandezas. Acredita-se que assim será possível caracterizar melhor esses

procedimentos [4, 5.

No Brasil, o único estudo feito na direção de achar níveis de referência de

diagnóstico em fluoroscopia foi realizado por L. Canevaro, que avaliou o produto dose-

área em três hospitais do Rio de Janeiro que possuem diferentes equipamentos, um de

tela, outro com intensificador de imagem e um com videofluoroscopia [4].

O presente trabalho teve o objetivo de fazer um estudo dosimétrico em

procedimentos de fluoroscopia na Região Metropolitana do Recife. Para tanto, foram

avaliadas três instituições de radiodiagnóstico, sendo uma delas especializada em

pediatria.

Este é o primeiro trabalho realizado na região Nordeste na área de fluoroscopia e o

único do pais que tem como enfoque também o públicc infantil. Os seus resultados são

importantes porque contribuem na somnatória de esforços para qíue seja possível

compreender melhor o panorama brasileiro relacionado com procedimentos de

fluoroscopia, até então pouco estudado, e possibilita que a realidade nacional seja

levada em consideração em recomendações futuras dos organismos internacionais.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os exames de fluoroscopia são procedimentos especiais que utilizam um

monitor de TV para visualizar a imagem instantaneamente e assim poder investigar

funções dinâmicas, guiar algum procedimento interno e/ou visualizar alguma seção do

corpo [6, 7]. Na fluoroscopia, as doses recebidas pelos pacientes podem ser bem

superiores às doses da radiologia convencional, uma vez que o processo requer o uso de

longos periodos de exposição. Buscar a redução das doses, através dIa otimização das

práticas radiológicas deve, portanto, ser uma questão prioritária nas instituições médicas

de radiologia que utilizam fluoroscopia. Num processo de otimização é importante a

implementação de um programa de controle de qualidade e o estabelecimento de níveis

de referência locais para as doses recebidas pelos pacientes.

2.1 Os EQUIPAMENTOS DE FLUOROSCOPIA

Os equipamentos de fluoroscopia são aparelhos especiais de raios-X que são

acoplados a um sistema de visualização que permite a observação instantânea da

.Imagem. Os primeiros equipamentos de fluoroscopia utilizavam uma tela fluorescente

para a visualização da imagem radiográfica enquanto que os equipamentos mais

modernos utilizam um tubo ntensificador de imagem' acoplado a um sistema de

televisão em substituição às telas.

A tela fluorescente é formada por uma substância que emite luz a partir da

interação com raios-X e por uma tela de vidro plumbífero (Figura 1). A função do vidro

l)lumbífero proteger o observador da radiação sem dificultar a visualização da

No texto o nome tubo intensificador de imagem será abreviado para tubo 1I.
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imagem. A quantidade de luz emitida é proporcional à quantidade de raios-X incidente.

Porém, na fluoroscopia de tela a intensidade luminosa é muito baixa, mesmo para altas

taxas de radiação. Para uma melhor visualização das imagens é necessário o

escurecimento da sala e uma adaptação da visão do observador à falta de luminosidade

durante 10 minutos.

Na maior parte dos paises a fluoroscopia de tela é atualmente proibida, uma vez

que acarreta altas doses de radiação ao paciente e ao médico e não grera imagens de boa

qualidade. Entretanto, em países mais pobres, ainda é possível encontrar esse tipo de

equipamento. No Brasil, por exemplo, existe uma grande diversidade de equipamentos

em fncionamento e a fluoroscopia de tela é ainda encontrada em algumas regioes.

Porém, segundo a Portaria 453 do Ministério da Saúde [8], todas as instituições que

utilizam este tipo de fluoroscópio deverão desativar seus equipamentos num prazo de

cinco anos contados a partir de 01 de junho de 1998.

Vidro Plumbifero
Tela

~~iZ7 >~~- ~ r~zr ~~ N. Abertura
~~~~~. ~~~~~~~~para o Filme

0/~~~~~~*

Figura - Fluoroscopia de tela

Um grande avanço nos equipamentos de fluoroscopia ocorreu com o advento

dos tubos intensificadores de imagem. O tubo ntensíficador de magem () é utilizado

paras converter a radiação incidente em imagem uminosa que pode ser visualizada,

gravada, fotografada, filmada ou digitalizada. O tubo 1 é um recipiente de vidro,

alumínio ou algum material não-ferromagnético, onde é feito vácuo, e possui duas telas

[luorescentes, uma na entrada outra na saida, além de um sistema. de amplificação



5

formado por um cátodo, um árnodo e por lentes eletrostáticas focalizadoras, cujo

,esquema é mostrado na Figura 2. Na tela fluorescente da entrada, normalmente de

'iodeto de césio dopado com sódio (CsI:Na), os ftons de raios-X são absorvidos e um

grande número de ftons de luz é emitido. Esses ftorns de luz interagem por efeito

[otoelétrico com o fotocátodo gerando elétrons livres no tubo. Esses elétrons são

acelerados através da diferença de potencial que é aplicada entre o ctodo e o ânodo.

Para garantir a manutenção da informação radiográfica durante o processo de

intensificação é utilizada uma série de eletrodos positivos, as lmes eletrostáticas

focalizadoras, que focalizam o feixe de elétrons na tela de saida sem distorcer a

imagem. Para que não haja distorção é necessário que todos os elétrons percorram a

mesma distância, o que só é possível utilizando uma tela de entrada curvada. A energia

dos elétrons é absorvida pela tela fluorescente de saida que a converte novamente em

luz [9].

Eletrodos
Fo calizad ores

-. . Tela- de

Feixe de _-_ \ a a
raio s-X----f-..

'ACAnôdo

Cobertura ' 
de Cobre Tela de Fotocátodos Tubo onde é

\Ent~~ad~~/ feito vácuo

Luz

Figura 2- Tubo intenisificador de imagem
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O aumento da intensidade luminosa da imagem na saída do tubo HI em relação à

imagem na tela fluorescente de entrada é devido fundamentalmente a dois fatores: 

redução da imagem e ao ganho eletrônico.

O brilho aumenta com a redução da imagemr uma vez que os fótons serão

concentrados numa área menor. O brilho é amplificado por um fator que é proporcional

á razão entre as áreas de entrada e de saída. O ganho de brilho devido redução é,

normalmente, entre 50 e 250. A maior parte dos equipamentos de fluoroscopia possui

um sistema de Controle Automático de Brilho (ABC) que regula a quantidade de

radiação incidente do tubo 11 para manter o brilho da imagem no monitor constante,

independente da atenuação devido, ao paciente. Para tanto, o equipamento regula

automaticamente a corrente ou a tensão no tubo., ou até os dois parâmetros

simultaneamente. interessante notar que, com qualquer diminuição do campo de

radiação, o ganho devido à redução diminui e, para que a intensidade luminosa seja

mantida, é necessário aumentar a taxa de exposição.

Na fluoroscopia de tela, o único processo que ocorre é a conversão de raios-X

em luz visível, caracterizando um dispositivo passivo, enquanto que o intensificador de

imagem é um dispositivo ativo, pois uma energia adicional é introduzida no processo

quando os elétrons são acelerados devido à diferença de! potencial. O ganho eletrônico é

definido como a razão entre os fótons produzidos na tela fluorescente de saida e os

fótons produzidos na tela fluorescente de entrada. Os elétrons, quando são acelerados

pela diferença de potencial aplicada no tubo, que é na faixa entre 25kV e 3 5kV,

glanham energia cinética. Como estão mais energéticos eles podemn depositar mais

,energia na tela de saida e assim gerar mais fótons lum[nosos. O ganho eletrônico é da

ordem de 50. O ganho total de brilho, devido ao tubo 11, é de cerca de 1 0000 [ 10].

Para permitir a visualização da imagem intensificada utiliza-se um sistema

!fechado de TV, onde a transmissão das informações entre dois dispositivos é feita por

m-eio de cabos. A imagem luminosa da saida do tubo intensificador é coletada por um

sistema de lentes que focaliza a imagem na entrada da câmara de video. Na câmara de

1video a imagem é varrida linha por linha e a cada ponto é atribuido um sinal eletrônico,

proporcional ao brilho, que é transmitido. O sinal eletrônico é então transmitido para o

inonitor onde a imagem é reconstruida em uma tela de- TV [7]. A Figura 3 mostra os

componentes básicos do sistema de TV.
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Muitas vezes é importante também. obter registros permanentes das imagens em

filmes radiográficos. Para irradiar o filme o equipamento interrompe a fluoroscopia e

desloca os chassis para a frente do campo de radiação. Durante a fluoroscopia a corrente

no tubo é muito baixa (de 1 a 3mA), o que é insuficiente para sensibilizar o filme. 

necessário, portanto, aumentar a corrente no tubo até em torno de 300mA. A principal

desvantagem da utilização dos filmes é exatamente esse tempo gasto para mover os

chassis e aquecer o filamento, que é de cerca de 0,75s, em durante o qual não é possível

visualizar imagens no monitor.

yenes ~Cabo

Raios-X 0Paciente joF]r-1L-=i -- 7=- 1
Câmara .

1 1 ~~~~~~~~~~~MonitorIntensificador
de imagem

Figura 3- Aparelho de fluoroscopia com sistema de Tv

Existem dois modelos principais de equipamentos de fluoroscopia: um com o

tubo de raios-X sob a mesa e outro com o tubo sobre a mesa.

Os modelos com o tubo de raios-X sob a mesa possuem um painel de controle

junto ao tubo I e portanto necessitam um operador junto ao paciente. Para proteger o

operador o tubo de raios-X possui uma blindagem lateral adicional de chumbo, como

mostra a Fura 4. Para não prejudicar a imagemn, a mesa é formada por um material

praticamente transparente aos raios-X. O material mais utilizado é fibra de carbono.

Uma outra característica desse tipo de equipamento é que o mesmo não permite

distâncias foco-11 maiores do que 100cm, limitando assim a resolução da imagem.
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Saida para oTuod
sistema de v'ideo ~I-Intensificador

de Imagem

Painel de
Controle

1 ~~~Chassis
Mesa

O tubo de raios-X é Tubo de
blindado com umia raios-X

proteção de chumbo

Figura 4 Esquema de um equipamento de fluoroscopia
com o tubo sob a mesa

Os modelos com o tubo sobre a mesa, mostrado na Figura 5, são normalmente

de controle à distância, conhecidos também como telecomandados. Entre as vantagens

desse tipo de equipamento encontra-se a possibilidade de serem feitos cortes

tomográficos, uma vez que o tubo 11 tem maior mobilidade, e a possibilidade de

distanciar o tubo II do foco do tubo de raios-X até 150cm, melhorando a resolução da

imagem e diminuindo a dose recebida pelo paciente. A mesa, nesse caso, também é feita

de fibra de carbono [1 0].
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Tubo de
raios-X

Mesa

Chassis Tubo de
Intensificador

de Imagem

Saída para o 
sistema de vídeo

Figura 5- Esquema de um equipamento de fluoroscopia
que possui o tubo de raios-X sobre a mesa

2.2 PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE EM FLUOROSCOPIA

Um procedimento radiológico para ser considerado bom deve fornecer uma

imagem de boa qualidade com uma dose tão baixa quanto razoavelmente exeqüível

(Principio ALARA). Entretanto, muitas vezes, diminuir a dose significa reduzir a

qualidade da imagem. Por exemplo, em equipamentos não-digitais de radiologia a

formação da imagem no monitor de televisão ou a sensibilização de um filme

radiográfico é proporcional à taxa de exposição. Portanto, doses muito reduzidas de

radiação podem gerar imagens com um brilho muito baixo, impossibilitando o

diagnóstico. necessário, pratsaber ponderar a qualidade da imagem e a

exposição do paciente.

A avaliação da qualidade da imagem pode ser feita a partir de parâmetros fisícos,

como contraste e resolução. O contraste radiográfico é a diferença de densidades óticas

entre dois pontos, enquanto que o contraste do monitor é a diferença de brilho entre os

pontos. A resolução é a habilidade de diferenciar dois objetos de alto contraste
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adjacentes. Tanto o contraste quanto a resolução da imagem são afetados pela

quantidade de ruído e pela borrosidade da imagem.

Em fluoroscopia existem duas formas de ruído: o ruido eletrônico e o ruído

quântico. O ruido eletrônico é proveniente de várias fontes eletrônicas e é significante

apenas quando o sinal de vídeo é muito baixo. Já o ruido quântico depende apenas do

número de fótons utilizados para formar a imagem.

A falta de constância da densidade de ftons numa imagem formada a partir de

uma exposição uniforme é denominada de ruído quântico. Isso é conseqüência da

natureza quântica dos ftons de raios-X utilizados para gerar a magem-. A distribuição

de fótons pode ser descrita por uma distribuição de Poisson. Na distribuição de Poisson

o desvio padrão é proporcional à raiz quadrada do número de fótons. Por isso, o ruido

quântico aumenta com a diminuição da exposição.

As características do sistema de recepção tamrbém interferem na dose e na

qualidade da imagem. A quantidade de radiação necessária para fornecer uma boa

imagem depende da sensibilidade do receptor. Quanto mais sensivel o receptor menos

radiação é necessária e menor a dose. Entretanto, o aumento da sensibilidade do

receptor tem como consequencia o aumento do ruído quântico, que é o fator limitante

no uso de receptores mais sensíveis.

É possível diminuir o ruído aumentando a borrosidade. A borrosidade da

imagem tende a suavizar a diferença de densidade entre pontos vizinhos porém,

consequentemente, também diminui a visibilidade de detalhes da imagem. A

,compensação do ruído com a borrosidade é algumas vezes utilizada em processos de

digitalização de imagens [ 11]

Vários parâmetros dos equipamentos de raios-X interferem diretamente na

,qualidade da imagem obtida e na dose no paciente. O aumento da tensão aplicada no

-lubo, por exemplo, diminui a dose, em contrapartida também diminui o contraste da

.Imagem. Para garantir uma boa prática radiológica é necessário, portanto, garantir o

bom funcionamento dos equipamentos de raios-X. Para tanto, é importante a

implantação de um programa de controle de qualidade. Dentro de um programa de

controle de qualidade são feitas mudanças nos procedimentos com o intuito de reduzir a

dose sem comprometer a qualidade da imagem. Os principais beneficios alcançados

comn a implantação de um programa de controle de qualidade são: melhoria da qualidade

da imagem, diminuição da dose paciente, redução da perda de filmes e do custo.
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Dentro de um programa de controle de qualidade são feitos testes periódicos

para verificação da qualidade e da constância dos equipamentos. Existem testes

específicos para os equipamentos de fluoroscopia. A Agência Internacional de Energia

Atômica (AEA) publicou metodologias para realização desses testes no protocolo

ARCAL XLIX [ 12]. No Brasil, o Mvinistério da Saúde publicou também um "Protocolo

de Avaliação de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico", do projeto

REFORSUS, que engloba também as unidades de fluoroscopia [13]-

Os principais testes apontados pelo Ministério da Saúde são:

1) Levantamento Radiométrico

2) Sistema de Colimação e Tamanho da Imagem

3) Exatidão e Reprodutibilidade da Tensão do Tubo

4) Camada Semi-Redutora

5) Rendimento do Tubo

6) Tempo Acumulado de Fluoroscopia

7) Taxa de Dose Máxima na Entrada do IR

8) Taxa de Dose na Entrada da Pele do Paciente

9) Ajuste do Mkonitor - Escala de Cinza

1 0) Resolução Espacial de Alto Contraste

1 1) Baixo Contraste

Uma verificação da eficácia do programa de controle da qualidade foi feita por

umgrupo de pesquisadores sob o ientação da LXEA (Agência Internacional de Energia

Atômiáca) e da CEC (Comissão da Comunidade Européia). O estudo foi feito em sete

países, incluindo o Brasil, e foram encontradas reduções de até 84% na dose de entrada

na pele após realização de mudanças de baixo custo nos procedimentos. como, por

exemplo, o aumento da filtração e da tensão ou a utilização de filmes de maior

sensibilidade [14].
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2.3 NÍvEIS DE REFERÊNCIA EM FLUOROSCOPIA

Em quase todos os países os sistemas de proteção radiológica adotados são

baseados em recomendações publicadas pela ICRP? (International Commission on

Radiological Protection). A CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) publicou

em 1988 dretrizes básicas gerais de proteção radiológica, CE-E30 [15],

baseadas na ICRP 26 [16] de 1977. Em 1996 foi aprovado, a partir de um trabalho

envolvendo centenas de organismos nacionais, o novo código internacional de

segurança e proteção radiológica, denominado ~B SS" (Inlernationai Basic Sandards

.for Proiection Againsi Jonizing Radiatoon andfor he Sifety of Radial/on Sources) [ 1 7],

baseado nas recomendações da ICRP? 60. No Brasil o Ministério da Saúde publicou as

Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico,

Portaria 453 de 01 de unho de 1998 [8], levando em cnsideração as recomendações da

lCRP 60, a BSS e ainda outras recomendações dos principais organismnos internacionais

e nacionais.

O conceito de nveis de referência de dia2nóstico surgiu pela primeira vez nas

recomendações da ICRP? de 1954, na qual houve, também pela primeira vez, a

preocupação de fazer algumas considerações sobre a proteção do paciente, devido ao

crescente uso da radiação para fins diagnósticos e terapêuticos. Nessas recomendações

foram elaborados os conceitos de justificação e otimização para pacientes [1 8].

Segundo a CRP, através da publicação de número 60 de 1991, o sistema de

proteção radiológica deve ser baseado em três principios: justificação, otimização e,

exceto para pacientes, limitação de dose individual e de risco [2]. A ICRP? 73 [3]

adaptou as recomendações de 1996 da ICRIP para as aplicações médicas.

Toda exposição médica deve ser devidamente justificada e só deve ser adotada

se o beneficio produzido por ela ao individuo exposto ou à sociedade for maior do que

os detrimentos provocados pela radiação.

Na otimização deve-se buscar doses tão baixas quanto razoavelmente exeqüiveis

(principio ALARA - As Low As Reasonablv Achievable), mas também tão altas quanto

necessário (principio AH.AN - As High As Necessarv). Na exposição médica o principio

da otimização foi, durante certo tempo, relegado. Como a prática médica traz beneficios

,diretos ao indivíduo exposto, muitas vezes não se tomnam as providências necessárias

para minimizar a dose. Otimizar um procedimento radiológico que tem por finalidade o
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diagnóstico é buscar a informação necessária ao diagnóstico com a menor dose possível

e sem fazer exposições desnecessárias [19].

Os limites de dose não são aplicáveis às exposições médicas, uma vez que isso

poderia trazer prejuízos ao fim diagnóstico ou terapêutico desejado. A ICRP 73 []

implementou o conceito de nveis de referência de- diagnóstico2 para exposições

médicas. Os níveis de referência de diagnóstico são aplicáveis apenas para exposições

médicas de pacientes e devem ter um caráter educativo para os médicos, técnicos e

tecniólogos, servindo de orientação para identificar casos em que as doses estejam

extraordinariamente altas ou baixas. Doses muito baixas podem gerar imagens

insuficientes ao diagnóstico, o que pode significar um prejuízo ao paciente ainda maior

do que doses muito altas. Os DRLs, entretanto, não representam limites entre a má e a

boa prática e, consequentemnente, não devem ser usados para fins legais.

Os DRLs possuem vários aspectos práticos interessantes. Eles devem ser

encarados como nveis de investigação e não como limites de dose. Valores que estão

de forma consistente acima dos níveis de referência devem ser investigados para

otimizar o funcionamento do equipamento ou dos procedimentos de operação.

Entretanto, valores de doses abaixo desses níveis não comprovam práticas otimizadas.

O conceito de otimização inclui tanto as doses quanto a qualidade das imagens.

Portanto os DRI-s devem estar vinculados a um programa de controle de qualidade e

devem ser utilizados de forma dinâmica em um processo continuado de otimização.

Além disso, os DRL-s não são aplicáveis para acientes individuais; eles são

comparáveis apenas a valores médios de amostras de pacientes. É importante garantir

que para procedimentos individuais os DRL-s sejam aplicados com flexibilidade para

que se possam utilizar doses maiores desde que seja clinicamente aconselhável [20-22].

A monitoração de dose é ainda mais importante na fluoroscopia, pois os

procedimentos são muitas vezes prolongados e, consequentemente, as doses são

normalmente maiores do que no radiodiagnóstico convencional. Um agravante no caso

da fluoroscopia é que não existe um limitante naturial da dose, como é o filme

radiográfico que, se for muito exposto, perde informação devido ao alto nível de

enegrecimento. O intenisificador de imagem não satura com a radiação e portanto o

cuidado com a dose recebida pelo paciente deve ser redobrado.

2 No texto o nome --Níieis de Referência de Diagnóstico- será abrev-~iado para DRLs
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Para determinar níveis de referência de diagnóstico é necessario, inicialmente,

estabelecer qual a grandeza dosimétrica a ser medida. Segundo a ICRP deve ser

escolhida "uma grandeza de fcil medida, normalmente a dose absorvida no ar, ou em

um material equivalente ao tecido na superficie de um fantomna simples ou de um

paciente representativo" [3]. Além disso, as grandezas devem ser de fácil compreensão

pelos técnicos, tecnólogos e médicos de radiodiagnóstico [18].

Para muitas práticas radiológicas já existem níveis de referência de diagnóstico,

mas para procedimentos de fluoroscopia estas doses ainda não foram determinadas. Os

únicos valores de referência para procedimentos de fluoroscopía. apresentados pela

Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) no código B SS publicado através da

Safety Series 115 de 1996 [17], mostrados na Tabela 1, são na verdade medidas do

rendimento do equipamento. Os níveis de referência devem ser específicos para cada

procedimento médico e também para cada instituição, região ou pais, levando em conta

as diversas situações econômicas, sociais e acadêmicas, além dos diversos tipos de

equipamentos.

Tabela - Taxa de dose para fluoroscopia para um paciente
adulto típico, IAEA Safety Series 1 15 [17]

Taxa de Dose de Entrada na Superficie

Modo de Operação (no ar com retrc>espalhamento)

(mGy./min)

Normal 2,5

Alto Nível 1 C0

Em fluoroscopia, uma série de fatores interferem na exposição do paciente 

radiação. Pode-se citar como fatores relevantes o equipamento utilizado, o tipo de

procedimento realizado, a cooperação do paciente e a experiência do mnédico que realiza

oexame. Representar a complexidade desses parâmetros em termos de grandezas é uma

tarefa muito árdua e os pesquisadores têm encontrado vários empecilhos na

determinação de nveis de referência de diagnóstico. Além disso, as principais normas

internacionais não trazem metodologias de determinação de DRL-s em fluoroscopia o

que acarreta nos diversos países uma variação grande de metodologias de medidas e até

de grandezas adotadas como níveis de referência.
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Existem diferentes protocolos adotados para medidas dos níveis de referência de

diagnóstico. Nos EUA o protocolo adotado foi a medida da exposição na entrada da

pele com uma câmara de onização na frente de um fantomra [23]. Já no Reino Unido e

na maioria da Europa, o protocolo adotado foi a medida da Dose de Entrada na Pele

(ESD) para radiografias individuais e do Produto Kerma-ArXÁrea (PK-x) para exames

complexos. A medida da dose de entrada na pele é norTnalmente realizada com o uso de

dosímetros termoluminescentes (TLDs), enquanto que a medida do PKÃ, deve ser

realizada com o uso de uma câmara de onização apropriada [24]. A discrepância entre

as grandezas adotadas nos EUA e na Europa para dosimetria nos pacientes é apontada

por Vafíó [20] como um problema que precisará ser discutido e resolvido futuramente

para que haja consenso nas próximas recomendações internacionais.

Atualmente, a grandeza mais utilizada em flujoroscopia é o produto kerma-

arXárea. O produto kermna-arXárea é um bom representante do risco devido à exposição

à radiação, porque mensura, além da dose, a área irradiada.

O produto kerma-arXárea (PjK--) é definido por [ 11]

pi, _ =K.. A)dA(1

ou seja, a integral do kerma-ar incidente (Kj) numa área A do feixe de raios-X,

perpendicular ao eixo do feixe. A definição do produto kerma-arXárea exclui a radiação

espalhada e, portanto, as medidas não devem ser efetuadas muito perto de nenhum meio

espalhador como, por exemplo, o paciente. O PK__ é expresso em unidade de Gy.cm2,
que é equivalente a J.Kg:,' .c 2 o útiplos.

O valor medido desse produto é independente da distância do foco, pois o

.kerma-ar diminui com o inverso do quadrado da distância enquanto a área aumenta com

• quadrado da distância e, portanto, o produto kerma-ar.Xárea permanece constante com

o aumento da distância, como mostra a Fig-ura 6.
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Figura 6 - Dependência das grandezas Kerma-Ar, Área e Produto Kerma-arXárea
com a distância.

É possível calcular o kerma-ar incidente a partir do produto kerma-arXárea,

desde que se faça a aproximação de que o kerma-ar incidente é constante na área de

integração. Assim [11]:

(2)

• K . . , ^

O kerma-ar de entrada na pele (Ka;e) é o kerma-ar medido na superfície do

paciente ou de um fantoma, e portanto inclui a radiação espalhada. O kerma-ar de

entrada na pele pode ser obtido a partir do kerma-ar incidente através da multiplicação

pelo fator de retroespalhamento (B). Assim, é possível relacionar o kerma-ar na entrada

da pele com o produto kerma-arXárea através da seguinte equação:
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p
K,~ = A ~x B (3

Em procedimentos de radiologia intervencionista, que muitas vezes geram doses

ao paciente muito elevadas, a medida de dose de entrada na pele é importante para

verificação dos riscos de efeitos deterministicos. Existem casos á documentados de

queimaduras que surgiram como conseqüência de uni procedimento intervenicionista

[25, 26].

O produto kerma-arXárea é uma grandeza intrinsecamente relacionada 
posibliddede efeitos estocásticos, ou sa, ao risco. Outras duas randezas

relacionadas ao risco são a dose absorvida nos rgãos e a dose efletiva. possivel,

através da utilização de programas de simulações numericas em Monte-Carlo, obter os

valores das doses absorvidas nos órgãos a partir do produto kerrrna-arXárea. Como

resultado da simulação numérica se obtêm fatores que convertem as doses na entrada da

pele, que podem ser obtidas do produto kerma-arXárea, para doses absorvidas nos

órgãos ou tecidos (DT).

Os programas de simulação fornecem fatores de conversão para paràmetros

fixos, como a tensão, a área de incidência, o tamanho do campo, etc. Porém, em

fluoroscopia esses parâmetros variam continuamente e a utilização desses programas

tem muitas limitações. A melhor forma de usar programas como esses para calcular

fatores de conversão para procedimentos de fluoroscopia é imaginar o exame como uma

composição de vários exames simples, que possuem os parâmetros relevantes fixos.

Para obter o fator de conversão para cada órgão é necessário então obter um fator de

conversão para cada um desses exames simples e depois compor o procedimento

completo.

É possível através da determinação das doses nos rgrãos obter a dose efetiva,

que é dada pela seguinte equação [3]:
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E=Yú H (4)

Onde E é a dose efetiva, ú é o fator de peso do rgão ou tecido e HT é a dose

equivalente no órgão ou tecido.

Para obter a dose efetiva a partir da dose nos rgãos é necessário determinar a

dose em pelo menos dez órgãos principais. Isso é, muitas vezes, um trabalho árduo-

Portanto Heron [27] buscou determinar fatores que fomecessem o valor de E

diretamente a partir do valor do produto kerrna-arXárea. Heron estabeleceu fatores de

conversão que, a princípio, permitem a determinação de E com uma incerteza menor do

que 30%. Entretanto, estudos posteriores mostraram que essas incertezas podem ser

bem maiores dependendo dos parâmetros envolvidos nos exames [28]. Para garantir

fatores mais confiáveis seria necessário aumentar o número de exames utilizados como

base para poder abranger variações maiores dos parâmretros comno a tensão, tamanho e

posição do campo de radiação.

2.4 DoSIMETRJA Em FLUOROSCOPIA

Devido à complexidade de fatores que interferem na dose do paciente durante

exames de fluoroscopia, ainda não existem níveIs de referência estabelecidos

internacionalmente para exames individuais, embora alguns países já tenham proposto

alguns valores.

A Tabela 2 mostra os valores de referência adotados no Reino Unido, nos Países

Nórdicos e na Alemanha. Os valores de referência do Reino Unido resultaram de

pesquisas de doses realizados na década de 1980 e são expressos em termos do terceiro

quril das medidas. Para os v'alores de referência nos Países Nórdicos foram utilizadas

duas grandezas: o Produto Kerma-ArXArea e o número de filmes. Entretanto, os valores

são expressos em termos das médias e não do terceiro quartil. Na Alemanha os níveis de

referência foram baseados em medidas realizadas nos anos de 1998 e 1999 e foram

expressos em termos do terceiro quartil das medidas.
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Tabela 2- Valores propostos para níveis de referência emi diferentes países.

UK [23] [22] Países Nórdicos [29] [22] Alemanha [30]

Exame (30 Quartil) (Média) (30 Quartil)

PA(Gy.cm 2 N0 de PK \ K (Gy.cm 2
PK.X ~Filmes (Gy-cm)

EED 3 (U Seriografia) 25 1 0,9 25 53

Esofagogramna 10o

Urografia Intravenosa 40 8,7 20

As doses são determninadas durante a realização de exames. No Reino Unido, por

exemplo, Broadhead e a [31] realizaram umi levantamento do PKA- em

aproximadamente 57.000 pacientes que fizeram examres em 40 salas de raios-X no

Norte da Inglaterra. O terceiro quartil de todas as medidas de cada tipo de exame foi1

tomado como dose de referência. As doses de referência encontradas para os exames de

Esofagograma e de Esôfago-Estômago-Duodenogramra (EED)3 estão mostradas na

Tabela 3.

Tabela 3-Níveis de referência encontrados por Broadhead e ai [3 1]

Exames Níveis de referência (Gy.cm 2)

Esofagzograma 9,44

EED 12,07

Na Espanha, Ruiz-Cruces et ai [32] fizeram um levantamento do PA em 175

procedimentos realizados no Hospital Universitário de Málaga. Os valores de doses

encontrados estão mostrados na Tabela 4.

3No texto. o exanie Esõfago-Estôiiago-Duodenogrania srá abreviado para EED.
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Tabela 4- Valores do PKA encontrados por Ruiz-Cruces et al [32]

Exames Produto kerrna-arXárea(Gy.cm~

Valores Médios *Terceiro Quartil

Esofagograma 5,26 ± 3,18 6,91

EED 39,85 ±20,21 53,3 1

*±Desvio Padrão

Na Holanda foram acompanhados 590 exames de EED em 10 hospitais

diferentes [3'] e o valor médio do PK.A obtido foi de 21 Gy.CM2 , enquanto que o valor

médio da dose efetiva obtido foi de 7mSv.

Na Itália, Padovan e al [3 4] fizeram um estudo de dose em 1 53 pacientes que

se submeteram a exames de EED na região nordeste. Os valores mé~dios encontrados

estão mostrados na Tabela 5.

Tabela 5 - Valores médios encontrados por Padovan e ai para exames de EED

na Itália [34].

N0 de radio2rafias por exame Tempo de Fluoroscopia (s) PKA (Gy. CM2)

139+±76 337 ±410 -38±27

*±Desvio Padrão

Também na Itália, Zonca e a [35] fizeram uma avaliação do impacto da

fluoroscopia digital na exposição do paciente. Para tanto, foram avaliados 20 pacientes

submetidos a exames de EED. Metade dos pacientes se submeteram a exames utilizando

equipamentos convencionais e a outra metade a exames utilizando equipamentos

digitais. Em cada procedimento foi medida a dose de entrada na pele com dosímetros

termoluminescentes em três pontos distintos: no umbigo, na região inferior da pélvis e

na testa. Os valores encontrados mostraram que as doses médias absorvidas na

fluoroscopia digital foram sempre inferiores às doses absorvidas na fluoroscopia

convencional, chegando a ser 66% menores na região uTnbilical.

Na China foram acompanhados 20 pacientes em exames de EED. Os exames

foram avaliados em quatro diferentes equipamentos, sendo cinco pacientes em cada

equipamento. A Tabela 6 mostra os valores obtidos. Os resultados mostraram que a
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variação das médias obtidas foi relativamente pequena considerando os desvios padrões

encontrados e o pequeno número de pacientes avaliados [36].

Tabela 6 - Valores médios de uma amostra de 20 exames de EE]) distribuídos em
quatro equipamentos diferentes na China [36].

Equipamento Número de Imagens * ep ep* PK.Ax * (Gy. cm2 )

(min)

1 ~~~9+±2,9 4,8 ±3'0 27,9±14,3

2 92 ± 16 6,1 23 13,6±2,5

3 ~~~5,2+±24 6,1+±2,6 188±9,7

4 6±0O 4,4 ±1,2 22,0+6,8

*±Desvio Padrão

A primeira pesquisa de dose em radiodiagnóstico feita no Vietrnã foi realizada

entre 1995 e 1997, em Hanoi. As medidas foram feitas em diversos hospitais e os

valores médios variaram muito [37]. A Tabela 7 mostra os valores extremos para

exames de EED.

Tabela 7 - Valores médios extremos para exames de EED obtidos a partir de uma
pesquisa em diversos hospitais no Vietrnã [37].

Tempo de Exposição (s) PKA(Gy.em2 )

Minimo máximo Mínimo máximo

16,2 121 0,4 5,4

No Brasil, estudos dosimétricos em fluoroscopia são muito raros. O principal

trabalho foi desenvolvido por Canevaro [4] e Canevaro & Drexler [-38,39] no Rio de

Janeiro junto a hospitais públicos e privados. Os resultados obtidos estão na Tabela 8,

que também mostra os valores deste produto para exames realizados na Espanha.
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Tabela 8- Resultados do produto kerma-arXárea para iferentes exames convencionais
de fluoroscopia, realizados no Rio de Janeiro e na Espanha [4,38,39].

PKA (Gy.cm)

Brasil Espanha

Exame Com Com

Fluoroscopia Intensi ficador Intenisi ficador
de Tela

De Imag>em de Imagem

EED 1 35 9332

Esofagograma 120 17 

Uretrocistografia - 44 28

Urografia Intravenosa -52 53

Costa e a [40] fizeram medidas em exames de Videofluoroscopia da

Deglutição no Brasil, nos quais é estudada a dinâmica da deglutição e as imagens são

gravadas em uma fita de vdeo. Existem outras formas de exec;utar este exame,

utilizando a fluoroscopia para visualização da deglutição e filmes radi'ográficos para

fixação da imagem. Entretanto, os exames de ideofluoroscopia da deglutição

apresentam-se mais completos pois as imagens são gravadas com boa qualidade,

preservando a função dinâmica, e podem ser revistas N vezes sem a necessidade de

expor o paciente várias vezes à radiação [41]. Os va.lores do produto kerma-arXárea

obtidos por Costa ei ai [40] para estes procedimentos estão na Tabela 9.

Tabela 9- Valores obtidos por Costa e ai [40] para exames de videofluoroscopia da
deglutição no Rio de Janeiro.

Idade Altura Peso kV m Tep PK

(anos) (M) (Kg) (min) (Gycm 2)

Média 5 3,5 1,57 55,7 65,5 1,23 7,07 41,0

Desvio Padrão 20,6 0,07 7,1 3, 5 0,26 0,67 8,8
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Alguns estudos apresentam resultados da dose de entrada na pele utilizando

dosimetros TL. A principal razão do não levantamento do produto kerma-arXárea

nesses casos é a indisponibilidade dos equipamentos necessários. Canevaro e ai [42],

no Brasil, e Verdun e ai [43], na Suíça, levantaram a dose de enirada na pele para

alguns dos exames de fluoroscopia. Verdun e a encontraram ua dose média de

entrada na pele para exames de EED de 63mGy. O estudo de Canevaro e a teve o

intuito maior de comparar as doses envolvidas em procedimentos de fluoroscopia

envolvendo tipos diferentes de equipamentos, no caso, a fluoroscopia de tela e a

fluoroscopia com intensificador de imagem. Os estudos mostraram que as doses

encontradas com o uso do intensificador de imagem são menores do que as doses

encontradas na fluoroscopia de tela.

No caso de exames pediátricos de fluoroscopia, há poucos resultados na

literatura. Os trabalhos de Servornaa e al [44] realizados em alguns exames infantis

complexos na Finlândia, apresentam resultados que estão mostrados na Tabela 10.

Tabela 1- Valores encontrados por Servon-aa el ai [44] para procedimentos infantis
complexos.

Faixa Valores Médios

Exame Etária N'de N0 de Tempo de PKA

(anos) Pacientes radiografias Fluoroscopia (s) (Gy. CM2)

o 4 8,0 94 0,7
Esofagograma 1-4 1 1 9 194 1,4

10-15 4 6,3 92 0,9

o 5 10 5 3 0,3)

1-4 7 1 1,3) 231 1,7
EED

5-9 1 26 1 032 5,3

10-15 7 10,1 228 6,5

Na Roméênia foi feito um estudo com 2400 pacientes submetidos a 20 tipos

diferentes de exames divididos em cinco faixa etárias: 0, 1, 5, i e 15 anos. A Tabela li1

resume os valores encontrados [45].
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Tabela 11-Valores de dose obtidos na Romênia para pacientes infantis de 5 faixas
etárias diferentes [45].

Faixa Etária Urografia Exeretora EED

(anos) PKA (Gy. cm 2) E (mSv) pk'X (Gy. em 2) E (mSv)

o 5,4+2,8 8,6 ±4,5-

1 10,8+4,7 6,1 ± 27-

5 6,2±3,3 3,8+±1,6 1,6+±0,8 1,0± 05

10o 14,1+9,0 4,2 ± 27 3,8 ±1,9 1,6±1,0

1 5 21,4±11,5 4,8 ± 26 8,4 ±5,1 2,1±]],

Além das medidas de dose durante os procedimentos com pacientes, existe

tLambém a possibilidade de estimar as doses a partir de simulações de exames utilizando

Fantomas. No caso da fluoroscopia, a simulação de procedimentos não é simples, pois

trata-se de um exame dinâmico em que muitos fatores variam ao mesmo tempo.

Entretanto, nos EUA essa é a forma mais adotada para estimar a exposição média à qual

os pacientes são submetidos. Em 1991 foi feita uma pesquisa nos equipamentos de

fluoroscopia pela National Evahiation ofX-Ray Tretids (NEXT) e a taxa de kerma-ar na

entrada da pele foi medida. A média obtida foi de 43mGy/min sem filtro e de

58mGy/min com um filtro de ,6mmCu utilizado para simular o brio, elemento de

contraste utilizado em alguns exames de fluoroscopia [46-48].
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3. METODOLOGIA

Dentre os diversos procedimentos de fluoroscopia, foram avaliados apenas os

procedimentos convencionais, através da determinação dos valores do produto kermna-

arXárea, o que exclui os procedimentos ntervencionistas e os procedimentos cardiacos.

Os exames convencionais são os mais simples e os que são realizados em maior volume

de um modo geral. Além disso, é possível encontrar urna grande diversidade de tipos de

equipamentos envolvidos nesses procedimentos, bem como médicoS com uma grande

variedade de experiência.

Existem cinco instituições médicas que fzem exames de fluoroscopia

convencional na Região Metropolitana do Recife. Dluas delas são públicas além de

serem hospitais-escola e as outras três são clínicas ou hospitais particulares. Dentro

desse conjunto foram realizadas medidas em três instituições, sendo duas públicas e

uma particular. Elas foram escolhidas por serem as de maior volume de pacientes e por

possuirem também diferentes equipamentos e abrangerem pacientes de diferentes faixas

etárias.

O equipamento de fluoroscopia da primeira instituição, denominada instituição

A, é um telecomandado da marca Phillips, modelo Super 80 CP, comn intensificador de

imagem de 9 polegadas e com o tubo de Raios-X sobre a mesa. Esse equipamento é o

mais moderno dentre os três equipamentos avaliados e apresenta vários recursos

automáticos, como, por exemplo, o controle automático da colimação e da exposição.

Os equipamentos da instituição B, da marca Siemens com intensificador de imagem de

9 polegadas, e da instituição C, da marca Toshiba com intensificador de imagem de 6

polegadas, são bem mais antigos do que o equipamento da instituição A e não possuem

nenhum controle automático. Ambos os equipamentos têm o tubo de raios-X localizado

sob a mesa.
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Em trabalhos anteriores realizados pela autora floram avaliadas as características

de operação desses equipamentos cujos resultados estão mostrados na Tabela 12 e

detalhados no Anexo A. Foram medidos também os valores dos rendimentos dos tubos

das três instituições e os resultados encontrados foram de 2,08mGy.m 2 /mA.min para a

instituição A, de 3,733mGy.m 2/mA.min para a instituição B e de 3,73 1

MGy.M2/mA.min para a instituição C.

Tabela 12- Resultado dos testes feitos nos equipamentos das instituições avaliadas.

Instituições
Testes

A B c

Colimação e

Tamanho da Imagem Aceitável X X

Exatidão e Reprodutibilidade

da Tensão Aceitável X X

Camada Semí-Redujtora Aceitável Aceitável Aceitável

Tempo Acumulado de

Fluoroscopia Aceitável Aceitável Não Aceitável

Taxa de Dose na Entrada

do Tu b o JJ X X X

Taxa de Dose na Entrada

da Pele do Paciente Aceitável X X

Ajuiste do Monitor -

Escala de Cinza Aceitável Aceitável Aceitável

Resolução Espacial

de A lto-Contraste Aceitável Aceitável Não Aceitável

X - teste que não pôde ser realizado.

3.1 AVALIAÇÃO DO PRODUTO KERMA-AR X ÁREA

Foram avaliadas as doses nos pacientes através, principalmente, do produto

kerma-arXárea (PKA) As medidas do PKA foram feitas utilizando uma câmara de



27

transmissão, de fabricação da PTW- Freiburg, modelo 57523, acoplada por meio de um

cabo a um medidor Diamentor M2 (Figura 7), modelo 5737, também de fabricação da

PTW- Freiburg, Alemanha [49].

(a) (b)

Figura 7 - 7a) Câmara de Transmissão, modelo 57523 da PTW- Freiburg, utilizada
neste trabalho; 7b) Medidor Diamentor M2, modelo 5737 também da PTW- Freiburg,

Alemanha.

Para dosimetria em aparelhos de raios-X, a câmara deve ser posicionada na saída

do colimador de forma que todo o feixe primário a atravesse. Para não impossibilitar o

uso do sistema luminoso a câmara é transparente à luz visível.

A câmara de transmissão e o Diamentor M2 foram calibrados pelo laboratório da

PTW - Freiburg. Porém, devido a prováveis diferenças nas condições de calibração e de

utilização, é necessário determinar um fator de correção para a leitura nas condições

relacionadas a cada aparelho de raios-X onde ela for instalada.

Para se obter o valor do fator de conversão foram comparadas as leituras da

câmara de transmissão com as obtidas com uma câmara de ionização previamente

calibrada, nas mesmas condições de irradiação. As medidas foram feitas

simultaneamente: a câmara de transmissão foi posicionada na saída do colimador e a

câmara de ionização no centro do feixe de radiação. A distância da câmara de ionização

ao foco não é importante, uma vez que o PKA independe da distância (Figura 6). O que é

importante é garantir que a câmara esteja distante de qualquer meio retroespalhador. Na

altura onde foi feita a medida com a câmara de ionização, foi realizada também a

medida da área do campo de radiação, através da exposição de um filme radiográfico. O

fator de correção é dado pela razão entre o PKA medido e o PKA calculado a partir da

multiplicação da dose medida com a câmara de ionização e da medida da área, como

mostra a equação abaixo [49, 50].
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PK cluao (5)
coreã A- (medido)

Os fatores de correção encontrados para cada um dos aparelhos estão na Tabela

13. Esses fatores, na realidade, representam uma média entre diversos fatores medidos.

Para se ter um fator mais fiel às mudanças que ocorrem durante os procedimentos,

foram obtidos fatores para diferentes tensões, utilizando tanto o modo escopia como

para o modo grafia do equipamento. Os erros relativos (percentual do desvio padrão

dividido pela média) dos fatores de conversão estão mostrados também na Tabela 13.

Tabela 13- Fatores de correção para cada um dos equipamentos utilizados.

Instituição A 13 c

Fator de Correção 0,880 0,835 0,802

Erro Relativo 3,3% 5, % 1,0%

Valores mais reais do PK.A São obtidos a partir da multiplicação dos valores

medidos com a câmara de transmissão durante o.s procedimentos pelo fator de

conversão.

3.2 EXAMES AvALiADos

Os tipos de exames avaliados em cada ua das instituições não foram

necessariamente os mesmos, uma vez que nem todos os exames são executados nas três

instituições. As instituições B e C realizam uma variedade menor de exames utilizando

fluoroscopia devido ao tipo do equipamento utilizado nesses locais. Os equipamentos

das instituições B e C só permitem a colocação de dois tamanhos de f.ilmes: o filme 18 x

24cm e o 24 x 30cm. Como o tamanho do campo é restrito, muitos exames contrastados

não podem ser realizados na fluoroscopia. Além disso, os equipamrentos não são de

controle remoto, o que toma a sua operação cansativa e obriga a permanência dos

médicos junto aos pacientes, aumentando a dose recebida por esses trabalhadores. Já o
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equipamento da instituição A oferece muito mais recursos operacionais, como o

controle remoto e uma variedade muito maior de filmes podem ser utilizados, portanto,

nessa instituição, a diversidade de exames realizados é maior. Este último equipamento

também é mais moderno e apresenta recursos automáticos, como o controle automático

do brilho e do tamanho do campo. Os exames realizados em cada instituição são:

,-In.situição A: Urografia Excretora (ou Intravenosa), Uretrocistografia

(Miccional e Retrógrada), Esofagograma, EED (E~sofago-Estomago-

Duodenograma), Trânsito Intestinal e Colangeografia.

instituição B: EED (Esofago-Estomago-D)uodenograma>, Esofagograma,

Uretrocistografia (Miccional) e Videofluoroscolpia de Deglutição.

Intii ção C: EED (Esofago-Estomago-Dtuodenograma), Uretrocistografia

(Miccional), Proctografia e Videofluoroscopia (ia Deglutição.

As principais características desses exames estão sintetizadas na Tabela 14.

Tabela 14- Principais caracteristicas dos exames de fluoroscopia avaliados.

Exame (Instituições que órgãos Investigados Elemento de Injeção via
realizaram) Contraste

Urografia Excretora (A) Rins, Ureteres e lodo Venosa
Bexiga

Uretrocistografia (A, B e C) Bexiga lodo Uretra]

Esofagograma (A e B) Esôfago Bário Oral

EED (A, B e C) Esôfago, Estômago e Bário Oral
Duodeno

Trânsito Intestinal (A) Duodeno e Intestino Bário Oral

Colageogafia(A)Sistema Vesículo looPapila (com
Colangeogratia (A)Biliar Iooentubamento)

Proctografia (C) Porção Final do Bário Anal
Intestino

Videofluoroscopia da Dinâmica da Bário Oral
Degiutição(B e C) Deglutição
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O volume de exames das instituições avaliadas também foi muito diferente. Na

instituição A foram feitas medidas do final do mês de novembro de 2000 até o meio do

mês de janeiro de 2001. Foram avaliados um total de 77 procedimentos:. 38 Urografias

Excretoras, 8 Uretrocistografias, 1 1 Esofagogramas, 7 EEDs, 4 Trânsitos Intestinais e 9

Colangeografias. Na instituição B foram feitas medidas a partir de meados de janeiro até

o final de fevereiro de 2001. Foram avaliados um total de 64 procedimentos: 38 EEDs,

12 Uretrocistografias, 2 Esofagogramas e 12 Videofluoroscopias (a Deglutição. Na

instituição C foram feitas medidas no mês de abril 2001. Foram avaliados um total de

49 procedimentos.- 20 EEDs, 3 Uretrocistogralias, 10 Prcctografias e 16

Videofluoroscopias da Deglutição.
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4. RESULTADOS E DiscussÃo

4.1 Avaliação do Produto Kermna-Ar X Área

No Anexo B são apresentadas as principais caracteristicas dos pacientes que

realizaram exames nas instituições A, B e C e os valores tpicos encontrados para as

grandezas de referência avaliadas: número total de radiografias, tempo de escopia e os

produtos kerma-arXárea parciais e totais.

As Figuras 8, 9 e 10 mostram as distribuições dos exanies realizados nas

instituições estudadas por faixas etárias, respectivamente. Na instituição A foi possível

efetuar o estudo em 6 tipos de exames de fluoroscopia enquanto nas outras instituições

(B e C) só foi possível estudar 4 tipos de exames, sendo um deles a videofluoroscopia

da deglutição que só será analisada mais tarde. Com relação à faixa etária dos pacientes

pode-se verificar, através das Figuras 8, 9 e 10, que a instituição A possui um público

basicamente adulto enquanto que a instituição B atende fundamentalmente crianças e

que na instituição C o público é diferenciado, dependendo do exame.
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Figura 8- Distribuição dos exames por faixa etária na instituição A.
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10-lano

" 1 D 1-5 anos
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EED Uretrocistografia Esofàgograma

Figura 9 - Distribuição dos exames por faixa etária na instituição B.
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anos

5-15 anos

20-50 anos

>50 anos

EED Uretrocistografia Proctografia

Figura 10 - Distribuição dos exames por faixa etária na instituição C.

A Tabela 15 mostra os valores dos terceiros-quartis dos tempos de escopia e dos

números de radiografias utilizados nas três instituições, para os diferentes tipos de

exames. Observa-se pelos valores obtidos que, para exames semelhantes, a instituição A

foi a que apresentou os menores números de radiografias e os menores valores de

tempos de escopia dentre as três instituições. Este resultado é possivelmente

conseqüência das características dos equipamentos, uma vez que o da instituição A é o

mais moderno, permitindo os ajustes automáticos de exposição e de colimação do feixe

em função das características do paciente.
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Tabela 15 - Valores dos terceiros-quartis do número de radiografias e dos tempos de
escopia para os exames avaliados em cada uma das três instituições.

Instituição A

Número de Radiografias Tempo de Escopia (min)

Urografia Excretora 7,00 1,50

Uretrocistografia 5,5 2,3

Esofagograma 7,0 2,40

EED 10,0 4,2

Trânsito Intestinal 9,8 7,9

Colangeografia Endoscópica ,56

Retrógrada8,56

Instituição B

Número de Radiografias Tempo de Escopia (mmn)

EED 11,0 5,7

Uretrocistografia 10,3 3,8

Esofagograma 8,3 4.5

Instituição C

Número de Radioglrafias Tempo de Escopia (min)

EED 14,0 6,3

Uretrocistografia 10,5 3,96

Proctografia 5,00 1,63

A Tabela 16 mostra os valores dos terceiros quartis dos produtos kerma-arXárea

encontrados nas três instituições para os diferentes tipos de exames.
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Tabela 16 - Valores dos terceiros quartis dos produtos kerma-arXárea encontrados para
os exames avaliados em cada uma das três instituições.

Produto Kerma-ArXÁrea Total (Gy.cm2)

Urografia Excretora

Uretrocistografia

Esofagograma

EED

Trânsito Intestinal

Colangeografia

Endoscópica Retrógrada

Proctografia

Instituição A

7,9

9,1

4,5

12,3

27

17

-

Instituição B

-

29

28,9

44

-

Instituição C

-

18,5

-

51

-

51

Na Figura 11 são comparados os resultados encontrados para os exames de EED

e de Uretrocistografia, que foram os únicos exames realizados nas três instituições.

0

Instituição A

Instituição B

Instituição C

Escopia Grafia

EED

Total ' Escopia Grafia Total

Uretrocistografia

Figura 11 - Comparação dos produtos kerma-arXárea parciais e totais
para exames realizados nas três instituições.
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Pode-se perceber, a partir da Figura 11, que em ambos os exames os produtos

kerma-arXárea devido à escopia nas instituições B e C são bem mais elevados do que na

instituição A, e que os valores na instituição B são superiores aos da instituição C,

apesar dos tempos de escopia da instituição B serem ligeiramente menores do que os da

instituição C. A possível razão para este comportamento é o maior valor da corrente

utilizada na instituição C durante a escopia. De fato, a Figura 12 mostra que o valor do

terceiro quartil das correntes utilizadas na instituição B é da ordem do dobro do valor

encontrado na instituição C, o que justifica o resultado obtido. Como foi explicado

anteriormente, os menores valores do produto kerma-arXárea relativo à escopia

encontrados na instituição A devem-se às características do equipamento, que permite

um controle automático da exposição e da colimação do feixe, o que é uma ferramenta

importante na redução da exposição durante a escopia.

cio

o
Produto mAs

EED

Instituição Al

• Instituição B

D Instituição C

Produto mAs

Uretrocistografia

Grafia

Corrente

EED

Corrente

Uretrocistografia

Escopia

Figura 12 - Comparação entre os valores da corrente de escopia e do produto
mAs da grafia utilizados nas três instituições para os exames de EED e

Uretrocistografia.
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O comportamento anterior não observado com relação aos produtos kerma-

arXárea relativos à grafia. Neste caso, a instituição B apresenta os menores valores,

enquanto que a instituição C apresenta os maiores. Na instituição A são observados

valores do produto kermna-arXárea maiores do que na nstituição B, devido ao fato de

que na instituição A existe a possibilidade do uso de ilmes radiográficos maiores do

que 24x30cm e 18x24cm que são as únicas opções para o equipamento) da instituição B.

Além disso, a técnica utilizada pela instituição A para a grafia emprega um valor do

produto mAs maior do que das outras instituições, conforme visto na Figura 12. A

junção do maior campo de irradiação com o maior mAs explica o fato do kerma-

arXárea em A ser maior do que em B, apesar das melhores características do

equipamento. Entretanto, vale ressaltar que os pacientes da instituição A são todos

adultos, razão pela qual se utilizam técnicas com maiores mAs e kV com relação à

instituição B. Além disso, o rendimento do tubo na instituição A é inferior ao

rendimento do tubo nas instituições B e C obrigando a utilização de correntes maiores

para sensibilização do filme4 .

Com relação à instituição C, observa-se que os v'alores do kernia-arXárea para os

exames de EED e Uretrocistografia são da ordem de 10 vezes maiores do que os valores

encontrados para a instituição B e da ordem de 4 vezes maiores do que os valores

encontrados para a instituição A (Figura 1 1). Apesar da área do campo de irradiação

utilizado em C ser maior do que e da instituição A, o número de radiografias é maior

para esses exames. Além disso, a filtração total4 do equipamento da instituição C é

menor do que das outras instituições, o que influencia fortemente os valores do produto

kerma-arXárea encontrados.

A Figura 1 1 também mostra que os produtos kerma-arXárea totais para os

exames de EED e Uretrocistografia, nas instituições B e C, são maiores do que na

instituição A. No caso do exame de EED, o fator de aumento chega a ser da ordem de 4

vezes e no exame de Uretrocistografia chega a ser da ordem de 3 vezes. Este fato é

preocupante, uma vez que os pacientes das instituições B e C são, em sua maioria,

crianças. No caso da instituição B, a maioria dos pacientes são recém-nascidos.

-Ver Anexo A.
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A Figura 13 compara os valores encontrados neste trabalho para pacientes

infantis com os valores encontrados por outros pesquisadores que também avaliaram

procedimentos com um público infantil.

Instituição B

Instituição C

• Finlândia

D Romênia

1-5 j 5-10 110-15

EED Uretrocistografia

Faixa Etária (anos)

Figura 13 - Comparação dos resultados obtidos neste trabalho com os resultados obtidos
na Finlândia [44] e na Romênia [45] para pacientes infantis.

Os resultados mostram que os valores encontrados neste trabalho são bem mais

altos do que os encontrados nos outros trabalhos citados. O resultado obtido neste

trabalho chega a ser mais de 100 vezes maior do que o obtido na Finlândia [44]. Isto só

agrava o quadro já discutido, uma vez que os pacientes infantis demandam cuidado

especial em relação aos adultos, porque têm uma expectativa de vida maior e são mais

radiossensíveis. Estes resultados ressaltam a necessidade de otimização dos

procedimentos realizados nas instituições B e C, a fim de minimizar os riscos

decorrentes da exposição à radiação.
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A Figura 14 mostra os valores do produto kerma-arXárea encontrados neste

trabalho para os exames de EED, Esofagograma e Urografía Excretora, comparados

com os níveis de referências de diagnóstico (DRLs) estabelecidos no Reino Unido, nos

Países Nórdicos e na Alemanha. Não são apresentados os resultados dos demais exames

pois, não foram encontrados na literatura DRLs para esses exames.

60

50-

40 I
í

3 0 |

20-

10

0

• Reino Unido

• Países Nórdicos

El Alemanha

D Instituição A

D Instituição B

• Instituição C

EED Esoiàgpgrama Urografía Excretora

Figura 14 - Comparação dos valores dos produtos kerma-arXárea encontrados neste
trabalho com níveis de referência propostos em alguns países.

Os dados mostram que, com exceção do exame de EED, os valores dos produtos

kerma-arXárea encontrados para as instituições B e C são maiores do que os DRLs dos

países citados, enquanto que os valores da instituição A são menores. Este fato

novamente ressalta a influência das características do equipamento da instituição A, que

é de última geração, uma vez que não foram constatadas diferenças significativas entre

os procedimentos adotados pelos médicos nas três instituições. Vale ressaltar,

entretanto, que o fato das doses na instituição A serem inferiores às doses nas outras

instituições e em outros países não permite afirmar que os procedimentos realizados na

instituição A estão otimizados. Para uma definição dos valores de referência é
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necessário um estudo da qualidade da imagem e da dose, o que não é o escopo deste

trabalho.

No caso do EED, os valores encontrados para as instituições B e C são da ordem

do dobro dos valores de referência do Reino Unido e dos Países Nórdicos, embora

próximos aos valores de referência da Alemanha. Entretanto, é importante ressaltar que

o valor de referência definido para o exame de EED na Alemanha é para pacientes

adultos, o que não é o caso das instituições B e C.

Na Figura 15 é mostrada a comparação dos resultados deste trabalho com os

encontrados por Canevaro [4] e Canevaro & Drexler [38,39] em exames de fluoroscopia

realizados no Rio de Janeiro.

Instituição A

• Instituição B

D Instituição C

D Rio de Janeiro

Urografia Uretrocistografia
Excretora

FFD Esofagograma

Figura 15 - Comparação dos resultados obtidos neste trabalho com o resultados
encontrados por Canevaro [4] e Canevaro & Drexler [38,39] no Rio de Janeiro.

Os dados novamente mostram os valores do produto kerma-arXárea da

instituição A inferiores aos valores encontrados no Rio de Janeiro, que também se

referem a medidas com um hospital-escola. De um modo geral, os valores encontrados

no Rio de Janeiro refletem a situação encontrada neste trabalho, evidenciando que o

panorama nacional é o mesmo.
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Um exame especial, denominado Videofluoroscopia da Deglutição, foi também

avaliado nas instituições B e C. A Tabela 17 mostra os resultados das principais

grandezas avaliadas em função dos valores médios e dos terceiros quairtis das medidas.

Tabela 17 - Valores dos produtos kerma-arXárea referentes aos exames de
Videofluoroscopia da deglutição realizados nas Instituições B e C.

Instituição B :12 Procedlimentos
Distribição pr SexoMasculino Feminino
Distribuição por Sexo 50% 50%

Idade(anos Tenão (k) MATempo de PKA(GY. CM2)
Idade (anos) ensão (kV) mA Escopia (min) Total

Valores Médios 1 1 78,4 1,3 2,9 14,5
Terceiro Quartil 7 77,3 1,2 4,0 19,2
Desvio Padrão 22 3,1 0,2 1,4 6,7

Instituição C: 16 Procedimentos
Distribição pr SexoMasculino Feminino
Distribuição por Sexo56,3% 43,7%

Idad (ans) ensã (kV mATempo de PKAx(Gy. CM2 )
Idade (anos) ensão (kV) mA Escopia (min) Total

Valores Médios 49 86,0 1,8 ., 1 54,0
Terceiro Quartil 72 85,0 2,3 '5,8 55,7
Desvio Padrão 29 5,3 1,3 1,0 52,9

Neste caso, o público da instituição B foi predominantemente infantil, enquanto

que o público da instituição C foi predominantemente adulto. Os valores do terceiro

quartil da corrente e do tempo de escopia foram maiores na instituição C, o que justifica

os valores mais elevados para o produto kerma-arXárea encontrados nesta instituição.

Costa ei al [40] também levantaram dados sobre este exame rio Rio de Janeiro e

uma comparação entre os valores encontrados no seu trabalho e neste trabalho está

mostrada na Figura 16. O produto kerma-arXárea encontrado por Costa e ai foi um

valor intermediário entre os valores encontrados nas instituições daqui do Recife.
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• Instituição B

• Instituição C

• Rio de Janeiro

Idade (anos) kV mA Tempo (min) Pka (Gy.cm2)

Figura 16 - Comparação entre os valores encontrados neste trabalho e os
encontrados por Costa et ai [40] no Rio de Janeiro para exames de

videofluroroscopia da deglutição.

Poucos trabalhos são encontrados sobre este procedimento específico, porém

não se pode relegá-lo a segundo plano pois as doses envolvidas nestes procedimentos

são da ordem das doses envolvidas nos demais procedimentos fluoroscópicos. Um

agravante no caso da videofluoroscopia da deglutição é que os médicos que realizam o

exame são fonoaudiólogos que normalmente têm poucos conhecimentos sobre as

práticas de proteção radiológica. É necessário realizar mais esforços para fornecer a

esses profissionais uma formação sólida em conceitos físicos de radiologia e de

proteção radiológica.
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5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos mostraram que os altos valores dos produtos kerma-

arXárea obtidos nas instituições B e C, comparados à instituição A, são devido às

ferramentas adicionais existentes no equipamento da instituição A, que é mais moderno.

Destas ferramentas, os controles automáticos de exposição e de colimração do feixe são

os que mais contribuem na redução da exposição do paciente.

Os valores dos produtos kerma-arXárea obtidos nas instituições B e C são mais

elevados do que os valores obtidos em outros paises; para pacientes adultos, o que

mostra que os procedimentos realizados nessas instituições não estão oitimizados.

A comparação dos resultados deste trabalho com o realizado no Rio de Janeiro

mostrou que os resultados foram semelhantes, o que comprova que o panorama nacional

é parecido.

Conclui-se que existe a necessidade da ampliação do estudo visando a avaliação

da qualidade da imagem e a implantação de programas de controle de qualidade em

fluoroscopia, visando a otimização das práticas e a rdução do risco decorrentes da

exposição à radiação.

E importante que este levantamento dosimétrico sej.a continuado, para que se

avalie uma amostra maior de pacientes e que se obtenham valores mais significativos

que permitam o estabelecimento de níveis de referência para o país.
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ANEXO A

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO Dos EQUIPAMENTOS
DE FLUOROSCOPIA NO RECIFE

Entre os vários paràmetros que interferem diretamente nas doses recebidas pelos

pacientes e na qualidade da iagem está com certeza a condição, de operação do

equipamento de railos-X. A falta de conformidade desses equipamientos com os padrões

aceitáveis pode acarretar doses altas com baixa qualidade de imagem. Com o intuito de

verificar as condições de operação dos equipamentos de fluoroscopia o Recife foram

realizados testes de controle de qualidade em trés instituições de radiologia. Esses testes

foram baseados no protocolo nacional do REFORSUS [13] A Tabela 18 mostra os

testes realizados em cada instituição.

Tabela 18 - Lista dos testes dos equipamentos realizados em cada instituição.

Instituiçõesc

Testes

Levanitamentio Radiométrico X X X

Colimação e Tamaniho da Imagem 1X X

Exatidâo e Reproduntbilidade da Tenisão 1 X

Camada Semi-Redutora 1, 1 1

Tempo Acumulado de Fluoroscopia 1 1 1

Taxa de Dose ia Entrada do Tubo HI X X X

Taxa de Dose lia Enit. da Pele do Paciente 1X X

Ajuste do Moitior - Escala de Cin:za 1 1 1

Resolução Espacial de AlIto-Conitraste 1 1 1

Baixo Conitraste X X X

1 Teste realizado.

X -Teste não realizado.
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Os testes marcados com X não foram realizados por causa da não

disponibilidade dos dispositivos de teste para sua realização ou por limitações dos

equipamentos. No caso do Levantamento Radiométrico, este teste nãc. foi realizado pois

não se refere ao funcionamento do equipamento.

A. 1. Teste de Sistema de Colimação e Tamanho da limaigem

Instituição A:

Co/incão: O desvilo encontrado foi de 1,08 cm, estando, porianto, dentro do limite de

aceitação (menor do que 2%1/ da distância foco-filme, que era 95cm).

Tancanho do Campo: Cir = 1, 14 (razão entre as diagornais do campo de luminoso e da

imagem no filme), estando, portanto, dentro do intervalo aceitável (de 0,85 a 1 1 5>

Distorção: A distorção encontrada para a imagem no monitor foi de 0 e no filme foi

de 3),6%,/, estando ambas dentro do limite aceitável (10%).

A.'-. Teste da Exatidão e Reprodutibilidade da Tensão

Instituição A:

Exatião: O maior desvio encontrado foi de 5.0 estando dentro do limite de aceitação

(10%).

Reprodiítibi/idade: O desvio encontrado foi de 2,4%/o. estando dentro do limite de

aceitação (10%1/).

A.3. Teste da Camada Semni-Redutora

Instituição A:

As camadas semni-redutoras encontradas para escopria e para a grafia foram de,

respectivamente, 4,36mmrrAl e 393mimAl para 9kV. estando ambas dentro do limite

de aceitação (maiores do que 3rrrAI).



54

[Instituição B:

As camadas semi-redutoras encontradas para escopia e para a grafia foram de,

respectivamente, 3,78mm-rAl e 3,8mmAl para 85kV. estando ambas dentro do limite de

aceitação (maiores do que 2,8rrmAI).

Instituição C:

As camadas semi-redutoras encontradas para escopia e para a rafia foram de,

respectivamente, 2,80n-mA e 2,97m-mAi para 80kV. estando ambas dentro do limite

de aceitação (maiores do que 2,6m-mAl).

A partir dos valores das Camadas Semi-Redutoras possível calcular a filtração

total do equipamento através da equação [5 1]

Ei/tração Total/ 122,73 CRç 'i(6)kí1-

Na Tabela 19 estão mostrados os valores encontrados para a filtração total em

2ada um dos equipamentos. Para calcular a filtração total foi considerado o valor médio

entre as CSR encontradas em cada um das instituições para escopia e para grafia.

Tabela 19 - Valores da filtração total para
os equipamentos das três nstituições

avaliadas.

Instituição Filtração Total (mmAl)

A 5,2

B 4.8

c 3.4
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A. 5. Teste do Tempo Acumulado de Fluoroscopia

Instituição A:

O sinal sonoro foi acionado aos 5 e aos 10 minutos. Resultado, portanto. aceitável.

Instituição B:.

O sinal sonoro foi acionado aos 4,5 e aos 9 minutos. Resultado, portanto, aceitável.

Instituição C:

O cronômetro do equipamento só media até 5 minutos e não acionava nenhum sinal

sonoro. Resultado, portanto, não aceitável.

A.6. Teste da Taxa de Dose na Entrada da Pele do Paciente.

Instituição A:

O valor encontrado para a taxa de dose na entrad.a da pele d paciente foi de

10,54mGy/min, estando dentro do limite de aceitação (menor do que OOmrGy/min).

A. 7. Teste do Ajuste do Monitor - Escala de Cinza

Em todas as instituições foi possível observar a escala completa de cizas. Resultados.

portanto, aceitáveis.

A.8. Teste da Resolução Espacial de Alto Contraste.

Instituição A:

O valor encontrado para a resolução espacial foi de 1,2 PL/mm, para um campo de 18 X

24 cm, estando dentro do limite de aceitação (maior do que -1,2 PLÍ'mm).

Instituição B:

O valor encontrado para a resolução espacial foi de 1,6 PL/mm, para um campo de 18 X

24 cm, estando dentro do limite de aceitação (maior do que -1L2 PL/'mm).
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Instituição C:

O valor encontrado para a resolução espacial foi de 1,0 PL/mm, para um campo de 18 X

24 cm, estando fora do limite de aceitação (maior do que -1,2 PL/mmn).

A instituição A foi a que apresentou o equipamento de melhor desempenho,

apresentando apenas um rendimento do tubo abaixo do intervalo recomendado. Os

equipamentos das instituições B e C são bem mais antigos do que o da instituição A e os

poucos testes que foram possíveis de serem realizados mostraram que as condições de

operação desses equipamentos não são boas, sobretudo o equipamento da instituição C.

As condições impróprias de operação desses equipamnentos comprovam que há uma

urgência na implantação de um Programa de Controle dc Qualidade.
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ANExo B

TABELAS CONTENDO AS PRINCIPAIS CAR.ACTERISTICAS DOS PACIENTES QUE

REALizARAM EXAMES NAS NSTITIÇÔEs A- B E C E OS VALORiES TíPICOS

ENCONTRADOS PARA As GRANDEZAS DE REIERÊNCi.A AVALIADAS
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Tabela 20 - Principais características dos pacientes da instituição A.

Urografia Intravenosa 38 Procedimentos
Distribição pr SexoMasculino Feminino
Distribuição por Sexo ~~44,7% 5 5,3 %

ldade (anos) Peso (kg-) Altura (m)
Valores Médios 3 7 65 1,63
Terceiro Quartil 46 76 1,70
Desvio Padrão 18 1 :3 0.13

Uretrocistografia 8 Procedimentos
Distribição pr SexoMasculino Feminino
Distribuição por Sexo ~75%/ -25% 

Idade (anos) -- Peso (ko) Al tu ra (m)
Valores Médios 42 59 1,624
Terceiro Quartil 49 61 1,658
Desvio Padrão 17 1:2 0.055

- ____ Esofagograma: 11 Procedimentos
Masculino Feminino

Distribuição por Sexo 54,5% 45,5%
Idade (anos) Peso (kg,) Altura (m)

Valores Médios 59 5:2 1,647
Terceiro Quartil 75 60 1,665
Desvio Padrão 19 1 5 0,067

EED : 7 Procedimentos
Masculino Feminino

Distribuição por Sexo 42,90,/o 57,1%
- -~~~ - Idade (anos) Peso (kg) Altura (m)

Valores Médios 41 4,4 1,42
Terceiro Quartil 67 66 1,62
D-esvi-o Padrão __ 2 _ _ 40.3 5

_____ ~TrânsitoIntestinal 4 Procedimentos
Distribição pr SexoMasculino Feminino
Distribuição por Sexo ~50% 50%

Idade (anos) Peso (kg) Altura (m)
Valores Médios 3 6 55 1,57
Terceiro Quartil 42 64 1,65
Desvio Padrão 11 19 0,10

Colangeografia Endoscópica Retrógrada 9 Procedimentos
Distribição pr SexoMasculino Feminino
Distribuição por Sexo ~44,4% 55,6%

Idade (anos) Peso (kg) Altura (m)
Valores Médios 5 3 68,3 1,63 5
Terceiro Quartil 59 70,3 1,690
Desvio Padrão 19 6,8 0,08 1
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Tabela 21 - Valores tpicos referentes aos exames da instituição A.

Urografia Intravenosa 38 Procedimentos

Temcpid Número de PK-(Gy.cnm2) PKA(Gy.m) PK-k(Gy.cm2 )
Escoia Radiografias Escopia Gr-afia Total

Valores Médios 1,19 7,11 3,0 4,1 7,0
Terceiro Quartil 1,50 7,00 3,6 4,8 7,9
Desvio Padrão 0.57 0,86 3,2 1 8 4.6

Uretroeistografia 8 Procedimentos

Temcp d Número de PKAx(Gy.cm') PK,)(Gy.cm) PK.(G.cnl)
Escoia Radiografias Escopia G r afi a Total

Valores Méis1,6 5,1 4,7 1.65 5.9
Terceiro Quartil 2,3 5,5 7,9 1.82 9.1
Desvio Padrão 1,1 1,4 3,7 0.48 3.7

Esofagograma : 11 Procedimentos

Temcp d Número de PKA(Gy.cni) PKA(Gy.cm 2 ) PK.k(Gy. CM2)

(mm) Radiografias Escopia Grafia Total

Valores Médios 3,03) 6,1 4,7 1. 3 2 6,1
Terceiro Quartil 2,40 7,0 2.8 1.82 4.5
Desvio Padrão 4,23 2, 3 9,3) 0.80 9,0

EED : 7 Procedimelitos
Tempo de Número de PKidGy.cmD2 PK\(Gv.cm2 ) PKdí,Gy.cm 2)

Escoia Radioçorafias Escopia Grafia Total

Valores Médios 339, 1 6,7 2,8 8,6
Terceiro Quartil 4,2 10,0 10,5 4.1 12.3
Desvio Padrão 1,2 1,5 5, 3 1,8 7.0

Trânsito Intestinal 4 Procedimentos

Tempo de Número de PKx(Gy.cm2) PK_)(Gy.cm2 ) PK.X,(Gy.eCM 2)

Escopia Radiografias Escopia Grafia Total
(min)

Valores Médios 5,6 8.8 1 5 5.6 20
Terceiro Quartil 7,9 9.8 21 6,8 27
Desvio Padrão 2,9 2,9 13) 2.7 1 5

Colangeografia Endoscópica Retrógrada 9 Procedimentos
Tempo de Número de PKA'(GY.CM) PK,(Gy. CM2) PKÀ,(Gy. CM2)

Escoia Radiografias Escopia Grafia Total

Valores Médios 4,2 4,4 13i 2.7 16
Terceiro Quarfil 5,6 5,0 13, 2,6 1 7
Desvio Padrão 332,4 1 1 1,9 12



60

Tabela 22 - Principais características dos pacientes da instituição B.
EED 38 Procedimentos

Distribição pr SexoMasculino Feminino
Distribuição por Sexo ~~60,5% 3 9,5%

- - ~Idade (anos) Peso (kg)' Altura (m,)'
Valores Médios 1,2 8,9 0,68
Terceiro Quartil 1,5 11,0 0,71
Desvio Padrão 1,7 6.0 0,21

Uretrocistografia 12 Procedimentos
Distribição pr SexoMasculino Feminino
Distribuição por Sexo ~~~5O010 5 0%-

ldade (anos) Peso (k-)' Altura (i) 1

Valores Médios 3,1 9.4 0,81
Terceiro Quartil 4.4 14,4 0,89
Desvio Padrão 3,6 6.3 0,23

Esofagograma 2 Procedimentos
Masculino ~Feminino

Distribuição por Sexo Macuin
0 100%

Idade Peso kg)' Altura (m)1

Paciente 1 20 dias 2.6
Paciente 2 1,3) anos

Valores Médios 0,7 anos 2)5
Para pacientes infantis freqüenleiilte não foi possíi el registrar o peso e a altura das crianças pois os

responsáveis não souberam informar e não dispúflnos dos equipanientos necessários para efetuarmos
as devidas medidas.

Tabela 23 - Valores típicos referentes aos exames da instituição B.
EED 38 Procedimentos

Tempo de Número de PK.A(G3y.cm 2) PKA{'Gy. CM2) PKÃ,(Gy. CM2)
Escopia

(min) Radiografias Escopia Grafia Total

Valores Médios 4,5 9,9 32 1,27 3)4
Terceiro Quartil 5,7 11,0 41 1,65 44
Desvio Padrão 1,9 2,9 16 0,46 17

Uretrocistografia:12 Procedimentos 
Tempo de Nmrde P.(yc)PKG.CM 2) PKÃx(Gy-cm 2)

Escoia Radiografias Escopia Grafia Total

Valores Médios 3, 5 9,6 2 3 1,11 25
Terceiro Quartil 3. 1 0,3 29 1,34 29
Desvio Padrão 2.5 3,2 20 0,38 19

Esofagograma 2 Procedimentos
Tempo de Número de PKdG«:y.cm2) PKkGy.cm 2) PKA,(Gy. cm2)

Escoia Radiografias Escopia Grafia Total

Paciente 1 2,3 6 18.9 0,893 19,8
Paciente 2 5.2 9 3 11 0,801 3 19

Valores Médios 3.8 7.5 25,0 0,847 2 5,9
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Tabela 24 - Características principais dos pacientes da instituição C.

EED:17 Procedimentos

Distribuição por Sexo Masculino Feminino
_____ ~~~47, 1% 52,9%

Idade (anos) Peso (kg) Altura (m)
Valores Médios 3 1 4'2 1,3 2
Terceiro Quartil 53 72 1,63

------Desvio Padrão __ 29 310,46 
Uretrocistografía 3 Procedimentos

Masculino Feminino
Distribuição por Sexo 333%670o

ldade (anos) Peso (kg) Altura (m)
Valores Médios 5,0 18,6 1,10
Terceiro Quartil 6,2 20,4 1,10
Desvio Padrão 2,0 320,00

Proctografia: 10 Procedimentos
Distribição pr SexoMasculino Feminino
Distribuição por Sexo ~10% 90%_

ldade (anos) Peso (kg) Altura (m)
Valores Médios 55 65,8 1,623 
Terceiro Quartil 61 70,0 1,650
Desvio Padrão 14- 8,2 0,054

Tabela 25 - Valores típicos referentes aos exames da instituição C.

EED:17 Procedimentos
Tempo de Número de Px.A(Gy. CM2 ) P.(yCM2)PK(.c)

Escoia) Radiografias Escopia Girafia Total

Valores Médios 5,2 1 3,2 22 12,1 33
Terceiro Quartil 6,3 14,0 34 16.5 51
Desvio Padrão 2,5 2,5 __ 17 _7,4 23

Uretrocistografla 3Procedimentos--
Tempo de Número de PK.x(Gy.CM 2) PK (yc 2 ) PxG.m

Escoia Radiografias Es;copia Grafia Total

Valores Médios 3.,5 3 10,0 [0,8 4,1 14,9
Terceiro Quartil 3,96 10,5 .14,8 4,8 18,5
Desvio Pa-drão-- 08 _ 1, __ 8,8 1,2 8,8

Procograia:10 Procedimentos
Tempo de Número de PK.,(Gy.CM2) PK.x(Gy. CM2) PK_(Gy.cm 2)

Escopia Radiogrfa scpaGrafia Total
(min) rfa so

Valores Médios 1,45 4,80 26 21,4 47
Terceiro Quartil 1,63 5,00 30 24,5 51
Desvio Padrão 0,63 0,42 14 4,2 15


