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RESUMO 

A Histerossalpingografia (HSG) é um procedimento radiológico relativamente 

freqüente que é usado para acessar a cavidade uterina e estudar a permeabilidade 

tubária. A estimativa das doses de radiação recebidas pelos pacientes, e dos riscos 

decorrentes, têm se tornado de grande interesse nos últimos anos. A importância da 

avaliação das doses recebidas torna-se ainda maior quando a região das gônadas é 

irradiada, como no caso da histerossalpingografia; onde as pacientes são relativamente 

jovens, havendo uma probabilidade de gravidez futura. Em HSG, durante a realização 

do procedimento, o médico permanece ao lado da paciente, sendo também exposto. 

O objetivo deste estudo é determinar, durante o procedimento de HSG, a 

exposição de pacientes, medindo-se o Produto Kerma - Área (PK,A) usando-se uma 

câmara de ionização de grande área; estimar as doses recebidas pelo radiologista 

utilizando dosímetros termoluminescentes e avaliar a qualidade da imagem mediante 

métodos qualitativos. 

Os resultados obtidos durante o acompanhamento de 86 exames foram os 

seguintes: PK,A médio foi de 706 ±388 cGy.cm2 e um tempo médio de exposição igual 

a 2 ± 1 minutos. 

Para trabalhadores, foram obtidos valores de equivalente de dose pessoal 

superiores a 340 JJ.SV para as extremidades (mãos direita e esquerda) e superior a 

342 u.Sv para testa. Também foi monitorada a região do pescoço, evidenciando que o 

uso do protetor de tireóide consiste num eficiente dispositivo para blindar a radiação 

nesta região. 

Uma maneira de otimizar a exposição das pacientes e trabalhadores seria reduzir 

o tempo de escopia e o número de imagens, sempre que possível. Devido aos valores 

significativos de equivalente de dose recebido pelo cristalino, recomenda-se o uso de 

óculos plumbíferos. 
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ABSTRACT 

Hysterosalpingography (HSG) is a relatively frequent radiological procedure, 

which is used to access and study the uterine cavity and the tubary permeability. The 

estimate of the radiation doses received by the patients, and of the decurrent risks, has 

become of great interest in recent years. The importance in evaluating the received 

doses becomes even higher when the gonads region is irradiated; as in the case of 

hysterosalpingography, where the patients are relatively young, existing a high 

probability of future pregnancy. In HSG procedure the physician stays beside the 

patient, being also exposed 

The purpose of this study was to analyze, during HSG procedures, the exposition 

of patients, measuring the kerma-area (PK,A) product by using an ionization chamber of 

big area, to evaluate the doses received by the radiologist using thermoluminescent 

dosemeters and to evaluate the quality of image by means of qualitative methods. 

The results gotten during the accompaniment of 86 examinations had been the 

following ones: the average PK)A was 706 ±388 cGy.cm2, to an average exposition time 

of 2 ± 1 minutes. 

In order to optimize the exposure of patients and workers, the time of scopy and 

the number of images should be reduced, whenever it is possible. Had to the significant 

values of equivalent dose received for the lens, the use of plumbiferos eyeglasses sends 

regards. 
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1. Introdução 

1.1. Apresentação 

A Histerossalpingografia (HSG) é um procedimento radiológico relativamente 

freqüente usado para acessar a cavidade uterina e estudar a permeabilidade tubária [1]. 

As indicações mais comuns para HSG são infertilidades primária e secundária. 

Este procedimento radiológico faz parte de um conjunto de exames de rotina que 

são prescritos quando se deseja investigar a infertilidade. Este fato torna a HSG de 

grande importância, uma vez que a maioria dos estudos em países industrializados 

afirma que aproximadamente 15% de todos os casais apresentarão infertilidade primária 

ou secundária em algum momento de suas vidas reprodutivas [2]. 

A estimativa das doses de radiação recebidas pelas pacientes e dos riscos 

decorrentes desta prática tem se tornado de grande interesse nos últimos anos [1]. A 

importância da avaliação das doses recebidas é grande, pois a região das gônadas e 

órgãos da região abdominal é irradiada e as pacientes com indicação para este exame 

são relativamente jovens, com probabilidade de gravidez futura. Todos esses fatores 

mostram a necessidade de minimizar a possibilidade de indução de efeitos estocásticos. 

De maneira geral, o princípio da otimização da proteção radiológica recomenda 

que as doses dos indivíduos expostos à radiação sejam tão baixas quanto razoavelmente 

exeqüível [3,4,5,6]. No caso dos pacientes, as doses deverão ser tão altas quanto 

necessário para a obtenção da qualidade diagnostica desejada. Por outro lado, o 

princípio de limitação das doses não é aplicável para exposição de pacientes [3,6,7]; 

porém, recomenda-se o uso de níveis de referência de diagnóstico como medida de 

otimização da proteção. Os níveis de referência são valores de uma grandeza facilmente 

mensurável acima do qual alguma medida específica deve ser adotada, e servem para 

identificar situações nas quais os níveis de exposição dos pacientes são 

sistematicamente elevados [3]. 

Durante a realização dos procedimentos de HSG, o médico permanece ao lado 

da paciente, sendo também exposto. Na exposição de trabalhadores os limites 

individuais de doses devem ser respeitados e os níveis de radiação aos quais os 



profissionais estão expostos devem ser conhecidos, a fim de controlar sua exposição, 

verificando se esta se mantém de acordo com o planejado. 

Dados dosimétricos relativos à exposição de pacientes e trabalhadores em HSG 

convencional e/ou digital são escassos; no Brasil, há poucos antecedentes sobre doses 

ministradas a pacientes neste tipo de exame. 

Durante as últimas décadas, muitos têm sido os avanços nos sistemas de 

diagnóstico por imagem, devido principalmente ao desenvolvimento dos equipamentos, 

das tecnologias computacionais e dos sistemas digitais de aquisição e processamento de 

dados e imagens. Tais avanços trouxeram consigo uma necessidade de aplicação de 

condutas relacionadas à proteção radiológica e controle de qualidade. Do ponto de vista 

da proteção radiológica é necessário avaliar as implicações da introdução e 

implementação de novos equipamentos e tecnologias. Especificamente, deveria haver 

estudos de otimização e justificação assim como uma avaliação do impacto dos 

equipamentos na exposição de pacientes, equipe e público [8]. 

Internacionalmente, existem algumas recomendações e regulamentações em 

relação à fluoroscopia [8,9,10,11,12,13]. No Brasil, não existem ainda recomendações 

específicas sobre o uso de níveis de referência de diagnóstico nem critérios de qualidade 

de imagem para exames fluoroscópicos, porque, entre outras razões, falta uma base 

científica sólida. A Portaria 453/98 do Ministério da Saúde [14] exige que seja aplicado 

um programa de controle de qualidade que inclua a determinação de "valores 

representativos de taxa de dose ministrada ao paciente em fluoroscopia e do tempo de 

exame, ou do produto dose-área". 

Em fluoroscopia, a otimização da exposição de pacientes [3,4,15,16] e da 

relação dose-qualidade da imagem são temas de extrema atualidade [17]; por um lado 

porque, em geral, as doses ministradas ao paciente são consideradas altas dentro das 

práticas radiológicas e, por outro lado, porque é imprescindível trabalhar com imagens 

de alta definição, baixo ruído e alta sensibilidade de baixo contraste, o que geralmente 

se consegue aumentando as taxas de doses. A implementação prática deste princípio 

somente é possível quando se dispõe de ferramentas adequadas, tais como níveis de 

exposição do paciente e critérios de qualidade de imagem bem definidos [18]. 

Neste trabalho, procurou-se avaliar a exposição de pacientes e trabalhadores em 

procedimentos de histerossalpingografia e sugerir medidas para otimizar as doses 

recebidas, sem prejuízo da qualidade do diagnóstico. Aspectos relacionados à qualidade 

da imagem e ao desempenho do equipamento também foram estudados. O trabalho é 

2 



parte do projeto "Investigação sobre indicadores de qualidade de imagem e dose em 

fluoroscopia e sistemas digitais" [19], que vem sendo desenvolvido no Serviço de Física 

Médica de Radiodiagnóstico e Imagem do Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(SEFRI/IRD). 

1.2. Objetivos: 

Baseado nas considerações anteriores, o trabalho teve os seguintes objetivos: 

• Medir os níveis de exposição recebidos por pacientes submetidas a 

histerossalpingografias, realizados em equipamento digital. 

• Levantar outros parâmetros adicionais, necessários para caracterizar os 

procedimentos fluoroscópicos. 

• Medir a exposição dos médicos radiologistas que realizam os procedimentos e 

compará-la com os limites de dose estabelecidos por normas vigentes. 

• Avaliar a qualidade da imagem mediante métodos qualitativos. 

• Sugerir métodos de otimização das doses recebidas por pacientes e profissionais, 

com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade dos procedimentos e 

deixar informações quantitativas que poderão ser usadas como subsídios para a 

procura do estabelecimento de níveis de referência de diagnóstico e como 

ferramenta para a aplicação de um programa de controle de qualidade no 

Serviço. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Fluoroscopia 

A radiografia para fins médicos é um procedimento que utiliza raios X para 

obtenção de uma imagem estática de alguma região anatômica humana. Neste processo, 

o feixe de raios X atravessa o indivíduo e projeta a "sombra" produzida sobre um 

receptor de imagem (figura 2.1). 

Figura 2.1: Formação de uma imagem estática por raios X. 

O feixe de raios X é produzido dentro de um tubo por conversão da energia 

cinética de elétrons em fótons com energia apropriada. A quantidade e a qualidade da 

radiação X produzida pode ser ajustada controlando grandezas elétricas como a tensão 

(kVp), a corrente (mA) e tempo de exposição. O kVp controla basicamente a energia 

dos fótons de raios X e a corrente, o número de fótons produzidos no feixe. 

Fluoroscopia é um desdobramento da radiografia convencional. Este 

procedimento utiliza raios X para uma visualização dinâmica da anatomia humana. A 

primeira aplicação dos raios X após a sua descoberta por Roentgen (1895) foi a 

fluoroscopia (figura 2.2). 



Figura 2.2: Equipamento de fluoroscopia sem o uso do intensificador de imagem. 

Os primeiros equipamentos fluoroscópicos eram compostos por anteparo plano, 

formado por uma folha de material fluorescente que interceptava o feixe de raios X 

atenuado pelo corpo do paciente. 

A cobertura da tela fluoroscópica emite fluorescência característica de cada 

material quando atingida por raios X. A tela é coberta com uma folha de vidro 

plumbífero que absorve parte da radiação transmitida. Desta forma, a imagem gerada é 

mostrada em tempo real utilizando as propriedades da tela fluorescente [20]. 

Antes de 1950, os procedimentos fluoroscópicos eram realizados em uma sala 

completamente escura que possibilitava ao radiologista ver as vagas cintilações 

advindas de uma fina tela fluorescente. A intensidade da luz emitida por uma tela 

fluorescente somente pode ser aumentada, elevando-se a taxa de kerma do tubo de raios 

X ou a espessura da tela. Os dois procedimentos não são convenientes, pois o primeiro 

aumenta a dose recebida pelo paciente e o segundo, diminui a qualidade da imagem 

diagnostica. Então, qualquer incremento na intensidade do sinal deveria ser feito após a 

luz ter sido produzida. Isso foi possível com o uso do intensificador de imagem [21]. Os 

sistemas fluoroscópicos modernos usam intensificadores de imagem acoplados a um 

sistema de TV. 
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Os intensificadores de imagem substituíram as telas fluorescentes, fornecendo 

ganho de brilho e permitiram o uso da visão fotópica, melhorando a resolução espacial e 

a resolução de contraste. O intensificador de imagem (figura 2.3) é um dispositivo que 

acrescenta energia ao processo de conversão de raios X em luz. Essa energia adicional é 

fornecida por uma fonte de alta tensão. A maioria dos sistemas fluoroscópicos usa a 

tecnologia de TV, que produz, em média, 30 imagens por segundo. As seqüências das 

imagens fluoroscópicas não são, em geral, gravadas; mas quando é necessário esse 

registro, usam-se como recursos: câmaras de cine e câmaras de vídeo, por exemplo. 

Equipamentos fluoroscópicos modernos têm introduzido a tecnologia de aquisição 

digital de imagens. 

O principal componente, na cadeia da formação de imagem, que distingue a 

fluoroscopia da radiografia é a presença do intensificador de imagem. As vantagens da 

introdução do intensificador de imagem em técnicas fluoroscópicas são: 

• A imagem pode ser observada em uma sala com luz ambiental moderada; 

• A imagem produzida é melhor que a da tela fluorescente; 

• Há uma melhora na imagem sem a necessidade de aumento significativo da dose 

no paciente. 

Figura 2.3: Equipamento fluoroscópico com Intensificador de Imagem [22]. 

Intensificador de 
imagem 
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2.2. Intensificadores de Imagem 

Devido ao alto número de imagens necessárias para representar movimento, o 

sistema fluoroscópico deve produzir uma imagem útil com um número relativamente 

pequeno de fótons para que não haja um grande aumento na exposição do paciente. 

Conseqüentemente, um detector sensível se faz necessário, que, neste caso, é a tela de 

entrada do intensificador de imagem. 

São basicamente quatro componentes principais de um intensificador de imagem (II) 

(figura 2.4): 

• Tubo de vidro à vácuo; 

• Uma camada de entrada (fotocatodo) que converte os raios X em elétrons; 

• Lentes eletrônicas que focalizam os elétrons; 

• Camada de fósforo na saída que convertem os elétrons acelerados em luz visível. 

Janela de 
entrada 

Fósforo 
de 

entrada 

\ 

R 
A 
I 

O 
S 

X 

Fotocatodo Tubo a vácuo 

/ Fósforo de saídn 

Janela de 
saída 

Suprimento de 
Tensão 

Figura 2.4: Funcionamento do intensificador de imagem. 

A tela fluorescente de entrada, geralmente constituída de Iodeto de Césio (Csl), 

absorve a radiação X e converte sua energia em luz visível. Essa luz visível quando 

atinge o fotocatodo, composto geralmente por metais alcalinos, emite elétrons. Esses 

elétrons são acelerados por um campo elétrico aplicado. A configuração espacial dos 

elétrons liberados no fotocatodo deve ser mantida. A focalização é mantida usando 
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lentes eletrônicas. Os elétrons são submetidos a um potencial elétrico que varia de 

25.000 a 35.000 V, eles estão acelerados e chegam ao anodo com altas velocidades e 

considerável energia cinética. As lentes eletrônicas (figura 2.4) ajustam o campo 

elétrico, focalizando os elétrons devidamente sobre a camada de saída.. Depois de 

penetrar no anodo, os elétrons atingem a camada de fósforo e há emissão de luz. O 

tamanho da imagem produzida no fósforo de saída do intensificador de imagem é muito 

menor que o da imagem formada na camada de fósforo de entrada. Isso possibilitou um 

aumento do brilho. 

A variação do tamanho do campo de visão (magnifícação) também é possível 

com a utilização do intensificador de imagem. Quanto menor o tamanho do diâmetro 

utilizado na entrada do tubo, maior a ampliação da imagem (figura 2.5). No entanto, a 

magnificação da imagem produz um aumento na dose; isso é caracterizado pelo 

aumento do número de fótons (mAs) necessários para gerar a imagem ampliada. Por 

isso, o uso da magnificação deve ser cauteloso [23]. 

Imagem 

Modo: pequeno 

, \l n 
/ í 

a ii 11. 
11 

i Í 
: L 

\ 
i \ 

w 
\ \ w 

1 \ 
< 

Modo: grande 

Campo de 
visão 

Figura 2.5: Variação do campo de visão na camada de fósforo de 
entrada do intensificador de imagem e a produção de variação no 

tamanho e qualidade da imagem. [24] 

8 



2.3. Mecanismo de controle automático de brilho (Automatic Brightness Control-

ABC) 

As taxas de exposição nos equipamentos fluoroscopic*)s modernos são 

controladas automaticamente. O modo de funcionamento do controle automático de 

brilho consiste em manter o brilho da imagem constante no monitor. Isso é feito 

regulando a taxa de exposição aos raios X incidentes na entrada do intensificador. O 

sistema detecta a redução da luz na saída do intensificador (geralmente isso é feito 

us ando-se um fotodiodo) e manda um sinal para o gerador de modo a produzir um 

aumento na taxa de kerma [23]. 

O circuito de controle automático de brilho (ABC) no gerador de raios X é capaz 

de mudar a corrente e a tensão em fluoroscopia contínua. Para sistemas fluoroscópicos 

pulsados, o circuito ABC regula o tempo e a corrente dos pulsos de raios X. Quando um 

gerador de um sistema fluoroscópico responde por um aumento na quilovoltagem, o 

contraste-objeto diminui devido ao aumento do efeito Compton, pois o poder de 

penetração dos fótons de raios X aumenta para altos valores de tensão. Nas situações 

onde o contraste é crucial, o gerador pode aumentar a corrente ao invés da 

quilovoltagem; isso preserva o contraste-objeto às expensas de um aumento na dose do 

paciente. Na prática, a quilovoltagem e a corrente aumentam simultaneamente. 

2.4. Comparação entre fluoroscopia e radiografia convencional 

Comparando-se a fluoroscopia e a radiografia convencional, observa-se que: 

• A fluoroscopia possibilita a obtenção de imagens dinâmicas; 

• Tempos maiores de exposição em fluoroscopia; 

• Devido ao alto número de imagens para representar movimento, e para evitar 

altas exposições do paciente, os sistemas fluoroscópicos devem produzir uma 

imagem útil com um número relativamente baixo de fótons. Conseqüentemente, 

um detector muito sensível é necessário. Os intensificadores de imagem são 

muitas vezes mais sensíveis que um sistema filme-écran com velocidade 400 e, 

em princípio, podem produzir imagens usando menos radiação. Na prática, a 

fluoroscopia padrão utiliza, na entrada do intensificador de imagem, valores 
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típicos entre 1 e 5 uR (0,009 a 0,04 |iGy) por imagem, enquanto o sistema filme-

écran (velocidade 400) requer uma exposição da ordem de 600 uR (5,2 uGy) 

para produzir uma densidade ótica igual a 1[23]. 

2.5. Aplicações da fluoroscopia 

A fluoroscopia usa um feixe contínuo de raios X para avaliar as estruturas e 

movimentos dentro do corpo humano, tais como sangue passando por veias e artérias, 

movimento do diafragma, ou passagem de alimentos através do trato digestivo. A 

fluoroscopia pode utilizar mais radiação que a radiografia convencional. 

Algumas aplicações da fluoroscopia são [25]: 

• Possibilita a visualização das condições das artérias e fluxo sangüíneo através 

destas. Temos como exemplos o cateterismo e a angioplastia; 

• Auxilia no diagnóstico de algumas doenças ou condições do trato digestivo, tais 

como tumores, hérnia abdominal. Exemplo: enema de bário; 

• Estudo do trato urinário. Exemplo: urografia; 

• Estudo da estrutura uterina e tubária. Exemplo: histerossalpingografia; 

• Tratamento de fraturas ósseas. A fluoroscopia é utilizada durante o 

procedimento cirúrgico, pois ajuda o médico a fazer o reposicionamento ou 

colocar um pino no osso fraturado. 

2.6. Histerossalpingografia 

Os primórdios da histerossalpingografia datam do início do século passado 

quando, no ano de 1909, Nemenow sugeriu a introdução de uma solução de Lugol 

(solução com 0,75 g de iodo e 3,75 g de iodeto de potássio, dissolvidos em 250ml de 

água destilada) no interior da cavidade uterina para se obter uma imagem radiográfica 

do órgão. A partir daí, o método passou por uma evolução importante, desde o Teste de 

Insuflação das Trompa feito por Rubin em 1920, passando pelo uso do Skiodan1 uma 

Sodium mono-iodo methane sulphonate, contendo 52% de iodo 
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das primeiras substâncias aquosas radiopacas) sugerido por Molinengo e Conte em 

1933, até chegar aos métodos fhioroscópicos e ao estágio digital dos dias atuais [26]. 

A precisão do diagnóstico neste tipo de procedimento, depende em larga escala 

do meio de contraste empregado e da técnica com que o exame é realizado. Na figura 

2.6 apresenta-se uma imagem anatômica da cavidade uterina. 

Figura 2.6. Aparelho reprodutor feminino [27]. 

A evolução tecnológica na aquisição digital de imagens tem possibilitado uma 

melhor eficiência da histerossalpingografia como método diagnóstico e como auxílio 

em investigações relacionadas à ginecologia. Esse recurso permite a observação direta 

de mudanças anatômicas e fisiológicas no útero e tubas, a avaliação do comportamento 

funcional do útero, além do tamanho e configuração da cavidade uterina em condições 

normais e anormais. A histerossalpingografia também possibilita o diagnóstico de 

patologias nas tubas em casos de esterilidade. Obstruções tubárias podem ser 

detectadas, assim como adesões peritubais, presença de distorções nas tubas ou 

deslocamentos [26], 

2.6.1. Técnica 

Antes de ser submetida à histerossalpingografia, a paciente deve assinar um 

termo de consentimento. Primeiramente, o procedimento é explicado à paciente, porque 

geralmente está bastante tensa e porque, como deveria acontecer em todo procedimento 

médico, tem o direito de saber quais os procedimentos que lhe serão efetuados para 
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poder discernir e decidir se aceita e concorda com os mesmos. Isso auxilia no seu 

relaxamento e na sua cooperação durante o exame. 

O exame é realizado até o 10° dia do ciclo menstrual. Uma vez a paciente 

deitada na mesa para ser submetida ao exame, é realizada uma radiografia da região 

pélvica, que tem como objetivo verificar a existência de alguma calcificação ou 

alteração na região. 

Após o procedimento de assepsia, o especulo é introduzido na cavidade vaginal. 

A seguir, uma sonda Foley siliconizada (balão) (figura 2.7) é introduzida para auxiliar 

na injeção do contraste iodado. A sonda é posicionada no colo do útero e inflada. 

Utiliza-se para injeção de contraste iodado puro uma seringa descartável conectada à 

sonda. O balão é inflado com o objetivo de que o contraste não derrame pela entrada do 

útero. Após insuflado, há injeção de contraste a base de iodo solúvel em água 

(ioxitalamato de meglumina e de sódio) na cavidade uterina. Utiliza-se em média 5 ml 

de contraste por procedimento. O médico executor deve ser cauteloso, injetando o 

contraste pausadamente, sem resistência, tendo sido retirado todo o ar do sistema [2]. 

Neste momento, inicia-se a aquisição das imagens por meio da emissão de raios X. 

Durante a passagem do contraste pelo útero, a opacificação das tubas e a passagem do 

contraste na cavidade peritoneal, são feitas aquisições de imagens (figura 2.8). O 

médico, durante todo o procedimento, fica controlando a injeção de contraste, 

permanecendo, dessa forma, na sala de exames. 

Figura 2.7: Sonda Foley utilizada em procedimentos de HSG. 
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Figura 2.8: Imagens do útero e tubas num exame de histerossalpingografia. (Imagens cedidas pelo 
Centro de Diagnóstico por Imagens da clínica onde foi realizado este trabalho). 

O controle da emissão contínua de raios X (escopia) fica sob a responsabilidade 

do médico que executa o exame. Há um pedal onde ele aciona a emissão da radiação e a 

obtenção da imagem no monitor em tempo real. As aquisições das imagens estáticas 

(grafias) são feitas, sempre que o médico solicita, pelo técnico que permanece na sala de 

controle. Em geral, as seguintes imagens são adquiridas durante um exame típico de 

histerossalpingografia: 1 panorâmica, 1 com angulação cefálica (quando o contraste 

começa a preencher a tuba), 1 com angulação podálica (tubas totalmente cheias), 1 

oblíqua direita e outra esquerda e outra projeção cefálica (Cotte). 

Uma técnica alternativa é o uso de uma cânula com uma oliva plástica (pinça) 

(figura 2.9) adequada ao orifício cervical externo em substituição à sonda Foley. Uma 

das vantagens do uso da sonda em relação ao método da cânula é o fato de diminuir o 

desconforto da paciente durante o exame, uma vez que não há a fixação do colo uterino 

com uma pinça. 

Figura 2.9: Cânula metálica com uma oliva plástica e uma seringa acoplada. 
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2.7. Proteção radiológica do paciente 

Excetuando a radiação natural, as exposições médicas constituem a maior fonte 

de exposição da população às radiações ionizantes, e devem ser tomadas medidas 

eficazes de proteção contra as radiações para impedir a ocorrência de doses 

desnecessariamente elevadas em exposições médicas, sem prejuízo da qualidade da 

informação diagnostica desejada. Os principais instrumentos da proteção radiológica 

são os princípios da justificação da prática, da otimização e da limitação individual da 

dose. Porém, os limites de dose não se aplicam a exposições médicas. A justificação 

individual (justificação clínica para um determinado procedimento radiológico) e a 

otimização são ainda mais importantes na prática médica do que em outras práticas que 

utilizam radiações ionizantes [3,7,8]. 

O princípio da limitação de dose não é aplicado em exposições médicas porque 

tais limites podem oferecer mais danos que benefícios ao paciente. A informação 

diagnostica pode ser encoberta e, além disso, os benefícios e detrimentos advindos das 

exposições médicas aplicam-se ao mesmo indivíduo: o paciente [3,28]. 

O princípio da justificação na exposição médica, estabelece que qualquer 

procedimento de radiologia diagnostica deve ser justificado considerando os benefícios 

que produz versus o detrimento que poderia causar. Esse princípio também implica que 

o diagnóstico necessário não possa ser obtido com outros métodos que ofereçam riscos 

menores ao paciente. A justificação requer que o procedimento radiológico selecionado 

seja suficientemente seguro, isto é, seus resultados sejam reprodutíveis e tenham 

suficiente sensibilidade, especificidade e acurácia [7]. 

Uma vez que o procedimento está justificado, o processo de aquisição da 

imagem diagnostica deve ser otimizado (segundo princípio da proteção radiológica). A 

otimização significa manter a dose "tão baixa quanto razoavelmente possível, levando 

em consideração fatores econômicos e sociais" [4]. Para exposições médicas, isto é 

interpretado como "uma dose tão baixa quanto possível, mas que seja suficiente para 

obter a qualidade de imagem exigida assim como a informação desejada para o 

diagnóstico" [8]. O objetivo diagnóstico requerido deve sempre levar em consideração 

critérios de qualidade da imagem e os níveis de referência de diagnóstico (NRD) [29]. 

Os níveis de referência de diagnóstico são "valores de uma grandeza específica 

na prática de radiodiagnóstico para exames típicos em grupos de pacientes típicos. Estes 

níveis não devem ser ultrapassados nos procedimentos quando são aplicadas boas 
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práticas correntes relativas ao diagnóstico" [8]. Os NRD não têm sido estabelecidos no 

Brasil em procedimentos fluoroscópicos. Na União Européia, NRD têm sido 

estabelecidos para a grande maioria dos procedimentos radiológicos e há uma grande 

consciência por parte dos profissionais em relação à consolidação deste conceito. 

Exceder o NRD não significa que o exame seja executado de forma inadequada, 

assim como não é garantia de uma boa imagem diagnostica [8], Nesse sentido, 

programas de garantia da qualidade diagnostica que incluem controle da qualidade de 

imagem dentro de um Serviço servem para avaliar a relação dose no paciente-qualidade 

da imagem. 

O objetivo dos testes de controle de qualidade é assegurar uma boa qualidade da 

imagem diagnostica e a menor exposição possível do paciente e do profissional [13]. 

Em particular, em fluoroscopia, a aplicação de um programa de controle de qualidade é 

de extrema importância porque as imagens geradas, tanto dinâmicas quanto estáticas, 

devem ser de qualidade suficiente para que o objetivo do procedimento médico seja 

atingido, possibilitando a otimização das doses ministradas a pacientes e trabalhadores 

que, geralmente, são relativamente elevadas. O controle de qualidade compreende 

também a avaliação do desempenho do equipamento de raios X, que influencia 

diretamente sobre as doses recebidas e sobre a vida útil e a qualidade do procedimento 

de maneira global (menor dose ao paciente, menor número de radiografias, maior 

agilidade na realização do procedimento, menor tempo de exame, melhor atenção ao 

paciente, etc). Em equipamentos digitais, esta avaliação ganha maior importância, 

porque nem sempre se tem consciência dos níveis de radiação aplicados durante a 

aquisição das imagens [30,31]. No Brasil, a realização de testes periódicos, assim como 

a definição de protocolos visando assegurar uma boa prática diagnostica não é freqüente 

e a maioria dos profissionais da área médica (físicos médicos, médicos, técnicos, 

engenheiros de manutenção, etc.) desconhece este tipo de prática. 

2.8. Produto kerma-área 

Os níveis de referência de diagnóstico são uma ferramenta de otimização da 

proteção ao ajudar a monitorar os níveis de exposição do paciente e identificar aqueles 

desnecessariamente elevados. A tendência atual no âmbito científico é adotar, em 

procedimentos fluoroscópicos, o produto kerma - área (PK,A) como a grandeza mais 
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adequada para dosimetria de pacientes e para definir e expressar os níveis de referência 

de diagnóstico. 

Considerando a complexidade dos procedimentos fluoroscópicos, a medição de 

PK,A é mais fácil e prática, visto que o exame é inteiramente registrado, em termos de 

exposição à radiação; há pouca interferência na realização do exame e não há 

necessidade de incomodar o paciente nem o radiologista com as medições. Além disso, 

é uma grandeza relacionada com o risco de indução de efeitos esto castiços, porque 

considera, além da dose, a área irradiada (relacionada com o volume de tecido e os 

órgãos irradiados) [32]. 

Os medidores de PK.,A não são utilizados amplamente no Brasil e há 

desconhecimento por parte da maioria dos físicos médicos, médicos radiologistas e dos 

técnicos sobre o conceito, aplicações e benefícios da grandeza em questão. 

2.8.1. Definição 

O produto kerma - área define-se como a integral do kerma no ar (Ka) sobre a 

área (A) do feixe de raios X em um plano perpendicular ao eixo do feixe (equação 2.1). 

Se o kerma no ar é constante sobre a área do feixe, a integral torna-se simplesmente o 

produto do kerma no ar e a área, assim o nome produto kerma - área (PK,A) [33]. O PK,A 

é uma grandeza medida no ar, portanto, o retroespalhamento produzido pelo paciente 

não está incluído na definição da grandeza. 

O kerma diminui com a lei do inverso do quadrado e o tamanho do campo 

irradiado aumenta com o quadrado da distância, de forma que o P^A permanece 

constante. 

E-K,A =\&Á£dA (Equação 2.1) 
A 

Unidades: J kg"1 m2, ou Gy cm2. 

2.8.2. Princípio de medição do PK,A 

Na figura 2.10, mostra-se o princípio de medição do produto kerma-área. 
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Dose: 
Área: 
P « : 

«UO^Gy 
2,5 . 10J m5 

100 (iGy,m! 

lo.ioVoy 
10. f0's m: 

100 nGy.m! 

2,5.10'jtGy 
40. 10J m1 

lOOjiGji.m2 

Figura 2.10: Princípio de medição do Produto kerma no ar - área. O kerma diminui com a lei 
do inverso do quadrado, e o tamanho de campo de radiação aumenta com o quadrado da 

distância, de forma que o PK,Apermanece constante. 

Medidor de PK A 

Para medir o P^A, é colocada uma câmara de ionização de transmissão de placas 

paralelas, com área suficiente para abranger o feixe de raios X , na saída do feixe após o 

colimador. O eletrômetro e a unidade de display são conectados à câmara por um longo 

cabo (figura 2.11). 

display 

Câmara de 
transmissão 

Figura 2.11: Diamentor E e câmara de transmissão (PTW, Alemanha). 
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A câmara é transparente à luz visível e a sua resposta é proporcional à 

quantidade de energia total dirigida ao paciente. Os medidores de PK,A são projetados de 

maneira tal que sua resposta é razoavelmente independente da energia para feixes de 

raios X na faixa das qualidades de radiodiagnóstico. Estes podem ser utilizados 

rotineiramente em todos os procedimentos diagnósticos, não interferindo no 

procedimento médico nem incomodando o paciente. 

Existem instrumentos que medem kerma no ar e PK,A simultaneamente, tal como 

o DIAMENTOR M4KDK (PTW - Freiburg, Germany) [34], cuja câmara consiste 

basicamente em três placas paralelas revestidas com material condutor: as duas placas 

externas revestidas somente pelo lado interno e a do meio, por ambos os lados. No 

centro da placa interna, um pequeno quadrado é circundado por uma borda estreita 

(aproximadamente 2 mm) não recoberta pelo material condutor. Desta maneira, se 

dispõe de 4 câmaras de ionizacão. O sinal das duas pequenas é coletado em um canal, e 

o sinal das duas grandes, em outro. A soma dos sinais das quatro câmaras corresponde 

ao PÍC,A total e a soma dos sinais das câmaras pequenas, ao kerma total. 

A calibração do medidor do produto kerma no ar-área deve ser realizada toda 

vez que o medidor é instalado em um equipamento de raios X, quando câmara de 

ionizacão ou eletrômetro são trocados ou pelo menos uma vez por ano se o medidor 

estiver permanentemente instalado. A necessidade de calibração em cada uma das 

circunstâncias anteriormente citadas deve-se ao fato de que as inomogeneidades 

produzidas pelo campo de raios X, devido ao efeito anódico2 (heel effect) e radiação 

extra-focal, cuja magnitude depende do equipamento de raios X. Existem duas posições 

para fazer a instalação: abaixo ou acima da mesa onde se localiza o tubo de raios X. O 

espalhamento e/ou atenuação produzido pela mesa influencia a medição do kerma no ar 

[33]. 

2.9. Proteção radiológica de trabalhadores 

A proteção radiológica do trabalhador ocupacionalmente exposto à radiação é de 

extrema importância. No caso do trabalhador, o benefício da prática, proveniente de 

exposição à radiação ionizante como parte do seu trabalho, não recai sobre este 

indivíduo, ao contrário das exposições médicas, nas que um o paciente é exposto à 

O efeito anódico é a redução da intensidade do feixe de raios X na direção do anodo. 
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radiação (risco), na procura de estabelecer um diagnóstico que trará benefícios diretos 

para a saúde do próprio indivíduo. Por isso, para minimizar esta situação de ineqüidade, 

têm sido estabelecidos limites de doses para trabalhadores mediante recomendações, 

regulamentos e normas [3,4,14,35] internacionais e nacionais, de maneira que uma 

exposição continuada acima dos limites de doses resultaria em um risco adicional acima 

do que seria aceitável em circunstâncias normais. 

A adoção de algumas práticas, em diversas situações, pode reduzir as doses 

recebidas pelos profissionais ocupacionalmente expostos. Para a proteção destes 

indivíduos são utilizados dispositivos de proteção constituídos de materiais atenuadores. 

Dispositivos e técnicas para redução da exposição causada pelo uso das radiações em 

radiodiagnóstico vêm sendo estudados e aprimorados [36,37]. 

A estimativa da exposição ocupacional em procedimentos fluoroscópicos em 

geral, e em HSG em particular, é complicada pois a fonte de radiação está muito 

próxima do trabalhador, as taxas de kerma no ar são variáveis, assim como os tamanhos 

de campo de irradiação, o tempo de exposição e a região irradiada do paciente, entre 

outros fatores. O médico é exposto a raios X de baixa energia, de forma não-uniforme 

devido à combinação dos efeitos do inverso do quadrado e a atenuação do feixe direto 

no corpo do paciente [31]. 

A investigação da exposição de trabalhadores, faz-se necessária a fim quantificar 

os níveis de exposição a que estão submetidos e como uma ferramenta que possibilite a 

adoção de medidas de otimização das doses recebidas. A grandeza mais adequada para 

estimar os níveis de exposição em diversas partes do corpo destes indivíduos é o 

equivalente de dose pessoal (Rp(d)). 

2.10. Equivalente de dose pessoal 

Equivalente de dose pessoal (HP(ÍÍ)), com d em milímetros, é o equivalente de 

dose (H) em um ponto do tecido mole a uma profundidade d, abaixo de um ponto 

especificado no corpo. A unidade SI desta grandeza é o Sievert (Sv), que é igual a 

1 J/kg. 

Hp(10) - obtido em um dosímetro individual, usado na parte mais 

exposta do tórax, estima, na maioria dos casos, de forma conservadora, a dose efetiva. 
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A grandeza dose efetiva é definida como a soma ponderada das doses 

equivalente em todos os tecidos ou órgãos do corpo, onde wT é o fator de peso para o 

tecido ou órgão T e wT é o fator de peso para o tecido ou órgão T e Hf a dose 

equivalente a ele atribuída (equação 2.2). 

E~ YJ^T-HT "S^iEH-Ay! Equação 2.2 
T T R 

A dose equivalente é o valor médio da dose absorvida Df,R num tecido ou órgão 

T, obtido sobre todo o tecido ou órgão T, devido à radiação R, onde WR é o fator de 

peso da radiação /?(equação 2.3). 

HT = YJ
WR-DT,R Equação 2.3 

R 

Hp(0,07) - estima a dose equivalente na pele; 

Hp(3) - estima a dose equivalente na profundidade do cristalino. 

Essa grandeza é definida no corpo, sendo necessária definir uma grandeza de 

calibração. Neste caso, utilizou-se um simulador de corpo humano com as seguintes 

características: 

- corpo: paralelepípedo da ICRU [38], preenchido com água: 30x30x15 

cm3 

- dedo: cilindro da ICRU [38], com 19 mm de diâmetro e 300 mm de 

altura. 

As calibrações de monitores individuais em Hp(d) precisam ser feitas nestes 

simuladores. Coeficientes de conversão tabelados são usados para converter, em 

condições padronizadas, o valor do kerma no ar (fótons) em Hp(d). 

2.11. Dosimetria termoluminescente 

Para avaliar a exposição dos trabalhadores, um método adequado e bastante 

utilizado é a monitoração com dosímetros termoluminescentes (TLD). 

A termoluminescência é um fenômeno luminescente termicamente estimulado. 

Este fenômeno é composto basicamente por dois estágios. No primeiro estágio, o 
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material é exposto a uma fonte externa de energia (irradiação), passando de um 

equilíbrio termodinâmico para um estado metaestável (armazenamento de energia). No 

segundo estágio, o material é aquecido e sofre uma relaxação termoestimulada (retorna 

ao equilíbrio, liberando energia), como pode ser observado na figura 2.12. [39] 

estado excitado 

Ef . . . . . . . 
1' 1 estado rr 

L " . . - . • • "• 

et» estável 

' - ' • - , • • • , ' • 

estado fundamental 

Figura 2.12: Estados energéticos envolvidos no processo de excítação e 
decaimento com emissão luminescente. 

O fenômeno da termolumínescência pode ser usado para fins dosimétricos, pois 

a intensidade da emissão luminosa de um material TL, produzida no segundo estágio do 

processo, depende da quantidade de irradiação recebida no primeiro estágio. A curva de 

intensidade luminosa em função do tempo para uma taxa de aquecimento linear é 

chamada curva TL. A resposta TL é normalmente dada pela integral dessa curva (figura 

2.13). A correlação entre a resposta TL do material com a intensidade da irradiação a 

qual o material foi exposto previamente (exposição) é feita através de um processo de 

calibração [39]. Na dosimetria TL, é necessária a escolha do material TL adequado de 

acordo com a faixa de dose e condições de irradiação onde se pretende empregá-lo. 

Figura 2.13: Exemplo de uma curva TL para o LiF:Mg,Cu,P 
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2.12. Dosimetria de pacientes e trabalhadores em histerossalpingografia 

Dados relativos à dosimetria de pacientes em HSG são escassos na literatura. No 

entanto, alguns trabalhos [1,40] reportam a dosimetria de pacientes utilizando o produto 

kerma-área como grandeza. 

Um estudo realizado no Hospital Clínico San Carlos de Madri [40], com 41 

pacientes, registrou alguns parâmetros relativos aos procedimentos de HSG (tabelas 2.1 

e 2.2). O equipamento utilizado foi uma unidade de fluoroscopic com tubo posicionado 

acima da mesa, intensificador de imagem e controle automático de exposição. Este 

equipamento de raios X estava submetido a um controle de qualidade [40]. 

Tabela 2.1: Alguns resultados obtidos em exames de HSG realizados no Hospital Clínico San 
Carlos de Madri [40], 

Número de exposições 
Tempo de escopia 

(minutos) 
PK,A(cGycm") 

Faixa de Valores 

7 -8 
0,1 - 1,0 

247-1623 

r , - ; ' -: Média ' 

7 
0,5 

713 

Alguns parâmetros da técnica radiográfíca foram registrados de acordo com as 

projeções, que são: antero-posterior (AP), lateral (LA) e oblíqua (OB). 

Tabela 2.2: Parâmetros radiográficos por projeção em exames de HSG realizados no Hospital 
Clínico San Carlos de Madri [40]. As projeções estudadas foram antero-posterior (AP), lateral 
(LA) e oblíqua (OB). 

•Parâmetro 

mAs 

kVp 

Projeção 

AP 
LA 
OB 
AP 
LA 
OB 

Faixa de valores 

7 -189 
33-281 
28-167 
73 - 124 
80-124 
76 -120 

Média 

46 
181 
61 
80 
120 
80 

Neste mesmo trabalho, também foi realizada a dosimetria ocupacional utilizando 

TLDs. Os dosímetros foram colocados na mão direita do radiologista, que introduz o 

contraste manualmente durante as exposições, para avaliar a adequação dos 
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procedimentos de proteção radiológica. Os valores obtidos de doses medidos, por 

procedimento, foram de aproximadamente 0,2 a 0,3 mGy. O artigo não menciona a 

forma como foi realizada a calibração desses dosímetros, nem a grandeza em que foram 

expressos os valores de "dose" nos trabalhadores. 

Gregan [1] reporta dados dosimétricos de pacientes e outros parâmetros técnicos 

do exame em equipamento digital e convencional. O PK,A foi registrado apenas na 

unidade digital e o processo de aquisição de imagens, neste caso, foi através da captura 

de imagem (não é necessária uma exposição adicional do paciente). A tabela 2.3 mostra 

os resultados obtidos para ambos os equipamentos de raios X. 

Tabela 2.3: Detalhes da exposição de pacientes obtidos por Gregan et ai para exames de HSG em 
equipamento digital e convencional [1]. 

kVp 
Número de exposições 
Tempo de exposição 

(segundos) 
PK.A(cGycm2) 

Convencional 

Média (faixa de valores) 

78 (72 - 90) 
2 ( 2 - 4 ) 

15(5-45) 

Digital 

Média (faixa de valores) 

70 (63 - 86) 

12(0-30) 

5 ( 1 0 - 4 6 ) 

Na Bélgica, Buls e Osteaux [41] avaliaram doses em pacientes e staff durante 

exames de HSG. A partir do produto kerma-área, foram calculadas as doses nos ovários, 

no útero e a efetiva. Na tabela 2.4 são apresentados os resultados obtidos por estes 

pesquisadores para 34 procedimentos acompanhados. Na tabela 2.5 são mostrados os 

valores das doses na entrada da superfície da pele medidas para olhos, pescoço e mãos 

dos profissionais que realizaram estes procedimentos. 
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Tabela 2.4: Dados da exposição de pacientes para 34 exames de histerossalpingografia obtidos 
por Buls e Osteaux [41]. 

Produto Kerma-Area (Gy.cm ) 

Tempo de fluoroscopia (s) 

Dose no ovário (mGy) 

Dose no útero (mGy) 

Dose efetiva (mGy) 

Média 

5,62 

58 

2,7 

4,06 

1,39 

Máximo 

23,2 

210 

15,5 

27,8 

8,53 

Tabela 2.5: Dose na entrada da superfície da pele (DEP) por procedimento de HSG para olhos, 
pescoço e mão dos trabalhadores (n = número de procedimentos) obtidos por Buls e Osteaux 
[41]. 

Procedimento 
HSG (n = 34) 

Radiologia Intervencionista 
(n = 5) 

Amostra 
Mediana 
Máximo 
Mediana 

íS^pÈÜl^p l 

DEP (mGy) por procedimento 

Olhos 
0,22 
0,28 

-

^tÓfPiêÉ 

Tireóide 
0,15 
0,21 

-

üfüiÉi! 

Mão 
0,19 
0,29 

-

No Brasil existem alguns estudos isolados sobre dosimetria de pacientes em 

HSG. Em 2000, Canevaro et ai [32,42] obtiveram alguns dados para HSG quando ainda 

eram utilizados equipamentos íluoroscópicos sem intensificadores de imagem. 

Atualmente, equipamentos sem intensificador de imagem estão proibidos no Brasil. Na 

tabela 2.6 são apresentados alguns valores medidos do tempo de exame, PKA total, 

número de imagens, dose/imagem, para 13 procedimentos acompanhados nesse estudo, 

junto com dados medidos em outros tipos freqüentes de procedimentos íluoroscópicos. 

Comparando os valores das tabelas 2.1, 2.3 e 2.6, pode-se observar que os valores 

obtidos de PK,A para equipamento sem intensificador de imagem é muito maior que para 

equipamentos convencional com intensificador de imagem e digital. 
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Tabela 2.6: Resultados das medições realizadas em procedimentos fluoroscópicos realizados 
com equipamentos sem intensificador de imagem por Canevaro et ai [32,42]. Na tabela, ri 
representa o número de procedimentos. 

Tempo 
(min) 

Enema de Bário (n=23) 
Intervalo 
Média 

3,8-21,7 
8,8 

Seriografia (n=13) 
Intervalo 
Média 

3,4-16,1 
8,0 

Histerossalpingografia (n=13) 
Intervalo 
Média 

1,2-7,2 
3,9 

Esofagografia (n=3) 
Intervalo 
Média 

3-7,3 
5,1 

Número de 
imagens; 

5-14 
9,7 

8-17 
13,8 

5-10 
7,3 

40-106 
105 

(Gy.cm2) 

85-316 
159 

62 - 345 
136 

25-118 
107 

40-106 
105 

Outro trabalho desenvolvido no Brasil foi o realizado por Khoury et ai [43], que 

estimou as doses no útero e ovários, a partir de medições realizadas da dose de entrada 

na superfície em 25 pacientes durante HSG. Na tabela 2.7 são apresentados alguns 

resultados obtidos por estes pesquisadores durante o estudo. 

Tabela 2.7: Dose média nos ovários e útero obtidas em três instituições (A, B e C) para 
HSG.porKouryetal[43]. 

Instituição 

B 

Dose nos ovários (mGy) 
^ ^ = ^ - — T ^ — • • • — — r r m — — - ^ — — — — — * f n ^ i n T T i r * T r 

1,18 
5,27 

Dose no útero (mGy) 
1,71 
6,97 

2,38 3,42 
Dose média (mGy) 2,94 4,03 
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3. Materiais e Métodos 

3.1 Ambiente de trabalho e descrição do equipamento de raios X 

Este trabalho foi desenvolvido no Centro de Diagnóstico por Imagem de um 

hospital particular de grande porte na cidade do Rio de Janeiro. O trabalho foi registrado 

na Instituição mediante Certificado de Apresentação para Apreciação Ética No. CAAE -

0001.0.179.000-06, tendo sido autorizada sua execução. 

O equipamento utilizado foi uma unidade de raios X digital, marca SIEMENS, 

modelo SIREGRAPH CF, com a configuração do tubo de raios X em cima da mesa de 

exames (figura 3.1). 

Figura 3.1: Equipamento SIEMENS, marca SIREGRAPH CF, onde foram 
realizados os procedimentos de HSG. 



Trata-se de um equipamento trifásico com gerador de alta freqüência 

POLYDOROS SX 80 e controle automático de exposição. A tensão máxima aplicada ao 

tubo é de 150 kVp com tamanhos de pontos focais de 0,6 e 1,2 mm. A corrente máxima 

fornecida é de 800 mA para grafia e 9 mA para fhioroscopia. A rotação do anodo é 

maior que 8500 rotações por minuto. O tamanho de campo máximo é de 

573,4 mm x 574,4 mm a uma distância foco-imagem de 115 cm [44]. 

O controle do movimento da mesa de exames, assim como a variação da 

distância foco-imagem (SID) e rotação do sistema tubo de raios X-mesa de exames, 

pode ser feito no painel de controle (figura 3.2), localizado na sala de comando, ou 

mediante botões de comando localizados na própria mesa de exames. As distâncias 

foce—receptor de imagem disponíveis são: 115, 135 e 150 cm com processo de ajuste 

motorizado. Em HSG, a SID geralmente utilizada é de 115 cm. A rotação do sistema 

(mesa, tubo e receptor de imagem) é de 0o a 90° em relação ao eixo longitudinal da 

mesa. 

Figura 3.2: Painel de controle do equipamento de raios X, 
marca Siemens, modelo Siregraph CF. 

O sistema de colimação pode ser utilizado de maneira automática ou manual. 

Para os procedimentos de HSG foi utilizada sempre a colimação automática. O 

equipamento possui intensificador de imagem, OPTILUX HDR 33-4, com tamanhos de 

campo: 33 cm (normal) e 22 cm, 17 cm e 13 cm (também chamadas de magnificações 

ou zoom). Na tabela 3.1 são mostrados os valores de taxa de dose especificados, pelo 

fabricante, para uma tensão no tubo de raios X de aproximadamente 70 kVp, filtro de 

cobre de espessura 1,2 mm, para grafia e medida realizada diretamente na entrada do 

intensificador [45]. 
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Tabela 3.1: Relação entre diâmetro na entrada do intensificador de imagem e a taxa de 
exposição e kerma no ar na entrada do intensificador para grafia. 

Diâmetro da entrada do 

intensificador de imagem (cm) 

40 
33 
23 
17 

Taxa de kerma no ar 

(fiGy/s) 

0,09 
0,11 
0,26 
0,44 

Taxa de exposição 

(nR/s) 

10 
13 
30 
50 

O sistema de digitalização é FLUOROSPOT H com o congelamento da última 

imagem (last image hold - LIH). A fluoroscopia é utilizada sempre no modo contínuo. 

A imagem obtida pode ser observada em dois monitores (figura 3.3), um localizado na 

sala de controle e outra na sala de exames. O sistema de TV utilizado é VTDEOMED 

SX, que mantém brilho constante da imagem através do controle automático da taxa de 

dose (ADR). 

Figura 3.3: Dois monitores onde são visualizadas as imagens obtidas 
(um monitor dentro da sala de exames e outro fora) durante os 

procedimentos de HSG considerados neste trabalho. 

A amostra de pacientes estudada consistiu em 86 pacientes do sexo feminino, de 

idades entre 23 e 47 anos, peso na faixa de 44 a 82 quilos e altura entre 1,5 e 
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1,82 metros. As indicações para a realização deste exame foram, principalmente, estudo 

da infertilidade primária ou secundária. O estudo foi realizado entre fevereiro e 

dezembro de 2005. 

Os profissionais que participaram da realização dos exames de HSG avaliados 

neste trabalho foram: 4 médicos radiologistas (médicos 1, 2, 3 e 4), 2 técnicas de 

enfermagem e 2 técnicas de radiologia. Dentre os radiologistas que executaram HSG no 

Serviço, um deles realizou a maioria dos procedimentos. O exame pode ser dividido em 

duas etapas: 

• primeira etapa: compreendeu a assepsia da região genital, assim como a 

colocação da cânula ou sonda (neste estágio não há emprego da radiação). O 

radiologista e a técnica ficaram presentes na sala de exame. A função da técnica 

de enfermagem era de auxiliar o médico neste estágio; 

• segunda etapa: compreendeu a aquisição das imagens através da técnica de 

fluoroscopia, com aquisição de imagens estáticas quando for necessário 

documentar aspectos relevantes âo exame. Na sala de controle, havia uma 

técnica de radiologia que ficava atenta aos pedidos do médico para fazer a 

aquisição das imagens por meio de grafia. 

Eventualmente, as pacientes eram anestesiadas durante o procedimento, neste caso, 

havia a presença de um médico anestesista durante todo o exame. 

3.2. Avaliação das condições de proteção radiologics e controle de qualidade do 
equipamento 

Previamente à aquisição dos dados dosimétricos para este trabalho, foi realizada 

uma avaliação das condições de proteção radiológica na sala de exames onde são 

realizados os procedimentos de histerossalpingografia. Foram verificados aspectos 

referentes à comunicação visual e oral com o paciente, sinalização (símbolo de radiação 

ionizante e luz vermelha), avisos dentro e fora da sala, vestimentas de proteção para 

profissionais e acompanhantes e testes de controle de qualidade do equipamento. 

Os testes de controle de qualidade realizados foram: coincidência dos campos 

luminoso e de radiação, exatidão da tensão nominal do tubo, exatidão do tempo de 

exposição em grafia, camada semi-redutora (CSR) e rendimento do tubo. Também foi 

realizado o levantamento radiométrico das regiões adjacentes à sala de exame. 
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3.2.1. Levantamento radiométrico 

O levantamento radiométrico (monitoração de área) foi realizado para avaliar os 

níveis de radiação nas áreas adjacentes à sala de exame. O levantamento deve ser 

realizado toda vez que o layout da sala é modificado, são realizadas mudanças 

estruturais da sala, ou na ocasião da instalação de um equipamento ou modificações 

deste [14]. 

O objetivo principal do levantamento radiométrico é garantir que os níveis de 

exposição não ultrapassem os limites estabelecidos para as diferentes áreas (controladas, 

livres) [14]. 

O levantamento radiométrico foi realizado utilizando um monitor de área 

Babyline 20 System CEA tipo E262, calibrado no Laboratório Nacional de Metrologia 

das Radiações - IRD/CNEN, a fim de manter a rastreabilidade das medições com os 

padrões nacionais. 

A monitoração de área foi realizada em quatro pontos de regiões adjacentes à 

sala (figura 3.4). Os pontos correspondentes são: 

A - Vidro plumbífero da sala de comando 

B - Porta de acesso interna 

C - Porta de acesso externa 

D - Atrás da estativa 
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Monitor 

Posto de enfermagem 

Sala de Exames 

Siregraph - C? 
re-jBPWi^s^sagga 

Sala de 
Comando 

B 

Comando/ 
monitor de TV 

Estativa 

X Corredor 
Externo 

D 

Corredor interno 

Figura 3.4: Esquema da sala de exame indicando os pontos monitorados no levantamento 
radiométrico. 

3.2.2. Testes de Controle de Qualidade 

Testes de controle de qualidade foram realizados antes de começar a aquisição 

dos dados dosimétricos. Esses testes foram feitos utilizando-se a técnica de grafia. Os 

seguintes testes foram realizados uma vez, no dia 11 de fevereiro de 2005 (no começo 

do trabalho): 

• Coincidência do campo luminoso e de radiação; 

• Exatidão da tensão nominal do tubo; 

• Exatidão do tempo de exposição; 

• Camada semi-redutora. 

Foram realizados também testes em 4 ocasiões durante o trabalho (16 de junho, 

12 de outubro, 16 de dezembro de 2005 e 8 de abril de 2006), estes utilizando a técnica 

de fluoroscopia. Os testes foram os seguintes: 
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• Taxa de kerma no ar na entrada do intensificador de imagem [33]; 

• Taxa de kerma no ar na entrada da superfície [33]; 

• Rendimento do tubo de raios X; 

• Qualidade da imagem: 

i) distorção; 

ii) resolução de alto contraste; 

iii) resolução de baixo contraste; 

iv) limiar de detectabilidade de baixo contraste. 

3.2.2.1.Testes realizados com a técnica grafia 

i) Coincidência do campo luminoso com o campo de radiação 

O objetivo deste teste é avaliar os desvios entre o campo visual luminoso e o 

campo real de radiação e a perpendicularidade do eixo central do feixe de radiação em 

relação ao plano receptor de imagem. Para fazer este teste, foram utilizados dispositivos 

específicos para teste do sistema de colimação: placa de marcação de tamanho de 

campo marca RMI, cilindro de acrílico com esferas radiopacas situados na base superior 

e na base inferior, além de um chassi carregado com filme, trena e nível de bolha. O 

chassi foi posicionado sobre a mesa e sobre ele foi colocada a placa de marcação de 

tamanho de campo. Verificou-se o nivelamento do tubo em relação ao plano de 

medição. Fez-se coincidir o centro do campo luminoso com o centro da placa de teste e 

o tamanho do campo luminoso foi ajustado de maneira a coincidir com o retângulo 

demarcado na placa. Posicionou-se o cilindro sobre o centro da placa. Fez-se uma 

exposição. Então, o colimador foi ajustado de forma que o campo luminoso fosse maior 

que o anterior. Repetiu-se a exposição com os mesmos parâmetros. Revelou-se o filme 

[46]. Recomenda-se que os desvios em qualquer uma das bordas estejam dentro de um 

intervalo de ± 2% da distância foco-filme (valor máximo exigido para o desvio entre as 

bordas). Também se verificou a localização da imagem da esfera do topo do cilindro. 

Essa verificação dá a inclinação do raio central em relação ao plano perpendicular ao do 

receptor de imagem. A inclinação máxima tolerável é de 3o [14]. 

Não foi realizado, neste trabalho, teste de ajuste automático do colimador porque 

a distância foco-receptor de imagem era sempre a mesma durante os exames. 
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ü). Exatidão do indicador de tensão nominal do tubo de raios X 

Esse teste tem como objetivo avaliar se o valor nominal da tensão do tubo 

indicada no painel de controle, para qualquer corrente selecionada, está em 

conformidade com os padrões de desempenho aceitáveis [14]. Foi utilizado um medidor 

não invasivo de kV de leitura direta VICTOREEN, Modelo 4000 M+, número de série 

983. 

Foram definidos três valores de tensão e três valores de mAs aplicados ao tubo. 

Foram realizadas três exposições para cada valor selecionado. Os resultados das leituras 

mostradas pelo medidor de kVp foram anotados em formulário específico. 

O desvio obtido entre os valores selecionados e os medidos de tensão máxima 

para os valores de corrente é dado pela equação 3.1 [46]: 

Desvio(%) = Í O O * ^ " * * ^ " E q u a ç ã o ZA 

Onde kVse! é o valor nominal selecionado no painel de comando e kV^éd é o valor 

do kVp máximo medido pelo instrumento. É recomendado que o valor de desvio 

máximo permaneça dentro de um intervalo de ± 10% [14]. 

iii). Exatidão do tempo de exposição 

Esse teste tem como objetivo avaliar se a exatidão do indicador de tempo de 

exposição está em conformidade com os padrões aceitáveis [14]. Para isso, utilizou-se o 

medidor não invasivo VICTOREEN, modelo 4000 M+, número de série 983. 

Foram selecionados três valores de tempo (320, 630 e 80 ms). Foram realizadas 

3 exposições para cada valor de tempo selecionado. Após cada exposição, registraram-

se os valores medidos pelo instrumento. Os desvios foram calculados de acordo com a 

equação 3.2 [46]: 

Desvie^lOO7** ~T"'ed Equação 3.2 
T 

Onde Tind é o valor nominal indicado no painel de comando e Tmecj é o valor 

medido mais discrepante. É recomendado que os valores de desvio entre os tempos 

indicado e medido estejam dentro do intervalo de ±10% [14]. 
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iv). Camada semi-redutora 

O objetivo deste teste é avaliar se o feixe atende ao requisito de fütração mínima 

recomendada para o tipo de equipamento de raios X. Recomenda-se que o valor mínimo 

de camada semi-redutora (CSR) seja de 2,6 mm de Al (para um equipamento trifásico e 

tensão igual a 80 kVp) [14]. Para este teste foram utilizados um filtro de 3 mm de 

alumínio (Al) e um medidor VICTOREEN, modelo 4000+, número de série 983. 

Selecionou-se a tensão nominal de 81kVp e corrente x tempo de 320 mAs; e 

posicionou-se o medidor a aproximadamente 30 cm acima do nível da mesa. Foi feita 

uma exposição e anotou-se a leitura dada pelo instrumento medidor de exposição. 

Posteriormente, colocou-se um filtro de 3 mm de Al logo abaixo da saída do colimador. 

Foi feita outra exposição com a mesma técnica anterior e registrou-se a leitura em 

formulário específico. As medições foram repetidas três vezes para cada situação [46], 

3.2.2.2. Testes realizados com a técnica fluoroscópica 

i) Taxa de kerma na entrada do intensificador 

Esse teste está relacionado ao desempenho do equipamento. A taxa de kerma na 

entrada do intensificador foi registrada [47] utilizando-se uma câmara de ionização de 

60 cc, número de série 9350 acoplada a um eletrômetro RadCal 9015 número de série 

91-0860 e situados sobre a mesa de exames, uma lâmina de cobre de 1 mm de 

espessura. Não houve possibilidade de colocação da câmara na entrada do 

intensificador, devido à geometria do equipamento de raios X (intensificador de imagem 

embaixo da mesa de exames). O esquema é apresentado na figura 3.5. A lâmina de 

cobre fica acima da câmara. A placa de 1 mm de Cu é colocada a fim de simular a 

atenuação produzida por um paciente típico. O teste foi realizado para as magnificações 

de 40, 33 e 23 cm. Durante as exposições foram registrados os valores médios de kVp e 

mA indicados pelo equipamento. 

No Brasil, existe um protocolo recomendado pela ANVISA, "Radiodiagnóstico 

Medico, Segurança e desempenho de equipamentos" [48]. Nesta publicação não são 

sugeridas medidas da taxa de kerma no ar na entrada do intensificador e nem 

especificadas as tolerâncias aceitáveis. 
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118,5 cm 
115 cm 

Cu 

^ ^ . ^ ^ i - ^ i 

Câmara 

II 

Figura 3.5: Esquema da montagem para determinação da taxa de kerma na entrada do 
intensificador [47]. 

ii) Taxa de kerma no ar na entrada da superfície 

A taxa de kerma no ar na entrada da superfície foi determinada posicionando-se 

a câmara de ionização acima da placa de Cu [47]. Essa placa sobre a mesa visa a 

simulação da presença de um paciente típico e contribui para produzir atenuação. 

Durante as exposições, anotaram-se os valores de kVp e mA indicados pelo 

equipamento. O teste foi realizado para as magnificações de 40, 33 ,23 e 17 cm. O 

esquema está apresentado na figura 3.6. Esse teste está relacionado à proteção 

radiológica do paciente. Esse teste foi realizado no modo fluoro. 

118,5cm 
115 cm 

|—Cu 
*gF $!;s^~ câmara 

Figura 3.6: Esquema da montagem para determinação da taxa de kerma no ar na entrada do 
paciente. 

O teste de taxa de kerma na entrada do paciente realizado neste trabalho foi de acordo 

com as recomendações do Protocolo sugerido pelo Projeto DIMOND [47]. A ANVISA 
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[48] recomenda que a taxa de kerma no ar na entrada da superfície não deveria 

ultrapassar 87 mGy/min. 

iü) Rendimento 

O rendimento foi calculado, posicionando-se a câmara de 60 cc no ar, a uma 

distância de 77 cm do ponto focai. O rendimento é calculado como o valor medido da 

taxa de kerma no ar (figura 3.7) dividido pela corrente fornecida pelo tubo. Foi feita a 

correção das distâncias (77 cm para 100 cm) de acordo com a equação 3.3, uma vez que 

o rendimento, por definição, é calculado a 1 metro do ponto focai. As medições para 

calcular o rendimento foram realizadas para o diâmetro de entrada do intensificador 

igual a 40 cm. Este teste foi realizado no modo fluoro. 

Rendimento a 100 cm = Rendimento a 77 cm x ' 7 7 V 

100 
Equação 3.3 

77 cm 

Câmara 

^L IZSZ 

Figura 3.7: Esquema da montagem para determinação da curva de 
rendimento. 

iv) Qualidade da imagem 

Neste trabalho, para o controle da qualidade da imagem, foram utilizados objetos 

de teste de Leeds [49] para avaliar o desempenho dos sistemas de imagens radiológicas. 

A série de teste de Leeds mais conhecida é desenvolvida para os sistemas 
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fluoroscópicos com monitor, compreendendo os testes de ajuste do monitor (objeto 

GS2), distorção geométrica (objeto Ml), resolução espacial de alto e baixo contraste 

(objeto TOR(TVF)), limiar de detectabilidade de alto contraste e limiar de 

detectabilidade de baixo contraste (objeto TO10) [49]. Foi seguido o protocolo 

recomendado pelo projeto DIMOND [47]. A ANVISA [48] recomenda valores típicos 

para resolução espacial de alto contraste como sendo 1 a 1,4 pares de linha por 

milímetro (diâmetro do campo de intensificador de imagem igual a 23 cm) e 1,4 a 1,9 

pares de linha por milímetro (diâmetro de campo do II igual a 15 cm). Os valores típicos 

de menor diâmetro visualizado para a discriminação de baixo contraste para diâmetros 

do intensificador de imagens iguais a 23 e 17 cm são 3 e 1,5 mm, respectivamente. 

Durante a realização dos testes, sempre ficavam dois operadores observando a 

imagem produzida no monitor pelos objetos dentro da sala de exames; e dois operadores 

analisando as imagens obtidas no monitor localizado na sala de comando. Durante os 

testes, utilizou-se a captura de imagem (LIH - last image hold). Os modelos e 

procedimentos de utilização serão descritos a seguir: 

iv.a) GS2 - Linearidade da escala de cinza 

Neste objeto (figura 3.8), a linearidade da escala de cinza analisada visa o ajuste 

do brilho e contraste no monitor. Por isso, este teste é o primeiro a ser aplicado durante 

o controle da qualidade da imagem. 

A escala de degraus deve ser visualizada com uma graduação de tons uniformes 

do preto ao branco. O monitor, desta forma, encontra-se padronizado e deve permanecer 

nessa condição durante os testes restantes. Neste caso, utilizou-se uma escala de cinza 

que varia de 1 a 10, onde 1 representa o tom de cinza mais claro e 10, o tom de cinza 

mais escuro. Este teste foi repetido para os seguintes diâmetros de entrada do 

intensificador de imagem: 23, 33 e 40 cm. 

37 



Figura 3.8: Representação da imagem do 
objeto GS2. 

iv.b) Ml - Distorção 

O objeto de teste Ml consiste em uma malha quadrada de arame com 

espaçamento de 20 mm montada dentro de uma placa de perspex [49]. O teste com o 

objeto Ml foi realizado para os seguintes diâmetros na entrada do intensificador de 

imagem: 33 e 40 cm. 

Na figura 3.9, observa-se a imagem do objeto Ml. A sua geometria retangular 

visa avaliar a distorção geométrica global e o efeito do campo magnético ambiental. A 

medição do diâmetro de campo de imagem visa avaliar o posicionamento e tamanho da 

imagem apresentada no monitor de televisão. 

Figura 3.9: Representação da imagem do objeto Ml. 

A distorção geométrica é a propriedade de um sistema de imagem em que uma 

imagem de saída resultante possui uma forma diferente da imagem de entrada. A 

distorção integral (Dl) pode ser quantificada de acordo com a equação 3.4. A Dl 

máxima tolerável é de 10% [49]: 
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DI(%) = 
diagonal média do maior quadrado formado no monitor 

n x diagonal média do quadrado central 
xlOO Equação 3.4 

Onde n indica o número de quadrados inteiramente observados na imagem. 

A figura 3.10 mostra como são realizados os registros de parâmetros para o 

cálculo da Dl. 

(A) (B) 

Figura 3.10: Realização do teste com objeto de Leeds Ml no Serviço de Radiologia. 

iv.c)TOR [TVF] - Resolução espacial de alto e baixo contraste 

O objeto TOR [TVF] (figura 3.11) é composto por: gradeado de resolução de 

alto contraste para medir a resolução espacial, detalhes de alta e baixa luminosidade 

para verificar a faixa dinâmica do sistema de fluoroscopia com televisão; um grupo de 

detalhes de baixo contraste para medir detectabilidade de detalhes amplos [49]. Este 

teste é sensível ao ruído e à perda de contraste do intensificador de imagem. 

Figura 3.11: Representação da imagem do objeto TOR (TVF) e avaliação 
do número de grupos (alto contraste) e círculos de baixo contraste. 
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Neste trabalho, utilizou-se o objeto TOR [TVF] para verificar a resolução 

espacial e de baixo contraste da imagem. Para avaliar a resolução espacial, são contados 

os números de pares de linha diferenciáveis presente na imagem. O conjunto de círculos 

visa a análise da resolução de baixo contraste. Atribuiu-se uma escala numérica 

crescente que tem início no círculo (número 1) de maior contraste. O manual do objeto 

contém uma tabela com a equivalência entre o número de grupos diferenciados e o 

número de pares de linhas que podem ser discriminados em uma imagem. Todos estes 

testes foram realizados para as seguintes magnificações do intensificador de imagem: 

23,33 e 40 cm. 

Na figura 3.12 é mostrado um momento de análise do objeto TOR [TVF] 

durante a realização dos testes. 

Figura 3.12: Execução do teste com TOR [TVF] no Serviço de 
Radiologia. 

iv.d) TO. 10 - Detectabilidade de baixo contraste 

Um método prático para avaliação da imagem global é fornecido pelo teste de 

detectabilidade do limiar de detalhes de baixo contraste. Este é o teste a ser aplicado 

utilizando o objeto TO. 10 (figura 3.13). 
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Figura 3.13: Representação da imagem do objeto TO.10. 

A imagem será de melhor qualidade na medida em que um número maior de 

detalhes de mais baixo contraste e menor diâmetro seja visível. Este teste foi realizado 

para o intensificador de imagem com magnificação 40 cm. 

3.3. Calibração do medidor de PK,A 

Para medir a exposição dos pacientes foi utilizado um medidor do produto 

kerma-área. Porém, para obter o valor verdadeiro das leituras do instrumento, é 

necessário calibrar o instrumento toda vez que é instalado em um equipamento de 

raios X. A calibração consiste em ajustar o instrumento de medição às condições de 

utilização, determinando-se um fator de calibração, que deverá ser multiplicado pelos 

valores medidos de PK,A toda vez que uma medição for realizada. 

O valor do fator de calibração dependerá da geometria do tubo de raios X (acima 

ou abaixo da mesa). Neste trabalho, a geometria utilizada é o posicionamento do tubo de 

raios X acima da mesa de exames. 

G procedimento de calibração "in situ" consiste em medir separadamente o 

kerma no ar (em cGy) e a área irradiada (em cm2) para determinados parâmetros da 

técnica fluoroscópica, realizar o produto dos valores destas duas medições e comparar o 

resultado com o valor apresentado pelo medidor de PK,A (em cGycm2). A partir desta 

comparação é possível determinar o fator de calibração. 

Para medir o kerma no ar utilizou-se um dosímetro de referência (câmara de 

ionização de 60 cc número de série 9350, eletrômetro RadCal 9015 número de série 91-

0860), cujo fator de calibração é rastreado por um padrão secundário do Laboratório 

Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes - IRD/CNEN. 
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A câmara de ionização do dosímetro Radcal foi posicionada a 10,5 cm de 

distância da mesa e a 79 cm de distância da câmara do medidor de PKA, Diamentor E 

marca PTW, com uma unidade leitora com número de série 726427 e câmara de 

transmissão com número de série 11002-0035, no centro do campo de irradiação. 

O tamanho de campo de irradiação é determinado de maneira precisa colocando 

um filme radiográfico sobre a mesa e, após ser irradiado e revelado, mede-se o tamanho 

da área irradiada com auxílio de uma régua. A área é posteriormente corrigida para a 

área irradiada na posição da câmara do dosímetro Radcal (Ac). Essa área corrigida é 

dada pela equação 3.5: 

Ac = fiH]A Equação 3.5 

Onde A representa a área do tamanho de campo, DFR é a distância foco-câmara 

Radcal e DFF é a distância foco filme (figura 3.14). 

" ^ Q - T 
Tubo de Raios X 

Sistema Colimador 

Câmara de ionizaçao (Pk£) / \ jjpj^ 

Filme 

Câmara Radçil 
j _ . 

Figura 3.14: Arranjo experimental para calibração do medidor de PKA Diamentor E. 

Assim, o fator de calibração para produto kerma ~ área (ICPKA) é dado pela 

equação 3.6: 

Pm Equação 3.6 

Onde KRadcai é o kerma no ar incidente, registrado pelo instrumento de 

referência, e PKAL, o resultado fornecido do produto kerma-área pelo medidor de PKA- A 

incerteza no fator de calibração (JCPKA) foi calculada de acordo com a equação 3.7 [50]: 
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AJfc PKA (tsP> 

V kpKA 

KAL 

\ "KAL 
+ 

(AP, KAC 

V. "KAC J 

Equação 3.7 

0* PKAC é dado pela equação 3.8: 

"KAC ~ Ac x A ifl(fca; Equação 3.8 

A incerteza para o valor de PKAC é dado pela equação 3.9 [50]: 

AA KAC 
Í „A \2 ( 

KAC J 
+ 

A/r Radcal 

V ^ Radcal J 

Equação 3.9 

3.4. Medição da Exposição de pacientes 

O processo da medição da exposição de pacientes inicia-se com o preenchimento 

de um formulário que requer o nome, a idade, o peso e a altura da paciente. Os nomes 

dos médicos e técnicos que executam o procedimento foram anotados e relacionados 

com cada exame realizado. Foram registrados também alguns parâmetros técnicos: 

número de imagens, tempo do exame, tamanho de campo médio, magnificação mais 

usada, P^A para fluoroscopia, P^A para grafia, kVp médio para grafia e escopia, mA e 

mAs médios (Anexo 1). 

A medida de PK,A foi feita utilizando-se o medidor do produto kerma-área 

Diamentor E (calibrado como descrito no parágrafo 3.3), número de série 11002-0035 

com câmara de transmissão da marca PTW , número de série 726427, acoplada à saída 

do colimador do equipamento de raios X (figura 3.15). 
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Figura 3.15: Câmara de ionização acoplada à saída do colimador no equipamento de 
raios X. 

Algumas vantagens do uso de medidores de PKA são: nem o médico, nem o 

paciente são incomodados; não há alteração em seu posicionamento (figura 3.16); as 

técnicas radiográficas e fluoroscópicas utilizadas para realizar o exame (tempo de 

exposição, kVp, mAs, mA, número de imagens, etc.) não sofrem modificações. O PK,A 

foi medido durante 86 procedimentos de histerossalpingografia. 

Figura 3.16: Posicionamento da paciente durante o procedimento e a câmara de ionização na 
saída do colimador. A medida não interfere na rotina do exame. 

Os dados obtidos foram colocados em uma planilha de dados EXCEL. Foram 

calculadas as médias e desvios padrões para os seguintes parâmetros registrados: 

quilovoltagem (kVp), corrente (mA), corrente x tempo (mAs), número de imagens e 

tempo de exame. A incerteza percentual associada a cada um desses parâmetros é dada 

pelo desvio padrão percentual, que é dado pela equação 3.10: 
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Desvio padrão (%) - desvio padrão associado ao parâmetro x 10Q E q u a ç ã o 3 . 1 0 

valor médio 

Os valores de PK,A indicados pelo eletrômetro do Diamentor E são multiplicados 

pelos fatores de calibracão obtidos para grafia e escopia, dando o PK,A (equação 3.11). 

PJCA = kpKA x PJCA ^ o Equação 3.11 

A incerteza padrão combinada para o PK,A verdadeiro (APK,A) é dada pela 

equação 3.12. 

APK,A 

^ A 

àkPKA 

k 
V PKA J 

(A¥KA lidoV 

V PK,A 1 Í d 0 

Equação 3.12 

A incerteza expandida é baseada na incerteza padrão (equação 3.12) 

multiplicada pelo fator de abrangência k = 1, fornecendo um nível de confiança de 

aproximadamente 68%. 

3.5. Medição da exposição de profissionais 

A medida da exposição dos profissionais foi realizada com a colocação de 

dosímetros termoluminescentes em alguns pontos do corpo do profissional. 

As regiões selecionadas foram: mãos esquerda e direita, testa, e pescoço. A 

região da testa foi selecionada para estimar a exposição recebida no cristalino pelo 

profissional e o pescoço, para estimar a exposição recebida pela tireóide. No pescoço, 

foram colocados dois dosímetros: um por cima do protetor de tireóide e outro por baixo, 

quando o profissional o utilizava. Dessa forma, houve a possibilidade de estimar a 

redução da exposição recebida nessa região com o uso do protetor. 

A dosimetria dos profissionais foi realizada, por procedimento, apenas nos 

médicos radiologistas que executaram HSG. Geralmente, eles eram os únicos que 

permaneciam na sala durante o exame. Os técnicos de enfermagem não permaneceram 

na sala durante a emissão de raios X e a presença de médicos anestesistas foi eventual. 

O posicionamento do médico 1 (figura 3.17B), durante o procedimento, era 

diferente dos médicos 2, 3 e 4 (figura 3.17A). Mas, em geral, os pontos considerados de 
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maior exposição foram sempre os mesmos. Durante o período de monitoração, nem 

sempre foi possível a colocação dos dosímetros em todos os pontos monitorados. 

(A) (B) 

Figura 3.17: Posicionamento dos médicos durante os procedimentos de HSG.Em (A) está 
representado o posicionamento típico dos médicos 2, 3 e 4 e em (B) do médico 1. 

3.5.1. Dosimetria Termoluminescente 

Os dosímetros utilizados neste trabalho foram de LiF:Mg,Cu,P (TLD100H) em 

forma de chips , com 3,6 mm de diâmetro e 0,38 mm de espessura, fabricados pela 

Harshaw (figura 3.18). A faixa linear de resposta deste dosímetro varia entre 1 uGy e 

10 Gy. Os dosímetros foram fornecidos, lidos e avaliados pelo Serviço de Monitoração 

Individual Externa (SEMEX) do IRD/CNEN. Foram utilizados 112 dosímetros 

identificados com números seqüenciais e calibrados individualmente. 

Figura 3.18: TLD100H. 

A montagem dos dosímetros foi feita da seguinte forma (figura 3.19): 
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• Foram colocados três dosímetros dentro de cada cavidade plástica de embalagem 

de remédio (blister), com auxílio de uma pinça a vácuo; 

• O restante da cavidade foi preenchida com algodão, a fim de evitar a 

movimentação e choques dos TLDs que podiam quebrá-los. Cada conjunto foi 

lacrado com fita crepe. 

• Cada conjunto recebeu uma identificação e foi guardado em um recipiente de 

cor escura, a fim de que não sofresse a influência da luz do ambiente. 

Figura 3.19: Processo de montagem dos suportes plásticos com dosímetros TL. 

Alguns dosímetros foram usados para controle, ou seja, não foram irradiados, 

mas acompanharam os demais a fim de se avaliar a exposição ambiental de fundo. Estes 

dosímetros foram chamados de TLDs de "background" (BG). 

Ao início de cada procedimento de HSG, os TLDs foram colocados, com auxílio 

de esparadrapo (figura 3.20) nas regiões monitoradas do profissional. Ao final de cada 

procedimento, os dosímetros foram recolhidos e guardados novamente no recipiente. 

Figura 3.20: Exemplo de colocação dos conjuntos de TLD na mão do profissional. 
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Para avaliação da exposição desses profissionais, foi feita a leitura dos TLDs dos 

conjuntos. Para cada conjunto, foi obtido um valor médio e um desvio padrão. A 

grandeza utilizada para estimar a exposição dos profissionais foi o Hp(íf). O valor da 

grandeza em questão para cada conjunto j foi obtido pela equação 3.13. 

[Hp(d)Jj = 

(3 n \ 

iJLij - L Q Í ) f d 2J(LÍBG ~LOÍ )fci 

n 
Jcald 

Equação 3.13 

Lij = leitura do TLD i do conjunto y; 

LQÍ = coeficiente linear da curva de calibração individual do TLD i, em nC (ver exemplo 

na figura 3.22); 

fd - coeficiente angular da curva de calibração individual do TLD i, em mGy/nC (ver 

exemplo na figura 3.22); 

LÍBG - leitura do TLD /' não utilizado nos procedimentos (BG); 

fcaid = fator de calibração de kerma no ar para Kp(d) a uma profundidade d. 

A figura 3.21 mostra um exemplo de curva de calibração individual para um 

TLD, relacionando sua leitura, em nC, com sua exposição em kerma no ar, em mGy. A 

equação da reta que ajusta a curva de calibração é dada pela equação 3.14. 

L{ = a.Kf - L0i Equação 3.14 

Lt = leitura do TLD z'; 

a = coeficiente angular da reta; 

Kt = kerma no ar a que foi submetido o TLD i; 

LQÍ = coeficiente linear da reta. 
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Figura 3.21: Correlação entre a resposta de um TLD e a irradiação a que foi exposto 

No caso da reta apresentada na figura 3.22, os valores obtidos para o 

coeficiente angular (a) e coeficiente linear da reta (L0l) foram 104,09 e 0,9959, 

respectivamente. 

A incerteza do tipo A (JÍAJ), para um intervalo de confiança de 95%, foi 

calculada pela equação 3.15. 

_ ^3,95%-sj _ 4»3 -Sj 

MAÍ~ V3 " V3 
h,9s% = t de Student para n=3 e 95% de grau de confiança; 

Sj = desvio padrão da média de cada conjunto j . 

Equação 3.15 

3.5.2 Calibração do sistema TL 

Em cada etapa do trabalho, foram separados, do lote de TLDs selecionado, 10 

TLDs para controle da resposta do sistema TL. Estes 10 TLDs ficaram no laboratório. 

Destes, 5 foram irradiados, em uma caixa de irradiação que garante o equilíbrio 

eletrônico, com 4,39±0,08 mGy (95,54%de confiança) de kerma no ar no feixe 

padronizado de 60Co, rastreado ao Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes (LNMRI) no Laboratório de irradiações - LABIR (figura 3.22), e os outros 5 

não foram irradiados. Os demais TLDs foram levados ao hospital. 
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Fieura 3.22 - Irradiação de TLD, na caixa de irradiação, na fonte de cobalto 60 do LABIR. 

3.5.3 Calibração dos TLDs em HP(d) 

A calibração dos TLDs na grandeza operacional HP(d) foi feita usando-se 

dois grupos de 10 TLDs, do lote utilizado. Um grupo foi irradiado no simulador 

paralelepípedo (slab) do ISO,com dimensões de 30 x 30x 15 cm3, preenchido com água 

destilada, e o outro em um simulador de dedo cilíndrico (rod), também padrão ISO, com 

19 mm de diâmetro e 300 mm de comprimento [38]. Para irradiá-los com um valor de 

kerma no ar de 4,0 ± 0,08mGy (95,45%), foi utilizado o campo padronizado da fonte de 
137Cs do LABIR, rastreado ao LNMRI. Os TLDs foram posicionados na superfície 

frontal do simulador, a uma distância de 100 cm da fonte (figura 3.23). Uma placa de 

acrílico, com espessura de 2mm, foi adicionada entre os TLDs e a fonte, para garantir o 

equilíbrio eletrônico. 
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Figura 3.23 - Arranjo experimental da calibração dos TLDs em HP(d). Simuladores: (a) rod e 

(b) slab, com placa de acrílico para garantir equilíbrio eletrônico. 

Os fatores de conversão de kerma no ar para HP(d), para irradiação nos 

simuladores slab e rod da ISO, são mostrados na tabela 3.2 [38]. 

Tabela 3.2 - Fatores de conversão entre as grandezas kerma no ar e equivalente de dose pessoal 

a uma certa profundidade [38]. 

Grandeza 

HD(3) 
Hp(0,07) 
Hp(0,07) 
Hp(10) 

Fatores de conversão (F„) 

1,23Sv/Gy 

1,12Sv/Gy 
1,20Sv/Gy 
1,21Sv/Gy 

Simulador 

slab 
rod 
slab 
slab 

Cada fator de calibração fcaM usado na equação 3.13 é, então, dado por (equação 

3.16): 

VxF 
f
caid = ——-(mSv/ mGy) 

R 
Equação 3.16 

média 

No qual: 

F„ : é o fator de conversão de kerma no ar para o equivalente de dose pessoal 

Hp(d) nas diversas profundidades e simuladores, conforme tabela 3.2; 
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V: é o valor de referência do kerma no ar no ponto de irradiação, em mGy 

(4,0 mGy); 

Rmédia- é a média das respostas dos TLD, em mGy, usados no simulador 

correspondente ao Fn. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Avaliação das condições de proteção radiológica 

As principais observações referentes à proteção radiológica no setor avaliado, 

com relação à sinalização, práticas pessoais e cumprimento de normas e recomendações 

foram: 

1. A utilização dos monitores individuais por parte dos técnicos de radiologia não é 

regular e os médicos radiologistas e anestesistas não os utilizam. 

2. Durante os exames, os médicos, em geral, vestem aventais plumbíferos e protetores 

de tireóide. 

3. A presença de acompanhantes no exame é uma prática freqüente, mas sempre são 

orientados a utilizar um avental plumbífero. 

4. Os acompanhantes não usam dosímetros individuais porque a dose não ultrapassa 

5mSv[14]. 

5. Não há avisos dentro da sala de exames, alertando as pessoas sobre orientações de 

proteção radiológica [14]. 

6. Não há registros de controle de qualidade do equipamento, visto que este tipo de 

controle não é uma prática comum no serviço. No entanto, o equipamento de raios X 

tem serviço de manutenção periódica. 

7. A comunicação oral e visual com o paciente é adequada, assim como a sinalização e 

o número de vestimentas de proteção disponíveis para profissionais e 

acompanhantes. 

Em junho de 2005, foi ministrado um seminário sobre "Proteção Radiológica" para 

todos os técnicos de enfermagem e de radiologia deste hospital. A presença rotineira no 

Serviço, contribuiu para modificar algumas destas condutas, esclarecendo dúvidas 

freqüentes e incrementando a cultura de segurança, gerando uma consciência da 

importância da proteção radiológica entre os profissionais devido, principalmente, ao 

interesse e disposição demonstrados constantemente pelos profissionais e pela 

instituição. Trata-se de uma instituição que zela pelo estabelecimento de procedimentos 



de qualidade em todas as áreas que presta serviço. No entanto, o Serviço de Diagnóstico 

por Imagem não dispõe de um físico médico que possa aplicar e orientar sobre os 

aspectos de proteção radiológica. 

4.2 Resultados dos testes de controle de qualidade do equipamento de raios X 

4.2.1 Levantamento radiométrico 

O levantamento radiométrico foi realizado como descrito no item 3.2.1. Os 

pontos monitorados A (vidro plumbífero da sala de comando), B (porta de acesso 

interna), C (porta de acesso externa) e D (atrás da estativa vertical) registraram 

exposições abaixo do limite de detecção do equipamento utilizado, ao valor de radiação 

de fundo. 

4.2.2 Testes realizados com a técnica grafia 

i) Coincidência dos campos luminoso e de radiação 

Os resultados obtidos estiveram dentro das tolerâncias aceitáveis. A inclinação 

obtida entre o raio central do feixe de radiação e o eixo perpendicular ao plano receptor 

de imagem foi menor que 3o . A coincidência do campo luminoso com o campo de 

radiação também se mostrou satisfatória, uma vez que os desvios em qualquer uma das 

bordas permaneceram dentro de um intervalo de ±2% (valor máximo exigido para o 

desvio entre as bordas). 

ii) Exatidão do indicador da tensão nominal do tubo de raios X 

O desvio máximo obtido entre os valores de tensão medido e indicado foi de 

2,5%, o que está de acordo com as tolerâncias recomendadas, que determinam um valor 

de desvio máximo dentro de um intervalo de ±10%. 

iii) Exatidão do tempo de exposição 

O desvio máximo obtido foi de 3,1%. O valor está dentro da tolerância aceitável, 

que recomenda que os valores de desvio entre os tempos indicados e o medido estejam 

dentro do intervalo de ±10%. 
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iv). Camada semi-redutora 

Recomenda-se que o valor mínimo de camada semi-redutora (CSR) seja de 

2,6 mm de Al (para um equipamento trifásico e tensão igual a 80 kVp). O valor obtido 

para CSR foi de 2,8 mm de Al. 

4.2.3 Testes realizados com a técnica fluoroscópica 

Como foram mencionados na seção 3.2.2, os testes a seguir foram realizados em 

quatro ocasiões (dias 16 de junho de 2005,12 de outubro de 2005,16 de dezembro de 

2005 e 8 de abril de 2006) e os resultados foram: 

i) Taxa de kerma no ar na entrada do intensificador 

Os resultados obtidos para a taxa de kerma no ar estão apresentados na figura 4.1. 

X Magnificação 40 

• Magnificação 33 

+ Magnificação 23 

16/06/05 12/10/05 16/12/05 08/04/06 

Data 

„ . . 

Figura 4.1: Resultados da taxa de kerma no ar na entrada do intensificador para os diâmetros de 
entrada do II iguais a: 40, 33 e 23 cm. Os valores de tensão iguais a 61, 65 e 69 kVp para 

diâmetros na entrada do II de 40, 33 e 23 cm, respectivamente. 

O resultado encontra-se de acordo com o esperado. Toda vez que é necessária 

uma magnificação (diminuição do diâmetro de entrada do intensificador), a taxa de 

kerma no ar aumenta. Como foi explicado no item 2.2, o aumento na dose deve-se ao 

aumento no número de fótons necessários para gerar a imagem ampliada. Por outro 
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lado, os resultados para todos os modos de magnificação, mostraram-se praticamente 

constantes ao longo do tempo em que foram feitos os testes. 

ii) Taxa de kerma no ar na entrada da superfície 

Os resultados para taxa de kerma no ar entrada da superfície, estão exibidos na 

figura 4.2. 
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X Magnificação 40 
• Magnificação 33 
+ Magnificação 23 
5K Magnificação 17 

-ar 
+ 

08/04/06 

Figura 4.2: Resultados da taxa de kerma no ar na entrada da superfície para os 
diâmetros de entrada do II iguais a: 40, 33 ,23 e 17 cm. 

Os resultados também se mantiveram constantes ao longo do tempo. Pelos 

mesmos motivos do aumento da taxa de kerma na entrada do intensificador com a 

diminuição do diâmetro na entrada do intensificador, pode-se explicar este tipo de 

comportamento para o aumento na taxa de kerma no ar na entrada da superfície com o 

aumento da magnificação. 

Em todos os casos, os valores medidos não ultrapassaram o nível estabelecido 

pela norma (50 mGy/min) [14] e recomendação vigentes [48] (87 mGy/min), sendo os 

maiores valores medidos da ordem de 4 mGy/min, em condições de teste (atenuação de 

1 mm de.Cu, 70kVp, 1,2mA e magnificação 17). Na medição da máxima taxa de 

kerma no ar na entrada da superfície (em condições de atenuação pesada), o maior valor 

obtido foi de 25 mGy/min, no modo fluoroscopia, para magnificação 23, 108 kVp e 

4 mA. 
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iii) Rendimento 

As curvas de rendimento ao longo das quatro datas em que foram realizadas as 

avaliações estão apresentadas nas figuras 4.3 e 4.4, para técnica fluoroscopia nas 

magnificações 33 e 40, respectivamente. Para 80 kVp, de maneira geral os valores 

medidos encontram-se dentro dos recomendados pelas normas, para um equipamento de 

raios X de alta freqüência [14]. Os valores do rendimento medidos (para cada kVp) 

durante o estudo apresentaram pouca variação ao longo do tempo, o que demonstra a 

efetividade de um programa de manutenção do equipamento, realizado pelo serviço 

técnico da máquina. 
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Figura 4.3: Curva de rendimento nas 4 ocasiões em que foram realizados 
os testes para magnificacão 33. 
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Figura 4.4: Curva de rendimento nas 4 ocasiões em que foram 
realizados os testes para magnificacão 40. 
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iv) Qualidade da imagem 

A tabela 4.1 mostra os resultados obtidos para os objetos de teste GS2 e TOR 

(TVF), nas medições realizadas nos monitores dentro e fora da sala de exames. Como 

exemplo, essa tabela refere-se aos resultados obtidos no teste realizado em dezembro de 

2005. 

Tabela 4.1: Resultados obtidos para os testes GS2 e TOR (TVF) para magnificacões de 23, 33 e 
40 cm no modo fluoro automática. Na tabela, pl/mm indica o número de pares de linha por 
milímetro 

Modo 

"Fluoro 

Fluoro 

Submodo 

Àutomat 

Automat 

: • V.J 
Objeto 

GS2* 

TOR 
(TVF) 

Monitor 

Dentro Sala 

Fora Sala 

Dentro Sala 

Fora Sala 

Dentro Sala 

Fora Sala 

Dentro Sala 

Fora Sala 

Dentro Sala 

Fora Sala 

Dentro Sala 

Fora Sala 

Magniflc. 

[ c m ] 

40 

33 

23 

40 

33 

23 

- . J 
Escala 

de Cinzas 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

- . TO . , - -/.I:.::} 
':. Resolução 

grupo/(pl/mm} 

* 

6/(0,9) 

8/(1,12) 

9/(1.25) 

10/(1,40) 

11/(1,6) 

12/(1,8) 

Baixo 
Contraste 

Objetos/(%) 

10/(3,9) 

10/(3,9) 

9/ (4,5) 

11/(3,3) 

10/(3,9) 

10/(3,9) 

KVp 

62 

67 

70 

62 

67 

70 

mA 

0,9 

1,1 

1,2 

0,9 

1,1 

1,2 

Na figura 4.5, é apresentado o gráfico dos resultados obtidos com o objeto de 

Leeds GS2, utilizado para ajustar o brilho e o contraste no monitor. As diferenças 

obtidas entre as diferentes datas em que foram realizados os testes para as escalas de 

cinza foram pequenas, consideradas desprezíveis. De maneira geral, na medida em que 

o diâmetro do intensificador diminui, é possível observar melhor definição na escala de 

cinzas. 
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Figura 4.5: Resultados obtidos da análise do objeto GS2. Foram, analisadas as imagens 
geradas por este objeto nos monitores situados dentro e fora da sala de exames. 

Na figura 4.6, observam-se os resultados obtidos com o objeto de teste TOR 

(TVF) para verificar a resolução de alto contraste, para as magnifícações de 23, 33 e 

40 cm, nos monitores posicionados dentro (A) e fora (B) da sala de exames. 

Não há estabelecido um valor adequado de qualquer um dos parâmetros do 

sistema de fiuoroscopia avaliados através dos objetos de Leeds. O que se faz é a 

verificação da constância desses valores ao longo dos testes de controle de qualidade. 

Tem-se estudado o estabelecimento de protocolos, visando a determinação de 

metodologias e, quando aplicável, faixas de valores de referência. Por outro lado, deve-

se ter em mente que a interpretação das imagens dos objetos de Leeds é baseada em 

uma avaliação subjetiva. No entanto, os valores obtidos para resolução de alto contraste, 

para magnificação de 23 cm, foram maiores que os recomendados pela ANVISA [48]. 

A figura 4.7 apresenta os resultados obtidos com o objeto TOR(TVF) para 

verificar a resolução de baixo contraste, para as magnifícações de 23, 33 e 40 cm, nos 

monitores posicionados dentro (A) e fora (B) da sala de exames. 

59 



X Magnificação 40 > Magnificação 33 + Magnificação 23 

2,5 

E 
E 2 
15 n 
J= 
= 1,5 
•o 

o 
a. 

0,5 

+ + + 

• X v 

16/06/05 12/10/05 16/12/05 

Data 

(A) Dentro da sala 

(~ 

08/04/06 

X Magnificação 40 • Magnificação 33 

2,5 

(0 

d) 
TJ 
(A . 

£ 1 

CO 
O. 

0,5 

+ Magnificação 23 

+ 
• 

• 

X 

1 1 

+ 
• 

X 

— — T — — — — 

+ 

• 

X 

16/06/05 12/10/05 16/12/05 

Data 

08/04/06 

(B) Fora da sala 

Figura 4.6: Representação dos resultados obtidos com o teste de resolução de alto contraste 
TOR (TVF). A figura (A) apresenta os resultados obtidos dentro da sala de exames e a 

figura (B) fora da sala de exames. 
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Figura 4.7: Resultados obtidos com o objeto de teste TOR (TVF), na avaliação da 
resolução de baixo contraste, para as magnificações 23, 33 e 40 cm nos monitores situados 

dentro da sala (A) e fora da sala (B) de exames. 
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Nos gráficos 4.6 e 4.7, em alguns casos, observam-se alguns pontos fora da 

tendência. Isto é devido a que os testes com estes objetos são semi-quantitativos com 

certo grau de subjetividade, dependendo em grande parte da acuidade visual do 

observador. Por isso, a avaliação seja feita pelos mesmos observadores todas as vezes, 

Na tabela 4.2, apresentam-se os dados obtidos com o objeto de teste TO.10. 

Como exemplo, apresentam-se os dados relativos ao teste realizado no dia 12 de 

outubro de 2005, para o monitor de dentro da sala de exames. As letras A até M 

identificam os tamanhos dos detalhes, sendo que A é a seqüência de detalhes de maior 

diâmetro e M a de menor diâmetro (vide figura 3.13, capítulo 3). Como exemplo, na 

seqüência de círculos A, foi observado no monitor o detalhe número 6. Da mesma 

maneira foram identificados o resto dos detalhes. 

Tabela 4.2: Dados relativos ao objeto de teste TO.10, Ele tem como objetivo avaliar o limiar 
de contraste de detalhes. Monitor dentro da sala de exames, magnificação 40 cm. 

• • • • . . : 1 

":":'-"' j 
: Diâmetro I 

:::; (mm) 

: Detalhe; 

: - : • - • • , : : • • 1 ' . • : . ' • • • 

? ' • • - : • • • • 7 2 • ; • • ' ' : 

i"-.--:- :, . 3 ••--:-

••::-~--4.~fy. 

• . . • • . • . • 5 : - . : 

6 
7 • 

8 

••:."• Í > 9 " . ; : : - . 

•'• -CírCUlOS" V7:''':^':'^->7-'\v7^^'-l'•-•''-•..;:;•• 

A [ B 

11,1 I 7,9 

C 

5,6 

D 

4,0 

E 

2,8 

' • : • F • ; • 

2,0 

•••': • . • © • : . • ; . H 

1,4 1,0 

%J\r 

0,7 

K 

0,5 

: -'L-' 

0,35 

M 

0,25 

Contraste 

0,032 0,032 

0,045 0,066 0,066 

0,086 

0,123 

0,16 

0,23 0,5 

0,66 

0,93 

A figura 4.8 apresenta os resultados dos testes obtidos para o objeto de teste 

TO. 10 no monitor posicionado dentro da sala de exames, para intensificador de imagem 

de 40 cm de diâmetro, nos dias 16 de junho de 2005, 12 de outubro de 2005, 16 de 

dezembro de 2005 e 8 de abril de 2006. Não é possível comparar estes resultados com 

os recomendados pela ANVISA [48], devido ao fato de que nesse documento não se 

especifica o grau de contraste do detalhe e somente o diâmetro. 
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Figura 4.8: Representação dos resultados obtidos com o teste de detectabilidade de 
baixo contraste, TO. 10. A figura apresenta os resultados obtidos no monitor posicionado 

dentro da sala de exames. 

Na avaliação da distorção geométrica percentual nos monitores posicionados 

dentro e fora da sala de exames, utilizando-se o objeto de Leeds Ml, foram obtidos os 

seguintes resultados calculados mediante a equação 3.3 (Tabela 4.3): 

Tabela 4.3: Dados relativos aos resultados obtidos com o objeto de teste Ml. 

^Monitor 

Dentro da sala 

Fora da sala 

Magnificação 

40 

33 

40 . 

33 

Distorção geométrica 
(faixa de valores, %) 

1-2 

1-3 

5 - 9 

5 - 6 

Da observação da Tabela 4.3, é possível verificar que o monitor posicionado 

fora da sala apresenta maior distorção geométrica e que esta distorção variou ao longo 

das 4 avaliações. Isto é, provavelmente, devido a problemas de funcionamento na 
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eletrônica deste monitor. Este parâmetro deverá ser observado criteriosamente, para 

evitar atingir o valor de referência sugerido para a tolerância da distorção. Deve-se levar 

em consideração que neste monitor são realizadas, após a finalização do exame, as 

observações das imagens adquiridas, para elaboração do laudo correspondente. 

4.3 Cálibração do medidor do produto kerma-área no equipamento de raios X 

Nas tabelas 4.4 e 4.5 são apresentados os resultados das medições realizadas, 

para técnicas de grafia e escopia, para obter, conforme descrito no parágrafo 3.3, o fator 

de cálibração do medidor de produto kerma-área instalado no equipamento de raios X 

utilizado neste trabalho. A área de irradiação determinada foi de {234 ± 1) cm2. O fator 

de correção da área calculado pela equação 3.4 foi de (0,822 ± 0,001), resultando no 

valor (227,7 ±1,8) cm2. 

Tabela 4.4: Valores obtidos de kerma no ar, P^A calculado e PK,A medido durante a cálibração 
do medidor Diamentor E (grafia). Área corrigida = (227,7 ± 1,8) cm2. 

^kvp;.;. 

77 

100 

121 

J;;inÁs.;;;: 

32 

50 

80 

Kerma no ar 

0,163 ±0,007 

0,42 ± 0,02 

0,94 ± 0,04 

calculado 
(cGy.cm2) 

37±2 

96 ± 5 

215 ± 11 

PICA medido 
^Gy.cni2% 

40 ± 1 

102 ±3 

225 ± 7 

•í:;;:Fator.de'; ;•; 
;•; cálibração 

0,95 ± 0,05 

0,96 ± 0,06 

0,97±0,05 

-V,:Valiòr; ;̂; 
médio de 

0,96 ± 

0,09 

Tabela 4.5: Valores obtidos de kerma no ar, PKjA calculado e PK,A medido durante a cálibração 
do medidor Diamentor E (escopia). Área corrigida = (227,7 ± 1,8) cm2. 

;v;kvp.,;/ 

80 

84 

mA 

1,8 

2,1 

Kerma no ar 
(cGy) 

0,6629 ± 0,03 

0,8141 ±0,03 

calculado 
(cGy.çm ) 

150 ±8 

185,4 ± 9 

medido 
;̂(çGy.cni?);v; 

157±5 

192 ± 6 

Fator de 
cálibração 

0,98 ± 0,05 

0,98 ± 0,05 

Valor 
médio de 

0,98 ± 0,07 
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O fator de calibração obtido para grafia foi de (0,96 ± 0,09) e para escopia 

(0,98±0,07). Posteriormente, durante a realização dos procedimentos de HSG 

acompanhados, todas as leituras indicadas pelo medidor, para grafia e escopia, foram 

multiplicadas por estes fatores, respectivamente, para obter o verdadeiro valor do PK,A 

em cada caso. O PR,A total correspondente a cada procedimento será a soma dos PK,A 

corrigidos, correspondentes à soma do PK,A da grafia e do PKA da escopia. 

As incertezas referentes à leitura do instrumento_associadas às grandezas kerma 

no ar e produto kerma - área medido são iguais a 4% e 3%, conforme as especificações 

dos fabricantes (Radcal e PTW, respectivamente) [51,52]. A incerteza total associada ao 

fator de calibração, que inclui a incerteza associada ao cálculo da área, foi calculada 

conforme descrito no item 3.3. 

4.4 Dosimetria de pacientes 

A coleta de dados relativos aos exames de HSG foi realizada no período de 

fevereiro a dezembro de 2005. Foi acompanhado um total de 86 exames (figura 4.9). 
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Figura 4.9: Freqüência dos exames registrados no período de fevereiro a dezembro de 

2005. 

O número de exames realizados por cada profissional durante o período de 

coleta dos dados é mostrado na figura 4.10. O médico 1 realizou 70 % das HSG 

acompanhadas, pois ele realiza a maioria dos exames no Serviço. 
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Figura 4.10: Freqüência do número de exames registrados por médico radiologista do 
Serviço. 

Na tabela 4.6 são apresentados os valores máximos, mínimos e médios para 

tensão máxima (kVp), corrente (mA, escopia) e corrente vezes tempo (mAs, grafia), 

registrados nos exames acompanhados. Na grafia, registra-se o produto da corrente pelo 

tempo, já na escopia utiliza-se somente a corrente. Observa-se pela tabela 4.6, um 

elevado desvio padrão referente à corrente, mA (escopia) e corrente x tempo, mAs 

(grafia). Isso se deve ao fato do mecanismo do CAE (controle automático de 

exposição), que faz as compensações na técnica a fim de obter sempre um determinado 

contraste. A compensação pode ser feita por meio de mudanças no valor de tensão e/ou 

corrente, dependendo do tipo de equipamento e incidência. O equipamento de raios X 

utilizado neste estudo é programado para fazer as compensações necessárias 

modificando principalmente os valores de corrente, mais do que os de tensão de pico. 

Estas variações também dependem fortemente da projeção radiográfica, o que 

determina a espessura a ser atravessada pelo feixe de raios X. 
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Tabela 4.6: Valores máximos, mínimos e médios para tensão máxima, corrente (escopia) e 
corrente vezes tempo (grafia) utilizados durante os procedimentos de HSG considerados no 
presente trabalho. 

Tensão máxima 
para escopia (kVp) 
Corrente (mA) 
Tensão máxima 
para grafia (kVp) 
Corrente x tempo 
(mAs) 

Máximo 

102 

7,5 

109 

61 

Mínimo 

67 

1,1 

64 

4,4 

Média 

79 

1,9 

76 

24 

:4 ;̂,Désyro::.;:;;i
:: 

-'0 Padrão- -ir-\ 

6 

0,8 

6 

4 

Desvio 

Padrão 

Percentual 

8 

40 

7 

60 

Na tabela 4.7 são apresentados os resultados obtidos para o número médio de 

imagens e o tempo total de exposição. O número médio de imagens, obtido neste 

trabalho, foi igual a 9,5 imagens por procedimento e o tempo médio, de 2,03 minutos de 

escopia. 

Tabela 4.7: Faixa de valores obtidos para número de imagens e tempo total de exposição 
determinados durante os procedimentos de HSG considerados no presente trabalho. 

Número de 

imagens 

Tempo de exposição 

(minutos) 

Máximo 

17 

5 

Mínimo 

5 

0,6 

Média 

9 

2 

Desvio Padrão 

2 

1 

Desvio Padrão 

Percentual 

24 

52 

Conforme a literatura, em um estudo realizado num hospital universitário na 

Espanha, Fernandez, [40] relata que o número médio de imagens efetuadas durante a 

realização de exames de HSG, naquele hospital, foi de 7 imagens em um tempo total 

médio de 0,5 minutos. Num outro estudo realizado em um hospital na Inglaterra [1], o 

número médio de imagens foi igual a 2 e o tempo total médio de escopia de 25 

segundos. 
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No caso de Fernandez [40], o tempo de irradiação foi baixo, devido ao fato de a 

maior parte da exposição ser proveniente das radiografias realizadas, que exigem um 

tempo baixo de exposição (da ordem de milisegundos). O uso de fluoroscopia foi 

mínimo (correspondendo a 27% da exposição total). O trabalho foi desenvolvido em um 

equipamento convencional, portanto, foram utilizados filmes. No presente trabalho, 

onde o equipamento utilizado era digital, existe a facilidade e a praticidade no registro 

das imagens. No trabalho de Gregan [1], o protocolo médico aplicado pelo hospital para 

exames de HSG, incluiu apenas o registro de 2 imagens, em média, por exame. Essas 

imagens foram obtidas logo após a introdução do contraste, mostrando a cavidade 

uterina, as duas tubas e peritonização, se presente. Imagens adicionais eram obtidas 

somente se alguma informação clínica relevante fosse necessária, visando, assim, 

minimizar a dose recebida pelo paciente. 

O grau de exposição da paciente (e conseqüentemente o do trabalhador) está 

diretamente relacionado ao número total de imagens e ao tempo total de exposição. No 

primeiro caso, o uso da grafia para obter as imagens, aumenta significativamente a dose 

recebida e no segundo há emissão contínua do feixe de raios X num tempo 

relativamente longo (escopia). 

As figuras 4.11 e 4.12 mostram os histogramas do número de imagens obtidas e 

tempo de exposição dentro de intervalos, respectivamente. 
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Figura 4.11: Freqüência do número de imagens. 
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Figura 4,12: Freqüência do tempo de exposição. 

Na tabela 4.8, é feita uma comparação entre o número de imagens e tempo de 

exposição entre dois radiologistas que executam a HSG. A comparação é feita somente 

entre os dois radiologistas que mais executaram este tipo de procedimento dentro do 

Serviço. 

Tabela 4.8: Faixa de valores obtidos para número de imagens e tempo de exposição entre 
profissionais. 

Número de imagens 

Médico 1 

Médico 2 

Tempo de exposição (min) 

Médico 1 

Médico 2 

Máximo 

17 

12 

Mínimo í Mediai 

7 

6 

10 

8 

DesVio 
| Padrão 

Desvio 
padrão 

Percentual 

2 

1 

22 

8 

5,4 

1,7 

0,8 

0,6 

3 

1,0 

1 

0,3 

49 

32 

Na tabela 4.8, o número médio de imagens varia de acordo com o profissional, 

isso foi concluído com 95% de confiança, utilizando teste paramétrico com dados não-

emparelhados (Anexo 2). O tempo de exposição também varia significativamente de 

acordo com o profissional que realizou o procedimento, para esta afirmação, este 

parâmetro também foi submetido ao teste paramétrico [53]. 
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Na figura 4.13, está apresentada a distribuição de freqüências para a tensão 

máxima aplicada no tubo para grafia e escopia nos procedimentos de HSG. Segundo 

Fernandez e Gregan [40,1], os valores médios de tensão encontrados para grafia foram 

de 93 e 70kVp, respectivamente. O valor encontrado neste trabalho foi de 76kVp para 

grafia. 
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Figura 4.13: Freqüência da tensão máxima do tubo para grafia e escopia. 

A freqüência da corrente média (mA) e corrente x tempo médio (mAs) são 

mostradas nas figuras 4.14 e 4.15, respectivamente. Não foram encontrados na literatura 

valores comparativos para os valores de mA em HSG. No entanto, para mAs, segundo 

Fernandez [40], o valor médio encontrado é de 96 mAs. 
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Figura 4.14: Freqüência da corrente média. 
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Figura 4.15: Freqüência da corrente x tempo (mAs). 

A magniíicação (tamanho do campo de visão ou do diâmetro de entrada do 

intensificador de imagem) mais utilizada durante os procedimentos foi a 1 (33 cm de 

diâmetro) conforme mostra a figura 4.16. A magniíicação 2 (23 cm de diâmetro) era 

utilizada basicamente quando era necessária uma melhor visibilização de algum detalhe 

considerado importante pelo médico durante o exame. Porém, em situações gerais, as 

magnifícações mais utilizadas eram 0 (40 cm de diâmetro no II) e 1. 
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Figura 4.16: Freqüência do uso da magniíicação durante os exames 
acompanhados neste trabalho. 

O emprego de magnifícação em um equipamento fluoroscópico faz com que a 

taxa de kerma na entrada do II seja maior, a fim de que se mantenha o mesmo brilho da 

imagem (ADR) (devido ao aumento do número de fótons necessários para gerar a 
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imagem ampliada), como pode ser verificado através da tabela 3.1, para o equipamento 

de raios X utilizado. O aumento na taxa de kerma na entrada do II é feito mediante o 

aumento da técnica (kVp e/ou mA) e, conseqüentemente há um aumento na dose 

recebida pelo paciente. Por este motivo e como foi explicado no parágrafo 2.2, o uso da 

magnificação deve ser cauteloso; porém, a qualidade do diagnóstico deve ser priorizada 

segundo o princípio da otimização [3]. Por esta razão, entre outras, o treinamento dos 

profissionais médicos, em termos de proteção radiológica e aspectos físicos 

relacionados ao funcionamento do equipamento fluoroscópico, é fundamental para obter 

o diagnóstico desejado (benefício) com uma exposição razoável do paciente (risco). 

Na figura 4.17, estudou-se a relação entre o IMC (índice de Massa Corpórea, 

definido como o quociente do peso pelo quadrado da altura do indivíduo) de cada 

paciente e o PK>A médio para grafia por imagem. Foi observada uma grande dispersão 

dos valores obtidos (R - 0,1633), o aumento do PK,A com o IMC é esperado, uma vez 

que quanto maior a espessura do paciente, maior será a energia dos fótons necessários 

para atravessar essa espessura. Esse fator propicia um aumento no valor do PK,A, pois o 

valor do kerma aumenta. No entanto, neste trabalho, não foi encontrada qualquer 

relação entre o índice de massa corpórea e produto kerma-área para grafia/número de 

imagens. 

Figura 4.17: Relação entre o IMC calculado e o PK,A medido para cada procedimento. 

A idade média das pacientes que realizaram os exames de HSG foi de 

34,6 anos, com um desvio padrão percentual de 13%. A faixa de idade variou entre 23 e 

47 anos. A indicação mais freqüente para a realização dos procedimentos de HSG era a 

de investigação de infertilidade. Por este motivo, a freqüência maior foi na faixa etária 
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de 30 a 40 anos. A figura 4.18 apresenta a freqüência do número de exames de acordo 

com a faixa etária das pacientes. 

Figura 4.18: Freqüência do número de exames realizados de acordo 
com a faixa etária. 

O PK,A médio obtido por procedimento foi de (706 ± 42) cGycm2. A faixa de 

valores, assim como a média e a incerteza padrão combinada para os valores de PK,A 

total, grafia e escopia podem ser observadas na tabela 4.9. A tabela também faz uma 

comparação entre valores médios obtidos na literatura para PK,A em escopia, grafia e 

total, segundo Fernandez [40] e Canevaro [42]. 

Tabela 4.9: Faixa de valores PK,A para grafia, fiuoro e total 

PKA 
grafia 

:-PkÁ,;::V. 
escopia 

PKA 
total 

Presente 
trabalho 
Literatura [40] 
Presente : 
trabalho 
Literatura [40] 
Presente 
trabalho 
Literatura [40] 
Literatura (42] 

Valor 
Mínimo 

(cGycm2) 

170 

102 

-

215 

-

Valor 
Máximo 
(cGycm2) 

757 

-

1421 

-

2094 

-
-

Valor 
Médio 

<cGycmz) 

289 

373 

440 

94 

706 

713 
10700 

Incerteza Padrão 
Combinada 

16 

-

30 

-

42 

-

-
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A figura 4.19 apresenta a faixa de valores obtidos de PK,A total, grafia e escopia. 

Produto Kerma - Área (cGy.cm2) 

Figura 4.19: Freqüência do produto kerma - área para grafia, escopia e total. 

Conforme se pode observar na tabela 4.9, os valores de PK>A médios obtidos 

neste trabalho e os da literatura [40] são 706 e 713 cGy.cm2, respectivamente. Porém, 

os tempos médios de exposição são bastante diferentes entre um e outro. Conforme dito 

anteriormente, o valor médio para o tempo de exposição obtido foi de 2 minutos neste 

trabalho (tabela 4.7) e 0,5 minutos, segundo Fernandez [40]. Apesar dos tempos de 

exposição ser bastante diferentes, os valores de produto kerma - área são da mesma 

ordem. Isso se deve às diferenças dos parâmetros técnicos (tensão e corrente) 

empregados durante o procedimento. Enquanto os valores médios de tensão e corrente 

registrados foram de 79 kVp (escopia) e 24 mAs, respectivamente; os valores obtidos 

por Fernandez foram de 93 kVp (escopia) e 96 mAs. Essas diferenças nestes valores 

fazem com que o valor do kerma aumente significativamente e, conseqüentemente, o 

valor do produto kerma-área. 

A tabela 4.9 também mostra a diferença dos valores médios de PK,A obtidos neste 

trabalho e o de Canevaro [42], que foram 206 e 10700 cGy.cm2, respectivamente. Como 

mencionado no item 2.12, a unidade de raios X onde foram realizados os exames de 

HSG acompanhados por Canevaro [42], não possuía intensificador de imagem. A 

utilização de equipamentos sem intensificador de imagem está proibida pela Portaria 

453 [14]. 

A exposição total da paciente durante o procedimento de HSG advém do uso da 

fluoroscopia e grafia. A contribuição percentual de cada uma das modalidades para 
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exposição da paciente pode ser verificada na figura 4.20. Os valores médios encontrados 

foram de (58 ± 18)% para escopia e (42 ± 26)% para grafia. No trabalho de Fernandez 

[40], 73,2% do PK,A foi devido à grafia e apenas 26,8% à fluoroscopia. O objetivo do 

uso da fluoroscopia durante o exame não é principalmente diagnóstico; ela é utilizada 

para controlar o fluxo do meio de contraste e o posicionamento adequado da 

sonda/pinça na paciente durante o procedimento. Por isso, o emprego de fluoroscopia 

deveria ser limitado ao mínimo possível, uma vez que não possui interesse diagnóstico. 

Figura 4.20: Contribuição percentual de fluoro e grafia para o PK,A total. 

Foi estudada também a distribuição dos valores de PK,A por exame por 

profissional que executa a HSG (figura 4.21). A exposição do paciente depende da 

metodologia adotada por cada profissional, isso foi confirmado através da figura 4,21 e 

tabela 4.10. Foram realizados testes de hipóteses e concluiu-se que existem diferenças 

significativas (95% de confiança) no PK,A total médio entre os médicos 1 e 2, e os 

médicos 1 e 4. O tamanho das amostras referentes aos médicos 3 e 4 foi pequeno (tabela 

4.10) e o desvio padrão correspondente ao PK.,A total médio do médico 3 foi alto. Esses 

fatores dificultaram uma análise mais aprofundada. 
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Figura 4.21: Variação na faixa de valores de PJCA por profissional que 
executa o procedimento de HSG considerado neste trabalho. 

Tabela 4.10: Valores de PK,A mínimos, máximos, médios e desvio padrão de acordo com o 
profissional. 

^ ( c G y - c m 2 ) 

Médico 1 (n = 60) 

Médico 2 (n = 13) 

Médico 3 (n = 7) 

Médico 4 (n = 6) 

Máximo 

1639 

778 

2094 

639 

Mínimo 

269 

272 

293 

215 

^Méá&H 

786 

394 

795 

427 

L-Desvio 
Padrão 

369 

134 

580 

172 

Através da tabela 4.10, pode-se observar que o médico 2 fez o uso de uma menor 

quantidade de radiação, em média, durante os procedimentos de HSG, além de 

apresentar uma menor dispersão dos valores de PK,A (desvio padrão menor que os 

demais médicos). O valor máximo de PK,A atribuído ao médico 3, de 2094 cGy.cm2, foi 

um exame típico, sem anormalidades, onde foram feitas 12 imagens e 68% da forma de 

irradiação da paciente, neste caso, foi a escopia. Observa-se que o uso da escopia, assim 

como o registro de imagens, através da grafia, aumenta o valor do produto kerma- área 

num exame. 

O estabelecimento de um protocolo médico, para procedimentos de HSG típicos 

no Serviço, ajudaria na diminuição do número de registro de imagens usando grafia. Foi 

observado que o equipamento de raios X onde foram realizados esses exames, possui a 
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opção da "captura de imagem", procedimento esse que não resultaria no aumento da 

exposição do paciente como acontece na grafia. A qualidade da imagem, quando é feita 

a captura, não é tão boa quanto na grafia, no entanto, dependendo do interesse 

diagnóstico pode ser suficiente. Porém, a adoção desse procedimento não acontece no 

Serviço para exames de HSG, sendo, inclusive, desconhecida por alguns técnicos. 

Na figura 4.22, pode-se observar a faixa de valores de produto kerma-área 

correspondente à escopia de acordo com cada profissional que realiza o procedimento. 

A redução do uso da fluoroscopia, quando possível, seria uma medida eficaz para 

otimização das doses recebidas pelas pacientes e profissionais. 

0 Médico 1 

• Médico 2 

H Médico 3 

• Médico 4 

100 a 500 500 a 900 900 a 1300 1300 a 1700 

Produto Kerma-Área (cGy.cm2) 

Figura 4.22: Faixa de valores de P^A fluoro por profissional que executa 
o procedimento de HSG. 

Ao fazer os testes de hipótese para número de imagens, tempo de exposição e 

?K,A total médio, foi verificado que estes valores foram maiores para o médico 1 do que 

para o médico 2, num intervalo de 95% de confiança. Assim como pode ser observado 

pela figura 4.22, esse mesmo profissional foi o que ministrou o maior PK,A de fluoro. 

Na tabela 4.11 é apresentado um resumo dos parâmetros considerados 

importantes (valores típicos) para caracterizar os procedimentos de HSG realizados no 

serviço. 
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Tabela 4.11: Valores típicos obtidos para HSG no serviço avaliado. 

PKA total 
(cGycm2) 

Número de 
imagens 

Tempo de 
exposição (min) 

PKA 
grafia/imagem 

(cGycm) 

Máximo 

2094 ±132 

17 

5,4 

54 ± 5 

Mínimo 

215±14 

5 

0,6 

11±1 

:̂ ;::5Maià;|::;:v-

706± 388 

9±2 

2±1 

29± 11 

Terceiro 
Quartil 

804±51 

11 

2,6 

38±4 

4.5 Dosimetria de profissionais 

A figura 4.23 apresenta os resultados obtidos (vide Anexo 3) para monitoração 

das mãos direita e esquerda dos médicos. Houve procedimentos onde o equivalente de 

dose pessoal, Hp(0,07), foi superior a 340 |uSv. Observa-se que a mão esquerda recebe 

maior exposição à radiação durante os procedimentos de HSG. Neste Serviço, nas mãos 

não são utilizados quaisquer dispositivos de proteção. Segundo Fernandez [40], o valor 

de dose (não há especificação de qual grandeza de dose foi medida no referido trabalho) 

medido sobre mão direita dos radiologistas variou entre 200 - 300 (j.Gy por 

procedimento. 

a Mão Direita 

• Mão Esquerda 

0 45 95 145 195 245 295 >340 

Equivalente de Dose Pessoal, Hp(0,07), 
(uSv) 

Figura 4.23: Resultado da monitoração dos profissionais nas mãos direita e esquerda. 
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Na figura 4.24 apresentam-se os resultados obtidos para monitoração do 

cristalino. A monitoração da testa (simulando cristalino) evidenciou que 30% dos 

exames estão na faixa entre 71 - 121 .̂Sv, chegando a ter registros superiores a 342 

|uSv. Na literatura, não foram encontrados valores de equivalente de dose pessoal, 

Hp(3), em procedimentos de HSG para comparação. Luz et ai [20] em procedimentos de 

angiografia coronariana, obtiveram como resultado da monitoração do cristalino mais 

de 90% dos valores inferiores a 200 uSv. Neste tipo de procedimento, os valores 

obtidos por Luz et ai [20] para PK,A médio foi de 59 Gy.cm e tempo médio de 

exposição foi de 6 minutos. Daí, pode-se concluir, que proporcionalmente, os valores 

obtidos neste trabalho para equivalente de dose pessoal no cristalino foram 

significativos, uma vez que os valores médios de PK,A e tempo de exposição, conforme 

mostra a tabela 4.10, são bem menores que os registrados por Luz et ai [20]. 

46 96 146 196 246 296 

Equivalente de Dose Pessoal. Hp(3), (|iSv) 

>342 

Figura 4.24: Resultado da monitoração dos profissionais na testa (simulando o 
cristalino). 

Na figura 4.25 são apresentados os resultados da monitoração do pescoço. 

Foram avaliados os pontos sob (TLD fixado diretamente no pescoço do profissional, na 

região da tireóide) e sobre o protetor de tireóide. Fica evidente, que o uso do protetor de 

tireóide blinda efetivamente (mais de 90%) a radiação que chega à tireóide, reduzindo, 

assim, a exposição a que o profissional está submetido nesta região. 
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45 94 144 193 243 292 

Equivalente de Dose Pessoal, Hpí10), (\iSv) 

>337 

a Pescoço (dosímetro colocado por baixo do protetor de tireóide) 

• Pescoço (dosímetro colocado por cima do protetor de tireóide) 

Figura 4.25: Resultados da monitoração do pescoço em duas situações: sob e 
sobre o protetor de tireóide. 

Os valores máximos de Hp(0,07) e Hp(3) registrados foram de 401 mSv para 

a mão esquerda e 435 mSv para cristalino, respectivamente, por procedimento. 

Fazendo-se a consideração de que o profissional realize 2 procedimentos de HSG por 

dia, cinco vezes na semana durante 11 meses num ano, pode-se fazer uma estimativa do 

valor máximo de dose anual que este profissional pode receber nas extremidades e 

cristalino. Para 110 procedimentos de HSG por ano, a dose máxima será de 44 mSv/ano 

na mão esquerda e 48 mSv/ano para cristalino. Estes valores de doses ainda estão 

abaixo dos limites anuais de dose para trabalhador, que são de 500 mSv/ano e 150 

mSv/ano, respectivamente, para extremidades e cristalino [14]. O valor para 

extremidade está abaixo dos limites de público (50 mSv/ano), mas a dose de cristalino 

está acima do limite de público (15 mS v/ano). 
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5. Conclusões 

Os resultados do controle de qualidade mostraram que o desempenho do aparelho 

apresentou-se de uma forma aproximadamente constante durante todo o período em que foi 

realizado o presente estudo. Isso é resultado de uma manutenção periódica a que o 

equipamento de raios X é submetido e dá uma confiabilidade na amostragem do 

levantamento dosimétrico realizado. 

Os valores de PK,A, número de imagens e tempo de exposição obtidos para 

histerossalpingografia no Serviço foram, respectivamente, de 706 cGy.cm2 (médio) e 804 

cGy.cm2 (terceiro quartil), 9 imagens (médio) e 11 imagens (terceiro quartil), 2 minutos 

(médio) e 2,6 minutos (terceiro quartil). Esses valores são apresentados como valores 

iniciais para o estabelecimento dos níveis de referência para este tipo de exame. 

Como medida de otimização da exposição, recomenda-se, sempre que possível, que 

o número de imagens efetuadas por exame e tempo de exposição sejam reduzidos, assim 

como o estabelecimento de um protocolo médico no Serviço para os procedimentos de 

HSG. Outro método possível para redução das doses seria o uso do sistema de captura de 

imagem, uma vez que, neste caso, há o "congelamento" da imagem, sem exposição 

adicional para o paciente. 

A monitoração dos profissionais mostrou a importância da utilização do protetor de 

tireóide como dispositivo de proteção individual. Devido aos valores significativos de 

equivalente de dose recebido pelo cristalino, recomenda-se o uso de óculos plumbíferos. 

Não foram verificados valores significativos de equivalente de dose (quando comparados 

com os limites de doses) para as extremidades superiores, porque, de maneira geral, durante 

o procedimento de HSG não se faz necessário o posicionamento das mãos nas 

proximidades do feixe de raios X. 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que o treinamento em proteção 

radiológica dos profissionais deve ser implementado de maneira sistemática. O uso de 



vestimentas de proteção individual é uma medida simples e altamente recomendável em 

HSG. 

Para trabalhos futuros, sugere-se a continuidade do projeto para realizar dosimetria 

de pacientes, profissionais e controle de qualidade em HSG. O prosseguimento se daria em 

equipamentos de raios X convencionais. Isso permitiria um estudo mais detalhado do 

impacto causado pela implementação da tecnologia digital no país. Como sugestão 

adicional, recomenda-se o aprofundamento na investigação das causas que provocam as 

diferenças de equivalente de dose nas mãos esquerda e direita dos trabalhadores. 

82 



Referências Bibliográficas 

[1] GREGAN, A.C.M., PEACH, D., McHUGO, J.M., "Patient dosimetry in 

hysterosalpingography: a comparative study", The British Journal of Radiology, v.71, 

pp.1058-1061, Oct. 1998. 

[2] PÉREZ, J.A., MAURER, M.N., ABREU, M., et ai, "Prevalência de alterações 

uterinas e tubárias na histerossalpingografia em mulheres inférteis - estudo de 48 casos", 

Radiologia Brasileira, v. 34, n. 2, pp. 79-81, 2001. 

[3] INTERNATIONAL COMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION (ICRP), 

"Radiological Protection and Safety in Medicine", Publication 73, March, 1997. 

[4] INTERNATIONAL COMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION (ICRP), 

"1990 Recommendations of International Commission on Radiological Protection", 

Publication 60, Annals ICRP 21 (1-3), Pergamon Press, 1991. 

[5] UNITED NATIONS SCIENTIFIC COMMITTEE ON THE EFFECTS OF 

ATOMIC RADIATION (UNSCEAR), Sources and effects of ionising radiation, In: Report 

to General Assembly with annexes, United Nations, New York, 2000. 

[6] INTERNATIONAL AGENCY ENERGY ATOMIC (IAEA), "International action 

plan for the radiological protection of patients", 2002. 

[7] EUROPEAN COMISSION (EC), "European Guidelines on quality criteria for 

diagnostic radiographic images", EUR 16260, Luxemburg, 1996. 

[8] EUROPEAN COMISSION (EC), "Guidance on Diagnostic Reference Levels 

(DRLs) for Medical Exposures", Radiation Protection, v. 109,1999. 

[9] INTERNATIONAL AGENCY ENERGY ATOMIC (IAEA), "International Basic 

Safety Standards for Protection Against Ionising Radiation and for the Safety of Radiation 

Sources". IAEA Safety Series, n. 115, Vienna, Feb., 1997. 

[10] EUROPEAN COMISSION (EC). "Essays and controls related to patient and staff 

dose measurements in diagnostic radiology", DIMOND EC Concerted Action, 1988. 



[11] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMISSION (IEC). "Medicai 

Electric Equipment - Part 2: Particular requirement for the safety of X-ray equipment for 

interventional procedures". 

[12] EUROPEAN COMISSION (EC), Council Directive 97/43/EURATOM of June 30th 

1997 on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation on 

relation to medical. 

[13] ESPANHA, "Protocolo Espanol de Control de Calidad em Radiodiagnóstico", 

2002. 

[14] BRASIL, Ministério da Saúde, "Diretrizes de proteção radiológica em 

radiodiagnóstico médico e odontológico", Portaria N° 453, Junho, 1998. 

[15] INTERNATIONAL COMISSION IN RADIOLOGICAL PROTECTION (ICRP), 

"Recommendations of the International Commission on Radiological Protection", ICRP 

Publication 26, 1977. 

[16] JESSEN, K.A., "Balancing Image Quality and Dose in Diagnostic Radiology" 

European Radiology Syllabus, v. 14, pp. 9-18, 2004. 

[17] INTERNATIONAL COMISSION ON RADIATION UNITS AND 

MEASUREMENT (ICRU). "Medical Imaging - The Assessment on Image Quality" ICRU 

Report 54, ICRU Publications, April, 1996 

[18] WALL, B., "Diagnostic Reference Levels (including Patient Dosimetry)", In: 

Proceedings of the International Workshop Held in Madrid on 27 April 1998, Radiation 

Protection 102, pp.83-87. Directorate-General Environment, Nuclear Safety and Civil 

Protection, Luxembourg, 1999. 

[19] CANEVARO, L.V. "Investigação sobre indicadores de qualidade de imagem e dose 

em fluoroscopia convencional e intervencionista", Projeto de pesquisa. IRD/CNEN, 2002. 

[20] LUZ, E.S., Proteção radiológica em radiologia intervencionista: estudo de caso, 

Dissertação de mestrado, IME, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2004. 

[21] Meredith, W.J. "Fundamental Physics of Radiology". Bristol, John Wright & Sons, 

1968. 

[22] http://www.medical.siemens.com (acessado em 2 de maio de 2006). 

84 

http://www.medical.siemens.com


[23] BUSHBERG, J.T., SEIBERT, J.A., LEIDHOLDT, E.M., et al, "The essential 

physics of medical imaging", Lippincott, Willians and Wilkins. Eds. Philadelphia, 2° ed., 

2002. 

[24] SPRAWLS, P., Physical principles of medical imaging, ed.2, U.S., 1993. 

[25] http://www.bchealthguide.org (acessado em 03 de Janeiro de 2006). 

[26] http://www.cssj.com.br (acessado em 6 de abril de 2006). 

[27] http://www.healthpedia.com (acessado em 22 de dezembro de 2005). 

[28] EUROPEAN COMISSION (EC), Council Directive 97/43/EURATOM of 13 May 

1996, on laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and 

the general public against the dangers arising from ionising radiation. 

[29] INTERNATIONAL AGENCY ENERGY ATOMIC (IAEA), "Radiological 

protection for medical exposure to ionizing radiation", Safety Standard Series N° RS-G-1.5, 

Viena, 2002. 

[30] INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. 

"Avoidance of Radiation Injuries from Medical Interventional Procedures", Publication 85, 

Pergamon Press, Oxford, 2000. 

[31] FAULKNER, K., BOSMANS, H., O'BRIEN, R., WHITAKER, C.J. Eds. Radiation 

Protection Dosimetry, v. 117, n° 1 - 3, "Optimization of dose and performance in 

interventional and digital imaging", England, 2005. 

[32] CANEVARO, L.V., O produto dose-ãrea como grandeza para expressar os níveis 

de referência, In: Otimização da proteção radiológica em fluoroscopia, níveis de referência 

de diagnóstico, Tese de doutorado, UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2000. 

[33] INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND 

MEASUREMENTS. "Patient dosimetry for X rays used in medical imaging". ZOETELIF, 

J., DANCE, D.R., DREXLER, G., JÃRVIVEN, et al., Eds. Journal of the ICRU, Report 74. 

Dec, 2005. 

[34] PTW, "Manual de instrução do medidor M4-KDK", Freiburg, 1996. 

[35] COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, "Diretrizes básicas de 

radioproteção", Norma 3.01, CNEN, Brasil, 1990. 

85 

http://www.bchealthguide.org
http://www.cssj.com.br
http://www.healthpedia.com


[36] DA SILVA, L. P., Avaliação da exposição à radiação dos profissionais que 

executam procedimentos intervencionistas em um serviço de hemodinâmica, Dissertação de 

Mestrado, IRD/CNEN, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2004. 

[37] PEREIRA, L.S., Caracterização e implantação de feixes de radiação para estudo 

de dispositivos de proteção individual com equivalência em chumbo utilizados em prática 

de radiodiagnòstico, Dissertação de Mestrado, IRD/CNEN, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

[38] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION . "X and 

gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for 

determining their response as a function of photon energy, Part 3: Calibration of area and 

personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and 

angle of incidence, ISO 4037-3, Suíça, 1999. 

[39] MAURÍCIO, C.L.P., "Termoluminescência e dosimetria termoluminescente -

aplicação monitoração individual", Rio de Janeiro, CNEN/IRD, 2001, 

[40] FERNANDEZ, J.M., VANÓ, E., GUIBELALDE, E., "Patient doses in 

hystero salpingography", The British Journal of radiology, v. 96, n. 824, pp. 751-754, Aug. 

1996. 

[41] BULS, N., OSTEAUX, M., "Patient and staff dose during hysterosalpingography" 

IAEA-CN-85-73, In: Conferência de Malaga, 2001 

[42] Canevaro, L.V., Drexler, G., "Fluoroscopy without image intensifier", IAEA-CN-

85-152, In:Conferência de Malaga, 2001. 

[43] Khoury, H. J., Maia, A., Oliveira, M., Kramer, R., "Patient dosimetry in 

Histerosalpingography", IAEA-CN-85-94, In: Conferência de Malaga, 2001. 

[44] SIEMENS, Data Siregraph CF, Germany. 

[45] SIEMENS, Manual do Usuário Siemens Siregraph CF. 

[46] INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA, "Roteiro de avaliação 

básica de proteção radiológica em serviços de radiodiagnòstico médico", Curso de Proteção 

Radiológica e Controle de Qualidade em Radiodiagnòstico, CNEN, Rio de Janeiro, 2003. 

[47] EUROPEAN COMISSION (EC). DIMOND III Project Scientific Final Reports. 

www.dimond3 .org. 

[48] BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, "Radiodiagnòstico Médico. 

Segurança e Desempenho de Equipamentos".Ed. ANVISA, 2005. 

86 

http://www.dimond3


[49] GRUPO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS DE LEEDS, "Manual de objetos de 

Leeds", Leeds, 1998. 

[50] LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOGIA, "Guia ao iniciante à incerteza 

da medição", Rio de Janeiro, 2002. 

[51 ] PTW, "Instruction Manual Diamentor E", Freiburg, 1993. 

[52] RADCAL, "Manual de Instruções do Radcal 9015". 

[53] COSTA NETO, P.L.O, "Estatística ", Ed. Edgar Blücher, São Paulo, 1977. 

87 



Anexo 1 

88 



u 
O Q . 
OO 
CO O 
O (O 
QÍO 
O ü£ 
=> O 
J D 
Li- _J S t 
LU S 
LU ^ 
(O CO 
O LU 

z 
UJ 

o 
< 
Q. 
LU 
Q 
< 
o; 
} -
LU 

Q 
LU 
LU 
O 
< 
O 
_ i 
< 

O 
LU 
O 

ÍÜ53 
o; o 
O Q 
Q • 

° 22 2 z 
LU O 

O 
(0 

S 
O 

LU 
> 

LU 

CD LU 

CO 
LU 
> 

b 
i -
LU 
—i 

O 

a 

< 
z 
O 
o z 
LU 
> z 
o 
o 

ed
im

en
to

 
—

 
: 

-j.
 

ro
c 

CL 

o 
o 
c 

ic
o/

té
c 

• a 
'CD 

2 

O 

.c 
0 

A
pa

i 

CD 
+-» 
CD 
O 

al
a 

CO 

(k
g
/m

') 
IC

M
 lé

di
o:

 

o 
a 
E 
to 
o 
CD 

"O 
o 

CO 
3 

< 

O 

P
es

 

(D 
• o 
CD 

T3 

ex
o 

CO 

JZ 
c 
CD 

E 
co 

1 -

tõ 

ad
ia

 
j Á

re
a 

to
ta

l i
rr

 

'< 
D. 

ta
xa

 d
e
 

X 
•CD 

2 

E 
CD 

im
ag

 

• o 
y 

! 

o 
TO 
o 

In
st

itL
 

CD 

P
ac

ie
 

o 
Li. 

D
is

t. 
•p

el
e 

Fo
co

-

"55 
b 

o 
a: 
o 

K
,A

F
 

CL 

~n 

o
to

t 

a. 
E 
eu 

di
a 

.(D 
E 
< 
E 

CD 

éd
i 

E 
Q. 

> 
^ 

ad
a?

 
pu

is
 

o 

Fl
uo

 

CD 
T3 
CD 

« D 

'to 
E 
o 'CO 

ica
< 

c 

CD 

S 
ÍÍ§iP 

IS 

CD 
• D 
CD 

D 
CO IB

LU
 

O 
ICQ 
o 
CD O 

«= 
c 
CD 

2 

CO 
. O 

CD 
CO 
<D 

T3 
"cã 

T
ot

 

CO 

c (D 
O) 

N
o.

 i
m

 
di

o 

-<D 

E 
00 

< 
E 

CO 

éd
i 

E 
CL 

> 
^ 

'Kg 

J 

í 
Q 
3 
LU 

< 

CL 

es
/s

: 
fr

a
m

 

N 

m
at

r 

(0 
• o 
o 
x: 
CD 

E CO 
h-

íüií 

BR 

A 

• • o : 

1 . • * 

' • . ; • * • ' 

I ' * - ' ' ' * . *• 
J 4""*"4- ' 
r "•' •'= 

l i 
< i -
O 

SÉ 
Q. 

C
al

ib
. 

F
at

or
 

lid
a 

de
 m

ed
 

o 
tCO o 
CD 

m
en

t 
In

st
ru

 
• ' • , ' < ! 

•>•>•••• 

',.—; 

'í-
• •a.:. 

•v. , : . i 

t * ^ 

*3£" 
lís-; 

:í^ü.. 
P •'!§•"• 
llíK* 
,•'- S Í •-

."•P--:i 
-. t.: -

i; sia/t 

• : ! Í w ' 
. « • • 

to 

' "*"* 

. _ t i 

• ' . : • 

% 
• * - • t 

* _• _* 
v . - « • 

• ; < • ; 

, E . 

.- > • .CL 

J > •_!£ • 

• .ca 
• . : Q 

• • • t u 

•3o''' 
STJ 
. . .ES 

ÍÍJr;-

v-<ra 
'"-"co".) 

§ 
.co 

.•s 

.3) 
Q 
tn 
to 
€ 
& 
<0 

co to 

o 
<1 
CO 
Cí 
w. 
o 
.1 
Lt 
E 
CD 

3 
W 

cf 
(Ji 
O 
O 

p. 

s> 
.u» LL 

CO 
ai 
3 

od
r/

 

ü; 

CQ 

i 
2 
m s <h 
c 
^ 

CD -J 



Anexo 2 

Teste de hipótese para verificação da igualdade do número médio de imagens por 

profissional, com 95% de confiança 

De acordo com a tabela 4.7 o número médio de imagens obtido para os médicos 

1 e 2 foram 10 e 8, respectivamente. Os desvios padrões obtidos foram 2 e 1, para o 

médico 1 e 2, respectivamente. O objetivo do teste foi verificar, com 95% de confiança, 

que esses números médios não são iguais. 

No caso de dados não-emparelhados, com tamanho e desvios padrões 

conhecidos, resulta a estatística (equação A.2.1): 

(xx -x2) 
tv = • i - — Equação A.2.1 

•yjs2\ln] +s2 In2 

O valor obtido para o valor de t na equação A.2.2 é então comparado com o 

valor crítico t com o número de graus de liberdade, na tabela t de Student, dado por: 

v = (^i+^a) 2 Equação A.2.2 
co\ /(«, +1) + co\ l{n2 +1) 

Onde co; e cô  são dados por(equação A.2.3): 

s2 si Equação A.2.3 
to, = — m2 = — 

Rejeita-se a hipótese se tv for menor que tvjj% , que é o valor crítico obtido da 

tabela t de Student. No caso em questão, temos que: 

* 1 

x2 

V 
s2 

" l 

n7 

= 10 
= 8 

= 2 

= 1 

= 60 

= 13 



Substituindo-se os valores em A.2.1, temos (equação A.2.4): 

t (10-8) = ^ Equação A.2.4 

V22/60 + l2/13 

Agora, fazendo-se as substituições em A.2.3 (equação A.2.5): 

22 l2 

'̂ = 6 0 = ° ' 0 6 7 CÚ2 = ys = ° '° 7 8 EciuaÇão A-2-5 

Finalmente, substituindo em A.2.2 (equação A.2.Ó): 

v = 
(0.067 + 0.Q78)2 

0.0672/61 + 0.0782/14 
• - 2 = 39 Equação A.2.6 

Comparando com a tabela / de Student, para v = 39 e a = 2.5% (interpolado)o valor 

crítico é: 2.0585. O valor fv calculado (equação A.4) foi de 5.3. Como o valor calculado 

é maior que o valor crítico, a hipótese é rejeitada, ou seja, o número médio de imagens 

não é igual com 95% de confiança. 
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Anexo 3 

A.3.1. Resultados obtidos na monitoração da mão esquerda dos médicos em 

procedimentos de HSG. 
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A.3.2. Resultados obtidos na monitoração da mão direita dos médicos em procedimentos 

de HSG. 
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A.3.3. Resultados obtidos na monitoração da testa (simulando cristalino) dos médicos em 

procedimentos de HSG. 
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A.3.4. Resultados obtidos na monitoração do pescoço (simulando tireóide) dos médicos em 
procedimentos de HSG. 
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A.3.5. Resultados obtidos na monitoração do pescoço (simulando a tireóide) por cima 

protetor dos médicos em procedimentos de HSG. 
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