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RESUMO 

Neste trabalho, foi feita uma avaliação da distribuição de dose recebida pelos 

profissionais envolvidos nos procedimentos de angioplastia coronária, arteriografia, 

coronariografia e valvuloplastia mitral. Para estas medições foram utilizados TLD de 

LiF:Mg,Ti (TLD 100), posicionados em sete diferentes pontos do corpo dos profissionais: 

mãos, joelho, pescoço, testa e tórax, por dentro e por fora do avental de chumbo. As 

medições foram feitas por procedimento, e os TLD foram calibrados na grandeza 

operacional equivalente de dose pessoal (Hp(d)) a diferentes profundidades: 0,07 mm, 3mm 

e lOmm. 

Os enfermeiros e médicos auxiliares não receberam valores de dose 

significativos e os procedimentos adotados de • radioproteção parecem adequados e 

suficientes. Porém, o mesmo não foi confirmado para os médicos (titulares do serviço e 

residentes). Os resultados mostram a importância do uso do protetor de tireóide, que nem 

sempre é usado, e indica os principais fatores que aumentam a dose ocupacional. 

Dentre todos os procedimentos hemodinâmicos intervencionistas analisados, os 

valores de dose recebida pelos médicos nos procedimentos de angioplastia coronária e 

coronariografia foram maiores dos que nos de arteriografia e valvuloplastia mitral. Com 

relação aos profissionais que realizaram os procedimentos de coronariografia em um 

aparelho de raios X que trabalha no modo contínuo de fluoroscopia e que foram executados 

por via braquial, os valores de dose equivalente/em média, nos olhos, mãos, joelhos e 

tireóide, com e sem proteção, foram altos quando comparados aos outros procedimentos, 

podendo, quando multiplicados pela carga de trabalho, ultrapassar os limites anuais 

estabelecidos pela legislação brasileira. Com base nestas avaliações, foram feitas algumas 

sugestões de modo a otimizar os valores de dose nestes procedimentos e uma discussão 

sobre a necessidade de pontos adicionais de monitoração. 

A dose efetiva foi estimada usando-se diversos algoritmos, incluindo um novo 

algoritmo proposto neste trabalho. Os resultados obtidos com o algoritmo proposto pela 

legislação brasileira de Radiogiagnóstico subestimam a dose, na maioria dos casos. O 

algoritmo proposto parece oferecer uma melhor estimativa para a área de Radiologia 

Intervene! onista. 
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ABSTRACT 

An evaluation of the dose distribution received by all the workers involved on 

coronary angioplasty, arteriography, coronary angiography and mitral valvuloplasty 

procedures has been made in this work. For the measurements, LiF:Mg,Ti TLD (TLD100) 

was used, located in seven different points on the worker's body: hands, knees, neck, 

forehead and thorax, inside and outside lead apron). The measurements have been done for 

each hemodinamical procedure, and the TLD calibrated in personal dose equivalent (Hp(d)) 

operational quantity for 0,07 mm, 3mm and 10mm depth. 

Nurses and auxiliary doctors did not receive expressive dose values, indicating 

that the adopted radioprotection procedures seem to be appropriate and sufficient for them. 

However, the same is not true for the doctors direct in charge of the procedure. The results 

show the importance of the use of thyroid protections in these cases. This work discusses 

the main factors that cause occupational dose increase. 

From all interventionist hemodinamical procedures analyzed, the dose values 

received by the doctors on coronary angioplasty procedures and coronary angiography were 

higher than the ones found on arteriography and mitral valvuloplasty. The higher dose 

values has been found for coronary angiography procedures in X-ray tools, that work with 

fluoroscopy on continuous mode and have been executed with brachial way, even in the 

eyes, hands, knees and thyroid, with or without shield. Multiplying these high dose values, 

measured in one procedure, by the mean number of annual procedures made at the studied 

hospital by each doctor, the individual dose annual limits can be surpassed. Based on these 

estimations, some optimization suggestions have been made and one discussion about the 

need of additional monitoring points is presented. 

Different algorithms have been used in order to estimate the effective dose, 

including a new proposal. The obtained results using the actual Radiodiagnostics Brazilian 

regulation underestimate the dose, in the major part of the measured cases. The proposed 

algorithm seems to offer a better estimation for the occupational effective dose for 

Interventional Radiology. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais 

A radiologia intervencionista (RI) surgiu na década de quarenta, com o uso 

de iodo como meio de contraste para a visualização de vasos sangüíneos (Faulkner et ai, 

2001). A RI compreende intervenções diagnosticas e/ou terapêuticas, guiadas por acesso 

percutâneo. Geralmente, estes procedimentos são realizados sob anestesia local e/ou 

sedação. A fluoroscopia é utilizada para localizar a lesão ou local de tratamento, para 

monitorar o procedimento e para documentar a terapia. Substâncias radiopacas, 

conhecidas como meios de contraste, são utilizadas para a visualização de órgãos ou 

tecidos radiotransparentes na tela do monitor. Atualmente, a área da medicina que tem 

utilizado em maior escala a RI é a hemodinâmica. 

A RI é uma técnica minimamente invasiva, quando comparada com as 

cirurgias, e não necessita anestesia geral. Mas é, dentro do radiodiagnóstico, a que 

proporciona as maiores doses nos pacientes e profissionais. Em geral, as doses recebidas 

pelos profissionais de radiologia diagnostica convencional são baixas. A proteção, 

conseguida por barreiras físicas (biombos) colocadas nas salas de raios X e a distância 

entre o profissional e o feixe de radiação, reduzem significativamente a exposição 

ocupacional. Entretanto, durante os procedimentos intervencionistas, alguns membros 

da equipe precisam ficar próximos ao paciente, sendo expostos durante parte ou todo o 

tempo de exposição do paciente aos raios X. Para diminuir a exposição, é recomendado 

o uso de aventais de chumbo para proteção do tórax, protetor de tireóide e, às vezes, 

óculos plumbíferos (MS, 1998). Todavia, esta proteção permite que as extremidades, 

principalmente as mãos, fiquem desprotegidas e expostas aos raios X. 

As doses recebidas por profissionais que executam procedimentos 

intervencionistas dependem de vários fatores, tais como: características clínicas e 

técnicas de cada procedimento, da experiência do médico intervencionista, do 

treinamento em proteção radiológica, do uso de Vestimentas de Proteção Individual 
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(VPI), do conhecimento do correto funcionamento do aparelho de raios X e da posição 

do médico em relação ao tubo de raios X e ao paciente. 

Devido à complexidade destes procedimentos, geralmente, não só o médico 

especialista está presente na sala durante os procedimentos, mas, também, outras 

pessoas como anestesistas, enfermeiros, médicos auxiliares e/ou estagiários, o que 

acarreta a exposição de um número maior de pessoas, por procedimento. Além disto, 

pela dinâmica destes procedimentos, a distribuição de dose nestes profissionais não é 

uniforme, nem no espaço, nem no tempo. Em verdade, a distribuição de dose é bastante 

variável, tanto durante um mesmo procedimento, quanto entre um procedimento e outro 

do mesmo tipo. Em alguns procedimentos específicos, as mãos, joelhos e os olhos 

destes profissionais podem receber doses maiores do que um ponto no tórax sobre o 

avental. E, como a dose de radiação recebida pela equipe médica durante estes 

procedimentos intervencionistas, pode ser bastante significativa em termos dos limites 

de dose estabelecidos nas recomendações internacionais e na legislação brasileira, 

Portaria 453 do Ministério da Saúde (MS, 1998), é muito importante estudar estas doses 

e avaliar a necessidade do uso de dosímetros adicionais. 

Esta Portaria define que o acompanhamento das doses individuais destes 

profissionais (doses ocupacionais) deve ser feito com o uso de monitores individuais 

fornecidos, apenas, por Serviços de Monitoração Individual Externa, autorizados pelo 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(IRD/CNEN). Ela define, também, que a grandeza de radioproteção que deve ser 

medida é o equivalente de dose pessoal (Hp(d)) e normaliza como usar o(s) dosímetro(s) 

e interpretar suas medições. 
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1.2 Objetivos deste trabalho 

• Medir a dose equivalente recebida nas mãos, cristalino, joelho, tireóide e tórax 

(por dentro e fora do avental) dos profissionais que executam alguns tipos de 

procedimentos hemodinâmicos intervencionistas, em um dado hospital. 

• Discutir se o algoritmo para avaliação da dose efetiva, recomendado na Portaria 

453 (MS, 1998), usando-se um único dosímetro individual no tórax por fora do 

avental, estima adequadamente a dose efetiva ocupacional nestes procedimentos. 

• Avaliar a necessidade de pontos adicionais de monitoração individual. 

• Dar subsídios para o controle e a otimização das doses ocupacionais nestes 

procedimentos. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Raios X 

Em 8 de novembro de 1895, trabalhando em seu laboratório, na cidade de 

Würzburg, Alemanha, Wilhelm Rõntgen observou uma nova forma de radiação. O 

aparato experimental de Rõntgen consistia em um tubo de Crookes protegido por papel 

preto, para que a luz emitida pelo tubo não interferisse em suas observações, e um 

anteparo de papel pintado com platino cianeto de bário, que servia como detector da 

radiação emitida (CBPF, 1999). 

Em sua experiência, Rõntgen encontrou resultados inesperados. Aumentando 

a tensão aplicada aos eletrodos do tubo, ele observou um curioso fenômeno: um 

anteparo situado próximo ao tubo ficou fluorescente. Quando a corrente foi cortada, 

esse fenômeno desapareceu. A seguir, Rõntgen observou que esse efeito acontecia 

mesmo recuando o anteparo de alguns centímetros, o que certamente não poderia ser 

provocado por raios catódicos. Intrigado com este fenômeno e buscando compreender 

melhor essa nova radiação, Rõntgen continuou com suas experiências interpondo entre 

o tubo de Crookes e o anteparo fluorescente diversos objetos, constatando que eles eram 

"transparentes" a estes raios. Rõntgen então, chamou essa radiação de raios X (CBPF, 

1999). 

Hoje sabemos que os chamados raios catódicos são constituídos por elétrons, 

emitidos pelo catodo, que são acelerados por uma diferença de potencial aplicada ao 

tubo de raios X, adquirindo assim alta energia cinética. Ao se chocarem violentamente 

com o anodo, os elétrons são rapidamente desacelerados e pelo princípio da 

conservação da energia, a energia cinética é convertida em outras formas. Verifica-se 

que, em média, 99% da energia cinética, perdida por cada elétron nessa colisão, é 

convertida em calor, e apenas 1% é convertida em radiação eletromagnética de alta 

freqüência conhecida como raios X. 
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2.2 Interação dos raios X com a matéria 

Os fótons de raios X interagem indiretamente com a matéria, transferindo 

toda ou parte de sua energia para elétrons, que por sua vez irão provocar ionizações. 

Eles podem penetrar na matéria por distâncias consideráveis antes de interagirem pela 

primeira vez. Basicamente, os fótons podem interagir com a matéria por meio de três 

processos: efeito foto elétrico, efeito Compton e produzindo um par elétron-pósitron. 

2.2.1 Efeito fotoelétrico 

O efeito fotoelétrico consiste na transferência da energia do fóton incidente, 

E, a um elétron de um átomo do meio, e a conseqüente ejeção do mesmo. Este último é 

chamado fotoelétron, cuja energia (Ee) passa a ser: 

Ee = E - I (2.1) 

No qual: 

I é a energia de ligação do elétron. Este efeito ocorre quando a energia do fóton é igual 

ou superior à energia de ligação do elétron. 

O efeito fotoelétrico é a interação mais provável para energias de fóton da 

ordem da energia de ligação dos elétrons nos átomos dos elementos químicos, que 

cresce com o número atômico Z. A faixa de energia utilizada nos exames fluoroscópicos 

é suficientemente baixa para que o efeito fotoelétrico domine a absorção de energia 

pelos tecidos, ainda que estes sejam formados basicamente de átomos de baixo número 

atômico. Este efeito é o que produz a imagem, devido às diferentes absorções dos fótons 

em diferentes estruturas do corpo. 

O efeito fotoelétrico só é possível com elétrons ligados, visto que não é 

possível para um elétron livre adquirir energia no processo e conservar o momento. Em 

um elétron ligado, o núcleo absorve o momento de recuo. Sabe-se, aliás, que os elétrons 

ligados à camada K. são mais suscetíveis ao efeito fotoelétrico. 
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2.2.2 Efeito Compton 

Efeito Compton é a colisão inelástica entre fóton e elétron: o elétron adquire 

parte da energia cinética do fóton e é projetado para fora do átomo, enquanto o fóton 

perde energia e muda de trajetória. 

Este efeito é tão mais importante quanto maior for a energia do fóton em 

comparação com a energia de ligação do elétron ao átomo. Na prática, é nesta situação 

que o efeito Compton torna-se importante em relação ao efeito fotoelétrico, podendo-se 

então considerar que a interação Compton se dá com um elétron livre. 

2.23 Produção de pares 

Desde que a energia do fóton seja superior a duas vezes a energia do elétron 

em repouso (~l,022MeV), passa a ser possível que o fóton desapareça criando um par 

elétron-pósitron. Novamente, para que seja conservado o momento, é necessário que 

haja um corpo ou partícula que absorva o momento de recuo (geralmente o núcleo de 

algum átomo). Esta interação pode ser entendida, qualitativamente, como um processo 

de Bremsstrahlung ao contrário: em vez de uma partícula carregada ser desacelerada 

gerando luz, um fóton desaparece gerando partículas carregadas. Isso, entretanto, é mais 

bem compreendido numa descrição quântica dos dois fenômenos. No caso do 

Bremsstrahlung, nessa descrição, apenas uma pequena fração dos elétrons que colidem 

com o anodo emite raios X ao interagir com o campo coulombiano nuclear, após o 

elétron efetuar uma transição para um nível inferior positivo de energia no contínuo. No 

caso da produção de pares, um fóton desaparece e um elétron (virtual) de energia 

negativa ("mar de Dirac") é promovido a um nível positivo de energia, tornando-se 

observável (real). O "buraco" deixado nos níveis de energia negativa é observado como 

um positron. 

Devido à energia mínima para que o efeito ocorra ser de l,022MeV, este 

efeito torna-se irrelevante em radiodiagnóstico. 
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2.3 Efeitos biológicos da radiação 

2.3.1 Introdução 

Nosso corpo contém cerca de 75 trilhões de células (OKUNO, 1988), que 

constituem a unidade básica da vida. Cada órgão é formado por um agregado de muitas 

e diversas células. As células humanas são constituídas por citoplasma e núcleo, 

envolvidos por membranas lipoprotéicas. O citoplasma concern diversas organelas, tais 

como: mitocôndrias, lisossomos, ribossomos, que desempenham diversas funções na 

célula: respiração, digestão e síntese de proteínas, respectivamente. No núcleo 

encontram-se os ácidos desoxirribonucléicos (ADN) e proteínas. A molécula de ADN é 

formada por diversos genes, que são os responsáveis pela informação genética. 

As diversas células que constituem o corpo humano possuem sensibilidades 

diferentes à radiação. De forma simplificada admite-se como válida a lei de Bergonié e 

Trimbondeau, cujo enunciado é "são mais radiosensíveis as células que exibem maior 

atividade mitótica e/ou menor grau de diferenciação", embora exceções a esta regra 

possam ser observadas (Leitão, 2001). Uma célula radiosensível seria mais propícia a 

morrer, após exposição à radiação ionizante, do que uma célula radioresistente 

(BOLUS, 2001). 

Após a exposição de um organismo à radiação, existe um período de latência 

antes do aparecimento de qualquer efeito, Este período pode ser de décadas para doses 

baixas e de apenas alguns minutos ou horas para doses altas (BOLUS, 2001). 

2.3.2 Interação da radiação com células humanas 

A radiação interage com o corpo humano por meio de dois processos: direto 

e indireto. No efeito direto, a radiação pode transferir sua energia para uma 

macromolécula celular (ADN e proteínas), modificando sua estrutura. No efeito 

indireto, a energia da radiação é transferida para uma molécula intermediária (na 

maioria das vezes é a água, que constitui cerca de 80% das células) cuja radiólise 

acarreta a formação de produtos altamente reativos, capazes de lesar o ADN. Na 

FIGURA 2.1 estão representados os dois tipos de efeitos. 
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F m foifato 
A - «çúCtt 

FIGURA 2.1 - Representação esquemática dos efeitos diretos e indiretos da radiação X 
ou gama. 
* Quando uma radiação X ou Gama interage com a matéria, ela pode transmitir sua energia diretamente 

para uma molécula de ADN causando: (a) quebra simples da hélice; (b) quebra dupla da hélice; (c) quebra 

de uma ponte de hidrogênio, etc. No efeito indireto, o elétron interage com a molécula de água 

produzindo radicais livres que por sua vez danificam a molécula de ADN. 

Fonte: Adaptada de Okuno, 1988. 

Após uma interação direta ou indireta da radiação com a matéria, e 

considerando a ocorrência de uma lesão no ADN, três eventos podem ocorrer. São eles: 

1) A célula pode reparar a lesão, resultando na sobrevivência natural da célula. 

2) A célula pode reparar incorretamente a lesão, que pode resultar na morte celular 

programada (apoptose) e em uma mutação não letal, que mais tarde pode resultar no 

aparecimento de um câncer. 

3)A célula pode não reparar a lesão, resultando em um efeito letal e conseqüente morte 

celular (necrose do tecido)/e ou numa patologia tissular. 

A FIGURA 2.2 apresenta um esquema dos efeitos relatados acima com suas 

respectivas escalas de tempo. 
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FIGURA 2.2 - Representação esquemática da evolução dos efeitos biológicos das 
radiações íonizantes. 
Fonte: Bonacossa, 2003. 

2.3.3 Efeitos estocásticos e determinísticos das radiações íonizantes 

Os efeitos das radiações Íonizantes no ser humano são comumente 

classificados em função da dose ou forma de resposta (estocásticos e determinísticos), 

em função do prazo de manifestação (tardios ou imediatos) e em função do local de 

ocorrência (somáticos e genéticos). 

Um efeito estocástico é qualquer ocorrência randômica de um efeito que não 

pode ser atribuído fielmente à radiação ionizante. Num caso de câncer, por exemplo, é 

extremamente difícil se afirmar que tenha sido devido a uma exposição à radiação, pois 

muitos tipos de câncer têm um período de latência (intervalo de tempo entre a exposição 

ao agente e a ocorrência do efeito) de aproximadamente 20 anos (BOLUS, 2001). 

Neste tipo de efeito, a severidade do evento independe da dose que o 

provocou e não existe um limiar de dose para sua ocorrência. No caso da radiação 
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ionizante, considera-se válido o modelo em que a probabilidade de ocorrência de um 

efeito estocástico é uma função linear da dose (ICRP60, 1991). 

Um efeito determinístico ocorre após a dose recebida por um órgão ou tecido 

ultrapassar o limiar de ocorrência de tais efeitos. Por exemplo: para uma dose no corpo 

inteiro de 3Gy (LEITÃO, 2001), o vômito aparece em 100% dos casos num intervalo de 

2 horas, sendo o principal órgão afetado o tecido hematopoético (formador de sangue). 

Este efeito é proporcional à dose que o provocou. Ou seja, quanto maior for a dose, 

maior será a gravidade do efeito. 
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2.4 Grandezas dosimétricas e de radioproteção 

2.4.1 Kerma 

Kerma, K, é definido como o quociente de d£tr por dm, no qual ds^ é a soma de 

todas as energias cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas liberadas por 

partículas neutras ou fótons, incidentes em um material de massa dm, em um ponto de 

interesse. 

K^dEfr/dm (2.2) 

A unidade de Kerma, no Sistema Internacional (S.I.), é o J/kg que recebe o nome de 

Gray (Gy). 

2.4.2 Dose absorvida 

Dose absorvida, D, é definida como o quociente de ds por dm, no qual de é a 

energia média depositada pela radiação ionizante na matéria de massa dm, em um ponto 

de interesse. 

D = ds / dm (2.3) 

A dose absorvida média em um órgão ou tecido, Dj, é a energia total depositada 

no órgão ou tecido, E, dividida pela massa m do mesmo. 

DT = E/m Í2.4) 

A unidade de dose absorvida, no S.Í., é o Gy. 

Esta grandeza é um indicador da probabilidade de efeitos subseqüentes. 

Entretanto, esta probabilidade é dependente da qualidade da radiação. 
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2.4.3 Dose equivalente no tecido (HT) 

Diferentes tipos de radiação podem produzir diferentes efeitos biológicos 

para uma mesma dose absorvida. Foi, necessário, portanto, a introdução de uma nova 

grandeza que pudesse ponderar esta dependência com a qualidade da radiação (WR), a 

dose equivalente. Conseqüentemente, esta nova grandeza está relacionada com a 

ocorrência dos efeitos determinísticos. Os limiares de ocorrência dos mesmos são 

definidos em função desta grandeza. 

A dose equivalente no tecido ou órgão, HT, devido à radiação R é dada por: 

HT = W D ^2'5^ 

Quando o campo de radiação é composto por radiações que possuem 

diferentes valores de WR, a dose equivalente é definida como: 

H T = I X A , <2-6> 

A unidade da dose equivalente no S.I. é o Joule por quilograma que recebe o 

nome especial de Sievert (Sv), para não confundir com a unidade de dose absorvida 

(Gy) que tem a mesma dimensão. Os fatores de peso da radiação, WR, foram definidos 

na ICRP 60 com base nos valores da EBR (Eficácia Biológica Relativa) da radiação na 

indução de efeitos biológicos para baixas doses e baixas taxas de dose. A EBR é 

definida em comparação a um dano médio, resultante de uma variedade de efeitos 

biológicos, produzido por uma radiação padrão (geralmente raios X de 250kV ou raios 

gama do Cobalto-60). Os valores de WR estão apresentados na TABELA 2.1. 
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TABELA 2.1 - Valores de WR para diversos tipos de radiação. 

TIPO DE RADIAÇÃO 

Fótons, para qualquer energia 

Elétrons e mésons, para qualquer energia* 

Neutrons 

Energia: 

<10keV 

lOkeValOOkeV 

100keVa2MeV 

2MeVa20MeV 

>20MeV 

Prótons, energia > 2MeV 

Partículas alfa, fragmentos de fissão e núcleos 

pesados 

WR 

1 

1 

5 

10 

20 

10 

5 

5 

20 

Fonte: ICRP 60,1991. 

•Excluindo os elétrons Auger emitidos no ADN, para os quais são necessárias considerações 

macrodosimétricas. 

2.4.4 Dose efetiva 

A dose efetiva (E) é uma grandeza de proteção radiológica usada para 

estimar o risco de efeitos estocásticos. Para avaliar a possibilidade de ocorrência desses 

efeitos, além de ter que considerar o tipo de radiação que deposita energia no corpo 

humano, deve-se considerar também a parcela de contribuição de cada órgão irradiado 

no detrimento à saúde, pois cada órgão do corpo humano responde de forma diferente à 

radiação. 

A dose efetiva é definida como a soma das doses equivalentes, Hj, em todos 

os órgãos ou tecidos do corpo, ponderadas pelo fator WT. Assim: 

E=^wTJfT (2.7) 
r 

A unidade de dose efetiva, no S.I., é o Sievert (Sv). 
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Os valores de WT foram calculados de modo a considerar as diferentes 

radiosensibilidades de cada tecido ou órgão, em relação ao risco relativo de morte por 

câncer ou a ocorrência de efeitos genéticos severos nas primeiras duas gerações. 

Inicialmente, os valores de WT foram tabelados pela ICRP 26 (ICRP, 1977). 

Posteriormente, a ICRP 60 revisou os valores de WT e incluiu novos órgãos e tecidos. 

Os valores de WT da ICRP 26 e da ICRP 60 são reproduzidos na TABELA 2.2. 

Atualmente, os valores de WT estão sendo novamente revistos e devem ser incorporados 

à nova publicação da ICRP em 2005. 

T A B E L A 2.2 - Valores de W T para órgãos e tecidos. 

Tecido humano 

Gônadas 
Mama 

Medula óssea vermelha 
Pulmão 
Superfície óssea 
Tireóide 
Cólon 
Estômago 
Fígado 
Bexiga 
Esôfago 
Pele 
Outros órgãos* 
Irradiação de corpo inteiro 
(soma de todos os fatores) 

Fatores de peso WT 
ICRP 26 

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

0,03 

1 

Fatores de peso WT 
ICRP 60 

0,20 
0,05 
0,12 
0,12 
0,01 
0,05 
0,12 
0,12 
0,05 
0,05 
0,05 
0,01 
0,05 

1 
Fonte: ICRP, 199le ICRP, 1977. 
* como outros órgãos, consideram: cérebro, intestino grosso superior, intestino delgado, baço, rins, 
pancreas, timo, glândulas supra-renais, útero, vesícula e músculo. Em casos excepcionais, onde um único 
órgão ou tecido, constante na relação dos "outros", receber uma dose equivalente maior do que algum dos 
doze órgãos ou tecidos especificados na TABELA 2.2, um fator de peso WT = 0,025 deverá ser aplicado 
para este tecido ou órgão e um fator de 0,025 para a dose média dos outros órgãos constantes da relação 
"outros". 

2.4.5 Equivalente de dose pessoal (Hp(d)) 

O equivalente de dose pessoal, Hp(d), é uma grandeza operacional definida 

como a dose equivalente no tecido mole abaixo de um ponto especificado sobre o corpo, 

a uma profundidade d, dada em milímetros. Para medir esta grandeza foi necessário 
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padronizar simuladores de corpo. As normas ISO 4037-3 e 12794 recomendam o uso 

dos simuladores slab e rod para calibracão de monitores individuais, num ponto onde o 

valor da taxa de kerma no ar é conhecido (ISO, 1997 e ISO, 1999). Nestas condições 

são tabelados fatores de conversão de kerma no ar para equivalente de dose pessoal 

HP(d). 

O tecido de maior interesse do ponto de vista da exposição à radiação 

ionizante nas mãos e joelhos de adultos é a pele. A camada de células basais da 

epiderme é considerada o tecido mais radiosensível da pele (MEIRA, 2001). Esta 

camada, localizada a uma profundidade de 0,07mm, é considerada o tecido crítico em 

relação ao câncer radioinduzido. Evidências disponíveis indicam que o câncer de pele 

ocorre primeiramente naquelas regiões que sofreram danos não estocásticos 

(determinísticos), como por exemplo, dermatites de radiação. Portanto, prevenir os 

efeitos determinísticos na pele, também previne a indução de câncer neste tecido 

(MEIRA, 2001). Para estimar a dose equivalente na pele é recomendado o uso da 

grandeza operacional Hp(0,07). 

Para a radiação fortemente penetrante a profundidade de 1 Omm é adequada, 

na maioria das situações, pois proporciona uma estimativa conservadora da dose (ICRU, 

1993). O equivalente de dose pessoal deverá, então, ser escrito do seguinte modo: 

HP(10). 

Outras profundidades podem ser apropriadamente usadas em alguns casos 

particulares, como por exemplo, 3mm para o cristalino. Esta profundidade, muito 

provavelmente, está relacionada à espessura média do cristalino humano. O equivalente 

de dose pessoal deverá, então, ser escrito do seguinte modo: Hp(3). 
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2.5 Dosimetria termoluminescente 

2.5.1 Termoluminescência 

A termoluminescência é um fenômeno luminescente termicamente 

estimulado. Este fenômeno envolve dois estágios. No primeiro estágio, o material, em 

uma dada temperatura, é exposto à radiação e armazena parte da energia proveniente 

desta (material metaestável). No segundo estágio, o material é aquecido e a energia 

armazenada é liberada em forma de luz. Uma representação esquemática dos dois 

estágios está representada na FIGURA 2.3 abaixo: 

1° Estágio 

2° Estágio 

Material em 
Equilíbrio 

Material 
Metaestável 

\ Irradiação 1 » 
tf Calor 

J • 

Material • 
Metaestável 1 

Material em 1 
Equilíbrio 1 

FIGURA 2.3 - Representação esquemática dos dois estágios do processo da 
termolumi nescência. 
Fonte: Maurício, 2001. 

Num cristal ideal à temperatura de 0K, o que na prática é impossível devido 

à inatingibilidade do zero absoluto, o equilíbrio termodinâmico é caracterizado por uma 

banda de Valencia completamente preenchida e uma banda de condução vazia. Entre o 

último nível de energia da banda de Valencia e o primeiro nível da banda de condução, 

existe uma região proibida. A presença de impurezas, e/ou defeitos no cristal, permite o 

surgimento, na região proibida, de níveis de energia intermediários. O primeiro 

diagrama da FIGURA 2.4 ilustra uma situação de equilíbrio termodinâmico de um 

cristal a OK, em que dois destes níveis estão presentes, o nível vazio próximo à banda de 

condução é denominado armadilha e o preenchido com elétrons, situado próximo à 

banda de Valencia, é denominado centro de recombinação ou de luminescência. 

Com a presença desses dois níveis, torna-se possível a seqüência de eventos 

ilustrada no segundo diagrama da FIGURA 2.4, quando o cristal é irradiado. Foi visto 
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que os raios X interagem com a matéria basicamente por dois processos: efeito 

fotoelétrico e efeito Compton. Em ambos os casos, elétrons são liberados de suas 

posições de equilíbrio nos átomos (ou na rede cristalina). Num cristal semicondutor ou 

isolante o processo envolve a promoção de um elétron da banda de Valencia para a 

banda de condução, ficando um buraco na banda de Valencia. O cristal como um todo, 

permanece neutro - elétrons livres e buracos são sempre criados em pares. O par 

elétron-buraco (éxciton) se movimenta no cristal. Um dos elétrons do centro de 

recombinação pode preencher o buraco existente na banda de Valencia, impedindo que o 

elétron do par originalmente formado (e') possa retornar ao buraco de origem (h), 

deixando agora um buraco no centro de recombinação. O elétron do par pode ser 

capturado na armadilha. Dessa forma, o cristal sai de seu estado de equilíbrio, passando 

a um estado mais energético. Uma parte da energia da radiação incidente no cristal fica 

nele armazenada. 

O terceiro diagrama da FIGURA 2.4 ilustra o processo de relaxação deste 

estado metaestável. O cristal é aquecido, e é assim fornecida energia suficiente para 

liberar o elétron da armadilha, podendo este então recombinar-se com o buraco 

disponível no centro de recombinação. Neste processo, a diferença de energia, entre a 

banda de condução e o centro de recombinação, pode ser liberada sob a forma de luz 

(luminescência termicamente estimulada). 

A FIGURA 2.4 é uma representação bem simplificada do fenômeno 

termoluminescente (TL). A curva de emissão de luz em função da temperatura do 

cristal é denominada curva de emissão termoluminescente (curva TL). Esta curva 

consiste, em geral, de vários picos. Cada um deles está associado a um tipo de 

armadilha e recombinação. 
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FIGURA 2.4 - Modelo simplificado da termoluminescência. 

Fonte: Maurício, 2001 
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2.5.2 Dosimetria termoluminescente 

Para se fazer dosimetria TL, é preciso que a quantidade de luz emitida pelo 

cristal, no fenômeno TL, seja proporcional à quantidade de radiação recebida. Neste 

caso, medindo-se a quantidade de luz emitida, é possível correlacioná-la com a dose 

recebida. Entretanto a exata relação não pode ser teoricamente estimada. A dosimetria 

TL é relativa. A intensidade de luz emitida só pode ser correlacionada à grandeza 

dosimétrica que se quer medir por um processo de calibração. 

Qualquer que seja a aplicação de um material como dosímetro 

termoluminescente (TLD), é indispensável conhecer as propriedades de sua resposta 

TL. As propriedades normalmente analisadas para verificar se um material TL pode ser 

usado para uma determinada aplicação dosimétrica são: homogeneidade do lote de 

material, reprodutibilidade, faixa de linearidade em função da grandeza dosimétrica de 

interesse, dependência energética, dependência angular e estabilidade em diferentes 

condições climáticas. A TABELA 2.3 apresenta as características básicas de alguns 

TLD disponíveis comercialmente. 

TABELA 2.3 - Características de alguns TLD comerciais. 

Características 
Densidade(g/cm3) 

Número atômico efetivo 
Linearidade p/ o Co(Gy) 
Limite de utilização(Gy) 

Eficiência p/ o Co-60 
relativa ao LiF 

Desvanecimento a 25°C 

Resp. energética (30keV / Co-60) 
Sensibilidade à luz 

LiF:Mg,Ti 
2,64 
8,2 

10^-10° 
IO3 

1 

~ 5% em 

1 ano 
1,25 

Fraca 

Li2B40:Mn 
2,3 
7,4 

10^-10° 
IO4 

0,3 

-10% em 

2 meses 
0,98 

média 

CaS04:Dy 
2,61 
15,6 

IO"8-101 

103 

28 

-6% em 

6 meses 
12,5 

média 
Fonte: Maurício, 2001. 

2.5.3 Propriedades do TLD100 

O TLD 100 é um dosímetro termoluminescente de fluoreto de li ti o dopado 

com, aproximadamente, lOOppm de magnésio (Mg) e lOppm de titânio (Ti), LiF:Mg,Ti, 

fabricado pela Harshaw (Rosa, 2001). Ele é um dos materiais mais populares para uso 

em dosimetria termoluminescente: pessoal, ambiental e aplicações médicas. Como 
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possuem uma boa estabilidade, são pequenos e não necessitam de cabos, seu uso é 

adequado na medição da distribuição de dose individual externa de profissionais, por 

não atrapalhar a dinâmica de seus procedimentos. 

Quando se quer avaliar a dose num campo de radiação com o uso de 

dosimetria termoluminescente, devemos corrigir a dose avaliada pelo TLD (D) pelo 

fator de dependência energética e angular (Fe), pelo fator de desvanecimento (Fd) e pelo 

fator de não-linearidade (FL), dentre outros normalmente menos importantes. 

A dose corrigida (D') é dada por: 

D' = D. (Fe). (Fd). (FL) (2.8) 

2.5.3.1 Dependência energética 

O TLD 100 apresenta pequena dependência energética, para fótons, 

quando comparados aos outros materiais (FIGURA 2.5 e TABELA 2.3), devido ao 

número atômico efetivo ser próximo do tecido, apesar de sua sensibilidade não ser 

muito grande quando comparados a outros TLD, como por exemplo: CaSO^Dy que é 

28 vezes mais sensível para a energia do Co-60 (TABELA 2.3). 
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FIGURA 2.5 - Curvas de dependência energética para vários materiais 
termoluminescentes. 
Fonte: Becker, 1973. 
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2.5.3.2 Linearidade 

A curva de resposta de um dosímetro termoluminescente em função da dose 

compreende, geralmente, uma região linear, outra supralinear e uma terceira de 

saturação. A primeira é a de maior interesse em dosimetria, uma vez que existe 

proporcionalidade entre a termoluminescência apresentada pelo material e a dose de 

radiação à qual este foi exposto. 

O TLD100 possui uma faixa de utilização linear bastante ampla para 

aplicações em radioproteção: 10"2cGy- 102cGy (TABELA 2.3). 

2.5.3.3 Reprodutibilidade 

Para garantir uma boa reprodutibilidade é recomendado pelo fabricante que 

antes de cada utilização (irradiação) seja feito um tratamento térmico de 400°C durante 

1 hora e depois a 100°C por 2 horas, antes de serem resinados até a temperatura 

ambiente. Este tratamento serve para eliminar resíduos de irradiações anteriores. 

Para eliminar os picos de baixa temperatura, que não são estáveis na temperatura 

ambiente, é recomendado pelo fabricante que estes sejam submetido a um tratamento 

térmico de pós-irradiação, de 10 minutos, a 100°C, antes do processo de leitura. 

2.5.3.4 Desvanecimento da resposta TL 

Denomina-se desvanecimento da resposta de um material TL, a liberação 

espontânea dos elétrons das suas armadilhas, proporcionando recombinações, e a 

conseqüente emissão de luz pelo material, antes de sua avaliação (leitura). Este 

fenômeno depende do tempo decorrido entre o tratamento térmico e a leitura e da 

temperatura. O TLD100, com o tratamento térmico de pós-irradiação, descrito no 

parágrafo acima, apresenta uma perda de 5% em 1 ano (TABELA 2.3), como neste 

trabalho os TLD não foram submetidos a um intervalo de tempo maior do que 2 meses 

entre o tratamento térmico e a leitura e foram mantidos em temperaturas entre 20°C e 

30°C. Nestas condições, sabe-se que o desvanecimento, para os TLD utilizados, é 

desprezível (MAURÍCIO, 2001). 
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2.6 Monitoração individual 

A preocupação básica da proteção radiologics, de um ponto de vista 

conceituai, é a de definir, em relação às exposições à radiação ionizante cuja origem é 

uma atividade humana, um "sistema de limitação da dose" que permita manter o risco 

devido a estas exposições em um nível que possa ser considerado "aceitável" (Cunha, 

2000). 

A definição de limites de dose individuais, encontrada na Portaria 453 do 

MS, é a seguinte: "os limites de doses individuais são valores de dose efetiva ou de dose 

equivalente, estabelecidos para exposição ocupacional e exposição do público, 

decorrentes de práticas controladas, cujas magnitudes não devem ser excedidas" (MS, 

1998). Em 1977, a ICRP 26 ao definir os limites de dose, que são os mesmos que foram 

incorporados à norma NE 3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

trabalhou com a hipótese de que o modelo linear e sem limiar é o mais adequado para 

descrever, em relação aos efeitos estocásticos, a correlação entre dose e efeito (ICRP, 

1977). A conseqüência imediata do emprego desta hipótese é a impossibilidade de se 

estabelecer um limite de exposição à radiação ionizante que isente o ser humano dos 

riscos. Portanto, o risco "aceitável" envolve, necessariamente, algum risco à saúde. 

Deste modo, se fez necessário identificar um critério que permita definir o risco 

"aceitável". Foi proposto como aceitável, para o caso de indivíduos do público, o risco 

cujo valor numérico é da mesma magnitude dos riscos que a sociedade convive, 

normalmente, em sua vida diária. 

A ICRP 26 utilizou o risco de morte por câncer radioinduzido como 

parâmetro para definir o limite da exposição à radiação ionizante, em relação aos efeitos 

somáticos e estocásticos (ICRP, 1977). Para o caso de exposições ocupacionais 

selecionou como referência para a escolha do risco "aceitável", o risco médio de morte 

de trabalhadores em acidentes nas atividades produtivas reconhecidas como seguras. 

Em 1991, a ICRP 60 analisando os resultados da revisão na dosimetria dos 

sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki e as novas informações sobre a incidência de 

câncer nesta população, resolveu modificar as suas recomendações a respeito do sistema 

de limitação de dose. 

Em relação ao trabalhador ocupacionalmente exposto, a ICRP 60 recomenda 

que o limite anual em termos de dose efetiva seja de 20mSv, obtido pela média em um 
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período de 5 anos (lOOmSv em 5 anos), com a restrição de que a dose efetiva não 

exceda a 50mSv em cada um dos 5 anos. Estes limites de dose da ICRP 60 foram 

incorporados a Portaria 453 do MS (TABELA 2.4) e estão sendo incorporados na 

revisão da norma NE 3.01 da CNEN que deve ser publicada em 2005. 

TABELA 2.4 - Limites primários anuais de dose equivalente da Portaria 453 do MS. 

Dose Equivalente 
Trabalhador 

Dose Efetiva média anual 
Não deve exceder 20mSv em qualquer período de 5 

anos, não podendo exceder 50mSv em nenhum ano 

Dose Equivalente anual para 

o Cristalino 
150mSv(15rem) 

Dose Equivalente anual para 

Extremidades 
500mSv (50rem) 

Extremidades são: mãos, antebraços, pés e tornozelos. 
Fonte: CNEN, 1988 e MS, 1998 

Estas recomendações da ICRP 60 estão sendo, também, revistas, e novas 

propostas serão publicadas em 2005 (DRAFT ICRP, 2004). Dentre elas podemos citar a 

implementação de um limite mínimo de dose efetiva (0,01mSv), um valor máximo 

lOOmSv de dose efetiva em exposições de emergência e mudanças no valor do peso da 

radiação (WR). 

Portanto a implantação de um sistema de monitoração individual externa de 

trabalhadores ocupacionalmente expostos, se faz necessária com relação à necessidade 

de avaliar continuamente as condições de trabalho, e sendo assim garantir que os limites 

estabelecidos pela Norma e Portaria não sejam ultrapassados. 
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2.6.1 Monitoração individual externa 

A monitoração individual externa do trabalhador compreende a avaliação 

sistemática das exposições externas recebidas pelo mesmo, devido a sua atividade 

profissional. Na maioria dos casos, esta avaliação é realizada por meio de medições da 

exposição na superfície do corpo do trabalhador. Estas medições são realizadas por 

monitores individuais. Os detectores mais usados nos monitores individuais são o filme 

(emulsão fotográfica) e o dosímetro termoluminescente. A Agência Internacional de 

Energia Atômica (A1EA) estipula, em seu guia No. RS-G-1.3 (AIEA, 1999), os limites 

de aceitação para resultados de medições de monitoração individual externa. Estes 

limites são apresentados, em função da dose na FIGURA 2.6. 
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FIGURA 2.6 - Curva Trombeta - Mostra a variação da dose real em relação à dose 
medida. 
Figura (a): leitura do dosímetro posicionado no tórax calibrado em Hp(10) e Figura (b): leitura do 
dosímetro posicionado no tórax calibrado em Hp(0,07). 
Curva pontilhada: monitoração mensal, curva cheia: monitoração bi-mensal. 
Fonte: IAEA, 1999. 

O monitor individual usado, ao ser irradiado, armazena uma informação que 

será, mediante um processo de calibração, relacionada a uma grandeza operacional. Esta 

grandeza será usada para estimar uma grandeza limitante (dose efetiva ou dose 

equivalente) que será relacionada ao limite de dose estabelecido por norma ou porta: 

(TABELA 2.4). 

ma 
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Quanto mais complexa for a geometria de irradiação do trabalhador, maior 

será a chance do valor numérico fornecido pelo monitor individual se distanciar do 

valor da dose efetiva. Especialmente nestas situações, as relações numéricas entre os 

dados da monitoração individual e a grandeza limitante precisam ser mais bem 

entendidas, de modo que os métodos de monitoração sejam adequadamente 

estabelecidos e os dados interpretados corretamente. Por método de monitoração deve-

se entender: a definição do número de monitores necessários à estimativa da dose 

individual, o posicionamento do mesmo sobre o corpo dos trabalhadores e o algoritmo 

que correlaciona as respostas dos monitores com a grandeza de interesse. 

Um exemplo clássico envolvendo esta questão é quando o corpo do 

trabalhador se encontra parcialmente blindado por uso de aventais de chumbo ou 

quando as fontes de radiação estão situadas perto do mesmo. Estas situações são 

bastante comuns, principalmente em procedimentos intervencionistas, e de elevada 

complexidade. 

Alguns estudos (Cunha, 2000) ilustram o problema de utilizar um único 

monitor individual por fora do avental de chumbo. Se as medições destes monitores são 

interpretadas como estimativa da dose efetiva, sem levar em consideração a proteção 

oferecida pelo avental, pode parecer que o profissional recebeu uma grande fração ou 

excedeu o limite de dose anual, quando, de fato, isto não ocorreu. Assim este método de 

monitoração não avalia, de modo realista, a dose do trabalhador. Por outro lado, se o 

trabalhador utiliza um único monitor por dentro do avental, o mesmo estaria 

subestimando a dose efetiva. A parte não blindada do corpo pode receber exposições 

mais altas, sem que as mesmas sejam contabilizadas. 

A Portaria 453 do MS (MS, 1998) fornece as diretrizes de radioproteção para 

a área de radiologia médica e odontológica no Brasil, padronizando as grandezas a 

serem avaliadas e os procedimentos de segurança. Esta Portaria estabelece que a 

grandeza operacional usada para verificar a conformidade com os limites de dose 

efetiva em monitoração individual externa é o equivalente de dose pessoal, Hp(10), e 

com os limites de dose equivalente para extremidades Hp(0,07) e cristalino Hp(3), (MS, 

1998). 

Particularmente, para monitoração individual externa, ela estabelece como 

deve ser interpretado o resultado da leitura do monitor individual, no caso do 

trabalhador que usa avental de chumbo. A Portaria recomenda que o monitor deve ser 

usado por fora do avental, no local mais exposto do tronco, e que o resultado em Hp(10), 
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informado pelo Serviço de Monitoração Individual, deve ser dividido por 10, para ser 

comparado com o limite de dose efetiva 

A Portaria também estipula que, no caso de outras partes do corpo serem 

passíveis de receber doses mais altas que a região do tórax, é recomendado o uso de 

monitores individuais adicionais, para extremidades e testa para que os limites 

individuais, respectivamente, de extremidades e cristalino da TABELA 2.4 não sejam 

excedidos. 
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2.7 Fluoroscopia 

Após o descobrimento dos raios X e até a década de 50, (CBPF, 1999) o 

único método satisfatório de observar diretamente uma imagem de raios X era a 

utilização de telas fluorescentes. Esta técnica é conhecida como fluoroscopia. Em um 

exame fluoroscópico, o feixe de raios X que atravessa o paciente colide com uma tela 

especial, composta por cristais fluorescentes, que transforma raios X em luz visível. 

Com o surgimento de novas tecnologias, foi introduzido no sistema 

fluoroscópico um intensificador de imagem e um monitor de TV. Ao invés do técnico 

ou radiologista observar a imagem diretamente na tela fluorescente, ela é amplificada 

eletricamente pelo intensificador de imagem (II) e conduzida por um sistema de lentes 

para o monitor de TV (FIGURA 2.7), proporcionando imagens em tempo real. A 

FIGURA 2.7 mostra os componentes de um sistema fluoroscópico simples (II, câmara 

de vídeo e monitor de TV). 

Monitor 
de TV 

Câmara 
de TV 

Lentes 

Divisor de feixe 

Tubo de 
raios X 

Controle automático de 
exposição (CAE). 

kVp, mA 
Duração do pulso 

Gerador 

FIGURA 2.7 - Componentes de um sistema fluoroscópico. 
Fonte: Canevaro, 2003. 

27 



O intensificador de imagem converte os raios X em luz visível (fósforo de 

entrada) e amplifica o sinal elétrico criado no fotocatodo através de uma fonte de alta 

tensão e lentes eletrônicas, convertendo no final o sinal elétrico em luz (fósforo de 

saída), como mostra a FIGURA 2.8. Sem o intensificador de imagem a eficiência 

luminosa era baixa, o contraste era pobre e a resolução era ruim. Estes exames 

acarretavam altas exposições de pacientes e da equipe médica. 

Fósforo de entrada 

Janela de 
entrada 

fotocatodo 

Tubo com vácuo 

Fósforo de 
Saída 

L 
U 
Z 

Janela de 
saída 

Alta voltagem 

FIGURA 2.8 - Funcionamento de um intensificador de imagem em um sistema 
fluoroscópico. 
Fonte: Canevaro, 2003 

O tamanho do campo de entrada do II influencia na magnificação da 

imagem. Diminuindo a abertura do campo, aumenta o potencial das lentes eletrostáticas, 

afastando o ponto focai do fósforo de saída, e conseqüentemente o campo se reduz, 

obtendo uma ampliação da imagem (FIGURA 2.9). Neste modo magnificado chegam 

menos elétrons ao fósforo de saída, resultando numa imagem tênue, menos brilho, 

(FIGURA 2.9). Para manter o brilho da imagem, a corrente no tubo de raios X é 

aumentada, o que acarreta doses mais altas no paciente e conseqüentemente nos 

profissionais. Por outro lado ocorre redução do ruído e uma melhor resolução de 

contraste na imagem. 
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FIGURA 2.9 - Processo de magnificação da imagem em um intensificador de imagem. 
Fonte: Canevaro, 2003 

Não foi apenas o intensificador de imagens que foi submetido a mudanças 

com o passar do tempo, o modo cine de aquisição de imagens vem sendo substituído 

pelo modo de aquisição digital. O modo de cine consiste numa câmara de cine que 

registra uma seqüência de imagens em um rolo de filme para posterior observação em 

um sistema de projeção. São usadas principalmente em procedimentos 

intervencionistas. Neste modo a dose no paciente, e conseqüentemente no profissional, é 

muito maior do que no modo digital, porém a qualidade da imagem é melhor (maior 

resolução). Neste modo o sistema é pulsado. 

Os aparelhos de fluoroscopia podem trabalhar com diferentes taxas de dose: 

baixa, média e alta (Canevaro, 2003). As taxas de dose não são fixas, podendo variar de 

cerca de lOmGy/min até 100mGy/min. Os mais modernos podem ainda, trabalhar no 

modo de fluoroscopia pulsado. Neste modo a emissão de radiação é feita de forma 

pulsada, proporcionando doses mais baixas para o profissional, (Reek, 2004) ao 

contrário dos aparelhos mais antigos que trabalham no modo contínuo, no qual a 

radiação é emitida de maneira contínua. Apesar das doses nos profissionais serem 

maiores, neste modo a qualidade da imagem é melhor. 

Os equipamentos de fluoroscopia podem ser divididos em três tipos: 

Convencional, Cirúrgico, arco em C ou U. 

Convencional: utilizados em exames convencionais, trabalham com níveis moderados 

de iluminação e têm acessórios automáticos de compressão, seriógrafo e divisor de 

filme. Possuem disponibilidade de vários tamanhos de II. 
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Arco Cirúrgico: são geralmente usados em procedimentos cirúrgicos, não dispõem de 

mesas de exames, são transportáveis e possuem sistemas de congelamento da imagem. 

Arco em C ou U: são freqüentemente utilizados em radiologia intervencionista. 

Geralmente, dispõem de modos contínuo e pulsado de fluoroscopia, vários modos de 

magnificação, congelamento de imagem, e sistemas digitais para aquisição de imagem, 

mas a técnica de cine é necessária para observar órgãos ou funções com movimento 

rápido. Alguns sistemas são biplanares, com operação alternada para diminuir o 

espalhamento que produz imagens de baixa qualidade. Equipamentos modernos 

dispõem de sistemas automáticos de injeção de contraste e eletrocardiograma. Nestes 

equipamentos a distribuição de dose no corpo do profissional varia com a geometria de 

irradiação. A FIGURA 2.10 mostra alguns exemplos de variação da dose em 

determinados locais do corpo, tais como mãos e cristalino. 

FIGURA 2.10 - Niveis de exposição do profissional intervencionista de acordo com o 
posicionamento do conjunto: tubo e o intensifícador de imagem. 
Figura A: intensifícador de imagem distante-alta taxa de dose no cristalino. Figura B: tubo de raios X e 
intensifícador de imagem na vertical - alta taxa de dose nas mãos. Figura C: Tubo de raios X distante -
baixa taxa de dose no cristalino. 
Fonte: Adaptada de Morin, 1991. 
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2.8 Descrição dos procedimentos hemodinâmicos intervencionistas 

Antes de descrever os procedimentos e suas importâncias, necessário se faz 

rever alguns tópicos para melhor compreendê-los. 

O coração é um órgão composto basicamente do músculo cardíaco, artérias, 

veias, válvulas e o sistema elétrico que controla o ritmo cardíaco. O coração pulsa em 

torno de 70 vezes por minuto ou 100.800 vezes ao dia, bombeando o sangue para todo o 

organismo (HSL, 2004). Todos os componentes do coração são importantes, mas para o 

exercício de bombear o sangue, ele necessita de um sistema de irrigação que forneça 

todos os nutrientes para o músculo cardíaco, representado pela circulação coronária. É 

fácil entender, então, que a redução ou a interrupção do fluxo sangüíneo através da 

árvore coronária determinará graus variáveis de isquemia miocárdica e em conseqüência 

disso o comprometimento do músculo cardíaco. 

Várias são as causas que podem determinar a formação de placas na luz do 

vaso e conseqüente obstrução do fluxo coronário, a saber: taxas elevadas de colesterol e 

triglicerídeos, diabetes, antecedente familiar próximo com histórico de infarto do 

miocárdio, obesidade, hipertensão, estresse, sedentarismo e hábitos alimentares 

inadequados (HSL, 2004). Sabe-se da importância das medidas preventivas que podem 

ser tomadas para impedir ou retardar o desenvolvimento dessas lesões, não só 

coronárias, mas em todo o sistema cardiovascular. 

A redução do fluxo coronário em graus variáveis se manifesta clinicamente 

sob diferentes formas de apresentação: os assintomáticos, angina estável de evolução 

crônica que se exacerba na vigência de esforços físicos e emoções; as síndromes 

coronárias agudas, o infarto agudo do miocárdio e até mesmo a morte súbita do 

indivíduo. 

Cerca de 300.000 pessoas morrem por ano no Brasil vitimadas por doenças 

cardiovasculares, matando mais que o câncer e os acidentes de trânsito, ressaltando-se 

que a grande maioria é de pessoas que estão exatamente em plena fase produtiva (HSL, 

2004). Portanto, os procedimentos estudados neste trabalho têm uma importância muito 

grande no diagnóstico e tratamento de lesões coronárias e ainda por serem minimamente 

invasivos, oferecendo assim, um menor risco de vida quando comparados às cirurgias 

cardíacas convencionais. 
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2.8.1 Preparação do paciente para um procedimento hemodinâmico 

intervencionista 

A preparação dos pacientes para os procedimentos hemodinâmico s 

intervencionistas consta de várias etapas. Em primeiro lugar administra-se soro de 

forma intravenosa no braço do paciente para administrar sedativos e outras medicações 

cardiológicas. Colocam-se, também, eletrodos pelo corpo do paciente para o 

monitoramento, através de um eletrocardiograma, de seus sinais vitais. Em seguida, o 

hemodinamicista escolhe uma região do corpo para fazer uma incisão no, braço ou na 

virilha, para coronariografia e arteriografia; e na virilha, para valvuloplastia mitral e 

angioplastia coronária, na qual é feita a assepsia. Após esta, o paciente é coberto com 

roupas esterilizadas deixando exposto apenas o campo por onde o médico opera. 

Após anestesia local, é feita a incisão no local escolhido (braço ou virilha), 

para acesso à veia e /ou artéria por onde são introduzidos os cateteres (a FIGURA 2.11 

apresenta uma inserção do cateter por via femoral). O cateter é levado pelas artérias até 

o coração (nos procedimentos de angioplastia coronária, aortografia (arteriografia), 

coronariogafia e valvuloplastia mitral) ou até os rins ou pulmão no caso de estudo das 

artérias renais e pulmonares (arteriografia). A FIGURA 2.12 mostra o cateter chegando 

ao coração, logo após ter sido introduzido pela virilha. Uma vez o cateter introduzido no 

órgão de interesse, se injeta através do mesmo uma substância opaca aos raios X (meio 

de contraste - geralmente a base de iodo) de tal forma que se torna visível o interior do 

coração, principalmente as artérias coronárias, ou a artéria de outro órgão em estudo, no 

monitor de TV. 
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FIGURA 2.11 - Inserção do cateter por via femoral (na virilha). 
Fonte: Pulsomed, 2004 

FIGURA 2.12 - Chegada do cateter, por via arterial (Aorta), ao coração para o estudo 
das coronárias (lado esquerdo do coração - cateterismo esquerdo). 
Fonte: Pulsomed, 2004. 

2.8.2 Procedimento de coronariografia 

O procedimento de coronariografia consiste na visibilização radiográfica dos 

vasos coronários, após a injeção seletiva de substância contrastante por um cateter via 

aórtica. As imagens assim obtidas podem ser arquivadas em meios analógicos ou 

digitais, permitindo assim, uma análise dos possíveis estreitamentos (lesões) na 

passagem do sangue ou oclusões completas que porventura o paciente possa ter, e até 

mesmo estudar as pontes de safena, caso o mesmo as tenha implantado num ato 

cirúrgico (FIGURA 2.13). 

33 



FIGURA 2.13 - Algumas lesões nas coronárias observadas em um procedimento de 
coronariografia. 
Fonte: HSL, 2004. 

Além de estudar as coronárias, o cateterismo cardíaco serve também para 

estudar as válvulas do coração esquerdo (mitral e aórtica) e a forma e a função do átrio e 

ventrículo esquerdos. O estudo do lado direito do coração, válvulas tricúspide e 

pulmonar e átrio e ventrículo direitos, se faz mediante a inserção de um cateter em uma 

veia grande até atingir o lado direito do coração. Este é um procedimento muito mais 

complexo do que o cateterismo arterial (Pulsomed, 2004). 

2.8.3 Procedimento de angioplastia coronária 

A angioplastia coronária é indicada quando uma ou mais artérias estão 

bloqueadas pelo estreitamento localizado, resultante do acúmulo de colesterol (a 

chamada placa arterosclerótica) diluindo assim o fluxo de sangue e oxigênio para o 

músculo cardíaco (FIGURA 2.14). Quando essa obstrução é parcial o doente 

desenvolve o que se chama de angina de diversas características, por outro lado quando 

a obstrução é completa e não existe o que se chama de circulação colateral, o doente 

desenvolve um quadro de infarto agudo do miocárdio (FMP, 2004). 
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FIGURA 2.14 - Artéria coronária direita bloqueada por uma placa arterosclerótica. 
Fonte: FMP, 2004. 

A angioplastia coronária é realizada com o auxílio de um delicado e 

sofisticado catéter-balão, disponíveis em diversos diâmetros e comprimentos, na 

dependência do tamanho e extensão da placa arterosclerótica, que é posicionado no 

local da lesão obstrutiva. A seguir este balão é expandido (insuflado) sob pressão (que 

também é variável, dependendo das características da placa) "esmagando" assim aplaca 

contra as paredes do vaso, desobstruindo a artéria e permitindo que o fluxo sangüíneo 

retorne ao normal (FIGURA 2.15). 

FIGURA 2.15 - Processo de inflar o balão em um procedimento de angioplastia 
coronária. 
Fonte: FMP, 2004. 
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Em um número significativo de casos (cerca de 30% - FMP, 2004) pode 

ocorrer o que se chama de reestenose, ou seja, a obstrução retorna na mesma localização 

anterior, geralmente no período entre 3 e 6 meses após a realização da angioplastia, e 

que poderá ser tratada com nova angioplastia "convencional" ou ainda com nova 

angioplastia com implante de uma prótese endovascular "STENT" (trata-se de um 

pequeno túnel de metal que fica para sempre nas coronárias). 

2.8.4 Procedimento de arteriografia 

A arteriografia é utilizada para visibilizar qualquer tipo de artéria (renal, aorta e 

pulmonar). Em algumas situações uma arteriografia pode terminar com uma 

angioplastia, caso seja necessário a reparação de algum vaso sangüíneo. 

Uma vez que o cateter esteja colocado na artéria de interesse, injeta-se o 

contraste e as imagens são adquiridas. 

Numa arteriografia renal o cateter é introduzido na artéria femoral perto do 

local de incisão (virilha) e depois é levado até a artéria renal (FIGURA 2.16), onde se 

injeta o meio de contraste para a visibilização da artéria. 

FIGURA 2.16 - Caminho percorrido pelo cateter até atingir a artéria renal. 
Fonte: SBNM, 2004 
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2.8.5 Procedimento de valvuloplasty mitral 

A valvuloplastia mitral é indicada quando a válvula mitral, por algum 

processo de cicatrizacão, devido a uma estenose, não se abre completamente. A válvula 

mitral (situada no lado esquerdo do coração) evita que o ventrículo esquerdo expulse o 

sangue de volta para o átrio esquerdo. Esta válvula é composta de duas "portas" que 

giram para abrir. Geralmente as estenoses ocorrem entre as duas portas, fazendo com 

que as mesmas não abram completamente. 

A valvuloplastia mitral é realizada com o auxílio de um delicado e 

sofisticado catéter-balão, que é posicionado na válvula mitral. A seguir este balão é 

expandido (insuflado) sob pressão, forçando a válvula abrir completamente, rompendo 

as bandas fibrosas que se localizam entre as "portas". 
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2.9 Efeitos biológicos ocupacionais na radiologia Íntervencionista 

Vários fatores contribuem para as altas doses potenciais na Radiologia 

íntervencionista (RI). Longos tempos de exposição, altas taxas de dose, diversos modos 

de magnificação, proximidade do tubo à pele do paciente, incorreto posicionamento do 

tubo em relação ao profissional, dentre outros fatores, podem ocasionar altas doses na 

entrada da pele do paciente e conseqüentemente aumentar a exposição à radiação do 

médico íntervencionista. A difusão do uso da RI em diversas áreas (cardiológicas, 

neurológicas, estudo do aparelho digestivo, etc) aumenta a importância do estudo da 

distribuição de doses dos profissionais envolvidos. Há relatos na literatura médica, das 

últimas décadas, do surgimento de efeitos determinísticos em médicos intervencionistas 

(ICRP, 2000 e Faulkner et ai, 2001). O olho é o principal órgão de risco para o 

Íntervencionista, doenças como: opacidades subcapsulares (catarata), pequenas 

paramideraopacidades e discretas condensações subcapsulares ocorreram nos olhos de 

alguns intervencionistas (FIGURA 2.17). Estes danos foram causados, principalmente, 

pelo fato de que os médicos executaram procedimentos com longo tempo de irradiação 

combinado com uma alta carga de trabalho (IGRP, 2000). 

FIGURA 2,17 - Opacidades do cristalino em um profissional que executa procedimentos 
intervencionistas. 
1- opacidade subcapsular posterior 
2- pingos de opacidades paranuclear 
Fonte: ICRP publication 85,2000. 
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Além dos olhos, um outro órgão bastante afetado nos médicos 

intervencionistas é a pele, na qual doses altas podem provocar processos inflamatórios e 

até morte de células. Efeitos, tais como: depilações temporária, em certas partes do 

corpo, e eritemas, ocorrem quando os limiares de doses destes efeitos são excedidos. O 

limiar para pele é relativamente alto, mas pode ser ultrapassado em procedimentos 

intervencionistas. A TABELA 2.5 resume alguns dos efeitos mais relevantes para os 

profissionais, com seus respectivos limiares de ocorrência. 

TABELA 2.5 - Efeitos determinísticos, com seus limiares de ocorrência, na pele e no 
cristalino, em razão de exposições fluoroscópicas em procedimentos intervencionistas. 

Efeitos 

Na pele: 

Eritema imediato 

transiente 

Depilação temporária 

Nos olhos: 

Opacidade do cristalino 

Catarata 

Limiar aproximado de 

dose (Gy) 

2 

3 

> l -2 

>5 

Tempo de aparição do efeito 

2-24 horas 

Aproximadamente 

3 semanas 

> 5 anos 

> 5 anos 

Fonte: ICRP, 2000. 
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2.10 Dados da literatura sobre doses ocupacionais em RI 

A proteção radiológica da equipe médica da RI envolve, entre outros 

aspectos, a monitoração individual do profissional. Os limites de dose estabelecidos em 

normas (TABELA 2.4) limitam os riscos dos efeitos estocásticos a um valor 

considerado aceitável. Estes profissionais devem sempre usar avental de chumbo e 

protetor de tireóide. Em alguns casos pode ser recomendável, também, o uso de óculos e 

luvas plumbíferos. Devido à grande heterogeneidade da distribuição de dose, pode ser 

requerido o uso de dosímetros adicionais. 

Vários trabalhos sugerem medidas de radioproteção e protocolos de 

tratamento como proposta para conseguir uma otimização das doses ocupacionais nestes 

procedimentos, discutindo algumas das possíveis causas para os valores altos de dose. 

Neofotistou et ai (2003) sugere um número de imagens de 1250 e 1300 para os 

procedimentos de coronariografia e angioplastia coronária, respectivamente, visando 

otimizar as doses nestes procedimentos. Reek (2004), dentre outras considerações, 

sugere o uso de aparelhos de modo de fluoroscopia pulsada como alternativa para 

reduzir a dose. Vario et ai (2001) sugere o treinamento dos profissionais como medida 

de otimização das doses. Vafio (2003) recomenda o uso de ferramentas de radioproteção 

e algumas condutas, tal como o melhor posicionamento do médico durante o 

procedimento, para diminuir os valores de dose, além de ressaltar o risco de lesões no 

cristalino com o uso de equipamentos de raios X que não são adequados. William 

(1998) relata a importância do uso do protetor de tireóide como meio de reduzir a dose 

neste órgão. Zakova (2001) e Fong et ai (2002) relatam alguns fatores que podem 

interferir na dose dos profissionais que executam procedimentos hemodinâmicos 

intervencionistas, tais como: tensão aplicada ao tubo, a corrente elétrica no tubo, tempo 

de fluoroscopia, área irradiada, número de imagens, idade, sexo, altura e peso do 

paciente, etc. Morin (1991) relata a variação da dose equivalente no cristalino e mãos 

devido à variação do posicionamento do tubo durante o procedimento. 

Adicionalmente à otimização das doses, estudos buscam formas de melhorar 

a estimativa da dose efetiva dos profissionais envolvidos nestes tipos de procedimentos, 

devido à grande heterogeneidade da distribuição das doses. Padovani (2001(a)) sugere o 

uso de dois monitores individuais (um localizado na cintura, por baixo do avental e 

outro posicionado no pescoço, por baixo do protetor de tireóide). O algoritmo sugerido 

para o cálculo da dose efetiva é apresentado na equação 2.9. 
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E = 0,5HW(üll+Q.025Hneck (2.9) 

No qual: 

HWaist= resposta do dosímetro posicionado na cintura, embaixo do avental de chumbo. 

Hneck- resposta do dosímetro posicionado no pescoço, embaixo do protetor de tireóide. 

Padovani (2001(a)) sugere também uma equação para o cálculo da dose 

efetiva com e sem o protetor de tireóide: 

Sem o protetor de tireóide (equação 2.10): 

£ = 0,06(/ /M-#„) + //„ (2.10) 

No qual: 

Hos = Leitura do dosímetro, posicionado no pescoço, convertida para a grandeza Dose 

equivalente. 

Hu = Leitura do dosímetro posicionado no tórax, embaixo do avental de chumbo, 

convertida para a grandeza Dose equivalente. 

Com o protetor de tireóide (equação 2.11): 

£ = 0,02(//w-/ / ( /) + íf(/ (2.11) 

Alguns trabalhos analisaram as doses efetivas dos profissionais que realizam 

procedimentos hemodinâmicos intervencionistas, Kottou et ai (2001) analisou as doses 

efetivas anuais recebidas pelos profissionais de um serviço de hemodinâmíca nos 

procedimentos de coronariografía e angioplastia. As doses foram avaliadas com TLD e 

seus valores variaram na faixa de 0,4 - 86,2mSv, com um valor médio de 15,2mSv. 

Outros estudos (Faulkner, 1992, Tsapaski (2001) e Padovani (2001(b))) 

relatam valores ocupacionais de dose no cristalino e nas mãos, em alguns 

procedimentos hemodinâmicos, que podem ultrapassar os limites anuais de dose 

equivalente para estes órgãos, dependendo da carga anual de trabalho ao longo do ano. 

Tsapaski (2001) e Padovani (2001(b)) tabelaram valores médios (ou faixa) 

de dose equivalente no cristalino e mãos dos médicos responsáveis pelos procedimentos 
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de coronariografia e angioplastia coronária de vários autores. Estes valores são 

reproduzidos na TABELA 2.6. 

TABELA 2.6 - Comparação de valores médios de dose equivalente (ou faixa), de 
vários autores, por procedimento, nas mãos e cristalino nos exames de angioplastia 
coronária e/ou coronariografia. 
Referências 

Vanoetal 1998 
Steffenino et ai 1996 
Padovanietal 1998 
Grant et ai 1993 
Medeiros et ai 1990 
Li et ai 1995 
Pratt et ai 1993 
Janssen et ai 1992 

Dose Equivalente nas Mãos (mSv) 
0,36 * (CA e PTCA) 
0,3-0,5(CA e PTCA) 

*0,05(CA)eO,14(PTCA) 
0,005-0,011 (CA) 
0,68(CA e PTCA) 

Dose Equivalente no Cristalino (mSv) 
0,36(CA e PTCA) 
0,075(CA e PTCA) 

0,4{CA e PTCA) 
0,088(CA e PTCA) 
0,038(CAePTCA) 
0,055(CA e PTCA) 

*CA: coronariografia e PTCA: angioplastia coronária. 
Fonte: Tsapaski, 2001 e Padovani et ai, 2001Cb). 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS e MÉTODOS 

3.1 Descrição dos procedimentos 

Neste trabalho foram monitorados os procedimentos de angioplastia 

coronária, coronariografia, arteriografia (arteriografia renal e aortografia) e 

valvuloplastia mitral, também conhecidos como cateterismos cardíacos. No hospital 

avaliado, estes procedimentos são realizados por um médico intervencionista e/o por um 

residente. Ambos se posicionam próximos à mesa de exames e são auxiliados por uma 

enfermeira que também se posiciona na sala. O técnico, durante a irradiação do 

paciente, não entra na sala de procedimentos, exceto em situações de não 

funcionamento de aparelhos ou de risco de vida do paciente. A FIGURA 3.1 mostra o 

posicionamento dos profissionais envolvidos nestes procedimentos. 

FIGURA 3.1 - Posição dos profissionais na sala de exames durante um procedimento 
intervencionista. 
Fonte: HSL, 2004. 

O setor de Hemodinâmica, do hospital avaliado, é composto por três salas de 

procedimentos. Sendo que duas delas possuem o mesmo equipamento um Coroscop 
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plus top com arco em U da marca Siemens (FIGURA 3.2). Este equipamento, trifásico e 

de modos contínuo e pulsado de radiação, dispõe de um tubo de raios X de até ISOkV, 

com filtração de 0,2mm de cobre e focos largos e pequenos, um intensificador de 

imagem com campos 23x23cm2 e 33x33cm2, com 12,5 ou 25 ou 50 imagens por 

segundo. O monitor pode trabalhar nos modos: monoplanares e biplanares e de baixa, 

média e alta taxa de dose. 

FIGURA 3.2 - Equipamento Coroscop plus top - Siemens (tubo de raios X + 

intensificador de imagem). 

A terceira sala possui um equipamento Arcomax CGR da marca General 

Electric (GE), mesa Angix 80 e um gerador com número de série 9117. Este 

equipamento, trifásico e de modo contínuo de radiação, dispõe de um tubo de raios X de 

até 150kV, podendo trabalhar no modo de baixa, média e alta taxa de dose, e um 

intensificador de imagem com campos 15x15cm2 23x23cm2 e 30x30cm2 (FIGURA 3.3). 
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FIGURA 3.3 - Equipamento Arcomax CGR - General Electric (tubo de raios X + 

intensificador de imagem). 
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3.2 Dosimetria com TLD 

3.2.1 Preparação e avaliação 

3.2.1.1 Preparação 

Neste trabalho foram utilizados dosímetros termoluminescente (TLD) do 

tipo TLD 100 em forma de chip de 3x3xO,5mm3 , fornecidos pelo Laboratório de 

Dosimetria Termoluminescente (LDT) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD). Estes dosímetros foram escolhidos por apresentarem baixa dependência 

energética, faixa de linearidade da ordem de grandeza dos valores de doses esperados 

pelos procedimentos, boa estabilidade, dentre outras propriedades, conforme é 

apresentado na TABELA 2.3. 

Para serem fixados ao corpo dos profissionais ocupacionalmente expostos, 

os TLD foram colocados em pequenos saquinhos plásticos pretos (para blindar a luz e 

proteger o TLD) que foram fixados em esparadrapos. As FIGURAS 3.4 e 3.5 mostram 

os TLD, sua embalagem e a forma de fixação. Os TLD foram manuseados com pinças. 

FIGURA 3.4 - Dosímetros termoluminescentes, suas embalagens e pinça usada. 

46 



TLD na embalagem, 
presa ao pulso. 

FIGURA 3.5 - TLD dentro de um saquinho preto preso por esparadrapo no pulso do 
médico (forma de fixação ao corpo dos profissionais). 

Os TLD foram identificados com um número seqüencial e agrupados 

conforme sua sensibilidade, formando um lote homogêneo com desvio padrão de 3,5% 

em sua resposta, conforme os procedimentos de rotina do LDT. 

3.2.1.2 Avaliação 

Os TLD foram submetidos aos dois tipos de tratamentos térmicos 

recomendados pelo fabricante, descritos no item 2.5.3.3 deste trabalho. Foi utilizado um 

forno específico para TLD, modelo PTW-TLDO, do LDT (FIGURA 3.6). Este forno 

garante, além da reprodutibüidade e homogeneidade da temperatura em todo o seu 

interior, o controle da taxa de aquecimento e resfriamento. Em cada etapa do trabalho, 

todos os TLD do lote selecionado foram tratados termicamente, juntos. 

FIGURA 3.6 - Forno para tratamento térmico do TLD 100. 
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A leitura dos dosímetros foi feita no leitor de TLD Harshaw 3500 do LDT 

{FIGURA 3.7), aquecendo o TLD de 90°C a 240°C, a uma taxa de 10°C/s. O tempo total 

de aquisição da curva termoluminescente foi de 20 segundos. 

FIGURA 3.7 - Colocação do TLD na gaveta do leitor, com uma pinça a vácuo. 

3.2.2 Calibração do sistema TL 

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

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

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

eletrônico, com 4,39+0,08mGy (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 3.8), e os outros 

5 não foram irradiados. Os demais TLD foram levados ao hospital para serem colocados 

nos profissionais. Destes, no mínimo dois, não eram utilizados para servirem para a 

medição da radiação de fundo do hospital e durante o deslocamento (ou seja, avaliar a 

dose recebida pelos TLD enquanto não estavam sendo utilizados pelos profissionais). 

Após seu uso, todos os TLD foram avaliados conjuntamente, antes de serem novamente 

preparados para uma nova etapa do trabalho. Em cada avaliação, foi determinado um 

fator de normalização/„ do sistema TL do dia, conforme a equação 3.1, que converte a 

leitura líquida dos TLD (em nC) para o valor de referência de kerma no ar (em mGy). 

4,39mGy 

(^ média ~ ^BG(média)/(n*-) 
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No qual: 

Lmédia é a média das leituras dos TLD irradiados no LABIR, 

L>BG(média) é a média das leituras dos TLD não irradiados, que ficaram no LDT. 

A resposta R, em mGy, de cada TLD usado no hospital é, então calculada 

por: 

R = (L-LBG).Jh (3.2) 

No qual: 

L = leitura de cada TLD utilizado 

LBG = leitura média dos 10 TLD levados ao hospital, mas não irradiados, usados para o 

controle da radiação de fundo (BG). 

/„ = fator de normalização calculado no dia da avaliação, usando os TLD do mesmo lote 

que foram tratados termicamente juntos, mas ficaram no LDT, conforme equação 3.1. 

FIGURA 3.8 - Irradiação de TLD, na caixa de irradiação, na fonte de cobalto 60 do 
LABIR. 
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3.2.3 Uso dos TLD nos procedimentos 

Os saquinhos plásticos com os TLD foram posicionados em 7 pontos do 

corpo dos profissionais (médicos e enfermeiros) que realizaram e/ou auxiliaram os 

procedimentos intervencionistas avaliados: 2 no tórax (por cima e embaixo do avental 

de chumbo), 2 nas mãos (direita e esquerda), 1 na testa, 1 no joelho esquerdo e 1 no 

pescoço. A FIGURA 3.9 mostra os pontos avaliados com a indicação da(s) grandeza(s) 

avaliada(s) em cada um deles. O ponto localizado na testa é usado como amostragem 

das doses no cristalino, na pele da cabeça e no crânio, o do joelho estima a dose na pele 

das pernas e no femur, o do tórax por baixo do avental estima os órgãos localizados no 

tórax, abdome e região pélvica e a pele desta região, e o do pescoço estima a dose na 

tireóide. No caso do trabalhador usar protetor de tireóide, o TLD foi colocado por baixo 

dele. 

Testa - Hp(3) para o cristalino 
Hp(0,07) para a pele e 
Hp(l 0) para o crânio 

Mão direita - Hp(0,07) 

Tórax por dentro do 
avental - Hp(l 0) para os 
órgãos e Hp(0,07) para a 
pele 

Pescoço-Hp( 10) 

Mão esquerda - Hp(0,07) 

D 

Tórax por fora do 
avental-Hp(10) 

Joelho - Hp(10) para o osso e 
Hp(0,07)- para a pele 

FIGURA 3.9 - Pontos de monitoração dos profissionais 

Os enfermeiros, na primeira fase de medições, foram monitorados nos sete 

pontos citados acima por dia de trabalho. Como foi constatado que suas doses eram 

baixas, passaram, então, a ser monitorados somente em dois pontos: no tórax por dentro 

e por fora do avental de chumbo. As medições de dose dos médicos foram feitas por 

procedimento. Os procedimentos de angioplastia coronária, arteriografia, 

coronariografia e valvuloplastia mitral foram escolhidos porque são os procedimentos 
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mais freqüentes neste hospital. Considerando que, em geral, na maior parte do tempo, o 

tubo de raios X permanece em baixo da mesa, os TLD foram posicionados na parte 

interior dos pulsos, que estariam voltados para a direção do feixe primário (FIGURA 

3.5). Após a realização dos procedimentos, os TLD, que foram utilizados pela equipe de 

profissionais e os TLD de controle da radiação de fundo do hospital, foram avaliados no 

LDT, conforme foi descrito no item 3.2.1.2. 

3.2.4 Calibração dos TLD em HP(d) 

A calibração dos TLD na grandeza operacional Hp(d) foi feita usando-se 

dois grupos de 10 TLD, do lote utilizado. Um grupo foi irradiado em um simulador 

paralelepípedo (slab), padrão ISO 12794, com dimensões de 30cm x 30cm x 15cm e o 

outro em um simulador de dedo cilíndrico (rod), padrão ISO 12794, com 19mm de 

diâmetro e 300mm de comprimento, conforme especificado no item 2.4.5. 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 l37Cs do LABIR, rastreado ao LNMRI. Os TLD foram 

posicionados na superfície frontal do simulador, a uma distância de 100cm da fonte 

(FIGURA 3.10). Uma placa de acrílico, com espessura de 2mm, foi adicionada entre os 

TLD e a fonte, para garantir o equilíbrio eletrônico. 

(a) (b) 

FIGURA 3.10 - Arranjo experimental da calibração dos TLD em HP(d). Simuladores: 
(a) rod e (b) slab, com placa de acrílico para garantir equilíbrio eletrônico. 
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Os fatores de conversão de kerma no ar para Hp(0,07), irradiado nos 

simuladores rod e slab e para Hp(10) e Hp(3), são mostrados na TABELA 3.1. 

TABELA 3.1 - Fatores de conversão entre as grandezas kerma no ar e equivalente de 
dose pessoal a uma certa profundidade. 

i 

i=1 
i=2 
i=3 
i=4 

Grandeza 

Hp{3) 
Hp(0,07) 
Hp(0,07) 

Hp{10) 

Fatores de conversão(Fxz) 

1,23Sv/Gy 
1,12Sv/Gy 
1,20Sv/Gy 
1,21Sv/Gy 

Simulador 

slab 
rod 
slab 
slab 

Referência 

ISO, 1999 
ISO, 1999 

ICRP.1974 

ISO, 1997 

Cada fator de calibração( Fci) é, então, dado por: 

F* 
VxF^ 

D 
média 

(mSv/mGy) (3.3) 

No qual: 

Fxi '• é o fator de conversão de kerma no ar para o equivalente de dose pessoal Hp(d) nas 

diversas profundidades e simuladores, conforme TABELA 3.1; 

V: é o valor de referência do kerma no ar no ponto de irradiação, em mGy (4mGy); 

Rmédia- e a média das respostas dos TLD usados no simulador correspondente ao Fxi. 

Cada equivalente de dose pessoal (Hp(d)) medida por cada TLD é dada por: 

HP(d) - (LH - LBCH ).jh x Fa (3.4) 

No qual: 

LM = leitura do TLD usado em um ponto do profissional em cada procedimento, no 

hospital, 

LBGH
 = leitura média dos TLD de controle da radiação de fundo (BG) do hospital 

averiguado, para cada etapa do trabalho. 

A TABELA 3.2 mostra um resumo da calibração dos TLD, assim como os 

órgãos e/ou tecidos que os mesmos estimam a dose equivalente. 
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TABELA 3.2 - Resumo das grandezas de calibração dos TLD em função do órgão e/ou 
tecido considerado. 

Localização 
Mão direita 

Mão esquerda 

Testa 

Joelho 

Tórax por fora do avental 

Tórax por dentro do avental 

Pescoço 

Calibração 
HP(0,07) 
HP(0,07) 
HP(10) 

HP(0,07) 

HP(3) 

HP(IO) 

HP(0,07) 
HP(10) 

HP(0,07) 
HP(IO) 

HP(10) 

Orgi ioe/ou tecido 
pele 
pele 

crânio 
pele 

cristalino 
osso 
pele 

-

pele 
órgãos 
tireóide 

A grandeza equivalente de dose pessoal, Hp(d), foi utilizada para estimar a 

grandeza dose equivalente, que posteriormente será utilizada para estimar a grandeza 

dose efetiva. 
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3.3 Estimativa da dose efetiva 

3.3.1 Estimativa segundo a Portaria 453 

Usando a legislação brasileira atual para a área de radiologia, Portaria 453 

(MS, 1998), a dose efetiva (Epon) foi estimada, dividindo-se por dez, o valor da dose em 

Hp(10) medida pelo TLD localizado por fora do avental de chumbo, na altura do tórax 

(Hp(10)Text). 

p - El 'JEE. ei « 
^port- , „ (3 .5 ) 

3.3.2 Estimativa da dose efetiva segundo sua definição na ICRP 60 

Com base na definição de dose efetiva (equação 2.7), estabelecida na ICRP 

60 (ICRP, 1991), os valores desta grandeza neste trabalho foram estimados por 

intermédio da equação 3.6: 

E(ICRP60) = 0,05Hp{íO)Tir + 0,88ífP(I0)rilU + 0,01 
f// /,(10) ; + //P(10)r„, 

2 

+0,01 

+0,05 

( g,(0,07)IMI + / / , (0,07), + # , (0 ,07) . . + HF(0,07)md + H p(0,07)ticíl ] (3.6) 

HP(l0)tint+HP(lO)rtll 

2 

No qual: 

0,05 = fator de peso para o órgão da tireóide. 

0,88 = Soma dos fatores de peso para todos os órgãos protegidos pelo avental de 

chumbo: gônadas, pulmão, medula óssea, cólon, estômago, mama, fígado, esôfago e 

bexiga. 

0,01 = fator peso para estrutura óssea 

0,01 = fator peso para a pele. 

0,05 = fator peso relacionado aos outros órgãos. 
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A leitura dos TLD calibrados na grandeza operacional Hp (d), posicionados nos 

sete pontos do corpo (FIGURA 3.10), fornece uma estimativa da dose dos órgãos e/ou 

tecidos relatados na TABELA 2.3. Para o cálculo da dose efetiva algumas considerações 

foram feitas: 

1. a leitura do TLD, que foi posicionado no pescoço, calibrado na grandeza 

equivalente de dose pessoal a lOmm de profundidade, Hp(\0)Tjr, representa a 

dose equivalente na tireóide; 

2. a leitura do TLD, que foi posicionado no tórax por dentro do avental de 

chumbo, calibrado na grandeza equivalente de dose pessoal a lOmm de 

profundidade, - ^ p ( l 0 ) n n t , representa a dose equivalente nos órgãos: gônadas, 

pulmão, medula óssea, cólon, estômago, mama, fígado, esôfago e bexiga; 

3. o valor médio das leituras dos TLD, calibrados na grandeza equivalente de dose 

pessoal a lOmm de profundidade, posicionados no joelho (Hp0-Q)j) e na testa 

(Hp(}0)Test), representa a dose equivalente na estrutura óssea (o joelho está 

representando o fêmur, o maior osso do corpo humano e a testa o crânio); 

4. o valor médio das leituras dos TLD, calibrados na grandeza equivalente de dose 

pessoal a 0,07mm de profundidade, posicionados na testa (Hp(0,07)Tesl), no 

joelho (Hp(0,07)j)t mão esquerda (Hp(0,07)me), mão direita 

( ^ ( 0 , 0 7 ) ^ ) e tórax por dentro do avental (H p (0 ,07) r i n t ) , representa a 

dose equivalente na pele; e 

5. o valor médio das leituras dos TLD, calibrados na grandeza equivalente de dose 

pessoal a lOmm de profundidade, posicionados no tórax por dentro do avental 

(Hp(\0)Tini) e na testa (Hp(^0)Tes[), representa a dose equivalente nos 

demais outros órgãos. 
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3.4 Avaliação das incertezas 

3.4.1 Principais fontes de incerteza 

As incertezas associadas às medições deste trabalho foram calculadas de 

acordo com as recomendações da terceira edição brasileira do ISO-GUM (ABNT e 

INMETRO, 2003), tendo sido utilizadas as componentes de incerteza padrão descritas 

na TABELA 3.3. As incertezas são todas do tipo B e serão detalhadas abaixo. Como 

apenas 1 TLD foi usado para estimar a dose em cada ponto, não se pode calcular um 

desvio padrão experimental para o cálculo da dose, isto é, a incerteza do tipo A é nula. 

TABELA 3 3 - Cálculo da incerteza padrão combinada e expandida, com seus 
principais componentes. 

Componentes de 
incerteza 

Reprodutibil idade do 
sistema TL 

Radiação de fundo 

Dependência energética 
e angular 

Calibração da fonte de 
137Cs* 

Valor (mSv) 

[A2+B\H2f 

0,005 

0.4H 

0.02H 

Tipo de 
distribuição 

normal 

normal 

retangular 

normal 

Divisor 

1 

1 

VI 

2 

Incerteza padrão combinada (uc) 

Incerteza padrão expandida (U) 95,45% K = 2 

Incerteza 
Padrão 
(mSv) 

fe =[A2 + B\H2f 
piBG =0,005 

" ' - $ H 

}^F =0,01H 

AWMZZ>2+/4+A4+A4 

U = Knc 

* Ramos, 2002 

A incerteza do tipo B é baseada em informações disponíveis anteriormente 

sobre o sistema de medições. As principais fontes de contribuições de incertezas do tipo 

B, avaliadas neste trabalho, estão relacionadas abaixo. 

56 



3.4.1.1 Incerteza de uma leitura TL 

A incerteza (UTLD), do tipo B, de uma leitura TL, associada à sua 

reprodutibilidade, pode ser calculada pela seguinte equação: 

j_ 

\XTLD =\_A2+B2.H2y (MAURÍCIO,2001) (3.7) 

No qual: 

H = Leitura do TLD, usado no hospital, calibrado na grandeza equivalente de dose 

pessoal, Hp(d), em mSv. 

A = desvio padrão das leituras dos TLD não-irradiados do lote escolhido (em mSv de 

(Hp(d)). O valor de A é 0,07mSv e representa o ruído do sistema TL. 

B = desvio padrão relativo das leituras dos TLD do lote escolhido, para doses bem 

maiores do que a leitura dos TLD não irradiados (> lmSv). O valor de B é 3,5% (0,035) 

e representa a homogeneidade do lote de TLD selecionado. 

3.4.1.2 Incerteza da radiação de fundo 

A incerteza da radiação de fundo do hospital é calculada pela equação abaixo: 

V-BG-^=- (3.8) 

No qual: 

GBG é o desvio padrão das leituras dos TLD de controle da radiação de fundo (BG) do 

hospital averiguado, calculado em cada avaliação. Tipicamente, encontramos GBG = 

0,05mSv; 

n é o número de TLD usados para o cálculo do BG do hospital. Tipicamente, n = 10. 
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3.4.1.3 Avaliação da incerteza em razão da dependência energética e angular 

Não se pode caracterizar precisamente o feixe de irradiação ao qual o TLD 

foi exposto durante os exames, uma vez que o espectro de energia que chega aos TLD é 

um espectro espalhado. Se já é difícil conhecer o espectro primário do feixe de raios X 

nos exames investigados, pois a tensão do tubo varia durante o exame de acordo com a 

espessura do tecido alvo irradiado, o espectro espalhado é impossível. O TLD usado nos 

exames é irradiado com diferentes valores de energia e em diversos ângulos, que variam 

ao longo do tempo e de procedimento para procedimento. Assim sendo, a correção da 

dose avaliada é difícil, pois não temos como calibrar o dosímetro no feixe real. O TLD 

foi calibrado em feixe padronizado com a energia do 137Cs-, e incidência normal. 

Consideramos uma dependência energética e angular máxima de 40% (para 

fótons de energias entre 15keV e l,2MeV) (Becker, 1973) em relação ao espectro de 

calibração. Esta dependência foi considerada como fonte de incerteza do tipo B com 

distribuição de probabilidade uniformemente distribuída no intervalo entre zero e 40%, 

com probabilidade zero acima deste valor máximo. Esta distribuição de probabilidade é 

do tipo retangular (ABNT e INMETRO, 2003). Assim sendo, o valor da incerteza em 

virtude da dependência energética e angular (JAE) foi considerado como: 

A * £ = ^ Í H (3.9) 
>/3 

No qual: 

H = Leitura do TLD, usado no hospital, calibrado na grandeza equivalente de dose 

pessoal (Hp(d) em mSv). 

3.4.1.4 Avaliação da incerteza em relação ao relatório de dosimetria da fonte de 

referência 

O relatório de dosimetria da fonte de ,37Cs- (Ramos, 2002), usada nas 

calibrações deste trabalho, informa uma incerteza padrão expandida relativa (JJ.F) de 2%, 

para um nível de confiança de 95,45% (k=2). 
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AV=0,05H (3.10) 

No qual: 

H = Leitura do TLD, usado no hospital, calibrado na grandeza equivalente de dose 

pessoal (Hp(d) em mSv). 

3.4.2 Incerteza no cálculo da dose efetiva 

A incerteza na estimativa da dose efetiva é calculada pela propagação das 

incertezas das medições de cada TLD utilizado no cálculo. 

3.4.2.1 Incerteza no cálculo da dose efetiva estimada pela Portaria 453 

O cálculo da incerteza da dose efetiva estimada segundo a portaria 453 

(̂ E453), em mSv, é apresentado na equação abaixo: 

/ í £ 4 5 3 =0, l£ / , e ( 1 0 ) (3.11) 

No qual: 

^Ae(lO) = incerteza padrão expandida para a medição do TLD posicionado no tórax por 

fora do avental, calibrado na grandeza Hp(10). 

3.4.2.2 Incerteza no cálculo da dose efetiva estimada pela equação 3.6 

O cálculo da incerteza da dose efetiva estimada segundo a ICRP 60 (U-EÓO), 

em mSv, é apresentado na equação abaixo: 

^ £ 6 0 

(0,05t/Mi0))
3 +(0,88t/,í(l0))

3 +(0!005t/,(l0))
: + (0,005<7í„(l0))

2 + (0,002C/,„(0,07))
: 

+(0,002^(007))
2 +(0,002[/TO))

2 +(0)002[/iW(0>07))
2
 +(0,002í/„(0,07))

2 (3.12) 

|+(0,025í7,„(,0))
:+(0,025[/íl(10))

2 
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No qual: 

7ir(10)= incerteza padrão expandida para a medição do TLD posicionado no 

pescoço, calibrado na grandeza Hp (10). 

27(10) = incerteza padrão expandida para a medição do TLD posicionado no tórax 

por dentro do avental, calibrado na grandeza Hp (10). 

7(10) = incerteza padrão expandida para a medição do TLD posicionado no joelho, 

calibrado na grandeza Hp (10). 

^ Tes(10) = incerteza padrão expandida para a medição do TLD posicionado na testa, 

calibrado na grandeza Hp (10). 

11 
Tias(0,07) = incerteza padrão expandida para a medição do TLD posicionado na 

testa, calibrado na grandeza Hp (0,07). 

j(0,07) = incerteza padrão expandida para a medição do TLD posicionado no 

joelho, calibrado na grandeza Hp (0,07). 

Afe(0,07) = incerteza padrão expandida para a medição do TLD posicionado na mão 

esquerda, calibrado na grandeza Hp (0,07). 

Múf(0,07) = incerteza padrão expandida para a medição do TLD posicionado na mão 

direita, calibrado na grandeza Hp (0,07). 

77(0,07) = incerteza padrão expandida para a medição do TLD posicionado no tórax 

por dentro do avental, calibrado na grandeza Hp (0,07). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS e DISCUSSÕES 

4.1 Doses ocupacionais de enfermeiros 

Os enfermeiros foram monitorados, por dia de trabalho, inicialmente nos sete 

pontos de interesse (tórax por cima e por baixo do avental, testa, joelho, pescoço e 

mãos). Como foram registrados valores baixos, nos cinco pontos de interesse fora do 

tórax (93% dos valores de dose equivalente foram menores do que o limite inferior de 

detecção (0,14mSv)) e os valores medidos foram sempre menores do que os obtidos no 

tórax, posteriormente apenas o tórax, por fora e por dentro do avental, foi monitorado 

por dia. 

Analisando os valores do tórax, 85% (de um total de 20 medições) foram 

menores do que o limite inferior de detecção, sendo que o maior valor registrado foi 

0,27±0,19mSv (para um nível de confiança de 95,45%). Estes baixos valores eram 

esperados devido ao posicionamento destes profissionais na sala de procedimentos, que 

raramente se encontram nas proximidades do paciente. Para obter maiores informações 

sobre a distribuição de dose nos enfermeiros será necessário fazer medições com 

detectores mais sensíveis ou por períodos maiores. 
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4.2 Doses ocupacionais de médicos auxiliares 

Os médicos que auxiliaram nos quatro tipos de procedimentos 

intervencionistas, avaliados neste trabalho foram monitorados, por procedimento, nos 

sete pontos de interesse citados neste trabalho. Das trinta medições realizadas (N^30), 

todas apresentaram valores menores que o limite inferior de detecção no tórax por baixo 

do avental de chumbo e apenas treze apresentaram algum valor de dose equivalente, em 

qualquer um dos seis pontos restantes, maiores do que o limite inferior de detecção. A 

TABELA 4.1 apresenta estes casos. 

TABELA 4.1 - Resultados obtidos da monitoração dos médicos que auxiliaram nos 
procedimentos intervencionistas. 

procedimento 

angioplastia 
angioplastia 
angioplastia 
angioplastia 

coronariografia 
angioplastia 
angioplastia 
angioplastia 
angioplastia 

coronariografia 
angioplastia 
angioplastia 
angioplastia 

tórax por fora 
do aventa! 

HD(10)(mSv) 
•M 
M 
M 
M 

0,18±0,16 
M 
M 
M 
M 

0,18±0,16 
M 
M 
M 

mão direita 
Hp(0,07){mSv) 

M 
M 
M 

0,I8±0,16 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

mão esquerda 
Hp(0,07)(mSv) 

M 
M 
M 
M 

0,18±0,ló 
M 

0,18±0,16 
M 
M 
M 

0,18±0,16 
M 
M 

pescoço 
Hp(0,07)(mSv) 

M 
M 

0,18+0,16 
M 
M 
M 

0,18+0,16 
0,18±0,16 

M 
M 
M 
M 
M 

testa 
Hp(3)(mSv) 

0,1810,16 
M 

0,18+0,16 
0,18±0,16 
0,18±0,16 
0,18±0,16 

M 
0,18±0,16 
0,27±0,19 

M 
0,27±0,19 
0,18±0,16 
0,1810,16 

joelho 
Hp(0,07)(mSv) 

0,18±0,16 
M 

0,44+0,25 
M 
M 

0,18+0,16 
M 
M 

0,36±0,22 
0,18±0,16 
0,18±0,16 

M 
M 

M: dose < 0,14mSv (limite de detecção). 

Em nove procedimentos (30% do total avaliado) a dose equivalente no 

cristalino (TLD posicionado na testa) foi maior do que a dose medida no tórax, por fora 

do avental. Em cinco procedimentos (17% do total avaliado) a dose equivalente no 

joelho foi maior do que a dose medida no tórax, por fora do avental. Isto indica que, 

talvez, mesmo para os médicos auxiliares, o valor de dose medido por fora do avental 

não é conservative para estimar a dose equivalente no cristalino, nem em todos os 

pontos da pele do corpo. Para confirmar esta hipótese, também será necessário fazer 

medições com detectores mais sensíveis ou por períodos maiores. 
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4.3 Doses equivalentes dos médicos responsáveis pelos procedimentos 

Os valores médios e a faixa de dose equivalente, estimada pela grandeza 

Hp(d), medidos nas mãos, cristalino, tireóide, com e sem proteção, joelho e tórax, por 

fora e por dentro do avental, dos médicos especialistas e residentes, que executaram 

cada procedimento de angioplastia coronária, coronariografia, arteriografia e 

valvuloplastia mitral, no hospital analisado, são apresentados na TABELA 4.2. 

Neste trabalho foram realizadas medições de dose na tireóide (pescoço) em 

profissionais que utilizaram protetores de tireóide e os que não usaram a proteção para o 

órgão durante a realização dos procedimentos. Os maiores valores de dose equivalente 

registrado foram obtidos sem o protetor de tireóide (TABELA 4.2). A FIGURA 4.1 

apresenta a distribuição da dose equivalente dos profissionais que usaram ou não a 

proteção e mostra claramente a importância do uso de protetores de tireóide para a 

redução da dose. Trabalhos anteriores já mostravam a importância da blindagem deste 

órgão como meio de reduzir a dose em procedimentos hemodinâmicos, como descrito 

no item 2.9 deste trabalho. 

Continuando a analisar a TABELA 4.2, vê-se que os valores de dose 

equivalente, nos sete pontos de interesse, dos procedimentos de arteriografia e 

valvuloplastia mitral foram baixos (próximos do limite inferior de detecção), e muito 

inferiores aos medidos nos procedimentos de coronariografia e angioplastia. Além 

disso, o número pequeno de exames impossibilita qualquer análise mais profunda da 

distribuição de dose nestes casos, devido à grande incerteza nos valores. 

A TABELA 4.2 mostra valores máximos de dose equivalente nas mãos, 

nos procedimentos de coronariografia, e no joelho, mãos e cristalino (testa), nos 

procedimentos de angioplastia, todos maiores do que no tórax por fora do avental. Este 

fato nos leva a avaliar a distribuição das doses nestes pontos para os dois procedimentos 

em questão (FIGURAS 4.2 e 4.3). 
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TABELA 4.2 - Resultados (faixa de dose equivalente) obtidos do monitoramento dos 

pronssionais que executaram 
Tipo de Procedimento (Número de 

procedimentos) 

Coronariografia (N=62) 

Tempo médio 
de fluoroscopia (min) 

Número médio de imagens 

Angioplastia (N=30) 

Tempo médio 
de fluoroscopia (min) 

Número médio de imagens 

Arteriografia (N=4) 

Tempo médio 
de fluoroscopia (min) 

Número médio de imagens 

Valvuloplastia (N=5) 

Tempo médio 
de fluoroscopia (min) 
Número de imagens 

jrocedimentos intervene 
Local do TLD/ grandeza de 

calibração 

tórax fora do avental / Hp(10) 

tórax dentro do aventa] / Hp(10) 

mão direita / Hp(0,07) 

mão esquerda / Hp(0,07) 

joelho / Hp(0,07) 

pescoço s/ protetor / Hp( 10) 
pescoço c/ protetor / Hp( 10) 

testa/Hp(3) 

tórax fora do aventa! / Hp( 10) 

tórax dentro do avental / Hp( 10) 

mão direita / Hp(0,07) 

mão esquerda / Hp(0,07) 

joelho /Hp( 10) 

pescoço s/ protetor / Hp( 10) 
pescoço d protetor / Hp(10) 

testa/Hp(3) 

tórax fora do avental / Hp(10) 

tórax dentro do avental / Hp(10) 

mão direita / Hp(0,07) 

mão esquerda / Hp(0,07) 

joelho / Hp(0,07) 

pescoço s/ protetor / Hp( 10) 
pescoço c/ protetor / Hp(l 0) 

testa / Hp(3) 

tórax fora do avental / Hp(!0) 

tórax dentro do avental / Hp( 10) 

mão direita / Hp(0,07) 

mão esquerda / Hp(0,07) 

joelho / Hp(0,07) 
pescoço s/ protetor / Hp( 10) 
pescoço c/ protetor / Hp( 10) 

testa / Hp(3) 

íomstas. 
Faixa de dose(mSv) 

*M-2,35 ±1,10 

M-0,27 ±0,19 

M- 2,54 ±1,19 

M-3,88 ±0,18 

M-1,61 ±0,18 

0,18 ±0,16-2,88 ±1,35 
M- 0,27 ±0,19 

M-0,82±0,41 

7,8 

991 

M-0,18±0,Í6 

M-0,18- ±0,16 

M-0,30±0,20 

M - 0,40- ± 0,23 

M-0,72 ±0,36 

0,t4± 0,14-0,27 ±0,19 
M-0,14 ±0,14 

M-0,33- ±0,21 

13 

762 

M-0,18 ±0,16 

M 

M-0,18 ±0,16 

M- 0,65 ±0,33 

M-0,18±0,16 

0,I8±0,16-0,18±0,16 
M-0,1S±0,16 

M 

4 

390 

M-0,18±0,16 

M-0,27- ±0,19 

M 

M- 0,3 7± 0,22 

M-0,34±0,21 

M 

M 

16 

225 

Valor médio 
(mSv) 

0,29 ±0,19 

0,06 ±0,14 

0,26 ±0,18 

0,38 ±0,23 

0,21 ±0,17 

0,13 ±0,14 

0,14 ±0,14 

0,04- ±0,14 

0,02- ±0,14 

0,05- ±0,14 

0,13- ±0,14 

0,10- ±0,14 

0,07- +0.14 

0,05- ±0,14 

0,09' ±0,14 

M 

0,05- ±0,14 

0,16- ±0,15 

0,09- ±0,14 

0,05 ±0,14 

M 

0,04±0,14 

0,08±0,14 

M 

0,07±0,14 

0,12±0,14 

M 

M 

* M = dose < 0, !4mSv (limite de detecção) 
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As TABELAS 4.3 e 4.4 apresentam, respectivamente para coronariografia e 

angioplastia, os valores de dose equivalente nas mãos, cristalino e joelho, nos 

procedimentos que foram realizados no modo contínuo de fluoro e com o acesso à 

artéria por via braquial. Em todos estes procedimentos, pelo menos um dos quatro 

valores de dose equivalente de mãos, cristalino e joelho é maior do que o valor da 

medição no tórax por fora dó avental. Nestes casos, a dose medida por fora do avental 

subestima a dose equivalente nestes tecidos. 

Equivalente de dose pessoal (mSv de Hp(10)) 

FIGURA 4.1 -Valores das doses equivalentes na tireóide, em HP (10), por 
procedimento, para os médicos que executaram procedimentos hemodinâmicos 
intervencionistas. 

Equivalente de dose pessoal (mSv de Hp(d)) 

FIGURA 4.2 - Comparação dos valores de dose no joelho, nas mãos e cristalino nos 
procedimentos de angioplastia. 
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N * J0 

Equivalente de dose pessoal (mSv de Hp(d)) 

FIGURA 4.3 - Comparação dos valores de dose no joelho, nas mãos e cristalino nos 
procedimentos de coronariografia. 

TABELA 4.3 - Comparação dos resultados obtidos nas mãos, cristalino e joelho com 
os do tórax, por fora e por dentro do avental, para o procedimento de coronariografia. 

Procedimento 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

tórax dentro 
Hp(10)(mSv) 

*M 
0,1810,16 

M 
0,09+0,14 
0,1810,16 

M 
M 

0,18+0,16 
0,18±0,16 
0,18±0,16 

M 
M 

0,18±0,16 
M 
M 

0,18±0,16 
0,18±0,16 

tórax fora 
Hp(10)(mSv) 

0,3610,22 
0,5410,29 

M 
0,3610,22 
0,81±0,40 
0,45+0,25 
0,54±0,29 
0,90+0,44 
0,5310,28 
1,37±0,65 

M 
0,63±0,33 
1,0810,52 
0,6310,33 
0,63+0,33 
2,35+1,1 

0,8010,40 

cristalino 
Hp{3) (mSv) 

0,18+0,16 
0,2710,19 
0,3710,22 
0,1810,16 
0,27+0,19 
0,27+0,19 
0,37+0,22 
0,2710,19 
0,1810,16 
0,5710,30 

M 
0,37+0,22 
0,5510,29 
0,4610,25 
0,27+0,19 
0,8210,41 
0,5510,14 

mão direita 
Hp(0,07) 
(mSv) 

0,18+0,16 
0,74+0,37 
0,0010,14 
0,1810,16 
0,37+0,22 
0,3710,22 
0,7410,37 
0,5510,29 
0,3610,22 
0,8710,43 
0,27+0,19 
0,55+0,29 
0,6510,33 
0,8310,41 
0,8310,41 
2,5411,2 

0,7610,38 

mão esquerda 
Hp(0,07) 
(mSv) 

0,3710,22 
0,4610,26 
0,18+0,16 
0,2810,19 
1,4810,70 

M 
1,6610,79 
0,55+0,29 
0,47+0,26 
1,7110,80 
0,8210,41 
0,2810,19 
1,0210,49 
0,9210,45 
0,5510,29 
3,8811,81 

0,48+0,27 

joelho 
Hp{0,07) 
(mSv) 

0,1810,16 
0,36+0,22 

M 
M 

1,6110,76 
0,8110,40 
0,1810,16 

M 
M 

0,4310,24 
1,0010,49 

M 
M 

1,2510,60 
0,27+0,19 
1,2510,60 
1,3810,66 

M: dose < 0, 14mSv (limite de detecção). 
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TABELA 4.4 - Comparação dos resultados obtidos nas mãos, cristalino e joelho com 
os do tórax, por fora e por dentro do avental, para o procedimento de angioplastia. 

Procedi 
mento 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

tórax 
dentro 

Hn(10)(mSv) 
*M 
M 
M 
M 

0,18±0,16 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

tórax fora 
Hp(10){mSv) 

M 
0,I8±0,16 

M 
M 

0,18±0,16 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

- M 
M 
M 

cristalino 
Hp(3)(mSv) 

0,18+0,16 
0,28±0,19 
0,18±0,16 

M 
0,18+0,16 
0,18+0,16 

M 
M 
M 
M 

0,18+0,16 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

0,18±0,16 

mão direita 
Hp(0,07) 
(mSv) 

M 
0,28+0,19 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

0,18±0,16 
M 
M 
M 
M 
M 

0,3310,21 

mão esquerda 
Hp(0,07)(mSv) 

0,18+0,16 
0,37±0,22 
0,28±0,19 
0,18±0,16 
0,18+0,16 
0,18±0,16 
0,18±0,16 
0,28±0,19 

M 
M 

0,18+0,16 
0,28+0,19 
0,23+0,18 

M 
0,18±0,16 

M 
M 

0,29±0,19 

Joelho 
Hp(0,07) 
(mSv) 

M 
0,72±0,36 

M 
0,18+0,16 
0,2710,19 

M 
M 
M 

0,27±0,19 
0,18+0,16 

M 
M 

0,30±0,20 
0,17±0,16 

M 
0,41±0,24 
0,21+0,17 

M 

M: dose < 0, 14mSv (limite de detecção). 

De acordo com os dados apresentados acima, para os dois tipos de 

procedimento, alguns valores de dose nas mãos, cristalino e joelho foram maiores do 

que os valores de dose equivalente por fora do avental. Este fato se agrava ainda mais, 

pois dois valores de dose equivalente no joelho (procedimentos 11 e 19) foram dez e 

quatro vezes maiores, respectivamente, do que no tórax por fora do avental. E 

necessário, portanto que este fato seja levado em consideração nos procedimentos de 

radioproteção, na otimização das doses e na interpretação dos resultados de monitoração 

individual. 

Comparando os valores médios de dose equivalente no cristalino (0,llmSv) e 

mãos (0,24mSv) dos médicos responsáveis pelos procedimentos de coronariografia e 

angioplastia coronária, obtidos neste trabalho, com os de outros autores, apresentados na 

TABELA 2.6, verifica-se que, apesar da grande faixa de variação, todos são da mesma 

ordem. Estes valores chamam a atenção para um risco potencial de ultrapassarem os 

limites anuais (TABELA 2.4). Principalmente se for levado em consideração que cada 

profissional executa, em média, no hospital avaliado, cerca de 960 procedimentos por 

ano. 
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Os dados obtidos neste trabalho mostram que interpretar a dose medida por um 

monitor individual colocado no tórax por fora do avental de chumbo como a dose 

equivalente de todos os órgãos e/ou tecidos não blindados não é conservativo para estes 

procedimentos. Isto indica a necessidade do uso de dosímetros adicionais, como 

recomendado na própria Portaria 453 do Ministério da Saúde. 
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4.4 Estimativa da dose efetiva 

Neste trabalho foram calculadas, usando a equação 3.6, as doses efetivas dos 

médicos residentes que executaram os procedimentos de coronariografia, pois os outros 

procedimentos somente foram realizados por médicos titulares do serviço (staff), com o 

intuito de compará-las com as dos médicos titulares que realizaram este mesmo 

procedimento. A FIGURA 4.4 demonstra que os valores de dose efetiva calculados para 

os profissionais das duas categorias, em média, não foram diferentes. 

Dose efetiva calculada segundo a equação 3.6 (mSv) 

FIGURA 4.4 - Gráfico comparativo dos valores das doses efetivas, por procedimento, 
dos médicos titulares do serviço e residentes que executaram os procedimentos de 
coronariografia. 

4.4.1 Parâmetros principais de influência para a dose efetiva ocupacional 

Neste trabalho as doses efetivas recebidas pelos profissionais que 

executaram o procedimento de coronariografia foram comparadas com as recebidas 

pelos profissionais que executaram o procedimento de angioplastia coronária. Esta 

comparação foi feita para aparelhos de raios X de modo pulsado, uma vez que os 

exames de angioplastia só foram realizados neste tipo de aparelho. A FIGURA 4.5 

demonstra que os valores de dose efetiva, calculados para profissionais nos 

procedimentos de coronariografia, foram, em média, maiores do que os calculados para 

os profissionais no procedimento de angioplastia coronária, apesar do procedimento de 

angioplastia ser terapêutico, e, portanto sendo realizado com um tempo médio de 

fluoroscopia maior do que o de coronariografia.Talvez devido ao fato de todos os 
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procedimentos de angioplastia serem realizados por via femoral e no modo pulsado de 

fluoroscopia, o que proporciona menores doses do que por via braquial e no modo 

contínuo, como será discutido posteriormente neste capítulo. 

Dose efetiva calculada segundo a equação 3.6 (mSv) 

FIGURA 4.5 - Gráfico comparativo dos valores das doses efetivas, por procedimento, 
dos médicos que executaram os procedimentos de coronariografia e angioplastia 
coronária. 

Outros fatores que influenciaram nos valores das doses recebidas pelos 

profissionais que executaram os procedimentos monitorados por este trabalho foram 

identificados e serão analisados abaixo. 

Os procedimentos de coronariografia foram realizados tanto no modo 

pulsado de raios X quanto no modo contínuo de fluoro. Os outros procedimentos foram 

realizados no modo pulsado. Os valores de dose efetiva dos profissionais que 

executaram os procedimentos de coronariografia, no modo contínuo, foram, em média, 

maiores do que os do modo pulsado de fluoro. Este fato é amplamente conhecido. O uso 

de aparelhos de modo pulsado de fluoro como alternativa para reduzir a dose faz parte 

das recomendações básicas de proteção radiológica em radiologia intervencionista 

(Reek, 2004). A FIGURA 4.6 faz uma comparação das doses recebidas com o uso 

destes dois modos. 
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O 0,1 0,2 0,3 0,4 

Dose efetiva calculada segundo a equação 3.6 (mSv) 

FIGURA 4.6 - Gráfico comparativo dos valores das doses efetivas, por procedimento, 
dos médicos que executaram os procedimentos de coronariografia, nos modos pulsado e 
contínuo de Taios X. 

Os valores de dose efetiva dos profissionais que realizaram os 

procedimentos descritos neste trabalho variaram muito conforme o local de acesso a 

veia e /ou artéria, por onde são introduzidos os cateteres. Os profissionais que 

realizaram os procedimentos por via braquial (pelo braço) receberam doses maiores do 

que os que éxecutaram-nos por via femoral (pela virilha). Este fato é devido ao 

posicionamento do médico durante o procedimento realizado pelos dois modos, por via 

braquial o médico se posiciona mais próximo do tubo de raios X do que por via femoral. 

Sandborg e colaboradores (Sandborg, 2004) relatam valores de dose equivalente 

significativos nos dedos de profissionais que realizaram procedimentos por via braquial 

quando comparados com os valores recebidos por via femoral. A FIGURA 4.7 mostra 

os resultados deste trabalho comparando a dose efetiva recebida pelos profissionais que 

executaram os procedimentos, por via braquial e femoral. 
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Dose efetiva calculada segundo a equação 3.6 (mSv) 

FIGURA 4.7 - Gráfico comparativo dos valores das doses efetivas, por procedimento, 
dos médicos que executaram os procedimentos hemodinâmicos intervencionistas, por 
via femoral e braquial. 

Foi feita uma análise da contribuição no aumento da dose efetiva quando 

procedimentos hemodinâmicos intervencionistas são feitos por via braquial ou no modo 

contínuo de fluoro. Vamos analisar alguns procedimentos de coronariografia que foram 

realizados combinando estas duas técnicas, pois somente este tipo de procedimento foi 

feito deste modo. A TABELA 4.3 apresenta valores de dose equivalente combinando as 

duas técnicas (modo contínuo + via braquial) que serão relacionados à TABELA 4.5 

através do número do procedimento. A TABELA 4.5 Compara estes valores, incluindo 

os da tireóide com os valores de dose efetiva. 
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TABELA 4.5 - Resultados obtidos nos procedimentos realizados no modo contínuo de 
fluoro e por via braquial. 

Procedimento 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

w.. . . . . _ 

Tireóide (mSv) 
0,36 ± 0,22 

*M 
M 
M 

0,18 ±0,16 
0,36 ± 0,22 
0,54 ± 0,29 

M 
M 

0,99 ± 0,48 
M 
M 

0,72 ± 0,36 
0,27 ±0,19 

M 
2,88 ± 1,35 

M 

Dose efetiva estimada segundo a equação 3.6 (mSv) 

• 

0,03 ±0,12 
0,20 ±0,14 
0,01 ± 0,12 
0,10 ±0,13 
0,20 ±0,14 
0,03 ±0,12 
0,04 ±0,12 
0,20 ±0,14 
0,20 + 0,14 
0,24 ±0,15 
0,00 + 0,12 
0,01 ± 0,12 
0,12 ±0,13 
0,10 ±0,13 
0,20 ±0,14 
0,40 ±0,16 
0,10 ±0,13 

M: dose < 0, 14mSv (limite de detecção) 

Podemos observar que todos os valores máximos (mãos, cristalino e 

tireóide, procedimento 16, e joelho, procedimento 5) registrados no procedimento de 

coronariografia na TABELA 4.2 foram realizados combinando as duas técnicas, o que 

acarreta nos mais altos valores de dose efetiva registrados nos profissionais 

(procedimentos 16 e 5). Este fato nos leva a discutir, a possibilidade, quando possível, 

de não realizar as duas técnicas combinadas, como medida de otimização das doses. 

Neste trabalho foi observada uma relação entre dose efetiva no trabalhador e 

o número de imagens adquiridas por tipo de procedimento. Quanto maior o número de 

imagens maior foi a dose recebida pelo profissional (FIGURA 4.8). Isto se deve ao fato 

de que as imagens são adquiridas no modo grafia, no qual a corrente e a taxa de kerma 

no ar são altas, ao contrário do modo fluoro. A conseqüência deste fato é que o número 

de fótons espalhados pelo paciente é maior, e conseqüentemente a dose no profissional 

será alta. Uma análise semelhante a esta foi feita no artigo Neofotistou (Neofotistou et 

ai, 2003), o qual recomenda os níveis de referência de aquisição de imagens, que são os 

valores médios, 1653 e 1568 para os procedimentos de coronariografia e angioplastia 

coronária, respectivamente. Estes valores quando comparados com os deste trabalho, 

991 e 762, foram maiores. Não devemos esquecer que um treinamento adequado dos 

profissionais é fundamental para a otimização das doses. 
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I » = i • coronariografia 
i ^ 4 | | Dangioplastia 

•O ^ — A arteriografia 
• • [ • )< | "—i Xvalvuloplastia 
— — ' — i \ 1 

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Dose efetiva (mSv) 

FIGURA 4.8 - Relação entre os valores de dose efetiva calculada para os médicos, que 
executaram os quatro tipos de procedimentos hemodinârnicos intervencionistas, com o 
número de imagens. 

4.4.2 Comparação entre diferentes algoritmos para estimativa da dose efetiva 

ocupacional 

Neste trabalho foi feita uma comparação, usando teste de hipótese para um nível 

de confiança de 95%, entre os valores de dose efetiva estimados segundo a equação 3.6 

e os valores de dose efetiva estimados segundo a recomendação da Portaria 453 do 

Ministério da Saúde, para os procedimentos de coronariografia e angioplastia. Os 

resultados são apresentados na TABELAS 4.6. 

aí 

a 
4» 

© 
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TABELA 4.6 - Comparação dos valores de dose efetiva, estimados segundo a equação 
3.6, com os valores de dose efetiva, estimados segundo a portaria 453, nos 
procedimentos de coronariografia e angioplastia. 

Dose Efetiva, equação 3.6 (mSv) Dose Efetiva, portaria 453 (mSv) 
Diferença entre os valores 

(mSv) 
Angioplastia 

média 0,03 

desvio padrão(a) 0,05 

N=30 

nédia 0,01 

desvio padrão(cr) 0,01 

média (d) 0,02 

desvio padrão(o) 0,04 

- ? - = 0,OI 

Coronariografia 

média 

desvio padrâo{c) 

N=62 

0,07 

0,09 

média 

desvio padrão(u) 

0,03 

0.09 

média (d) 

desvio padrão(o) 

- £ - = 0,01 

0,28 

0,07 

Teste para o procedimento de coronariografia: 

Ho:u = uD=>A = 0 

HI : u * HD => A * ° 

Considerando a hipótese Ho verdadeira (A = 0) e para um nível de significância (cc) =5%, vamos calcular 

o valor de t da distribuição t de STUDENT: 

d - A 0,28 
J V - l , -

-JN 
0,01 

= 28 

Valor tabelado de / a = 2 , 0 0 (Spiegel, 1977) 

Análise do teste: como t calculado (28) > / „ tabelado (2,00), rejeito H0. 
A M , - JV-1.— 

2 2 

Conclusão: os resultados não são iguais para o procedimento de coronariografia. 

Teste para o procedimento de angioplastia: 

Ho : u = u0 =5" A = 0 

H] : u * uD => A * 0 

Considerando a hipótese H0 verdadeira (A = 0) e para um nível de significância (a) =5%, vamos calcular 

o valor de t da distribuição t de STUDENT: 

d-A 0,02 
AM,- cr 

2 
0,01 

= 2 

4N 

Valor tabelado de t = 2 (Spiegel, 1977) 
N-\=-

2 

Análise do teste: como t calculado = ,, , a tabelado aceito H0. 
A M , - A/M,-

2 2 

Conclusão: os resultados são iguais para o procedimento de angioplastia coronária. 
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O resultado do teste para coronariografia indica que a estimativa da Portaria 

453 do Ministério da Saúde não é a mais apropriada para este tipo de procedimento, 

pois subestima a dose efetiva. Para o procedimento de angioplastía, os resultados são 

iguais estatisticamente, porém, devido às grandes incertezas envolvidas (muitos valores 

menores que o limite inferior de detecção), este resultado não é conclusivo, 

necessitando medições complementares. 

Usando-se todos os casos de procedimentos onde a dose efetiva pode ser 

considerada estatisticamente confiável, ou seja, os que apresentaram valores de dose 

equivalente no tórax por fora do avental maiores ou iguais ao limite de detecção, é 

proposto neste trabalho, na equação 4.1, um novo algoritmo para estimativa da dose 

efetiva ocupacional (Eprop), usando-se dois tipos de monitores individuais (um no tórax, 

por baixo do avental, e outro na testa). 

Eprop=0,lHtestQ) + Hri(\0) (4.D 

No qual: 

^í«i 0) = Leitura do TLD posicionado na testa calibrado na grandeza equivalente de 

dose pessoal, Hp(3), em mSv. 

HTj(\0) - Leitura do TLD posicionado no tórax por baixo do avental calibrado na 

grandeza equivalente de dose pessoal, Hp(10), em mSv. 

A TABELA 4.7 apresenta a comparação entre os valores obtidos com este 

algoritmo (equação 4.1), com o algoritmo da Portaria 453 (equação 3.5), com o de 

Padovani (equações 2.10 e 2.11) (Padovani, 2001(a)) com o de referência, obtido pela 

equação 3.6. 

Analisando os três algoritmos propostos, Portaria 453, Padovani e o deste 

trabalho, através da razão dos valores de dose do algoritmo proposto pelo os de 

referência (equação 3.6), aquele, cujo valor médio da razão mais se aproximou de 1, foi 

o proposto pela equação 4.1. Sendo assim, este trabalho recomenda este algoritmo para 

o cálculo da dose efetiva dos profissionais envolvidos em procedimentos 

hemodinâmicos intervencionistas. 
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TABELA 4.7 - Comparação dos valores de dose efetiva calculados usando: o modelo 
proposto pela Portaria 453 - EMS3 (equação 3.5), o algoritmo de Padovani - EPld0¥aili 

(equações 2.10 e 2.11) e o modelo proposto neste trabalho - E,^ (equação 4.1), com os 
valores de re 

Eref(mSv) 

coronariografia 

0,03 ±0,12 
0,20 ±0,14 
0,30 ±0,17 
0,10 ±0,13 
0,20 ±0,14 
0,03 ±0,12 
0,10 ±0,13 
0,20 ± 0,14 
0,04 ± 0,12 
0,20 ±0,14 
0,20 ±0,14 
0,13 ±0,13 
0,20 ±0,14 
0,10 + 0,13 
0,10 ±0,13 
0,24 ±0,15 
0,10 ±0,13 

0,22 ±0,15 
0,10 + 0,13 
0,12 ±0,13 
0,10 ±0,13 
0,10 ±0,13 
0,10 ±0,13 
0,10 ±0,13 
0,40 ±0,16 
0,20 ±0,14 
0,10 ±0,13 

angioplastia 

0,10 ±0,13 
0,17 ±0,14 
0,08 ±0,13 
0,18 ±0,14 
0,09 ±0,13 
0,09 ±0,13 

média 

desvio padrão 

"erência cale 

Ep.453 (mSv) 

0,04 ± 0,02 
0,05 + 0,03 
0,02 ± 0,02 
0,04 + 0,02 
0,08 ± 0,04 
0,05 ± 0,03 
0,06 ± 0,03 
0,04 ± 0,02 
0,05 + 0,03 
0,05 + 0,03 
0,09 ± 0,04 
0,01 ± 0,02 
0,05 ± 0,03 
0,02 ± 0,02 
0,01 ±0,02 
0,14 + 0,07 
0,02 ± 0,02 

0,11 ± 0,05 
0,03 ± 0,02 
0,06 ± 0,03 
0,02 + 0,02 
0,03 ± 0,02 
0,06 ± 0,03 
0,05 ± 0,03 
0,23 + 0,11 
0,08 ± 0,04 
0,04 ± 0,02 

0,02 ± 0,02 
0,02 + 0,02 
0,02 ± 0,02 
0,02 ± 0,02 
0,02 ± 0,02 
0,02 ± 0,02 

iulados pela 

EpW Eref 

1,4 
0,3 
0,1 
0,4 
0,4 
1,4 
0,6 
0,2 
1,2 
0,3 
0,5 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,6 
0,2 

0,5 
0,3 
0,5 
0,2 
0,3 
0,7 
0,5 
0,6 
0,4 
0,4 

0,2 
0,1 
0,2 

0,1 
0,2 
0,2 

0,4 

0,3 

equação 3.6 -

EpadovMil(raSv) 

0,02 ±0,14 
0,18 ±0,16 
0,27 ±0,19 
0,09 ±0,15 
0,18 ±0,16 
0,02 ± 0,14 
0,09 ± 0,15 
0,18 ±0,16 
0,03 + 0,14 
0,18 ±0,16 
0,18 ±0,16 
0,14 ±0,16 
0,18 ±0,16 
0,09 ±0,15 
0,09 ±0,15 
0,23 ± 0,17 
0,09 ±0,15 

0,21+0,17 
0,09 + 0,15 
0,10 ±0,15 
0,09 ±0,15 
0,09 ± 0,15 
0,09 ± 0,15 
0,09 + 0,15 
0,34 ±0,18 
0,18 + 0,16 
0,09 ±0,15 

0,09 + 0,15 
0,18 + 0,16 
0,09 ±0,15 
0,18 ±0,16 
0,10±0,14 
0,09 ±0,15 

Eref • 

Epidovanl / E ^ 

0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,7 
0,9 
0,9 
0,7 
0,9 
0,9 . 

1,1 
0,9 
0,9 
0,9 
1 

0,9 

1 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 

0,9 
1 

1,1 
1 

1,1 
1 

0,9 

0,1 

Eprop(mSv) 

0,02 + 0,14 
0,21 ±0,16 
0,31 ±0,19 
0,11 ±0,15 
0,21 ±0,16 
0,03 ± 0,14 
0,12 ±0,15 
0,20 ±0,16 
0,04 ±0,16 
0,21 ±0,16 
0,21+0,16 
0,15 ±0,16 
0,20 + 0,16 
0,09 ±0,15 
0,09 + 0,15 
0,24 ±0,17 
0,09 + 0,15 

0,24 ±0,17 
0,11 ±0,15 
0,14 ±0,15 
0,09 ±0,15 
0,12 ±0,15 
0,12 ±0,15 
0,09 ±0,15 
0,26 ±0,17 
0,24 + 0,17 
0,11 ±0,15 

0,12 ±0,15 
0,20 ±0,16 
0,09 ±0,15 
0,18±0,16 
0,09 ±0,15 
0,11 ±0,15 

Eprop/ E r e f 

0,7 
1 
1 

1,1 
1,1 
0,8 
1,2 
1 

0,8 
1 
1 

1,1 
1 

0,9 
0,9 
1 

0,9 

1,1 
1,1 
1,1 
0,9 
1,2 
1,2 
0,9 
0,7 
1,2 
1,1 

1,2 
1,2 

1,1 
1 
1 

1,2 

1,0 

0,1 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

A análise dos resultados obtidos neste trabalho confirma que as doses 

recebidas pelos profissionais de radiologia intervencionista podem ser elevadas, 

comparadas aos limites de dose. Multiplicando-se alguns valores de doses recebidas em 

um único procedimento pela carga de trabalho anual normal dos médicos neste hospital, 

chega-se a valores que superam os limites de dose anual, o que não é aceitável. Desta 

forma, os procedimentos e o treinamento em radioproteção destes profissionais são de 

fundamental importância. O conhecimento dos principais parâmetros de influência para 

a diminuição das doses ocupacionais e dos pacientes é imprescindível para o melhor 

planejamento dos procedimentos hemodinâmicos. Este trabalho pretende contribuir para 

a disseminação e entendimento desta informação. Um trabalho anterior já mostrou a 

importância do médico conhecer fontes simples de aumento das doses: o médico 

intervencionista deixou de colocar a mão no feixe direto de raios X, depois de ver 

quantificado o aumento da dose recebida nestes casos {Peres, 2003). 

Foi identificado que para os procedimentos de angioplastia coronária, 

coronariografia, arteriografia e valvuloplastia mitral, no hospital avaliado, os campos de 

radiação aos quais os enfermeiros e médicos auxiliares são expostos são de baixa 

intensidade, indicando que a proteção é suficiente e que o tipo de monitoração é 

adequado. Porém o mesmo não foi confirmado para os médicos (titulares do serviço e 

residentes). Dentre todos os procedimentos hemodinâmicos intervencionistas 

analisados, os valores de dose recebida pelos médicos nos procedimentos de 

angioplastia coronária e coronariografia foram maiores dos que os encontrados nos de 

arteriografia e valvuloplastia mitral. 

Os resultados mostram claramente a importância do uso do protetor de 

tireóide, além do avental de chumbo, por todos os médicos intervencionistas em todos 

os procedimentos, o que não costuma ocorrer. O sistema de medição utilizado permitiu 

a avaliação da distribuição das doses dos médicos e residentes, com uma incerteza 

menor do que a aceita em recomendações internacionais (IAEA, 1999). Os resultados 

confirmam a grande heterogeneidade da distribuição de dose no corpo do 
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hemodinamicista. Freqüentemente, suas mãos, joelhos e olhos recebem doses maiores 

do que o monitor individual de tórax, colocado por fora do avental de chumbo, 

principalmente nos procedimentos de coronariografia. Nestes casos, o uso de dosímetros 

adicionais é recomendado pela regulamentação brasileira (MS, 1998). A estimativa da 

dose efetiva usando-se a equação desta Portaria a subestima. 

Neste trabalho é proposto um algoritmo alternativo para o cálculo da dose 

efetiva, usando-se dois monitores individuais, um no tórax, por baixo do avental e outro 

na testa. Este algoritmo parece representar melhor a dose efetiva do que os propostos 

por outros autores, também com o uso de dois monitores. A escolha da testa como ponto 

adicional, deveu-se ao fato do cristalino parecer ser o órgão mais critico para alcançar o 

limite de dose equivalente anual. Trabalhos futuros podem provar a necessidade de se 

monitorar também as mãos, que são, também, sempre bastante expostas. Em relação ao 

joelho, acredita-se que seja mais fácil criar um mecanismo de blindagem adicional, 

talvez com o uso de um avental de chumbo mais longo. 

A radioproteção visa minimizar a dose e não apenas medi-la. Para isto é 

preciso adotar também medidas adicionais de proteção. Para diminuir as doses dos 

médicos intervencionistas, além da disseminação da informação dos conceitos de 

radioproteção, é preciso conscientizar todos os envolvidos da importância da utilização 

de Vestimentas de Proteção Individual (VPI) adicionais ao avental de chumbo, tais 

como: protetores de tireóide, visto que quando os médicos não os utilizaram as doses 

foram altas, óculos plumbíferos e a utilização de luvas especiais que atenuam os feixes 

de raios X e que não recebem uma camada de chumbo, são feitas de outros materiais 

absorvedores, e, portanto não diminuem a sensibilidade das mãos. 

A segunda medida seria a implementação de um protocolo de tratamento que 

estabelecesse alguns procedimentos para a otimização das doses, tais como: a 

realização, quando possível, dos exames por via femoral e não braquial; escolha 

(quando possível) de aparelhos mais adequados, em modo pulsado de fluoro e não 

contínuo; e o estabelecimento de uma seqüência de posicionamentos do tubo de raios X 

e valores médios do número de aquisição de imagens por procedimento. Com 

protocolos médicos e o treinamento em proteção radiológica dos profissionais, a dose 

poderia ser bastante reduzida. 
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ANEXO A 

INCERTEZA NO CÁLCULO DA DOSE EFETIVA ESTIMADA PELAS 

EQUAÇÕES 2.10 E 2.11 

Cálculo da incerteza para a equação 2.10 (sem protetor de tireóide) 

HEP* = MoeHJ^iOtOôH^+iffv)2 

Cálculo da incerteza para a equação 2.11 (com protetor de tireóide) 

A*4M = >,02H<ls)2+(0,02/íc,)2+(/í„)2 

No qual: 

= incerteza padrão expandida da medição do TLD posicionado no pescoço, com 

e sem proteção, e calibrado na grandeza HP (10). 

fj 
-*•*U = incerteza padrão expandida da medição do TLD posicionado no tórax, por 

dentro do avental, e calibrado na grandeza Hp(10). 
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ANEXO B 

INCERTEZA NO CÁLCULO DA DOSE EFETIVA ESTIMADA PELA 

EQUAÇÃO 4.1 

No qual: 

test = incerteza padrão expandida da medição do TLD posicionado na testa, e 

calibrado na grandeza Hp (3). 

M 

**Ti = incerteza padrão expandida da medição do TLD posicionado no tórax, por 

dentro do avental, e calibrado na grandeza HP (10). 
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