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RESUMO

Em Cardiologia Intervencionista (CI), a quantificação da exposição dos médicos 

é  uma  questão  de  extrema  importância,  porque  as  doses  recebidas  por  estes 

profissionais são significativamente elevadas e a exposição é não uniforme. O controle 

da radiação durante os procedimentos é complexo e as razões para os altos níveis de 

exposição  são  variadas.  Em  nível  internacional,  existem  diversas  recomendações 

visando à otimização da proteção radiológica dos trabalhadores de CI. No Brasil, não 

existem  orientações  para  a  proteção  nem  uma  legislação  específica  para  estes 

trabalhadores.

O presente trabalho teve como objetivo estimar  a taxa de kerma no ar  em 

regiões anatômicas críticas dos profissionais que realizam procedimentos de CI, para 

incidências  representativas,  dar  subsídios  para  implementar  procedimentos  de 

monitoração individual e conscientizar estes profissionais. Para a determinação dos 

valores  da  taxa  de  kerma  no  ar  dentro  da  sala  nas  condições  freqüentemente 

utilizadas nos procedimentos de  angiografias e angioplastias coronárias usando um 

simulador de paciente adulto típico irradiado nas projeções Oblíqua Anterior Direita 

(OAD), Oblíqua Anterior Esquerda (OAE) e Antero-Posterior (AP); nos modos fluoro e 

aquisição  digital.  As  medições  foram  realizadas  em  alturas representativas  do 

cristalino, tórax, mãos, gônadas e joelho, em 45 pontos ao redor da mesa de exames.

Na projeção AP foram observadas as menores contribuições para a radiação 

espalhada e  uma distribuição mais  homogênea  da exposição.  No modo aquisição 

digital, para a projeção OAE, as taxas de kerma medidas nas posições em que ficam o 

médico  intervencionista,  o  anestesista  e  a equipe  de  enfermagem foram 

aproximadamente da ordem de 4 vezes maiores que aquelas medidas para o modo 

fluoro.  As  regiões  anatômicas  mais  críticas  foram  o  joelho  e  as  gônadas  (sem 

proteção).  Na posição das mãos do médico, foram alcançados valores de taxa de 

kerma no ar da ordem de 5 mGy/h. Em alguns pontos e alturas medidos, e para uma 

carga de trabalho de 250 angiografias por ano, estas taxas de kerma gerariam uma 

dose maior do que os limites anuais. 

Conclui-se que são necessários a implementação de dispositivos adicionais de 

proteção,  a  elaboração  de  guias  de  segurança,  (baseadas  na  experiência  e  nas 

recomendações internacionais) e programas de treinamento em proteção radiológica 

dos profissionais.

Palavras  chave:  Cardiologia  intervencionista,  fluoroscopia,  proteção 
radiológica, taxas de kerma no ar, exposição ocupacional.
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ABSTRACT

The evaluation of dose to physicians involved in Interventional Cardiology (IC) 

is an extreme important matter due to the high and non-uniform distribution of dose 

values. The radiation control during each procedure is complex and the reasons for the 

high  exposures  have  many  different  causes.  Many  international  recommendations 

have already been written aiming the radiation protection optimization in IC. In Brazil, 

there is not any special orientation for the protection of those occupational persons, nor 

a specific legislation.

The purpose of this work is to evaluate the air kerma rate at critical anatomic 

regions  of  the  occupationally  exposed  staff  that  carry  out  IC  procedures,  in 

representative  incidences  in  order  to  give  subsidies  for  individual  monitoring 

procedures  implementation  and  to  give  more  information  about  their  radiation 

protection. The air kerma rate has been measured in the often used condition in the 

two more common IC procedures namely angiography and coronary angioplasty, using 

an adult patient simulator irradiated under RAO, LAO and AP projections for fluoro and 

digital acquisition modes. The measurements have been made in 45 points around the 

examination table at 5 different representatives heights of: eyes lens, thorax, hands, 

gonads and knees.

AP projection shows the smaller scattered radiation contributions and a more 

homogeneous exposure distribution. The digital acquisition mode gives air kerma rates 

about 4 times higher than fluoro mode for  LAO projection in the position occupied by 

the  interventionist  doctor,  the  anesthesist  and  the  nursing  staff.  The  most  critical 

anatomic regions are: knees and gonads (without protection). On the physician hands 

position,  values  as  high  as  5  mGy/h  have  been  measured,  which  can  overpass, 

depending on the number of procedures done, the individual occupational annual limit. 

Therefore,  in  IC  it  is  necessary  to  implement  additional  protection  tools, 

elaborate safety guides (based on international  experiences and recommendations) 

and establish a permanent radiation protection training programs.

Key  words:  Interventional  Cardiology,  fluoroscopy,  radiation  protection,  air  
kerma rate, occupational exposure.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais

Na  atualidade,  a  medicina  é  a  principal  fonte  de  exposição  do  homem  à 

radiação artificial, sendo o uso dos raios X para diagnóstico a forma mais comum de 

irradiação  médica.  A  Radiologia  Intervencionista  (RI)  baseia-se  em  procedimentos 

minimamente  invasivos,  guiados  por  fluoroscopia,  com  finalidade  diagnóstica  e/ou 

terapêutica. Os procedimentos pertinentes a esta especialidade são bastante variados, 

utilizando  tecnologia  de  ponta.  A  RI  pode  ser  vista  como  uma  especialidade  do 

presente e do futuro, que ao utilizar modernas técnicas de diagnóstico e tratamento, 

consagrou-se  nacional  e  internacionalmente,  de  forma  definitiva  e  eficaz, 

proporcionando  um recurso  mais  econômico  e  menos  agressivo  ao  paciente  com 

rápida recuperação pós-operatória.

Nos últimos anos, tem sido observado um aumento na quantidade, no tipo e na 

complexidade  dos  procedimentos  de  Radiologia  Intervencionista.  Isto  ocorre,  entre 

outras razões, porque alguns procedimentos terapêuticos podem ser realizados sem a 

necessidade de cirurgia, que apresenta maiores riscos para o paciente (FAULKNER, 

1997).  Anualmente mais de um milhão de procedimentos terapêuticos guiados por 

fluoroscopia são realizados em Cardiologia (CANEVARO, 2002; COUSINS, 2003).

Devido  à  complexidade  e  sofisticação  dos  procedimentos,  os  exames 

fluoroscópicos contribuem com doses maiores que outros procedimentos. O controle 

da exposição à radiação durante estes procedimentos é complexo e tanto os médicos 

quanto  o  pessoal  de  apoio  precisam  de  treinamento  adequado  em  proteção 

radiológica (FAULKNER, 1997).

A  quantificação  da  exposição  dos  profissionais  em  hemodinâmica  é  um 

assunto de extrema importância, porque geralmente as doses recebidas por estes são 

maiores que as recebidas em práticas de radiologia convencional. Devido aos altos 

níveis  de  dose  esperados,  é  necessário  realizar  avaliações  dosimétricas  nos 

indivíduos,  monitorando  diferentes  pontos  do  corpo  (geralmente  a  exposição  do 



trabalhador  não é  uniforme),  assim como monitorações  em pontos  específicos  do 

ambiente  de  trabalho.  A  análise  destas  informações  permite  a  identificação  de 

possíveis causas de exposições indesejáveis e a implementação de recomendações e 

códigos de práticas visando a otimização das práticas.

Algumas razões para a exposição dos profissionais a altos níveis de radiação 

são: falhas de um componente do equipamento de raios X, uso de equipamento e 

tecnologia  impróprios,  manutenção  não  otimizada,  aquisições  de  muitas  imagens, 

longos tempos de exposição.  Também há variação das  taxas de dose,  devido ao 

espalhamento do feixe de radiação pelas diferentes espessuras do paciente, assim 

como às diferentes opções nos modos de operação e angulações do arco em C, o que 

gera  taxas  de  dose  de  radiação  espalhada  muito  diferentes.  Finalmente,  a  não 

utilização  de  acessórios  individuais  de  proteção  aumenta  as  doses  do  pessoal 

envolvido nos procedimentos.

Um problema adicional baseia-se no fato de que as técnicas intervencionistas 

são utilizadas por um número crescente de médicos de diferentes especialidades, não 

radiologistas e, na maioria dos casos que não receberam treinamento adequado em 

radioproteção. A falta de treinamento dos profissionais, assim como certos defeitos de 

funcionamento  dos  equipamentos  podem  induzir  sérios  danos  ao  corpo  médico 

(GEISE  et  al.;  1998).  Algumas  pesquisas  demonstraram  que  os  serviços  de 

hemodinâmica  são  aqueles  onde  as  doses  mais  elevadas  aos  trabalhadores 

acontecem, ultrapassando, às vezes, o limiar de doses para efeitos determinísticos. 

Têm sido observados casos de cataratas e sérios danos nas mãos dos médicos que 

realizam  exames  fluoroscópicos,  apesar  de  serem  os  procedimentos  justificados 

(ARCHER E WAGNER, 2000).

Após  a  descoberta  dos  raios  X,  ocorreu  um  grande  número  de  sobre-

exposições severas e acidentes radiológicos em radiologia diagnóstica, o que levou à 

elaboração de recomendações por parte de organismos internacionais, para melhorar 

a  proteção  radiológica  de  pacientes,  trabalhadores  e  público.  Atualmente,  existem 

diversas recomendações para a proteção radiológica em geral, e dos trabalhadores 

em particular,  na área de radiologia intervencionista (ICRP, 2000).  No entanto, em 

nível  nacional,  pouca atenção tem sido dada à proteção de trabalhadores atuando 

nessa área e não existe uma legislação específica para a mesma. A Portaria 453/98 

do Ministério da Saúde (MS, 1998) trata a exposição de trabalhadores de uma maneira 

geral, sem diferenciar aspectos relacionados à prática intervencionista. Portanto, em 

relação a esta prática, é necessário, em caráter prioritário, além da implementação de 

mecanismos  de  divulgação  de  aspectos  de  proteção  radiológica  específicos,  o 
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estabelecimento de normas que especifiquem obrigações e responsabilidades, guias 

de segurança e recomendações em apoio às exigências, baseados na experiência e 

recomendações internacionais.

Uma vez que a RI pode conduzir ao aparecimento de efeitos determinísticos, é 

deve-se  seguir  as  recomendações  internacionais,  considerando  a  falta  de 

regulamentações  específicas  nacionais.  Somente  uma  implementação  efetiva  de 

medidas de proteção radiológica resultará em uma redução de dose significativa tanto 

para  o  paciente  como  para  o  pessoal  médico  envolvido.  Por  outro  lado,  o 

conhecimento dos níveis de exposição dos trabalhadores fornecerá subsídios para 

termos um panorama que permita elaborar futuras normas regionais para uma boa 

prática.

Apesar de algumas desvantagens da Radiologia Intervencionista em termos 

das altas doses envolvidas na prática, a sua aplicação parece estar justificada, entre 

outras razões pelo fato de que na América Latina, a doença de hipertensão arterial na 

população  ocupa  um  lugar  importante,  segundo  as  estatísticas  divulgadas 

recentemente (OMS, 2002). Em nível nacional, as doenças do aparelho circulatório 

representam 28% do total de doenças.

1.2 Objetivos

Pelo exposto anteriormente, o presente trabalho tem o objetivo geral de avaliar 

a exposição ocupacional na prática de Cardiologia Intervencionista. 

São objetivos adicionais:

1. Realizar um estudo sobre o estado da arte da legislação e das recomendações 

disponíveis,  nacional  e  internacionalmente,  sobre  proteção  radiológica  em 

Cardiologia Intervencionista (CI).

2. Avaliar  a  distribuição  das  taxas  de  kerma  no  ar  em  regiões  críticas  (joelho, 

gônadas,  mãos,  tórax,  cristalino)  dos  profissionais  que  participam  em 

procedimentos  de  angiografias  coronárias  (CA)  e  angioplastias  transluminar 

percutânea (PTCA), para as incidências mais representativas.

3. Construir  mapas representativos  da distribuição das  taxas  de  kerma no ar  em 

diferentes pontos da sala de hemodinâmica.
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4. Gerar subsídios para desenvolver metodologia de avaliação de dose ocupacional e 

conscientização sobre o uso de vestimentas de proteção individual (VPI), para os 

profissionais da área de cardiologia intervencionista.
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CAPITULO 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Aspectos Legais da Radioproteção Aplicada à Cardiologia Intervencionista

2.1.1 Histórico (BRODSKY E KATHREN, 1989)

A história da Radioproteção pode ser dividida em quatro fases:

1. A idade dos pioneiros (1895-1915): Marcada pelo reconhecimento do perigo 

das  radiações  e  o  desenvolvimento  das  primeiras  medidas  de  proteção 

fomentado por um grupo pequeno de pioneiros. Compreende a descoberta de 

efeitos biológicos das radiações e a recomendação das primeiras medidas de 

proteção.

2. A idade de ouro da Radiologia (1915-1940): Marcada pelo aparecimento dos 

primeiros Comitês de Radioproteção, as primeiras unidades internacionais de 

medição e os primeiros limites de doses. É um tempo de grandes progressos 

na aplicação médica dos raios X e da radioatividade e do estabelecimento de 

unidades de medição e esforços organizados em Radioproteção. 

3. A idade de ouro da Radioproteção (1940-1960): Marcada pelo ambiente do 

desenvolvimento da bomba atômica. Ao descartar-se o conceito de limiar de 

dose  para  aparecimento  de  efeitos  biológicos  da  radiação,  aparece  a 

preocupação com a exposição do público  às  radiações,  e  são introduzidos 

programas de educação e melhorias técnicas para reduzir as doses recebidas 

pelos pacientes durante exames radiológicos. As bases científicas e técnicas 

da  proteção  radiológica  moderna  nascem  neste  período,  assim  como  a 

profissão de físico médico. 

4. A era moderna (a partir de 1960): Marcada pela introdução do conceito de 

otimização da dose de exposição e a regulamentação do uso dos raios X. A 

crescente complexidade da tecnologia das aplicações médicas dos raios X e 

isótopos  radioativos,  além  do  desenvolvimento  de  outros  métodos  de 

diagnóstico  que  não  usam  radiações  ionizantes,  torna  necessária  a 

regulamentação  do  uso  das  radiações  nesta  área,  impondo  diretrizes  de 

Radioproteção inclusive para o paciente. 



2.1.2 Comitês Internacionais de Radioproteção

Os  principais  comitês  internacionais  envolvidos  na  regulamentação  da 

Radioproteção são:

1. UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation): Compila os resultados dos estudos de efeitos das radiações e os 

dados provenientes de todos os tipos de exposições à radiação medidos pelos 

países membros.

2. ICRP  (International  Committee  on  Radiological  Protection):  Define  a 

filosofia,  os  princípios  básicos  e  as  principais  recomendações  de 

Radioproteção.

3. IAEA (International Atomic Energy Agency): Transforma o conhecimento do 

UNSCEAR  e  as  recomendações  básicas  do  ICRP  em  recomendações 

internacionais.

4. ICRU (International  Commission on Radiation Units and Mesurements): 
Define  as  grandezas  e  unidades  de  radiação  e  radioatividade,  seus 

procedimentos de medição e dados físicos necessários para aplicação destes 

procedimentos para garantir  a uniformidade dos relatórios de medições com 

radiação,  incluindo  a  Radioproteção,  em  cooperação  com  o  ICRP. As 

publicações da ICRU fazem parte das normas de Metrologia.

Além  dos  organismos  internacionais  relacionados  ao  sistema  de  proteção 

radiológica mundial, existem também organismos regionais e nacionais que traduzem 

as  recomendações  internacionais,  adequando-as  às  necessidades  locais  e 

transformando-as em normas e regulamentos técnicos locais. Como exemplo disto, a 

Comunidade Européia, através do EURATOM, e os Estados Unidos, através da ANSI 

e do Departamento de Energia (DOE) têm publicado uma série de normas que têm 

sido adotadas legalmente não só em suas regiões, mas também em outros países. 

2.1.3 Princípios Básicos de Radioproteção (ICRP, 1991)

O objetivo da Radioproteção é garantir um nível apropriado de proteção das 

pessoas e do meio ambiente, permitindo tirar proveito de todos os benefícios do uso 

das radiações ionizantes. Os efeitos determinísticos da radiação devem ser evitados e 

a probabilidade de efeitos estocásticos deve ser mantida em níveis compatíveis com 

os de outras atividades consideradas seguras. A relação entre probabilidade de efeito 
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estocástico  e  dose  de  radiação  é  considerada  linear,  sem limiar.  A  aplicação  de 

programas  de  garantia  da  qualidade  é  necessária  para  assegurar  a  proteção  e 

segurança requeridos. Os três princípios básicos da Radioproteção são:

1. Justificação:  Quando  práticas  que  envolvem  possibilidade  de  exposição  à 

radiação  estão  sendo  analisadas,  o  detrimento  radiológico  deve  ser 

explicitamente incluído no processo de escolha. O processo de justificação é 

necessário não apenas quando uma nova atividade é introduzida, mas também 

quando  as  práticas  existentes  estão  sendo  revistas  à  luz  de  novos 

conhecimentos.

2. Otimização:  Depois  que uma prática  é  justificada  e  adotada,  é  necessário 

considerar  qual  a  melhor  forma  de  reduzir  os  riscos  da  radiação  para  os 

indivíduos diretamente envolvidos na prática e para a população. O objetivo 

principal é garantir que as doses individuais, o número de pessoas expostas e 

a probabilidade de ocorrência de exposições não esperadas sejam mantidas 

tão  baixas  quanto  razoavelmente  exeqüíveis,  levando-se  em  conta  fatores 

econômicos e sociais. Este princípio é também conhecido como ALARA (As 

Low  As  Reasonably  Achievable). Este  processo  de  otimização  deve  ser 

aplicado em dois níveis: no planejamento e na operação.

3. Limitação Individual das doses: Se os processos de justificação e otimização 

são implementados de forma efetiva, poucos serão os casos onde os limites 

individuais de dose terão de ser aplicados. Entretanto,  estes limites servem 

para  definir  uma  fronteira  objetiva  nestes  casos  e  previnem  detrimentos 

excessivos que podem resultar de uma combinação de práticas. Estes limites 

de dose só devem ser  aplicados no controle  das práticas.  A definição e  a 

escolha destes limites envolvem julgamentos sociais e são difíceis de serem 

definidos, pois não existe descontinuidade na escala de aceitabilidade do risco, 

pois  a  relação  dose-risco  de  radiação  é  linear,  sem  limiar.  Na  prática,  a 

definição e a função dos limites de dose têm gerado muitos erros conceituais. 

Os limites de dose não são uma fronteira entre o “seguro” e o “perigoso”. Os 

limites  de  dose  não  são  o  modo  mais  simples  e  efetivo  de  manter  as 

exposições baixas e forçar melhoramentos. Apenas a obediência aos limites de 

dose não é garantia de um bom sistema de proteção. A função primária dos 

limites de dose é controlar a acumulação da dose ocupacional recebida por 

cada indivíduo, mas eles têm sido usados também no projeto e operação de 

instalações. Os limites de dose não se aplicam a exposições médicas, nem em 

situações  especiais,  como  em  emergências.  Os  limites  anuais  de  dose 
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adotados  no  Brasil  (BRASIL,  2005)  apresentados  na  TABELA  2.1  são  os 

mesmos propostos pela ICRP.

TABELA 2.1. Limites de Dose Anuais[a]. (CNEN, 2005).

Grandeza Órgão
Indivíduo 

Ocupacionalmente
Exposto

Indivíduo
 do Público

Dose efetiva Corpo inteiro 20 mSv[b] 1 mSv[c]

Dose equivalente Cristalino 150 mSv 15 mSv

Dose equivalente Pele[d] 500 mSv 50 mSv

Dose equivalente Mãos e pés 500 mSv ---

[a] Para fins de controle administrativo efetuado pela CNEN, o termo dose anual deve ser considerado como dose no 
ano calendário, isto é, no período decorrente de janeiro a dezembro de cada ano.
[b] Média ponderada em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano.
[c] Em circunstâncias especiais, a CNEN poderá autorizar um valor de dose efetiva de até 5 mSv em um ano, desde 
que a dose efetiva média em um período de 5 anos consecutivos,não exceda a 1 mSv por ano.
[d] Valor médio em 1 cm2 de área, na região mais irradiada.

2.1.4 Regulamentos de Radioproteção para Radiologia na América do Sul

O Mercado Comum do Sul, ou MERCOSUL, foi  criado em 26 de março de 

1991  através  do  Tratado  de  Assunção,  por  Argentina,  Brasil,  Paraguai  e  Uruguai 

(PUIG, 1998). Atualmente Bolívia, Chile e Venezuela também se incorporaram a este 

bloco.  Dentre  outras  coisas,  neste  tratado,  os  países  membros  assumem  o 

compromisso de harmonizar suas legislações de proteção radiológica. A AIEA, para 

garantir o uso pacífico e seguro das radiações em todo o mundo, tem dado suporte a 

esta atividade, através de seus projetos regionais ARCAL em toda a América Latina. 

Entretanto,  o  arcabouço legal  de  Radioproteção da região  é  heterogêneo  e  muito 

menos  desenvolvido  que  na  Comunidade  Européia  e  nos  Estados  Unidos,  sendo 

ainda necessário percorrer um longo caminho até que seja alcançado um nível de 

proteção comparável ao destes países. Um dos problemas é a falta de organismos 

normativos fortes e órgãos de licenciamento e controle das instalações radiativas com 

pouca infra-estrutura, principalmente na área Médica e Odontológica. Normalmente, a 

Radioproteção na Radiologia Médica e Odontológica é de competência do Ministério 

da  Saúde  (com  exceção  de  Bolívia  e  Uruguai),  diferentemente  das  áreas  de 

Radioterapia e Medicina Nuclear, que é de competência das Comissões de Energia 
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Nuclear,  que  normalmente  possuem  pessoal  mais  qualificado  em  Proteção 

Radiológica. O grande número de instalações de Radiologia, o pequeno número de 

pessoas qualificadas nas agências do Ministério da Saúde e uma legislação deficiente, 

na área de radioproteção, são os grandes entraves para o avanço da Radioproteção 

na América Latina. Normalmente, como é mais simples de executar, os regulamentos 

privilegiam testes  apenas  dos  equipamentos  e  blindagens,  sem exigir  treinamento 

especial do médico ou técnico em Radiologia, o que é muito importante para toda a 

Radiologia Intervencionista, incluindo a Cardiologia. A otimização dos procedimentos, 

para garantir uma alta qualidade de imagem com a menor dose tanto para o paciente, 

quanto para os profissionais envolvidos e o público, requer a união dos conhecimentos 

médicos com os da técnica e do equipamento radiológico utilizado, assim como dos 

riscos da radiação.

No  Brasil,  as  práticas  médicas  que  envolvem  radiações  ionizantes  são 

reguladas  por  dois  órgãos.  O  Ministério  da  Saúde  é  responsável  pela  Radiologia 

Médica e Odontológica, incluindo toda a Radiologia Intervencionista, e a Comissão 

Nacional de Energia Nuclear é responsável pela Medicina Nuclear e Radioterapia. A 

Portaria  453  do  Ministério  da  Saúde  (MS,  1998)  define  com  bastante  detalhe  os 

procedimentos de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico, 

mas não faz nenhuma menção à área de Radiologia Intervencionista, que tem muitas 

especificidades  e  é  de  maior  risco,  onde  os  processos  de  otimização  são 

fundamentais.

No  Paraguai,  o  Ministério  da  Saúde  é  responsável  por  todas  as  práticas 

médicas  que  envolvem  radiação  ionizante.  O  decreto  10754  de  outubro  de  2000 

promulga  o  regulamento  de  proteção  radiológica,  baseado  nas  recomendações 

básicas de segurança da IAEA (ARIAS, 2006). Este documento é de caráter geral para 

todas  as  práticas  com  radiação  ionizante,  tanto  médicas,  como  industriais  ou  de 

pesquisa. Desta forma, é ainda menos adequado para a Cardiologia Intervencionista 

que a Portaria 453 do Brasil (MS, 1998).

2.1.5 Aspectos Importantes para a Radioproteção Ocupacional em Cardiologia 
Intervencionista

A  ICRP  publicou  um  documento  específico  sobre  os  riscos  envolvidos  na 

Radiologia  Intervencionista  (ICRP,  2000)  devido  à  sua  crescente  importância  em 

termos  da  dose  coletiva  mundial.  As  doses  ocupacionais  em  procedimentos 

intervencionistas, guiados por fluoroscopia, são as mais altas da Radiologia. Neste 

documento  são  apresentadas  diversas  patologias  da  pele  e  do  olho  (catarata) 
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diagnosticadas  em  médicos  intervencionistas  e  recomendações  para  evitá-las  e 

otimizar os procedimentos. O uso de equipamentos de proteção é indispensável. O 

uso de aventais de chumbo pode reduzir a 5% a dose dos profissionais na sala do 

exame  e  devem  ser  usados  por  toda  a  equipe.  Blindagens  especiais  devem  ser 

colocadas entre  o  paciente  e  o  médico.  Para  evitar  o  surgimento  de catarata,  os 

médicos devem usar óculos plumbíferos. 

Além dos sistemas de proteção, é recomendável o uso de um sistema robusto 

e  adequado  de  monitoração  individual  do  pessoal  de  Cardiologia  Intervencionista. 

Apenas um dosímetro colocado por dentro ou fora do avental nem sempre é suficiente 

para  estimar  adequadamente  a  dose  efetiva  ocupacional,  devido  à  grande 

heterogeneidade do campo de radiação. Pode ser usado um dosímetro adicional na 

altura do pescoço,  por fora do avental,  para estimar a dose na cabeça (olhos).  O 

National  Council  on  Radiation  Protection  &  Measurements  -  NCRP (NCRP,  1995) 

recomenda uma combinação linear da leitura destes dois dosímetros para uma melhor 

estimativa da dose efetiva.  No Brasil,  a  Portaria  453 (MS, 1998)  determina que o 

monitor individual deve ser usado por fora do avental, na parte mais exposta do tórax, 

estimando a dose nas partes não blindadas do corpo. Para fins de comparação com 

os limites de dose efetiva, seu valor nominal deve ser dividido por 10. Além disto, é 

recomendado  que,  caso  as  mãos  possam  receber  doses  mais  do  que  10  vezes 

superiores ao valor medido por este dosímetro, sejam usados dosímetros adicionais 

de extremidades (anel ou pulseira).

Para  garantir  as  menores  doses  ocupacionais  possíveis  em  Cardiologia 

Intervencionista é preciso otimizar a dose no paciente: menores doses nos pacientes 

geram menor quantidade de radiação espalhada. Para isto, é fundamental que todo o 

pessoal envolvido nos procedimentos tenha grande conhecimento e treinamento, não 

só na parte médica e técnica dos procedimentos e equipamentos, mas também nos 

conceitos de radioproteção. O estabelecimento de sistemas de controle de qualidade e 

níveis  de referência também ajuda muito  na manutenção de níveis  adequados de 

proteção aos pacientes e profissionais,  favorecendo a comparação entre diferentes 

serviços de saúde que executam os mesmos procedimentos. Analisando as causas de 

valores de doses muito diferentes entre si, ou muito maior do que o nível de referência 

estabelecido, pode-se determinar qual a melhor maneira de otimizar o processo, tanto 

em sua fase de planejamento quanto de execução.

Concluindo,  os  profissionais  de  Cardiologia  Intervencionista  precisam  de 

sistemas  de  controle  da  qualidade  que  garantam  a  credibilidade  do  sistema  de 

segurança e um sistema regulador adequado. A legislação de Proteção Radiológica 
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deve  contemplar  os  profissionais  expostos,  os  pacientes,  os  equipamentos,  as 

instalações e a capacitação.

2.2 Fluoroscopia

São procedimentos guiados por imagem em tempo real obtidos por raios X, dos 

tecidos e estruturas profundas do corpo; permitindo o acompanhamento dinâmico dos 

exames,  para  diagnosticar  e/ou  tratar  desordens  funcionais;  empregando  o 

equipamento fluoroscópico (ICRP, 1991).

Na fluoroscopia a imagem gerada pela fonte de raios X é mostrada em tempo 

real  em  uma  tela  fluorescente,  que  converte  a  imagem  dos  raios  X  gerada  pelo 

paciente em uma imagem luminosa. A intensidade da luz é diretamente proporcional à 

intensidade de raios X, e por tanto a imagem é fiel. (FAULKNER E MARSHALL, 1993). 

Nos primeiros equipamentos fluoroscópicos, as imagens eram observadas em uma 

tela fluorescente e os procedimentos realizados em ambiente totalmente escurecido, 

usando  óculos  de  adaptação  e  sem  nenhuma  proteção  para  o  profissional  e  o 

paciente.

Na década de 50, os equipamentos fluoroscópicos foram aprimorados com a 

introdução  do  intensificador  de  imagem,  devido  à  necessidade  de  se  obter  uma 

intensidade  luminosa  que  proporcionasse  maior  informação  sem  alterar 

substancialmente  a  quantidade  de  radiação  emitida  pelo  tubo  de  raios  X.  A 

substituição da tela fluorescente permitiu um ganho de brilho e imagens com melhores 

resoluções espacial e de contraste. Os intensificadores de imagens são constituídos 

por  um  tubo  de  vidro  a  vácuo,  com  uma  tela  fluorescente  de  entrada  composta 

basicamente de cristais de iodeto de césio, que absorve cerca de 60% da energia dos 

raios X incidentes,  e convertem o padrão da imagem em luz visível.  Sobre a tela 

fluorescente, uma tela de césio-antimônio converte os fótons em elétrons, pelo efeito 

fotoelétrico (FAULKNER E MARSHALL, 1993).

2.2.1 Componentes de um Equipamento Fluoroscópico

2.2.1.1 Gerador de raios X

O gerador de raios X modifica a tensão e a corrente de entrada proveniente da 

rede elétrica, gerando as condições necessárias para a produção do feixe de raios X. 
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O  gerador  controla  o  início  e  término  da  exposição  e  possibilita  a  seleção  das 

energias, taxa de dose e tempos de exposição.

No painel de comando do gerador (FIGURA 2.1), o operador pode selecionar 

alguns parâmetros técnicos relacionados ao procedimento que irá realizar, tais como 

tipo  de  paciente  (adulto,  criança),  modo  de  fluoroscopia  (pulsada,  contínua), 

capacidade de potência do gerador de raios X, tamanho do ponto focal, que deverão 

se adaptar aos requerimentos de imagem clínica.

FIGURA 2.1. Diferentes tipos de painéis de comando para a seleção dos 
parâmetros técnicos do gerador (EC, 2000). 

O gerador é ligado ao sistema de controle automático de exposição (CAE), que 

controla  os  parâmetros operacionais,  tensão máxima (kVp)  e corrente  (mA).  Foto-

temporizadores e subsistemas de controle de brilho automático medem a exposição 

da radiação incidente no receptor de imagem para gerar instantaneamente um sinal de 

retorno que permite adequar as densidades das imagens adquiridas ou o brilho da 

imagem  fluoroscópica.  O  CAE  age  para  manter  um  nível  constante  de  brilho  da 

imagem observada em um monitor,  mesmo quando o intensificador de imagem se 

movimenta por partes do corpo de diferentes densidades e coeficientes de atenuação. 

O brilho constante é alcançado ajustando a kVp e a corrente automaticamente tanto 

quanto for necessário para manter o nível de radiação na entrada do intensificador de 

imagem.

Os geradores  usados para  fluoroscopia  podem ser  dos  tipos  monofásico  e 

trifásico, de potencial constante e de alta-freqüência. Os geradores de alta-freqüência 

provêem uma reprodutibilidade de exposição superior, são mais compactos, de menor 
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custo de aquisição e menor tempo para reparos e manutenção. Nos equipamentos 

modernos  são  normalmente  usados  os  geradores  de  alto-freqüência  (RAUCH  E 

STRAUSS, 1998).  Nos estudos cardíacos,  requer-se que o gerador seja capaz de 

produzir uma faixa de quilovoltagem entre 80 e 100kVp, de forma uniforme e de pulsos 

com tempos de ascenso e descenso muito curtos.

2.2.1.1.1 Modos de operação do gerador de raios X

Em fluoroscopia são usados dois modos para fornecer energia ao tubo de raios 

X: exposição contínua e pulsada.

a) Fluoroscopia contínua: o gerador provê uma corrente do tubo contínua enquanto 

a  fluoroscopia  é  acionada.  As  imagens  são  adquiridas  para  uma  taxa  de  30 

fotogramas  por  segundo,  sendo  um  tempo  de  aquisição  de  33  milisegundos  por 

imagem (FIGURA 2.2). 

FIGURA 2.2. Fluoroscopia no modo continuo, 30 imagens/s (EC, 2000).

b)  Fluoroscopia  pulsada: Nesta modalidade,  são  produzidos  pulsos  de  radiação 

curtos e intensos, sendo possível controlar sua altura, largura e freqüência (FIGURA 

2.3). Mudando a taxa de pulsos de 30 pulsos/s para 7,5 pulsos/s, uma redução de 

dose de 75% pode ser alcançada facilmente. 
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Uma vantagem da fluoroscopia pulsada é a melhoria na resolução temporal. É 

possível  reduzir  a  borrosidade  causada  pelo  movimento  na  imagem,  quando  são 

usados tempos de aquisição mais curtos; tornando a técnica útil  e possível de ser 

usada  para  examinar  estruturas  em  movimento  rápido,  como  as  obtidas  nas 

aplicações cardiovasculares. 

FIGURA  2.3. Esquema  representativo  de  um  sistema  de 
fluoroscopia pulsada (EC, 2000).

2.2.1.1.2 Controle da imagem pulsada

A freqüência de pulsos pode ser modificada de maneira a obter uma redução 

da dose cumulativa. No entanto, a fluoroscopia pulsada nem sempre significa que a 

dose será menor que a da contínua. A taxa de dose depende da dose por pulso e do 

número de pulsos por segundo. Os geradores de potencial constante são capazes de 

gerar pulsos mais curtos de exposições, os de alta freqüência e trifásicos produzem 

alguns pulsos ligeiramente mais longos.

Na imagem vascular periférica é utilizada uma taxa moderada de aquisição de 

imagens (baixa taxa de imagens por segundo); com um feixe pulsado neste modo de 

aquisição, uma matriz de píxels de 1024 x 1024 é adequada. Na angiografia cardíaca, 

as exposições com altas taxas de aquisição (60 a 90 imagens por segundo) podem ser 

necessárias e o gerador deve ser capaz de produzir tensões uniformes e pulsos com 

tempos de exposição muito curtos. Para a imagem cardíaca, uma matriz de píxels de 

512 x 512 é geralmente utilizada.
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2.2.1.2 Tubo de raios X

O gerador e o tubo de raios X são responsáveis pela produção da radiação que 

passa pelo paciente e chega até o intensificador de imagem (II). O tubo consiste de 

dois eletrodos metálicos, o catodo e o anodo, contidos dentro de um encapsulamento 

de vidro a vácuo (FIGURA 2.4).  O catodo emite elétrons por emissão termoiônica. 

Estes elétrons são acelerados até o anodo e atingem um ponto denominado ponto 

focal do alvo, produzindo raios X e calor. 

FIGURA 2.4. Esquema dos elementos de um tubo de raios X.

A tensão e a corrente aplicadas ao tubo definem as características da radiação 

X produzida. A corrente aplicada ao tubo (mA) é relacionada ao número de elétrons e 

portanto ao número de fótons produzidos, enquanto que a tensão aplicada (kV) afeta a 

energia dos raios X e portanto seu poder de penetração. O ponto focal é a região do 

alvo do tubo onde ocorrem as colisões dos elétrons emitidos pelo filamento e é o local 

de origem dos raios X produzidos. O tamanho do ponto focal é muito importante para a 

formação da imagem. Um ponto focal menor resulta em imagens mais nítidas.

Para aplicações clínicas de angiografias e de procedimentos intervencionistas, 

é importante que o tubo de raios X tenha algumas características adicionais:

a) Rotação de anodo de alta velocidade:  devido ao requerimento de registro de 

imagens de alta velocidade, a quantidade de calor dissipado pode ser considerável, 

sendo necessário um tubo de raios X com uma grande capacidade de dissipação do 
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calor. Para melhorar a dissipação de calor, pode ser usada uma rotação anódica de 

alta velocidade (acima de 10.000 rpm). 

b) Circulação de água ou dissipador de calor de óleo: pelo exposto acima, 

é necessária a instalação de um sistema de circulação por água ou um intercambiador 

de calor de óleo com ventiladores de resfriamento.

2.2.1.3 Grade

A  grade  (FIGURA  2.5)  é  utilizada  para  reduzir  a  radiação  espalhada  e 

aumentar o contraste e conseqüentemente, a qualidade da imagem. A grade “filtra” a 

radiação espalhada indesejada. A grade pode, e deveria, ser retirada, nos casos em 

que o objeto irradiado não irá produzir espalhamento significativo. Desta maneira, é 

possível obter uma redução importante da dose.

  

                     FIGURA 2.5. Esquema de funcionamento da grade.

2.2.1.4. Tubo intensificador de imagem

Sistemas de fluoroscopia usam intensificadores de imagem para converter uma 

imagem de baixa  intensidade em uma imagem minimizada de alta  intensidade de 

brilho.  O  tubo  intensificador  de  imagem (II)  é  um dos  componentes  principais  do 

equipamento  fluoroscópico.  Este  dispositivo  é  responsável  pela  transformação  dos 
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fótons de raios X em um sinal luminoso. Os principais componentes de um tubo II são 

(FIGURA 2.6) (SCHUELER, 2000):

a) Tubo de vidro a vácuo: permite o fluxo de elétrons do fotocatodo para o anodo;

b) Tela fluorescente de entrada: composta de CsI ativado com sódio (15- 40 cm);

c) Fotocatodo: fina camada de compostos de Cs e Sb, de onde são liberados elétrons 

por foto-emissão;

d)  Lentes eletrostáticas:  placas  de metal  positivamente  carregadas que  focam e 

aceleram os elétrons até a tela de saída;

e) Anodo: placa carregada positivamente que atrai os elétrons até a tela de saída. 

Diferença de potencial ente anodo e catodo: 25- 35 kV;

f) Tela fluorescente de saída:  peça de vidro ou alumínio de 2,54 cm de diâmetro 

coberta com fina camada de sulfeto de Cd e Zn. Emite luz (amarelo/verde) de 500- 

650 nm.

     FIGURA 2.6. Esquema de um tubo intensificador de imagem e princípio de funcionamento.

Quando um fóton chega à tela fluorescente na entrada do intensificador de 

imagem (camada fina de CsI),  é produzida uma cintilação. Os fótons de luz desta 

cintilação ejetam elétrons do fotocatodo adjacente (formado por uma liga metálica de 

Cs  e  Sb).  Estes  elétrons  são  acelerados  até  o  anodo  por  meio  de  eletrodos 

focalizadores que, quando atingem a tela de saída (ZnCdS:Ag), criam um pulso de luz 

muito maior e mais brilhante do que aquele produzido na tela de entrada. (FIGURA 

2.7). O sinal de saída, que é cerca de 5000 a 10000 vezes maior que o sinal da tela de 

entrada, é devido ao ganho de brilho que ocorre no intensificador de imagem.
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FIGURA 2.7. Esquema do desempenho das telas de entrada e  saída do intensificador  de 
imagem.

Os intensificadores de imagem possuem telas de entrada entre 13 e 40 cm de 

diâmetro. A tela de saída tem, geralmente, 2,5 a 3,5 cm de diâmetro. Os tipos de 

intensificadores são escolhidos de acordo com os procedimentos a serem realizados 

(KROHMER,  1989).  Intensificadores  de  13  cm  de  diâmetro  produzem  maior 

magnificação  e  melhor  definição  de  detalhes,  e  geralmente  são  utilizados  em 

angioplastia  coronária.  Intensificadores  de 23 cm são  utilizados na  ventriculografia 

esquerda,  pois geram imagens de áreas grandes. A taxa de doses na entrada do 

intensificador de imagen não deve exceder os valores recomendados pela CEI de 

acordo com a Portaría 453 (MS, 1998). 

2.2.1.5 Diafragma de luz

Este dispositivo está localizado entre a saída do II e a câmara de vídeo e é 

responsável por garantir que a câmara receba a mesma intensidade de sinal de luz 

independente da exposição ser alta ou baixa. Uma pequena abertura deste dispositivo 

restringe a imagem a ser adquirida com exposição alta de radiação, para garantir um 

nível de luz adequado à câmara de vídeo, decrescendo o efeito do ruído quântico e 

produzindo uma maior relação sinal-ruído (RSR) na imagem. 
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Contrariamente, uma grande abertura deste dispositivo é usada para minimizar 

a exposição no paciente em casos onde o ruído quântico não é um fator limitante para 

a qualidade da imagem (KROHMER, 1989).

2.2.1.6 Câmara de vídeo ou dispositivo de acoplamento de cargas

A  função  básica  da  câmara  de  vídeo  é  a  de  produzir  um sinal  eletrônico 

proporcional  à  quantidade  de  luz  enviada  pelo  intensificador  de  imagem.  O  sinal 

gerado pela câmara de vídeo é um sinal  de tensão que varia  em tempo e que é 

enviado até o monitor por meio de um processo de varredura que pode ser de 525 ou 

de 1023 linhas. Também são utilizados dispositivos denominados CCD (dispositivos 

de acoplamento de carga). Os CCD foram inicialmente introduzidos em meados de 

1970 como microcircuitos de silício capazes de gravar imagens de luz visível.  Sua 

aplicação  cresceu  rapidamente  e  são  encontrados  em  uma  ampla  faixa  de 

componentes ópticos e câmaras (KROHMER, 1989).

Atualmente os sistemas de imagem estão sendo substituídos pela tecnologia 

digital  (fluoroscopia  e  fluorografia  digital).  Em  procedimentos  hemodinâmicos,  por 

exemplo, é possível registrar  graficamente,  fixar imagens e avaliar  numericamente, 

entre outros parâmetros, o trajeto e a posição do cateter, as pressões de contratilidade 

miocárdica, a medida de débito cardíaco, a oximetria venosa e arterial e resistências 

vasculares.

2.3 Radiologia Intervencionista

A  radiologia  intervencionista  (RI)  é  uma  especialidade  da  Radiologia  que 

possibilita  uma  avaliação  dinâmica  dos  tecidos  e  estruturas  profundas  do  corpo 

humano por meio de procedimentos minimamente invasivos, guiados por fluoroscopia, 

com  finalidade  diagnóstica  e/ou  terapêutica,  realizados  por  acesso  percutâneo  ou 

outro acesso. Os procedimentos são executados, geralmente, sob anestesia local e/ou 

sedação,  usando  a  imagem  fluoroscópica  para  localizar  a  lesão  ou  o  local  de 

tratamento, tendo a fluoroscopia as funções principais de monitorar o procedimento e 

controlar e documentar a terapia (ICRP, 2000). 

A RI pode ser vista como uma especialidade do presente e do futuro, que ao 

utilizar  modernas  técnicas  de  diagnóstico  e  tratamento,  consagrou-se  nacional  e 
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internacionalmente, de forma definitiva e eficaz. (CANEVARO, 2002). Em particular, os 

procedimentos em cardiologia guiados por fluoroscopia recebem o nome genérico de 

Cardiologia Intervencionista. (WHO, 2000).

Nos últimos anos, tem sido observado um aumento na quantidade, no tipo e na 

complexidade  dos  procedimentos  de  Radiologia  Intervencionista.  Isto  ocorre,  entre 

outras razões, porque alguns procedimentos terapêuticos podem ser realizados sem a 

necessidade de cirurgia, que apresenta maiores riscos para o paciente. Anualmente 

mais  de  um  milhão  de  procedimentos  terapêuticos  guiados  por  fluoroscopia  são 

realizados em Cardiologia. (ICRP, 2000).

2.3.1 Vantagens da radiologia intervencionista

Os procedimentos de RI podem substituir procedimentos cirúrgicos tradicionais 

com  técnicas  minimamente  invasivas,  evitando  ou  reduzindo  substancialmente  o 

tempo de hospitalização do paciente. Permitem também a terapia de uma extensa 

gama de patologias em muitos pacientes e com um custo menor, proporcionando um 

recurso mais econômico e menos agressivo ao paciente com rápida recuperação pós-

operatória. A RI facilita os processos  pré-operatórios, anestesia e a recuperação do 

paciente e é considerada uma intervenção de baixo risco (ICRP, 2000). Com o uso de 

técnicas intervencionistas pode-se reduzir, também, a probabilidade de mortalidade e 

morbidade.

2.3.2 Desvantagem da radiologia intervencionista

Em relação  ao  paciente,  a  principal  desvantagem da  RI  refere-se  às  altas 

doses  ministradas,  atingindo-se  em  certas  situações  valores  de  doses  na  pele 

próximos (ou até superiores) aos limiares para efeitos determinísticos. Por outro lado, 

os procedimentos intervencionistas não substituem totalmente as práticas cirúrgicas.

Em relação aos profissionais que realizam os procedimentos, é necessário que 

o especialista manipule catéteres e outros dispositivos perto do paciente, dentro da 

sala de exames; o pessoal deve permanecer em pé próximo da mesa de exames 

durante  as  fases  dos  procedimentos.  Devido  à  complexidade  e  sofisticação  dos 

procedimentos,  necessita-se  do  auxílio  de  médicos  assistentes,  técnicos  e 

enfermeiros, contribuindo deste modo à exposição de um grande número de pessoas 
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durante  os  procedimentos,  recebendo  doses  maiores  que  em  procedimentos 

convencionais.

As  altas  doses  de  radiação  espalhada  recebida  pelos  indivíduos 

ocupacionalmente  expostos  (IOE)  devem-se  principalmente  aos  longos  tempos  de 

fluoroscopia, ao grande número de imagens adquiridas durante estes procedimentos e 

às altas taxas de doses geradas pelos equipamentos em funcionamento (FAULKNER, 

1997). Em RI, a exposição do trabalhador não é uniforme em todo o corpo, devido a 

vários  fatores,  sendo  um  deles  as  geometrias  de  irradiação  permitidas  pelo 

equipamento; para uma melhor visualização da região a ser investigada, é possível 

alterar o ângulo de incidência do feixe de raios X ao redor do paciente.

A  maior  parte  dos  procedimentos  é  praticada  por  médicos  de  diferentes 

especialidades  como  cardiologistas,  cirurgiões  vasculares,  endoscopistas,  médicos 

não  radiologistas;  que  provavelmente  não  receberam  treinamento  adequado  em 

proteção radiológica  e  efeitos  biológicos  da  radiação.  Tanto  os  médicos  quanto  o 

pessoal de apoio precisam de treinamento adequado em proteção radiológica (ICRP, 

2000).

Da combinação destes fatores que contribuem para altas taxas de dose no 

trabalhador  se  conclui  que  é  necessária  e  essencial  a  aplicação  de  métodos  de 

otimização da proteção radiológica em RI. É particularmente importante garantir que 

as taxa de doses de radiação recebidas pelos profissionais estejam abaixo do limiar de 

aparecimento de efeitos determinísticos (WAGNER et al., 1994).

2.3.4 Aplicações da radiologia intervencionista

Os  procedimentos  pertinentes  a  esta  especialidade  são  bastante  variados, 

utilizando tecnologia de ponta. Suas aplicações mais freqüentes são em cardiologia, 

nas doenças vasculares do cérebro, medula espinhal, tórax e membros (aneurismas, 

máformações  arterio-venosas,  obstruções  arteriais,  etc.),  em  algumas  doenças 

abdominais,  nas  oclusões  vasculares  (artérias  e  veias),  a  área  biliar,  o  trato 

gastrintestinal e para abscessos ou coleções de líquidos. 

Os  procedimentos  técnicos  incluem:  biópsias,  aspirações  de  líquidos  e 

drenagem  de  abscessos,  Angioplastia  Transluminal  Percutânea  com  balão  ou 

colocação de stents (PTA), aspiração mecânica de trombos, trombólisis, recanalização 
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com dispositivos mecânicos ou laser, embolização com materiais diferentes, instalação 

de filtros (veia cava), lisis de estruturas neurais e retirada de corpos estranhos. 

2.3.4.1 Tipos de acessos dos guias e catéteres

Para  acessar  a  região  de  interesse  do  paciente,  nos  procedimentos  de 

cardiologia intervencionista podem ser usados diferentes tipos de acessos, planejados 

de acordo com as peculiaridades do paciente e necessidades específicas. Ou seja, 

dependendo das veias e artérias disponíveis, é selecionado um acesso apropriado que 

as comunicam com a cavidade do coração de interesse para o estudo.

a) Vias de acesso venoso percutâneo

Dependendo do estudo a ser realizado (órgãos a avaliar), são utilizadas veias 

ou artérias, e os acessos podem ser: braquial, femoral ou radial. As principais vias de 

acesso  superficial  por  punção  percutânea,  são  através  das  veias  periféricas  do 

antebraço  e  braço  (veia  mediana  do  antebraço,  mediana  do  cotovelo,  basílica, 

cefálica). Este tipo de acesso é denominado Acesso Braquial (FIGURA 2.8).

b) Vias de acesso profundo

O  acesso  profundo  é  feito  através  das  veias  sub-clávia,  jugular  interna  e 

femoral; o mesmo é indicado quando existe a impossibilidade de acesso subclávio e 

jugular  interno.  Este  aceso tambem é denominado  Acesso Femoral.  A  vantagem 

sobre o acesso Braquial é que na femoral não existem incisões cirúrgicas na virilha 

(MARQUES DE ARAÚJO E MANGIONE, 2006) (FIGURA 2.8).
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FIGURA 2.8. Diferentes acessos: Na artéria Braquial e acesso veia Femoral na virilha.

2.3.5 Cardiologia intervencionista. Estudos hemodinâmicos

A  Cardiologia  Intervencionista  tem  como  objetivo  estabelecer  diagnósticos 

precisos e levar a cabo procedimentos terapêuticos de patologias de coração por meio 

de  técnicas  minimamente  invasivas  e  sob  controle  fluoroscópico.  Alguns 

procedimentos são: coronariografía, ventriculografías, angioplastías, valvuloplastías e 

fechamento de defeitos intra-auriculares. Outros procedimentos em CI são os Estudos 

Electrofisiológicos, para diagnóstico e/ou terapia de problemas de condução elétrica 

do  sistema  circulatório,  como  arritmias  complexas,  colocação  de  marcapassos, 

desfibriladores e ablações anômalas.

a) Angiografia ou Cateterismo Cardíaco (CA)

Os  exames  de  CA  têm  como  objetivo  estudar  a  anatomia  das  artérias 

coronárias e conhecer o grau e a localização da lesão. O acesso geralmente é feito 

através da artéria femoral direita, podendo ser feito através da artéria braquial direita. 

A angiografia coronária é atualmente o exame mais preciso para o diagnóstico 

de problemas cardíacos, como a obstrução de uma artéria do coração. 
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b) Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (PTCA)

A  PTCA com uso de balão é um procedimento invasivo caracterizado pela 

desobstrução mecânica da artéria coronária afetada. Através deste acesso, um tubo 

(cateter) que contém um balão em sua extremidade, é introduzido até o local da lesão 

sob controle fluoroscópico. O médico que executa o procedimento manobra o cateter e 

insufla o balão e comprime a lesão. O resultado deste procedimento é o alargamento 

do vaso, o que permite maior passagem de sangue. Finalmente o cateter é retirado. 

Imediatamente  após  o  procedimento,  a  pessoa  é  conduzida  para  uma  sala  de 

observação e deverá ficar em repouso e com a perna imobilizada.

Os depósitos gordurosos têm uma tendência de se acumularem novamente 

com o tempo. Para reduzir as chances de que isto ocorra, a colocação de um STENT 

coronário  é  recomendada.  Na  FIGURA  2.9  se  mostra  esquematicamente  este 

procedimento.  O  stent é  um  pequeno  tubo  de  aço  inoxidável  trançado  que  é 

introduzido no local onde será feita a angioplastia. O médico que está realizando o 

procedimento manobra o catéter dentro da artéria bloqueada e infla o balão. Isto faz o 

stent coronário  se  expandir,  pressionando-o  contra  a  parede  do  vaso.  Depois  de 

esvaziado e retirado o balão, o stent fica no local permanentemente, mantendo aberto 

o vaso, melhorando o fluxo sanguíneo e aliviando os sintomas da doença coronariana 

(KADIR, 1999).

FIGURA 2.19 Procedimento terapêutico de Angioplastia Transluminar Percutânea.
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2.4 Proteção Radiológica Ocupacional

O controle da dose pessoal é uma tarefa importante e crítica dos programas de 

proteção  radiológica.  Na  RI,  a  avaliação  das  exposições  dos  profissionais  é 

complicada,  devido  à  complexidade  inerente  ao  próprio  procedimento  (DURAN 

REYES, 2007). O uso de ferramentas de radioproteção e a aplicação de boas práticas 

(p.ex.,  correto posicionamento  do  médico  durante  o  procedimento  e  uso  de 

equipamentos de raios X adequados para a prática) podem diminuir  os valores de 

dose efetiva assim como o risco de lesões no cristalino e pele (VAÑÓ, 2003; ACC, 

2007).

Alguns fatores operacionais e técnicos podem contribuir  para o aumento da 

dose dos profissionais que executam procedimentos hemodinâmicos intervencionistas 

(p.e., tensão aplicada ao tubo, corrente elétrica no tubo, tempo de fluoroscopia, área 

irradiada,  número de imagens,  idade,  sexo,  altura  e  peso do paciente) (ZAKOVA, 

2001) se não são ajustados corretamente ou são usados inadequadamente. A seguir 

discutem-se alguns desses fatores.

2.4.1 Parâmetros técnicos do equipamento

2.4.1.1 Colimação: Abrir o colimador envolve altas doses de radiação administradas 

ao  pessoal  envolvido  nos  procedimentos.  Quanto  maior  volume  de  paciente  é 

irradiado, maior é a quantidade de radiação espalhada gerada. Havendo um aumento 

das dimensões do campo em um fator de 2, tanto o volume do tecido exposto como a 

intensidade da radiação espalhada estarão multiplicados aproximadamente por  um 

fator 4.

2.4.1.2 Corrente do tubo (mA): Este fator é diretamente proporcional à quantidade de 

radiação emitida e, portanto, proporcional à radiação espalhada. Duplicar o mA implica 

dobrar a taxa de dose e a dose ao pessoal. Às vezes outras funções de dose do 

equipamento  podem  compensar  este  incremento  sem  modificar  as  doses 

administradas ao pessoal. 

2.4.1.3 Tensão do tubo (kVp): A maioria dos sistemas de fluoroscopia opera sob 

controle  automático  de  brilho  (CAB),  com  diferentes  lógicas  de  controle  do  kVp, 

portanto, é difícil estabelecer uma regra geral para as doses do pessoal com relação 

às variações da tensão do tubo. Sem mudar outros parâmetros, a radiação espalhada 
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é proporcional à tensão do tubo. Altos kVp têm maior poder de penetração dos raios X, 

e pode ser usada uma corrente menor. Este fato produzirá baixas doses aos pacientes 

e  normalmente  as  doses  do  pessoal  não  serão  significativamente  modificadas 

(assumindo um ajuste correto de kVp e mA) (EC, 2000). 

2.4.2 Posicionamento do trabalhador

2.4.2.1 Em relação ao paciente e ao tubo de raios X

Um das medidas mais importantes na proteção contra a radiação é aumentar a 

distância da fonte da radiação. No caso particular de um sistema hemodinâmico, a 

distribuição de dose é bastante complexa. Apesar de a lei do inverso do quadrado da 

distância ser válida, outros fatores interferem na atenuação da radiação, dificultando a 

estimativa dos valores das taxas de doses nos diferentes pontos dentro da sala. Na 

FIGURA 2.20, apresenta-se um exemplo do comportamento das curvas de isodoses 

ao redor  de um sistema hemodinâmico de arco em C.  Da FIGURA 2.20 pode-se 

perceber que um maior afastamento do tubo de raios X resultará em menor exposição 

do trabalhador.

FIGURA 2.20. Perfil da radiação espalhada em um sistema hemodinâmico 
(ICRP, 2000).

Em relação ao paciente, quanto maior o seu volume, maior será a radiação 

espalhada por ele, que poderá atingir o profissional que realiza o procedimento. Assim, 

novamente, é recomendável manter a maior distância possível do paciente, por causa 
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do volume e da lei  do inverso do quadrado (FIGURA 2.21) (VAÑÓ, 2003;  VAÑÓ, 

2006).

FIGURA 2.21. A variação da dose com a lei do quadrado da distância (EC, 2000). 

2.4.2.2 Em relação aos monitores de TV no interior da sala

A radiação espalhada pode alcançar o cristalino dos especialistas, dependendo 

o valor  da dose do posicionamento dos monitores utilizados para visibilização das 

imagens  durante  o  procedimento.  Para  otimizar  a  proteção  radiológica,  uma  boa 

prática consiste em suspender os monitores do teto e possibilitar que sejam móveis. 

(FIGURA 2.22).

FIGURA 2.22.  Posição do monitor preso ao teto (1) paralelo à mesa, em frente ao médico, 
onde o cristalino do trabalhador fica mais exposto do que em (2) posição correta do monitor, 
angulado, de forma que o cristalino fique menos exposto aos raios X.(EC, 2000; VAÑÓ, 2006).
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2.4.2.3 Dependência Angular (Angulação do Arco em C)

Em RI,  são  requeridas  diferentes  angulações  do  sistema  tubo  de  raios  X-

Intensificador de imagem durante o procedimento. Os equipamentos intervencionistas 

são  projetados  para  possibilitar  diferentes  incidências  (FIGURA  2.23).  Segundo 

MORIN (1991), a modificação da posição do tubo de raios X durante o procedimento 

influencia nos valores das doses equivalentes no cristalino e nas mãos do profissional, 

sendo que as maiores contribuições se produzem para a projeção OAD.

FIGURA 2.23. Diferentes incidências de um arco em C. (Figura adaptada 
de MORIN, 1991).

Diferentes  angulações  do  arco  em  C  podem  modificar  a  taxa  de  dose 

espalhada  em  diferentes  pontos  dentro  da  sala  (FIGURA  2.24).  Isto  se  deve  às 

grandes variações na taxa de dose nas proximidades do tubo de raios X (4 – 8 mSv/h), 

e nas proximidades do intensificador de imagem (0,4-0,8 mSv) (VAÑÓ  et al., 1998, 

1998b).
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FIGURA 2.24.  Posição do profissional na sala de hemodinâmica, em uma 
geometria do arco. (VAÑÓ et al., 1998a, 1998b).

A  FIGURA  2.25  mostra  um  exemplo  da  dependência  angular  da  radiação 

espalhada pelo paciente, quando irradiado por um feixe de raios X vertical de cima 

para baixo (tubo de raios X em cima da mesa). Para as condições apresentadas na 

figura,  quanto  maior  o  ângulo  de  espalhamento,  menor  será  a  taxa  de  dose  no 

indivíduo próximo ao paciente.

FIGURA 2.25. Dependência angular e o nível de radiação (EC, 2000). 

2.4.3 Dispositivos de proteção individual

2.4.3.1 Anteparo móvel suspenso do teto

São dispositivos de uso comum para a proteção do indivíduo que fica próximo 

à fonte de raios X, principalmente na região dos olhos e tireóide. O dispositivo deve 
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conter a indicação da equivalência em mm de chumbo e a tensão máxima do tubo 

(kVp) para a qual este valor é aplicado. (FIGURA 2.26).

FIGURA 2. 26. Anteparo suspenso do teto para proteger o profissional (EC, 2000).

No Brasil, A Norma NBR IEC 61331-2 determina as características que devem 

ter os visores plumbíferos para serem adotados em anteparos, portas, paredes ou 

biombos de salas radiológicas.(ABNT,2004a; ABNT, 2004b).

2.4.3.2 Vestimentas de proteção individual

a) Luvas Protetoras

O uso de luvas plumbíferas é recomendado para diminuir o efeito da radiação 

espalhada nas mãos do profissional. É importante ressaltar que o seu uso não implica 

em uma proteção total no sentido de blindar totalmente a passagem da radiação, ou 

seja, recomenda-se não interpor as mãos no feixe por tempos prolongados, a menos 

que seja imprescindível.  Por outro lado, a interposição da luva plumbífera no feixe 

acarreta um aumento na taxa de exposição provocado pelo controle automático da 

exposição para manter o poder de penetração do feixe.

A colimação do feixe é um aspecto importante, uma vez que se o feixe não é 

colimado adequadamente, o risco potencial de exposição das mãos é maior. 
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Nos procedimentos em que as mãos podem receber uma dose equivalente 

superior à dose efetiva, é recomendado o uso de um dosímetro de anel ou pulseira. 

Na decisão de adotar este dosímetro, é importante lembrar que o limite de dose para 

as extremidades é 500 mSv/ano, em comparação com o limite anual de dose efetiva 

para um trabalhador igual a 20 mSv (MS, 1998).

b) Aventais Plumbíferos

A norma NBR IEC 61331-3 define as propriedades de confecção que devem 

ser adotadas pelos fabricantes de forma a garantir a adequada proteção dos usuários 

de vestimentas desta natureza (SOARES, 2006).

A combinação de colete e saia distribui 70% do peso total nos quadris e deixa 

só 30% do peso total nos ombros. A opção existe no mercado com materiais leves, 

que reduzem o peso em 23%. Eles continuam provendo proteção equivalente a 0,5 

mm Pb (para 120 kVp) (FIGURA 2.27).

Figura 2.27. Aventais de proteção: avental de duas peças, (a) proteção leve, (b) e (c) proteção 
fechado leve frontal e de costa (d) proteção de ovário (SOARES, 2006).

Estes dispositivos devem ser avaliados periodicamente a fim de verificar se o 

material  atenuador  possui  trincas  ou  furos  que  possam  minimizar  as  suas 

propriedades de proteção e consequentemente inutilizarem o uso destes dispositivos 

(SOARES, 2006). A  largura do material atenuador no ombro do avental de proteção 

deve ser maior que 11 cm e deve possuir pelo menos 15 cm de material atenuador na 

região posterior dos ombros. Aventais a serem usados em práticas intervencionistas 

devem  possuir  proteção  com  equivalência  em  chumbo  na  região  das  costas  do 

usuário.  Com o objetivo de verificar  a integridade de acessórios e  vestimentas de 
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proteção individual, deve ser realizado o controle de qualidade pelo menos uma vez ao 

ano (MS, 1998). 

Segundo  a  Norma  NBR  IEC  61331-3,  os  aventais  de  proteção  devem 

apresentar uma marcação de forma clara e permanente das seguintes informações: 

nome ou marca do fabricante ou fornecedor; letra designando o tipo de avental de 

proteção;  valor  da espessura equivalente  de atenuação em espessura de chumbo 

expresso com o símbolo Pb seguido pela espessura em milímetros; tensão do tubo de 

raios X utilizada para a determinação do valor da espessura equivalente de atenuação, 

anexada à  marcação dada do valor  da  espessura  equivalente  de atenuação,  pela 

adição de um traço oblíquo seguido pelo valor  da tensão do tubo de raios X,  em 

quilovolts;  símbolos  literais  correspondentes  ao  tamanho  do  avental;  referência  à 

norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004. (SOARES, 2006).

c) Óculos Protetores

O uso dos dispositivos de proteção ocular (FIGURA 2.28) é particularmente 

importante quando as taxas de dose envolvidas são altas e as doses no cristalino do 

especialista podem atingir  valores próximos do limite de dose anual para cristalino 

(150 mSv/ano) (ICRP, 2000; HASKAL E WORGUL, 2004). 

FIGURA  2.28.  Modelo  de  óculos  protetores  de 
cristalino com especificações (EC, 2000).

Alguns trabalhos (VAÑÓ, 2003)  descrevem lesões confirmadas no cristalino 

dos  médicos  intervencionistas  e  da  equipe  de  enfermagem  em  instalações  com 

sistemas de raios X com o tubo sobre a mesa do paciente. As estimativas das doses 

em cristalino do médico intervencionista nestas instalações indicaram que em menos 

de  quatro  anos  seria  possível  de  ultrapassar-se  o  limiar  para  lesões  como  efeito 

inflamatório e morte celular para exposições fracionadas ou exposições prolongadas. 

Para que a proteção ocular seja efetiva, óculos protetores devem possuir blindagens 

laterais para diminuir a dose de radiação nessa direção (VAÑÓ, et al., 1993). 
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2.4.4 Formação e treinamento dos profissionais

A formação do pessoal que opera nas instalações médicas é um dos fatores chave 

para o sucesso da otimização e dos programas de controle de qualidade em proteção 

radiológica (ICRP, 2000; WHO, 2000; VAÑÓ, et al., 2001). Da mesma maneira, vários 

países e organizações, tais como NCRP, AAPM, etc., elaboraram documentos que 

regulamentam a formação dos profissionais ocupacionalmente expostos (WHO, 2000). 

Exige-se  que  os  médicos  possuam  formação  específica  posterior  em  radiologia 

intervencionista.  Nestes  documentos,  sugere-se  que  as  instituições  sejam 

credenciadas  como  centros  educacionais  quando  realizarem  pelo  menos  300 

procedimentos anuais em intervenções de cardiologia intervencionista, ou pelo menos 

100  procedimentos  por  ano  em  intervenções  de  neurorradiologia.  No  Brasil,  a 

Sociedade  Brasileira  de  Hemodinâmica  e  Cardiologia  Intervencionista  tem 

implementado um programa similar. GRONCHI (2004) avaliou as informações de um 

banco  de  dados  de  doses  individuais  de  um  laboratório  de  dosimetria  externa,  e 

observou-se  que  as  doses  dos  médicos  senior eram  menores  que  10  mSv/ano, 

enquanto que os médicos residentes e estagiários receberam doses acima do limite de 

dose efetiva média anual de 20 mSv.

È necessário, em caráter prioritário, além da implementação de mecanismos de 

divulgação  de aspectos  de proteção radiológica  específicos,  o  estabelecimento  de 

normas  que  especifiquem  obrigações  e  responsabilidades,  guias  de  segurança  e 

recomendações em apoio às exigências, baseados na experiência e recomendações 

internacionais.

2.4.5 Outros fatores

Segundo NIKLASON  (1994) existe uma grande variação das taxas de dose 

espalhada pelo paciente. Em campos de radiação complexos e não homogêneos, é 

recomendado  o  uso  de  dois  dosimetros  para  a  avaliação  da  dose  efetiva:  um 

dosímetro sobre o avental ao nível do pescoço (avaliando também tiróide e cristalino) 

e outro sob o avental ao nível da cintura. A dose efetiva E é estimada então a partir de 

ambas leituras. Há evidência experimental de que o uso de um dispositivo protetor no 

pescoço, reduz a dose efetiva em um fator 2. 

A monitoração da área é outro aspecto importante dos programas de proteção 

radiológica, normalmente para estimar periodicamente a dose de radiação em pontos 
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selecionados da sala, analizar a distribução da dose no local e verificar a constância 

da carga de trabalho. Parece importante também normalizar as doses pessoais em 

função da carga de trabalho, em termos do número de procedimentos ou do produto 

kerma-área. Isto permite a comparação direta entre instalações  (PADOVANI,  et al., 

1998).

Equipamentos fluoroscópicos com modos de operação de alta taxa de dose 

deveriam ser providos de uma advertência adicional audível e visual para o operador. 

Os sistemas de fluoroscopia deveriam também incorporar o modo de congelamento da 

última imagem (“last image hold”), por meio do qual os últimos quadros da imagem 

fluoroscópica  são  mostrados  como  uma  imagem  estática  ao  cessar  a  exposição 

fluoroscópica (KROHMER, 1989).

SCHUELER  et  al. (2006)  concluiram  que  a  angulação  do  arco  em  C,  a 

espessura do paciente, a variação dos campos de visão (FOV), o uso de filtração de 

cobre  e  de  colimadores  cardíacos,  são  fatores  preponderantes  na  exposição  do 

profissional.  NEOFOTISTOU  et  al.  (2003)  sugerem  a  obtenção  de  1250  a  1300 

imagens,  como  valor  de  referência  para  os  procedimentos  de  coronariografia  e 

angioplastia coronária, visando otimizar as doses nestes procedimentos. REEK (2004), 

dentre outras considerações, sugere o uso de aparelhos com modo de fluoroscopia 

pulsada como alternativa para reduzir a dose.

2.5. Doses Ocupacionais na prática de Cardiologia Intervencionista

Com o objetivo de determinar o que já havia sido produzido em termos de 

conhecimento científico na área, foi investigada a literatura científica disponível sobre 

doses ocupacionais  em radiologia intervencionista.  Existe um consenso de que se 

trata  de  uma  especialidade  da  radiologia  que  merece  um  tratamento  especial 

fundamentado nas altas doses envolvidas na prática, sendo necessário, entre outras 

coisas, elaborar procedimentos de trabalho visando a otimização da prática.

PEREIRA  et  al. (2003) mencionam a existência de diferentes resultados de 

doses em procedimentos de cateterismo cardíaco. Comprovou que os médicos que 

realizam a introdução do cateter por acesso braquial recebem maiores doses do que 

os que utilizam o acesso femoral, porque ficam em uma posição mais próxima da fonte 

de espalhamento da radiação.
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RODRÍGUEZ  (2004)  investigou  as  doses  anuais  de  seis  cardiologistas, 

supondo que os mesmos realizem 200 exames por ano. Os resultados mostraram 

valores de dose efetiva de 4,8 e 40 mSv/ano. Para as extremidades e cristalino, os 

maiores valores de dose encontrados foram: 17 mSv/ano no cristalino e para as mãos 

e  pés,  de  219  e  103  mSv/ano,  respectivamente.  Observou-se  que  nenhum  valor 

ultrapassou o limite estabelecido por norma. A autora ainda ressalta, uma redução de 

79 a 89% no valor das doses quando se faz uso adequado do avental protetor.

CHONG  et al. (2000) avaliaram as doses dos médicos cardiologistas em um 

serviço de cardiologia.  Os resultados mostraram que o  pulso esquerdo do médico 

recebeu uma dose de radiação de 0,34 mSv por procedimento enquanto que a dose 

no cristalino foi de 0,15 mSv por procedimento. Em média, a dose efetiva foi de 37 

mSv/ano supondo que o médico executasse dez exames de cateterismo cardíaco por 

semana,  ultrapassando  o  limite  ocupacional  anual  (20  mSv).  HENDERSON et  al. 

(1994)  determinaram  as  doses  dos  anestesistas  que  trabalham  nos  setores  de 

hemodinâmica, obtendo valores variando entre 0,2 e 1,8 mSv/mês.

PERES (2004) realizou uma avaliação da distribuição de dose recebida pelos 

profissionais  envolvidos  nos  procedimentos  de  angioplastia  coronária,  arteriografia, 

coronariografia  e  valvuloplastia  mitral,  utilizando  dosímetros  termoluminescentes, 

posicionados em sete diferentes pontos do corpo dos profissionais. Os enfermeiros e 

médicos auxiliares não receberam valores de dose significativos; porém o mesmo não 

foi confirmado para os médicos titulares. Os resultados mostraram a importância do 

uso  do  protetor  de  tireóide.  As  doses  em  coronariografias  foram maiores  quando 

realizadas no modo contínuo de fluoroscopia e por via braquial.

TSAPAKI  (2001)  fez  um  estudo  comparativo  dos  valores  reportados  na 

literatura por vários autores, relativos aos valores médios das doses equivalentes no 

cristalino e mãos dos médicos responsáveis pelos procedimentos de coronariografia e 

angioplastia coronária (TABELA 2.2). Dependendo da carga de trabalho, em algumas 

situações  os  valores  obtidos  poderiam  ultrapassar  os  limites  anuais  de  dose 

equivalente para estes órgãos.
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TABELA 2.2. Comparação de valores médios de dose equivalente (ou faixa) por procedimento, 
nas mãos e cristalino nos exames de angioplastia coronaria e (CA) e angioplastia coronária 
transluminar percutânea (PTCA). (TSAPAKI, 2001)

Doses Equivalentes (mSv/h)

Autores mãos cristalino

Vaño et al., 1998 0,36 (CA e PTCA) 0,36 (CA e PTCA)

Steffenino et al., 1996 0,3 - 0,5 (CA e PTCA) 0,075 (CA e PTCA)

Padovani et al., 1998 0,05(CA) e 0,14(PTCA)

Grant et al., 1993 0,005 - 0,011(CA)

Medeiros et al., 1990 0,68 (CA e PTCA) 0,4 (CA e PTCA)

Li et al., 1995 0,088 (CA e PTCA)

Janssen et al., 1992 0,055 (CA e PTCA)
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CAPITULO 3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Instituição e Serviço de Hemodinâmica

Este trabalho foi desenvolvido no Serviço de Hemodinâmica de um Hospital de 

referência da cidade do Rio de Janeiro. 

Esta instituição além de atender a pacientes, desenvolve atividades de ensino 

e pesquisa. Dentre os quesitos que firmaram a escolha deste hospital, destacam-se a 

possibilidade do efeito multiplicador de conhecimento, por ser um hospital escola, e o 

alto  número de exames realizados,  o que acarreta grandes cargas de trabalho ao 

pessoal envolvido na prática intervencionista. 

O Serviço conta com quatro salas de hemodinâmica, das quais foi escolhida a 

sala  2  (FIGURA  3.1),  onde  são  realizados  procedimentos  exclusivamente  em 

pacientes adultos. Como critério para a seleção da sala considerou-se o parâmetro 

tamanho do paciente, pacientes adultos contribuem mais para o espalhamento do que 

as crianças.

A jornada de trabalho na realização dos procedimentos intervencionistas inicia-

se, normalmente, às 9:00 h. Na sala 2, atendem-se em média dez pacientes por dia, 

encerrando-se as atividades às 23:00 h, após o atendimento de todos os pacientes 

planejados para o dia. Isto ocorre todos os dias úteis da semana. 

A  instalação  conta  com  contrato  ativo  de  serviço  de  manutenção  do 

equipamento e todos os acessórios associados a ele; porém, um programa de controle 

da qualidade dos procedimentos radiológicos que possa ser aplicado por profissionais 

de física medica não é ainda desenvolvido.  Observou-se que tampouco existe um 

supervisor  de  proteção  radiológica.  Alguns  profissionais  demonstraram 

desconhecimento  das  regulamentações  vigentes  sobre  proteção  radiológica  em 

medicina.



FIGURA 3.1. Esboço da Sala 2 do Serviço de Hemodimânica, onde foram realizadas 
as medições deste trabalho.

O Serviço não conta com procedimentos administrativos para assinatura de um 

termo de consentimento livre e esclarecido para autorização da prática por parte do 

paciente ou seus familiares. 

Este  trabalho  foi  realizado  com  a  aprovação  da  Chefia  do  Serviço  de 

Hemodinâmica.

3.2 Materiais

3.2.1 Equipamento de Raios X

O equipamento intervencionista instalado na sala é da marca Siemens, modelo 

Coroskop HIP-T.O.P, (FIGURA 3.2), com faixas de tensões entre 50 e 125 kVp. O 

sistema  dispõe  de  três  modos  de  magnificação  (diâmetro  do  intensificador  de 

imagem): 13, 17 e 23 cm de diâmetro; dois modos de imagem: fluoro e aquisição 

digital, com possibilidade de congelamento da última imagem (LIH). 
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FIGURA 3.2. Sistema SIEMENS - Coroskop HIP-T.O.P. (SIEMENS, 2007).

O equipamento possui controle automático de exposição, de maneira que os 

parâmetros de ajuste são compensados mediante a variação da quilovoltagem, da 

corrente e da largura do pulso. O equipamento dispõe da função CAREFILTER, que 

usa um filtro de 0,2 mm de cobre (FIGURA 3.3). Este filtra os componentes de baixa 

energia do espectro de raios X que não são necessários para criar a imagem. Isto 

causa o “endurecimento” do feixe, reduzindo não somente a dose na pele do paciente, 

mas  também  a  radiação  espalhada  para  o  operador.  Durante  a  fluoroscopia,  o 

espectro de raios X é permanentemente endurecido pela presença deste filtro.  Na 

aquisição  digital,  mediante  o  controle  automático  da  exposição,  é  calculada  a 

equivalência em água do paciente a partir da relação kV/mA e a largura do pulso. 

Dependendo deste valor, o filtro de cobre de 0,2 mm de espessura é automaticamente 

retirado da trajetória do feixe, caso a qualidade da imagem se torne inaceitável como 

conseqüência da alta densidade do paciente. A função CAREFILTER não pode ser 

operada manualmente.
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FIGURA  3.3. Função  CAREFILTER:  Lâmina  de  cobre  na  saída  do 
sistema de colimação do equipamento de raios X. (Foto: L.Canevaro).

O  equipamento  utilizado  neste  trabalho  vem  provido  também  do  chamado 

“colimador cardíaco”, que consiste em lâminas de alumínio que podem ser deslocadas 

para dentro da região irradiada, de modo a compensar efeitos de brilho intenso na 

imagem, quando em alguma região da imagem não há objeto atenuador e o feixe 

incide diretamente sobre o intensificador de imagem (FIGURA 3.4). Mediante a função 

CAREPROFILE,  a  posição  do  filtro  é  mostrada  graficamente  na  última  imagem 

fluoroscópica  (LIH),  de  maneira  que  é  possível  mudar  a  posição  do  filtro  sem 

necessidade da emissão de radiação. 

FIGURA 3.4. Função CAREPROFILE: Filtro “cardíaco” e imagem congelada, 
mostrando a presença do filtro. (Foto: L.Canevaro).

Alguns equipamentos deste modelo têm incorporado um sistema dosimétrico 

do produto kerma-área (cGy.cm2) (função CAREWATCH); porém o equipamento em 

questão não dispunha desta opção.
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Nas FIGURAS 3.5 e 3.6 são apresentadas as telas principal e secundária de 

controle do sistema. Para fluoroscopia, o sistema dispõe dos modos de fluoro contínua 

e pulsada, com pulsos de 0 (contínua), 15 e 30 imagens/s (DPF, FIGURAS 3.5 e 3.6). 

Quanto menor o valor de imagens/s, menor será a exposição na pele, mas também 

será menor a resolução temporal. Existem dois modos de taxa, denominados fluoro e 

fluoro+ (FIGURA 3.6), sendo o modo fluoro o mais usado neste equipamento. Quando 

o  modo  fluoro+  é  selecionado  (fluoroscopia  de  alto  contraste,  em  caso  de  haver 

necessidade de uma alta qualidade da imagem), o sistema aumenta a dose na entrada 

do intensificador de imagem com menores valores da quilovoltagem, em relação ao 

modo fluoro. No modo fluoro+, um alarme sonoro é acionado durante a emissão da 

radiação.

FIGURA 3.5. Tela  principal  do sistema de controle  do equipamento de raios X. 
(Foto: L.Canevaro).

Na parte superior central da tela são apresentados os parâmetros de exposição 

durante a fluoroscopia (kV, mA, largura do pulso), ou da aquisição digital (indicando 

também na parte inferior central o número de pulsos por segundo, B/s, e o tempo 

máximo de aquisição digital, em segundos), segundo seja o modo utilizado. 

No modo de aquisição digital, é possível selecionar a freqüência e o tempo 

máximo de aquisição (FIGURA 3.6, parte inferior). O sistema oferece opções de quatro 

diferentes de programas, P1, P2 (alta dose), P3 e P4 (baixa dose); em função desta 

escolha, o equipamento trabalha com algoritmos de controle automático de exposição, 

programados internamente, e o valor de tensão e a largura do pulso são derivados do 

tipo  escolhido.  Recomenda-se  usar  30  imagem/s,  para  aquisição  ventricular, 

apropriada  para  estudo  de  sístoles  e  diástoles,  e  15  imagens/s,  para  artérias 
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coronárias (SIEMENS, 2007). A taxa de doses da aquisição de imagem para artéria 

coronária (15 imagem/seg), economiza 50 % da dose comparada com 30 imagem/s, 

porém  se  tem uma  baixa  resolução  temporal.  Na  tela  são  apresentadas  também 

informações  como  tempo  de  fluoroscopia,  modo  de  fluoro/digital  que  está  sendo 

utilizado, assim como um botão para zerar o tempo acumulado de fluoroscopia após 5 

minutos de exposição.

FIGURA 3.6. Tela secundária do sistema de controle do equipamento de raios X. 
(Foto: L.Canevaro).

As especificações técnicas de cada acessório  e equipamento associado ao 

sistema (FIGURA 3.7) são detalhados a seguir (TABELA 3.1).
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TABELA  3.1.  Detalhe  do  equipamento  SIEMENS  -  Coroskop  HIP  -  T.O.P.  com  as 
especificações técnicas. (SIEMENS, 2007)

COMPONENTES DO SISTEMA

Gantry COROSKOP HI-P; versão de plano simples.

Mesa do Paciente KOORDINAT; mesa montada no piso.

Sistema Digital de Imagem HICORT T.O.P; sistema digital de imagem on-line.

Arquivo Digital ACOM T.O.P.

COMPONENTES DO SISTEMA DE IMAGEM E GERADOR DE RAIOS X

Sistema de Imagem SIRECON 23-3 HDR: intensificador de imagem, com 3 modos de 
magnificação (13,17,23 cm de diâmetro).
VIDEOMED S: câmara de vídeo.
SIMOMED H: monitor de vídeo.
MTS: sistema de monitor suspenso do teto.
ARRITECHNO: câmara de cine.
VIDEOREC: gravação em S-VHS.

Gerador de Raios X POLYDOROS IS-C; gerador.
ANGIOMATIC; controle automático do brilho.
MAGALIX 125/30/82; Tubo de raios X.
CARDIAC COLLIMATOR; unidade de colimação.
Multipulsos, trifásico para 1000/3000/8600 rpm.
Voltagem do tubo de 50-125.

Sistema de Comunicação T.O.P - net; fibra óptica network.

Injeção de Contraste ANGIOMAT 6000

FIGURA 3.7. a) Arco em C; b) Sistema de imagem; c) Gerador. (Foto: L.Canevaro).
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O  arco  em  C,  modelo COROSKOP  HIP  T.O.P  tem  as  características 

apresentadas na TABELA 3.2.

TABELA 3.2. Dados técnicos do arco em C COROSKOP HIP.T.O.P. (SIEMENS, 2007).

Sistema de Angulação do Arco C
Incidência OAD/OAE Angulação máx. 1200/1200.

Incidência CRAN/CAUD Máx. 550/450.

Velocidade variável 00 até máx. 200/s OAD/OAE.
00 até máx. 150/s CRAN/CAUD.

Distância foco-isocentro (DFI) 750 mm.

Distância foco-intensificador de imagem (DFII) 875 mm - 1175 mm (±10 mm).

Distância piso-isocentro 1050 mm.

Peso Aprox. 520 kg.

Outro componente importante dentro do sistema hemodinâmico é a mesa do 

paciente, modelo KOORDINAT (FIGURA 3.8). A mesa está montada sobre o piso no 

centro  longitudinal  da  sala,  e  a  sua rotação é  possível  mediante  um único  ponto 

situado no piso, para possibilitar diversos movimentos do arco em C. 

FIGURA 3.8. Mesa KOORDINAT do equipamento de raios X utilizado neste trabalho. 
(Foto: L.Canevaro).
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Na TABELA 3.3 são especificadas as características técnicas da mesa.

TABELA 3.3.  Dados técnicos da mesa KOORDINAT do equipamento de raios X utilizado. 
(SIEMENS, 2007).

3.2.2 Instrumentação utilizada

Para  realizar  as  medições  da  taxa  de  kerma  no  ar,  foram  utilizados  dois 

Sistemas Dosimétricos Radcal modelo 9015, cujas características são detalhadas na 

TABELA 3.4. Estes medidores são apropriados para medidas de taxas de kerma no ar 

na faixa de energias utilizadas normalmente em radiodiagnóstico (50-150 keV).

TABELA 3.4. Especificações técnicas do detector de radiação. (RADCAL, 2005).

SISTEMA DOSIMÉTRICO RADCAL MODELO 9015 – No. Série 0968

Faixa da Taxa de medição 1 μGy/h – 575 mGy/h

Faixa da Dose 0,1 nGy/h – 7 Gy

Exatidão na calibração ± 4%, para 150 kVp y 10,2 mm Al HVL

Resolução 0,1 nGy

Dependência da Taxa de 
exposição

+0%, -5%, 0,01 μGy/h até 200 mGy/h, -10% para 650 
mGy/h (médio).

Dependência energética  ± 5%, na faixa de 33 keV a 1,33 MeV.

Câmara de Ionização 10X5 – 
1800cc (1) No. Série 17733

Câmara de Ionização 10X5 – 
1800cc (2) No. Série 9962

DADOS TECNICOS – MESA KOORDINAT
Altura Min. 775 mm até máx. 1200 mm

Topo Comprimento: 2200 mm - Largura: 430 mm

Al - Equivalente < 1,0 mm (100 kV - HVL 2.7 mm Al)

Translação Longitudinal Máx. 1250 mm

Translação Lateral Máx. 300 mm (±150 mm)

Rotação +900/-300

Material Fibra de carbono
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Estes detectores são calibrados a 22 oC e 101,3 kPa. Foi utilizado também um 

termo-higrômetro  marca  INSTRUTHERM,  modelo  HT-210,  para  medir  pressão  e 

temperatura da sala de exames durante a realização das medições de taxa de kerma 

no ar com o sistema RADCAL.

3.2.3 Objeto espalhador

Foi utilizada uma caixa plástica de 40 cm x 26 cm x 17 cm, com capacidade 

para 20 litros de água, como simulador de tórax de um paciente que atenua o feixe de 

raios X.

3.2.4 Planilhas

Foi elaborado um formulário para coleta de dados das taxas de kerma no ar 

medidas na sala de Hemodinâmica (Apêndice 1) em pontos identificados com número 

e letras (vide parágrafo 3.3.2.1). Foi construída também uma planilha em EXCEL para 

tratamento e avaliação dos dados coletados (Apêndice 2).

3.3 Métodos

3.3.1 Estudos preliminares

Antes  de  programar  as  medições  de  radiação  nas  áreas  de  trabalho  foi 

necessário fazer um reconhecimento do cenário e levantamento de dados pertinentes 

à rotina de trabalho que influenciam as doses de radiação nos trabalhadores, como 

informações básicas para simular as condições de operação durante as medições e 

informações para a estimativa de dose.

46



3.3.1.1 Seleção dos procedimentos de hemodinâmica de interesse

Como  no  Serviço  eram  realizados  diferentes  tipos  de  procedimentos 

intervencionistas,  o  primeiro  passo  foi  selecionar  destes  procedimentos  os  mais 

críticos  em  termos  de  contribuição  de  dose  aos  trabalhadores.  Um  parâmetro 

importante foi a freqüência de exames. Para tal, fêz-se um levantamento de tipos e 

freqüências  dos  exames  de  intervencionismo  a  partir  dos  registros  de  dados  do 

Serviço, para o ano de 2005. Optou-se pelo exame mais freqüente nas categorias 

diagnóstico  e  intervencionismo.  Dentre  os  procedimentos  realizados  na  sala  de 

hemodinâmica considerada,  os de interesse para este trabalho foram divididos em 

duas categorias:

• Intervenções  diagnósticas:  Angiografias  coronárias  (Cateterismos  cardíacos) 

(CA), e 

• Intervenções  terapêuticas:  Angioplastias  coronárias  transluminar  percutânea 

(PTCA).

3.3.1.2 As rotinas dos exames

De dezembro de 2006 a maio de 2007 foi realizado um acompanhamento das 

práticas  do  serviço  com  o  objetivo  de  determinar  os  protocolos  médicos  dos 

procedimentos intervencionistas, a dinâmica dos campos de radiação gerados durante 

os procedimentos médicos e o posicionamento dos profissionais envolvidos nestes 

campos de radiação. 

Foram registrados os seguintes parâmetros:

- procedimento médico de intervenção;

- posicionamento da equipe;

- incidência do feixe primário, ou ângulação do arco em C: projeções Oblíqua 

Anterior  Direita  (OAD),  Oblíqua Anterior  Esquerda (OAE) e Antero-Posterior 

(AP).

- parâmetros técnicos de operação: 
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-  tensão e  corrente  aplicada ao tubo  de  raios  X  (fluoro  e  aquisição 

digital), largura e freqüência do pulso em cada modo, modo de taxa de dose 

em fluoro, tempo total do procedimento;

- programa interno do equipamento de raios X (P1, P2, P3 e P4);

- magnificação.

3.3.2 Métodos de Medição

Previamente à realização das medições dos níveis de exposição na sala de 

exames,  foi  necessário  proceder  à  avaliação  de  parâmetros  relevantes  do 

equipamento que caracterizam seu desempenho (OLIVEIRA DA SILVA et al., 2006). 

Esta é uma prática de rotina, para garantir o bom funcionamento do equipamento de 

raios  X.  O  equipamento  apresentou  ótimas  condições  de  funcionamento,  estando 

todos os parâmetros medidos dentro das tolerâncias estabelecidas.

A  seguir,  procedeu-se  à  medição  dos  níveis  de  exposição  dentro  da  sala 

(mapeamento dos níveis de radiação).

3.3.2.1 Medição dos níveis de exposição em diferentes pontos da sala. Definição 
de pontos de amostragem

Com o objetivo de medir o grau de exposição em diferentes pontos dentro da 

sala  de  procedimentos,  foi  definido  um  sistema  de  coordenadas.  Para  facilitar  a 

definição dos pontos, fêz-se coincidir  o sistema de coordenadas com as placas de 

revestimento do piso, que eram quadradas de 0,60 m por 0,60 m. Assim, os pontos de 

amostragem eram identificados no piso, separados a uma distância de 60 cm.

No sistema de coordenadas, as linhas paralelas ao eixo longitudinal da mesa 

foram denominadas com as letras A, B, C, D e E, e as linhas perpendiculares à mesa 

com os números 1, 2, 3, 4 e 5 e -1, -2, -3 e -4, como é mostrado na FIGURA 3.9. Com 

esta definição, o ponto 1A correspondia à posição do comando da mesa (FIGURA 

3.10),  geralmente  onde  permanece  o  médico  durante  as  intervenções.  Em alguns 

pontos  do  sistema  de  coordenadas  não  foi  possível  realizar  medições,  devido  à 

presença de objetos ou obstáculos tais como móveis, lixeiras e colunas, assim como 

componentes do próprio equipamento de raios X (arco em C e braço do arco, tubo de 
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raios X e intensificador de imagem nos casos das angulações OAE e OAD), por isso 

eles não foram marcados no revestimento.

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

-4E - 3 E - 2E -1 E 1E 2E 3E 4E E

- 4D - 3D - 2 D
- 1 D

1D 2D 3D 4D 5D D

- 4 A - 3 A -2A
- 1 A

1A 2A 3A 4A 5A A

- 4 B - 3B - 2 B - 1 B 1B 2B 3B 4B 5B B

- 2 C - 1 C 1C
C

FIGURA 3.9. Croqui da sala, definição do sistema de coordenadas e identificação dos 
pontos de medição.
 

FIGURA 3.10. Identificação dos pontos de medição no piso da sala e 
detalhe dos pontos 1A e -1A. (Foto: L.Canevaro).

Em cada um destes pontos, foram efetuadas medições na grandeza taxa de 

kerma no ar em diferentes alturas (tomando como referência um homem padrão de 
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1,60 m

1,30 m

1,00 m

0,85 m

0,50 m

1,70 m de altura) a partir do nível do piso, como pode ser visto na FIGURA 3.11. As 

alturas de medição foram:

 1,60 m, para amostragem da região dos olhos (cristalino);

 1,30 m, para amostragem da região do tórax. A importância deste ponto é 

que  representa  o  lugar  onde  deve  ser  posicionado  o  monitor  individual 

quando se deseja avaliar o equivalente de dose pessoal [Hp(d)]1, e a dose 

efetiva (E);

 0,85 m, para amostragem da região das gônadas;

 0,50 m, para amostragem da região da pele do joelho.

FIGURA 3.11. Diferentes alturas consideradas para medir em cada ponto 

da sala. (Foto: L.Canevaro).

Além dessas quatro alturas, foram realizadas medições na altura de 1,00 m, 

somente nos pontos 1A, 2A, 1D, 2D, -1A, -2A, -1D, -2D, ao redor da mesa de exame, 

simulando a região das mãos para avaliar dose nas extremidades superiores.

No total, foram realizadas medições em 32 pontos para a projeção OAD, 33 

para a OAE e 37 para a AP, com um total de medições de 134 para OAD, 138 para 

OAE e 156 para AP.

1 Hp(d):é o equivalente de (H) em um ponto do tecido mole a uma profundidade, d, abaixo e um 
abaixo de um ponto especificado no corpo. A unidade SI é o Sv. (ICRU, 1993)
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3.3.3 Condições de medição

Foram realizadas medições da taxa de kerma no ar  reproduzindo algumas 

condições de trabalho observadas durante os procedimentos. O simulador foi colocado 

sobre a mesa de exames na posição em que ficaria o tórax de um paciente submetido 

a exame, com o isocentro do equipamento coincidente com o centro do simulador. 

Para  a  simulação  do  espalhamento  foram  escolhidas  as  configurações 

geométricas do arco mais representativas da prática; e são detalhadas a seguir:

3.3.3.1  OAD - Obliqua Anterior Direita (+35o), modo fluoroscópico:

16 mA, 80 kV, modo fluoro pulsada com DPF = 30 f/s, DFI = 1,00 m. Programa 

P2,  e  posicionamento  da  mesa:  vertical  +2;  horizontal  +40;  diagonal  -3,  modo  de 

magnificação = 13 cm. Tamanho de campo de irradiação na superfície do simulador = 

49,5 cm2.

3.3.3.2  OAD - Obliqua Anterior Direita (+35o), modo aquisição digital:

695 mA, 66 kV, modo cine pulsado com 15 f/s, DFI = 1,00 m. Programa P2, e 

posicionamento  da  mesa:  vertical  +2;  horizontal  +40;  diagonal  -3,  modo  de 

magnificação = 13 cm. Tamanho de campo de irradiação na superfície do simulador = 

49,5 cm2.

Na FIGURA 3.12 se mostram as posições do arco, do médico e do paciente 

para a projeção OAD.

3.3.3.3 OAE - Obliqua Anterior Esquerda (- 35o), modo fluoroscópico:

16,9  mA,  86  kV,  modo  fluoro  pulsada  com  DPF  =  30  f/s,  DFI  =  1,00  m. 

Programa P2,  e  posicionamento  da  mesa:  vertical  +2;  horizontal  +40;  diagonal  -3, 

modo de magnificação = 13 cm. Tamanho de campo de irradiação na superfície do 

simulador = 49,5 cm2.
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3.3.3.4  OAE - Obliqua Anterior Esquerda (- 35o), modo aquisição digital:

715 mA, 70 kV, modo cine pulsado com 15 f/s, DFI = 1,00 m. Programa P2, e 

posicionamento  da  mesa:  vertical  +2;  horizontal  +35;  diagonal  -3,  modo  de 

magnificação = 13 cm. Tamanho de campo de irradiação na superfície do simulador = 

49,5 cm2.

Na FIGURA 3.13 se mostram as posições do arco, do médico e do paciente 

para a projeção OAE.

FIGURA 3.12. Angulação do arco em C, posições do médico e do paciente,  na 
projeção OAD (+35º). 

FIGURA 3.13. Angulação do arco em C, posições do médico e do paciente,  na 
projeção OAE (-35º).
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3.3.3.5  AP – Antero-Posterior (cranial 0o/caudal 0o), modo fluoroscópico:

11,9  mA,  80  kV,  modo  fluoro  pulsada  com  DPF  =  30  f/s,  DFI  =  1,00  m. 

Programa P2,  e  posicionamento  da  mesa:  vertical  +2;  horizontal  +40;  diagonal  -3, 

modo de magnificação = 13 cm. Tamanho de campo de irradiação na superfície do 

simulador = 49,5 cm2.

3.3.3.6  AP – Antero-Posterior (cranial 0o/caudal 0o), modo aquisição digital:

500 mA, 66 kV, modo cine pulsado com 15 f/s, DFI = 1,00 m. Programa P2, e 

posicionamento  da  mesa:  vertical  +2;  horizontal  +40;  diagonal  -3,  modo  de 

magnificação: 13 mm. Tamanho de campo de irradiação na superfície do simulador = 

49,5 cm2.

Na Figura 3.14 se mostram as posições do arco, do médico e do paciente para 

a projeção AP.

FIGURA 3.14. Posição do arco em C, do médico e do paciente na projeção AP.

Dos parâmetros acima descritos, a tensão e a corrente aplicada ao tubo foram 

automaticamente  determinados  pelo  programa  padrão  selecionado,  P2.  Os  outros 

parâmetros foram selecionados manualmente. 

3.3.4 Procedimento de medição

Os passos seguidos para realizar as medições foram os seguintes:

 Marcação no piso dos pontos de acordo com o sistema de coordenadas 

definido;
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 Ligação do sistema dosimétrico para sua estabilização;

 Medição da temperatura e da umidade da sala com um termo- higrômetro 

calibrado  de  acordo  com as  normas  de  INMETRO.  Os  valores  obtidos 

foram utilizados na correção automática das leituras da taxa de kerma no ar 

do sistema dosimétrico Radcal 9015;

 Posicionamento do objeto espalhador sobre a mesa de exame;

 Seleção  de  parâmetros  técnicos,  geometria,  angulação  e  modos  de 

operação do equipamento;

 Posicionamento  da  câmara  de  ionização  em  um  ponto  definido 

previamente. Tomaram-se os cuidados necessários para que a câmara de 

ionização que media a taxa de kerma no ar não recebesse contribuição de 

radiação espalhada de nenhum objeto próximo a esta, como por exemplo, o 

próprio corpo da pessoa que a segurava;

 Irradiação do simulador com a técnica escolhida;

 Medição da taxa de kerma no ar no ponto definido, às diferentes alturas 

estabelecidas. Repetir o procedimento para todos os pontos definidos no 

piso da sala e para todas as alturas;

 Registro dos dados em uma planilha elaborada “ad-hoc”, (APÊNDICE 1) 

com todas as especificações necessárias. 

Com objetivo de otimizar o procedimento de aquisição de dados, foi adotado o 

valor 20 µGy/h como nível inferior de medição. Isto é, valores menores que este foram 

considerados desprezíveis, e não foram registrados.

3.3.5 Incertezas das medições

Para determinar as incertezas associadas às medições, foram estimados os 

parâmetros que influenciam nos resultados deste trabalho. Estes fatores são:

• Posicionamento da câmara no plano de referência: tanto horizontalmente como 

verticalmente: ± 20 mm; 

• Reprodutibilidade do posicionamento do simulador (objeto espalhador):  ± 20 

mm;

• Exatidão na calibração da câmara: ± 4% (RADCAL, 2005);
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• Dependência da taxa de exposição: -10%;

• Dependência energética: ± 5%;

• Rendimento do tubo de raios X: ± 5%;

• Umidade, pressão e temperatura:  Estes fatores não foram incluídos no cálculo 

da incerteza, devido a que este parâmetros são mantidos constantes na sala de 

exames, e a sua flutuação foi considerada desprezível. 

A partir dos fatores identificados como fontes de incertezas, foi construída uma 

tabela para calcular  a incerteza padrão expandida relativa.  Foi  utilizado o fator  de 

abrangência k = 2, para nível de confiança de 95%.

3.3.6 Estimativa da exposição do trabalhador durante um procedimento

Com o objetivo de ter uma estimativa da exposição do profissional em uma 

região específica do seu corpo durante um procedimento real, foi calculada a dose 

equivalente no cristalino e nas mãos, a partir dos valores medidos da taxa de kerma 

no ar nas alturas de 1,60m e 1,00m. Foi simulado o caso em que o médico titular 

realiza 10 angiografias, trabalhando 5 dias por semana e 50 semanas por ano. Este 

cálculo foi realizado utilizando as projeções mais freqüentes, o número de imagens 

(aquisição  digital)  e  os  valores  médios  de  corrente  e  tempos  de  fluoroscopia, 

observados no Serviço.
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CAPITULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Reconhecimento do cenário e levantamento de dados pertinentes à rotina de 
trabalho

4.1.1 Freqüência de Exames do Serviço de Hemodinâmica

Os  resultados  do  levantamento  de  tipos  e  freqüências  dos  procedimentos 

intervencionistas  a  partir  dos  registros  de  dados  do  Serviço  de  Hemodinâmica 

estudado, durante o ano de 2006-2007,  são mostrados  na Tabela 4.1. Nesta tabela 

são apresentadas as distribuições anuais e a média mensal por tipo de procedimento 

intervencionista. Os mais representativos foram procedimentos de diagnóstico (CA) e 

terapêuticos (PTCA), tanto para adultos e pacientes pediatricos. 

TABELA 4.1. Freqüência média mensal de exames (Total/ano e média/mensal). Fonte: Banco 
de dados 2006/7 do Serviço de Hemodinâmica.

Freqüência dos Exames

Exames Ano 2006 Média/mês Ano 2007 Média/mês

Angiografias Coronárias. 
Adultos e Crianças (CA). 4.206 350,5 4.141 345,1

Angioplastias adultos (PTA). 855 71,3 785 65,4

Intervenções hemodinâmicas 
infantis (PTA). 269 22,4 711 59,3

Total 5.330 444,2 5.637 469,8

4.1.2 Descrição das Rotinas de Trabalho

Observou-se  que  na  maioria  dos  casos,  um  único  médico  intervencionista 

realiza o procedimento e a equipe de apoio formada por tecnólogos, enfermagem, 

médico  anestesista  e, às  vezes,  um  médico  assistente  (geralmente  um  médico 



residente), ficam esperando na sala de controle e entram na sala de exames para 

prestar ajuda quando for necessário. Ou seja, durante os procedimentos, a equipe não 

fica o tempo inteiro do exame dentro da sala sendo exposta desnecessariamente. Este 

comportamento é relevante devido a que em muitos serviços os integrantes da equipe 

são  expostos  sem  necessidade,  porque  acompanham  os  exames  posicionados 

próximos da área de irradiação durante todo o procedimento.

O paciente é deitado na mesa na posição supino. O médico intervencionista 

sempre se coloca do lado direito do paciente e ao lado esquerdo se posicionam o 

pessoal de enfermagem e o médico anestesista, quando necessário.

Nos exames analisados foram observadas duas técnicas de acesso percutâneo 

para  a  introdução  do  cateter  no  paciente:  acesso  braquial  e  acesso  femoral.  No 

Serviço de Hemodinâmica estudado, a via de acesso femoral somente é utilizada em 

caso de haver dificuldade na procura da artéria braquial. Geralmente o acesso femoral 

é praticado na maioria dos pacientes de sexo feminino.

Pelo  protocolo  do  Serviço,  sempre  que  possível,  o  acesso  é  realizado  via 

braquial  direita.  Por  este  acesso  o  procedimento  é  menos  invasivo  ao  paciente, 

realizado através de uma pequena incisão com anestesia local e sedação, implicando 

um curto período de internação hospitalar e é de menor custo quando comparado com 

os outros procedimentos (como o acesso via femoral).

O médico intervencionista fica próximo ao braço direito do paciente (ponto 1A, 

FIGURA 4.1) quando o acesso é braquial, e próximo ao membro inferior direito do 

paciente  (ponto  2A)  quando o  acesso é  via femoral.  O médico assistente quando 

presente fica na posição 2A e 3A, para os acessos respectivos. Em ambos os casos, o 

anestesista, quando presente, fica posicionado no ponto 1D e a enfermagem circula 

predominantemente do lado esquerdo do paciente.
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FIGURA 4.1. Posicionamento do médico intervencionista 
e anestesista nos diferentes tipos de acesso do catéter. 

4.1.3 Técnicas de Irradiação nos exames

No período de estágio  no  serviço  de  Hemodinâmica,  foram acompanhados 

cerca  de  50  procedimentos,  tanto  de  angiografia  coronária  como angioplastia.  Os 

valores mais freqüentes dos parâmetros técnicos foram:

a) Modo Fluoroscopia: (Fluoroscopia Digital Pulsada)

Técnica mais utilizada:  corrente de (16 ± 2) mA e tensão de (87 ± 15) kV 

aplicadas ao tubo de raios X; no modo de pulso com a largura de pulso de (5,4 ± 0,9) 

ms. A freqüência de pulsos de fluoro,  DPF, utilizada na maioria dos casos foi de 30 

imagens/s (85%), e só em 15% do total foi selecionado DPF de 15 imagens/s.

b) Modo Aquisição de Imagem

Técnica mais utilizada: corrente de (602 ± 251) mA e tensão de (88 ± 17) kV 

aplicados ao tubo de raios X; largura do pulso (6 ± 1) ms; (129 ± 32) imagens por série 

com uma freqüência de 15 imagens/s.

c) Programas Padrões

O programa padrão comumente utilizado foi o PROGRAMA P2, com valores 

prefixados do controle automático de brilho.

d) DFI (distância entre o foco do tubo e a entrada do intensificador de imagem).

Foi utilizado 1,18 m, em todos os exames amostrados. 
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e) Magnificação

Neste Serviço, para a realização de angioplastias coronárias (PTCA), sempre o 

modo de magnificação utilizado foi  o de 13 cm. Já no protocolo para a prática de 

angiografia coronária (PTA), o modo de magnificação utilizado foi de 17 cm. 

f) Angulação do Arco

A projeção OAE é a mais utilizada (49%), em que o tubo de raios X fica mais 

perto do médico intervencionista. Na projeção OAD (40%), o intensificador de imagem 

fica próximo do médico intervencionista. O grau de inclinação do arco, para ambas as 

projeções, varia entre 25º e 48º. A projeção menos utilizada é a AP (11%).

4.2  Levantamento  dos  níveis  de  exposição  dentro  da  sala  de  exames 
(mapeamento da sala)

A grandeza medida neste trabalho foi a taxa de kerma no ar, em unidades de 

µGy/h, e as medições foram realizadas segundo a metodologia descrita no Capítulo 3, 

para as projeções Oblíqua Anterior  Direita  (OAD),  Antero-posterior  (AP)  e Oblíqua 

Anterior  Esquerda (OAE). Em todos os casos,  cada valor  da taxa de kerma no ar 

apresentado tem uma incerteza associada de 16%, calculada segundo os resultados 

apresentados na Tabela 4.2.

Os  resultados  brutos  das  medições  de  taxa  de  kerma  no  ar  medidas  nos 

pontos mostrados na FIGURA 3.9, estão compilados no Apêndice 2. Para uma melhor 

compreensão destes valores de medições, os dados são apresentados na forma de 

um esquema da sala com os valores numéricos das taxas de kerma no ar em cada 

ponto, para cada uma das incidências estudadas. 
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TABELA 4.2.  Percentagem assumida  para  cada  fator  que  influencia  nas  incertezas  nesta 
medição.

FATORES
Valor

Tipo
Distribuição de 
Probabilidade

Divisor Incerteza
Padrão

% %
Posicionamento da 
câmara no plano de 
referência:

- Horizontalmente
- Verticalmente

2
2

A
A

Retangular √3
1,16
1,16

Reprodutibilidade do 
posicionamento do 
simulador (objeto 
espalhador)

5 A Retangular √3 2,88

Exatidão na 
calibração da câmara

4 B Retangular √3 2,31

Dependência da taxa 
de exposição

10 B Retangular √3 5,78

Dependência 
energética

5 B Retangular √3 2,88

Rendimento do tubo 
de raios X

5 B Retangular √3 2,88

Incerteza padrão combinada relativa uc (%) =                                                                8,06

Incerteza padrão expandida relativa U (%) k = 2 para nível de confiança de 95%.                     16,12

Os valores  foram classificados  em  faixas  numéricas,  atribuindo-se  tons  de 

cinza para cada faixa, conforme apresentados na TABELA 4.3.

TABELA 4.3. Escala de tons de cinza atribuída às faixas de valores da taxa 
de kerma no ar.

Faixa de Taxa de 
kerma no Ar 

(μGy/h)
Escala de Cinza Tom de cinza –código

Não foi medido Branco

< 250 15% cinza    -     217

251 – 500 30% cinza    -     179

501 – 1500 45% cinza    -     140

1501 – 2500 60% cinza    -     102

2501 – 3500 75% cinza    -      64

3501 – 4500 85% cinza    -      69

> 4500 Preto            -      00
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4.2.1 Projeção Obliqua Anterior Direita – OAD (+35º)

Na FIGURA 4.2 apresenta-se a distribuição das taxas de kerma no ar medidas 

(modo de aquisição e modo fluoro) nos diferentes pontos da sala de exames, para as 

diferentes alturas em cada ponto.

Observa-se  que  para  todos  os  pontos,  as  taxas  de  kerma  no  ar  foram 

sistematicamente menores no modo fluoro do que no modo aquisição. Isto se deve ao 

fato das técnicas utilizadas serem diferentes; no modo fluoro o equipamento utiliza 

correntes da ordem de 15 mA e em aquisição, de 600 mA. 

Na FIGURA 4.3 representa-se somente a distribuição das taxas de kerma no ar 

no modo aquisição. Os pontos do gráfico à direita da linha pontilhada representam as 

taxas de kerma no ar medidas do lado esquerdo do paciente (próximos ao tubo de 

raios X nesta projeção), e os pontos à esquerda desta linha, representam as taxas de 

kerma no ar medidas do lado direito do paciente (lado do intensificador de imagem 

nesta  projeção).  Os  pontos  do  eixo  X  são  organizados  a  fim  de  representar 

separadamente os perfis das fileiras paralelas ao eixo longitudinal da mesa (isto é: C, 

B,  A,  D,  E),  separados  por  um  espaço.  Cabe  lembrar  que  para  cada  altura,  as 

medições foram realizadas somente em pontos da sala separados 0,60 m entre si; 

portanto, a linha que une estes pontos (dentro de um perfil) não representa os valores 

de kerma em pontos intermediários, tendo sido traçada somente para fins de facilitar a 

visibilização do comportamento da taxa de kerma em cada altura e posição dentro da 

sala. Para os pontos em que não se realizaram medições (e.g., -4B, -4C), ou para os 

pontos onde o valor medido é abaixo do nível de registro (< 200  µGy/h), a linha de 

continuidade foi interrompida no gráfico. 
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MODO AQUISIÇÃO DIGITAL                                                            MODO FLUORO
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FIGURA 4.2. Distribuição da taxa de kerma no ar (μGy/h), nas diferentes alturas dos pontos na 
sala de exames (modo aquisição digital e fluoro) para a projeção OAD (+35º). 
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Na FIGURA 4.2 pode-se observar  que,  de maneira geral,  a  distribuição do 

kerma  no  ar  em  ambos  os  modos  (aquisição  digital  e  fluoro)  segue  o  mesmo 

comportamento  em  todos  os  pontos  da  sala.  Os  pontos  nos  quais  se  observam 

maiores variações são aqueles mais próximos do paciente, já que a contribuição da 

radiação espalhada é mais significativa para posições próximas do tubo de RX. No 

modo aquisição,  as taxas de kerma no ar  atingiram, em muitos casos,  valores da 

ordem de 4 a 5 vezes maiores que as mesmas taxas no modo fluoro, demonstrando a 

importância do uso racional da aquisição de imagens no modo aquisição digital. De 

maneira geral, as taxas foram maiores do lado em que está posicionado o tubo de 

raios X, à esquerda do paciente.

As taxas de kerma no ar  no modo fluoroscópico atingiram nos pontos mais 

críticos valores da ordem de mGy/h: 1943 μGy/h (ponto 1D) e 2130 μGy/h (ponto.-1E), 

na  altura das gônadas.  Na altura de 1,60 m,  simulando a região do cristalino,  as 

maiores taxas de kerma no ar foram medidas nos pontos -1E, 1D e –1A, pontos ao 

redor  do  tubo  de  raios  X  e  região  por  onde  circulam  anestesista  e  equipe  de 

enfermagem. Nos demais pontos a taxa de kerma no ar é muito baixa comparando 

com estes pontos, como mostram as FIGURAS 4.2 e 4.3.

No modo aquisição digital, devido à posição do tubo de raios X, as regiões de 

maiores taxas continuam sendo aquelas onde ficam a equipe de enfermagem e o 

anestesista (pontos 1D, 2D, -1D, -2D, -3D) e, em menor proporção, os pontos 1A, -1A, 

-2A, -3A, do lado oposto do tubo de raios X. Valores tais como 7181 μGy/h no ponto 

1D (na altura das gônadas) e 7081 μGy/h no mesmo ponto (na altura do joelho), foram 

registrados. A relação entre os valores medidos das taxas de kerma no ar em pontos 

opostos (e.g., direita e esquerda do paciente), como os pontos 1A e 1D, pode alcançar 

até um fator de 4.

Na FIGURA 4.4 apresenta-se o perfil vertical da taxa de kerma no ar medida, 

para os modos de operação fluoro e aquisição digital, nos pontos opostos 1A e 1D, 

pontos mais críticos dentro da sala. Verificou-se que as taxas em fluoro são sempre 

menores do que no modo aquisição digital, mantendo o mesmo comportamento. Vale 

realçar também que os perfis não são simétricos nos pontos opostos. Existe uma 

diferença entre  os  valores da taxa de kerma no ar  medidos nos planos acima e 

abaixo da mesa de exames: de modo geral, nos  pontos mais altos registram-se as 

menores  taxas  e  nos  pontos  próximos  do  piso,  as  mais  altas.  Isto  é  devido  à 

geometria de irradiação (tubo de raios X embaixo da mesa de exames). 
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FIGURA 4.4. Perfil da taxa de kerma no ar nos pontos 1A e 1D da sala, na projeção OAD 
(+35º), nos modos fluoro e aquisição digital do equipamento de raios X.

Na  FIGURA  4.5 apresenta-se  os  perfis  para  os  pontos  com  maior 

probabilidade de presença dos profissionais dentro da sala, ou seja, pontos 1A, 2A, 

3A, 1D, 2D e 3D.

FIGURA 4.5. Perfil  da  taxa  de  kerma  no  ar  nos  pontos  1A  (médico  intervencionista),  2A 
(médico assistente), 3A e 1D (anestesista), 2D (enfermagem) e 3D, na projeção OAD (+35º), 
para o modo aquisição digital do equipamento de raios X.

Excepcionalmente,  o  comportamento  da  taxa  de  kerma  não  segue  o  perfil 

descrito, quando existem obstáculos que atenuam o feixe de raios X espalhado, como 

no ponto –1E, (FIGURA 4.6).
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FIGURA 4.6. Perfil da taxa de kerma no ar nos pontos –1E, 1E e 2E, na projeção 
OAD (+35º), para o modo aquisição digital do equipamento de raios X.

4.2.2 Projeção Oblíqua Anterior Esquerda – OAE (-35°)

Na FIGURA 4.7 apresenta-se a distribuição das taxas de kerma no ar medidas 

(modo aquisição digital e modo fluoro) nos diferentes pontos da sala de exames, para 

as  diferentes  alturas  em  cada  ponto.  Na  FIGURA  4.8  representa-se  somente  a 

distribuição das taxas de kerma no ar para o modo aquisição digital. Os gráficos foram 

construídos da mesma maneira que os correspondentes para a projeção OAD (+35°) 

(FIGURAS 4.2 e 4.3) e são válidos os mesmos comentários.

As  taxas  de  kerma  no  ar  registradas  no  modo  fluoroscópico  foram  quase 

homogêneas e mais baixas que a do modo aquisição digital, atingindo até 1240 μGy/h 

(ponto 1A) na altura de joelho, e 1848 μGy/h (ponto 1D), altura do joelho. Na altura de 

1,60, simulando a região do cristalino, as maiores taxas de kerma no ar foram medidas 

nos pontos 1D e 1A. No modo aquisição digital, devido à posição do tubo de raios X, 

as regiões de maiores taxas foram nos pontos 1A e 1D. Valores tais como 3602 μGy/h 

(mãos), 5690 μGy/h (gônadas) e 5677 µSv/h (joelho) no ponto 1A, foram registrados. 

Para  todas  as  alturas  medidas,  no  ponto  1D  também  foram  observados  valores 

elevados de taxa de kerma no ar.
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MODO AQUISIÇÃO DIGITAL                                                             MODO FLUORO
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FIGURA 4.7. Distribuição da taxa de kerma no ar (μGy/h), nas diferentes alturas dos pontos na 
sala de exames (modo aquisição digital e fluoro) para a projeção OAE (-35º). 
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Das  FIGURAS 4.7  e  4.8  pode  observar-se  que a  contribuição  da  radiação 

espalhada é mais significativa para posições próximas ao tubo de raios X. No modo 

aquisição digital, as taxas de kerma no ar atingiram novamente, valores da ordem de 4 

a 5 vezes maiores que as mesmas taxas no modo fluoro.  A partir  dos resultados 

obtidos, é possível observar que o comportamento das taxas de kerma no ar medidas 

parece ser simétrico em relação à projeção OAD (+35°). 

Da mesma maneira que na projeção OAD (+35°), nos pontos acima da mesa 

registram-se menores taxas que nos pontos próximos do piso. Este comportamento é 

razoável, devido à geometria de irradiação (tubo de raios X embaixo da mesa de 

exames). Na FIGURA 4.9 verifica-se novamente isto para os pontos 1A e 1D.

0

0.5

1

1.5

2

02000400060008000

Taxa de  kerm a no ar (uGy/h)

A
ltu

ra
s 

(m
)

1A Fluoro 1A - Aquisição

0

0.5

1

1.5

2

0 2000 4000 6000 8000

Taxa de kerm a no ar (uGy/h)

Al
tu

ra
s 

(m
)

1D Fluoro 1D-Aquisição

FIGURA 4.9. Perfil da taxa de kerma no ar nos pontos 1A e 1D da sala, na projeção OAE (-35º)
, modos fluoro e aquisição digital do equipamento de raios X.

Em alguns pontos de medição foi verificado que ocorria uma inversão do perfil 

da taxa de kerma no ar, como no caso da medição correspondente ao ponto -1B, para 

a altura de joelho (devido à blindagem do tubo, FIGURA 4.10). Isto acontecia devido à 

presença de objetos atenuadores.
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FIGURA 4.10. Detalhe do comportamento da taxa de kerma no ar nos pontos -1B e 1B.

4.2.3 Projeção Antero Posterior – AP

Nesta projeção, a radiação espalhada tem o mesmo comportamento nos dois 

lados da mesa de exames; ou seja, o médico intervencionista e o anestesista, que se 

encontram simetricamente posicionados em relação ao tubo de raios X, são expostos 

a taxas de kerma no ar de intensidades similares. Isto se deve ao fato de o feixe 

primário de raios X encontrar-se abaixo da mesa de exames, sem nenhuma angulação 

(FIGURA 3.14, capítulo 3).

Nas FIGURAS 4.11 e 4.12 apresenta-se a distribuição das taxas de kerma no 

ar  medidas (modo aquisição digital e modo fluoro) nos diferentes pontos da sala de 

exames, para as diferentes alturas em cada ponto. Na  FIGURA 4.12 se representa 

somente  a  distribuição  das  taxas  de  kerma  no  ar  no  modo  aquisição  digital.  Os 

gráficos  foram  construídos  da  mesma  maneira  que  os  correspondentes  para  a 

projeção OAD (+35°) (FIGURAS 4.2 e 4.3) e são válidos os mesmos comentários. 
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FIGURA 4.11. Distribuição da taxa de kerma no ar (μGy/h), nas diferentes alturas dos pontos na sala de 
exames (modo aquisição digital e fluoro) para a projeção AP. 
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FIGURA 4.12. Comportamento da taxa de kerma no ar medida nas diferentes alturas em cada ponto na projeção AP (modo aquisição de imagens). 
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Dentre  as  três  projeções  estudadas,  a  geometria  AP  é  a  que  apresentou 

menores valores de taxa de kerma no ar para os pontos de medição correspondentes. 

Isto se explica pelo fato do caminho percorrido pelo feixe primário no simulador ser 

menor  do  que  nas  outras  projeções  havendo,  conseqüentemente  menos 

espalhamento.

No modo fluoro, os máximos valores medidos foram 861  μGy/h (mãos), 685 

μGy/h (gônadas) e 574 μGy/h (joelho),  no ponto -1D (próximo do anestesista).  No 

mesmo modo, no ponto -1A , próximo do médico intervencionista quando o acesso é 

braquial, os correspondentes valores foram 254 μGy/h, 368 μGy/h e 391 μGy/h. Estes 

valores  são  consideravelmente  baixos,  se  comparados  com os  medidos  no  modo 

aquisição digital, quando se obtiveram valores da ordem de 5000 μGy/h em alguns 

pontos.

Na FIGURA 4.12 é representada somente a distribuição das taxas de kerma no 

ar no modo aquisição digital. Os gráficos foram construídos da mesma maneira que os 

correspondentes para a projeção OAD (+35°) (FIGURAS 4.2 e 4.3) e são válidos os 

mesmos comentários. 

Observa-se que nesta projeção há uma simetria entre os níveis de radiação 

nos dois lados da mesa de exames, quando comparada com as projeções anguladas. 

Isto se deve ao fato da própria geometria de irradiação, sem angulação. No entanto há 

uma leve perda de simetria, com maior intensidade de campos para o lado esquerdo 

do paciente. 

Da mesma maneira que nas outras duas projeções OAD (+35°) e OAE (-35°), 

nos pontos acima da mesa registram-se menores taxas que nos pontos próximos do 

piso.

Na FIGURA 4.13 apresenta-se o perfil vertical da taxa de kerma no ar medida, 

para os modos de operação fluoro e aquisição digital, nos pontos opostos 1A e 1D, 

pontos mais críticos dentro da sala. Verificou-se que as taxas em fluoro são sempre 

menores do que no modo aquisição digital, mantendo o mesmo comportamento. Vale 

realçar também que os perfis não são simétricos nos pontos opostos. Existe uma 

diferença entre  os  valores da taxa de kerma no ar  medidos nos planos acima e 

abaixo da mesa de exames: de modo geral, nos  pontos mais altos registram-se as 

menores taxas e nos pontos próximos do piso, as mais altas.



FIGURA 4.13. Perfil da taxa de kerma no ar na geometria AP, e comparação dos modos fluoro 
e aquisição digital do equipamento de raios X nas posições 1A e 1D.

4.3 Considerações adicionais

Ficou evidente que a exposição do corpo do operador não é uniforme; variando 

em intensidade e distribuição em função de diversos parâmetros; tais como a posição 

do  indivíduo  em relação  ao  paciente,  as  técnicas  utilizadas,  dentre  outras.  Estas 

observações coincidem com os resultados de NIKLASON et al. (1994).  Portanto, os 

valores  medidos  para  as  taxas  de  kerma  no  ar  em  cada  ponto,  constituem  uma 

tentativa  de  avaliação  de  doses  recibida  pela  equipe  médica.  Valores  exatos  dos 

níveis de exposição, a partir deste método de medição escolhido, não são possíveis 

de determinar para cada indivíduo em particular.

De maneira geral, para todas as projeções, as taxas de kerma no ar medidas 

foram sempre maiores para o modo aquisição digital do que para o modo fluoro. No 

entanto, no modo aquisição digital os tempos de duração de cada série são pequenos 

(da ordem de 6 s, uma média de 20 séries por procedimento), quando comparados 

com os tempos de fluoroscopia (da ordem de 20 min em média por procedimento). 

Apesar de que na literatura [EC, 2000] chama-se mais a atenção para os cuidados a 

tomar  em  fluoro,  devido  aos  tempos  longos,  no  presente  trabalho  é  necessário 

observar a exposição do trabalhador em ambos os modos, devido a uma diferença 

substancial  na  maneira  como  a  prática  é  realizada.  Normalmente,  nos  países 

europeus é de prática toda a equipe médica se afastar do equipamento de raios X e da 

mesa do paciente no momento em que o modo aquisição digital é acionado, enquanto 

o  meio  de  contraste  é  injetado  automaticamente.  Este  comportamento  não  foi 

observado nos procedimentos acompanhados neste trabalho.
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De  acordo  aos  resultados  obtidos,  as  incidências  oblíquas  podem  ser 

consideradas as mais críticas para a irradiação do pessoal envolvido na realização dos 

procedimentos. Isto confirma as observações relatadas por SCHUELER et al. (2006). 

Em particular,  na incidência OAE foram medidos os mais altos valores de taxa de 

kerma no ar. Na FIGURA 4.14 apresenta-se o comportamento da taxa de kerma no ar 

medida  para  o  modo  aquisição  digital  no  ponto  1A  (posição  do  médico 

intervencionista, acesso braquial)  para as três projeções estudadas e no ponto 1D 

(médico anestesista), demonstrando a simetria entre as incidências OAD e OAE.
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FIGURA 4.14. Perfil da taxa de kerma no ar medida nos pontos 1A (gráfico superior) e 1D 
(gráfico inferior), para as diferentes angulações e alturas medidas, no modo aquisição digital.

Foi realizada também uma comparação das taxas de kerma no ar medidas 

considerando os diferentes modos de acesso (femoral,  ponto 1A, e braquial,  ponto 

75



2A). Quando o acesso é femoral, o médico intervencionista se posiciona no ponto 1A, 

e quando a introdução do cateter é realizada por acesso braquial, este se posiciona no 

ponto 2A. Na FIGURA 4.15 se mostra uma comparação das taxas medidas nos ponto 

1A e 2A, para todas as alturas e para as três projeções, no modo aquisição digital.
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FIGURA  4.15  Comparação  da  taxa  de  kerma  no  ar  do  médico  intervencionista  para  os 
diferentes acessos do cateter, no modo de aquisição digital. 

Os profissionais  que realizaram os procedimentos por via  braquial  estariam 

mais expostos à radiação do que os que executaram-nos por via femoral, fato devido à 

maior proximidade do profissional ao tubo de raios X em todas as angulações do arco 

em C. Esta confirmação coincide com o relatado por PEREIRA et al. (2003).

4.4. Estimativa das doses equivalentes

Com o objetivo de avaliar o significado das taxas de kerma no ar medidas, foi 

estimada, de maneira aproximada, a dose equivalente no cristalino e nas mãos, para 

comparar com os limites estabelecidos. O cálculo foi realizado para as projeções OAD, 

AP e OAE,  para o ponto 1A (posição típica do médico intervencionista,  quando o 

acesso do cateter é pela via braquial), nos modos fluoro e aquisição digital, supondo 

(de  acordo  aos  dados  coletados  no  próprio  serviço)  que  cada  médico  realiza  10 

exames por dia, cinco vezes por semana, tempo de fluoro igual a 11,8 minutos, 11 
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séries de aquisição digital de 7 segundos cada uma, corrente de fluoro = 16 mA e de 

aquisição digital 750 mA. Os resultados são apresentados na TABELA 4.4.

TABELA 4.4. Estimativa  das  doses  equivalentes  anuais  para  cristalino  e  mão do  médico 
intervencionista, para o procedimento de angiografia realizado pela via braquial.

Incidência
Taxa de kerma no ar

medido
Dose Equivalente 
Anual/Incidência

Σ das doses 
equivalentes

(uGy/h) (mSv/ano) (mSv/ano)

Fluoro Aquisição

OAD

cristalino 204 408 120.9

mãos 233 695 142.2

OAE

cristalino 185 982 130.8

mãos 225 3602 225.3

AP

cristalino 62 395 41.4

mãos 47 417 33.2

no cristalino 293.1

nas mãos 400.7

Comparando  com  os  limites  anuais  estabelecidos,  o  valor  estimado  nesta 

simulação do equivalente de dose para o cristalino ultrapassa o limite anual de 150 

mSv/ano, estabelecido pela Norma (MS, 1998). Isto demonstra a necessidade do uso 

dos óculos plumbíferos pelo médico intervencionista que realiza o exame.

Já no caso das extremidades superiores, apesar de o valor estimado nesta 

simulação  não  ultrapassar  o  limite  estabelecido  (500  mSv/ano),  este  valor  é 

considerado alto, sendo recomendável que os médicos avaliem a opção de usar luvas 

protetoras, e manter as mãos, quando possível, mais afastadas do feixe primário de 

radiação.
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Em um trabalho realizado por RODRÍGUEZ (2004) para uma estimativa similar 

à realizada no presente trabalho, se relatam os seguintes valores: 17 mSv/ano para o 

cristalino e  219 mSv/ano para as mãos.  Da comparação com os resultados deste 

trabalho,  se  destaca  a  importância  do  uso  dos  óculos  plumbíferos.  RODRIGUEZ 

observou  também que  nenhum valor  ultrapassou o  limite  estabelecido por  norma, 

diferente  da  situação  aqui  apresentada,  na  qual  os  valores  ultrapassam ou  estão 

próximos dos limites estabelecidos. Cabe acrescentar que RODRIGUEZ ressalta que 

quando se faz uso adequado do avental protetor, é possível atingir uma redução das 

doses da ordem de 79 a 89%.

No presente trabalho, foi possível observar também que apesar das taxas de 

kerma no ar medidas (µGy/h) no modo aquisição digital  serem maiores que as de 

fluoro  (µGy/h),  as  doses  equivalentes  calculadas  são  significativamente  maiores 

quando  projetadas  para  doses  anuais  (mSv/ano),  devido  aos  longos  tempos  de 

fluoroscopia envolvidos nos procedimentos.
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CAPITULO 5

CONCLUSÃO

Com  este  trabalho  foi  possível  elaborar  mapas  de  distribuição  da  taxa  de 

kerma no ar em pontos dentro de uma sala de radiologia intervencionista em algumas 

situações representativas (incidências típicas ou mais freqüentes) de procedimentos 

de angioplastias e angiografias. A partir destes mapas, pôde-se tomar ciência sobre os 

locais de maiores níveis de exposição, menos favoráveis para o posicionamento do 

pessoal  que  necessita  permanecer,  constante  ou  eventualmente,  dentro  da  sala 

durante o procedimento.

Com os resultados obtidos tem-se conhecimento da taxa típica de dose de 

radiação em cada situação simulada no estudo, para cada modo de operação a alturas 

diferentes,  variações  angulares  e  geometria  do  feixe  de  radiação.  Os  resultados 

podem servir como linha de referência para avaliações futuras dos níveis de exposição 

dos trabalhadores na mesma sala.

Em determinados casos, tais como na incidência OAE para mãos e cristalino, 

as taxas medidas são consideradas elevadas, podendo ultrapassar os limites de dose 

equivalente, quando se faz a projeção dos valores obtidos em kerma no ar (em µGy/h) 

para doses equivalentes anuais (em mSv/ano). 

O trabalho é relevante porque oferece uma ferramenta de dados representativa 

para  toda  a  equipe  envolvida  na  realização  de  procedimentos  freqüentes  em 

cardiologia  intervencionista;  permite  alertar  os  profissionais  sobre  os  graus  de 

exposição esperado em certas regiões de corpo, assim como sugerir mecanismos de 

proteção contra a radiação, para as diferentes geometrias do equipamento durante os 

procedimentos. 

Parece  importante  chamar  a  atenção  dos  fabricantes  de  vestimentas  de 

proteção individual em relação ao tamanho e comprimento dos aventais plumbíferos, 

tendo em consideração os altos valores medidos da taxa de kerma no ar na região do 

joelho.  Dependendo  da  altura  do  profissional  que  veste  o  avental,  a  extremidade 

inferior  será  protegida  em  maior  ou  menor  grau.  Por  outro  lado,  é  importante 

considerar a opção de implementar dispositivos adicionais de proteção e dosímetros 

nos pontos identificados como críticos, elaborar guias de segurança, (baseadas na 



experiência  e  nas  recomendações internacionais)  e  programas de treinamento  em 

proteção radiológica.

A partir dos resultados obtidos, é fortemente recomendável que o médico que 

conduz o procedimento faça uso de proteção para rosto e cristalino, mediante o uso de 

óculos plumbíferos ou anteparos móveis. Como foi comentado, é possível alcançar 

altas  percentagens  de  redução  das  doses  quando  se  faz  uso  adequado  das 

vestimentas de proteção individual.

Para  uma  melhor  avaliação  dos  resultados,  seria  importante  normalizar  as 

taxas de kerma no ar  medidas em função da carga de trabalho,  porque facilita  a 

comparação  direta  dos  resultados  entre  diferentes  instalações.  Sugere-se  para 

trabalhos futuros, realizar este tipo de normalização, não somente em função da carga 

de trabalho, mas também em termos do número de procedimentos, por exemplo. 

A partir da revisão do estado da arte da legislação e das recomendações sobre 

proteção  radiológica  em  radiologia  intervencionista,  pode-se  concluir  que  são 

necessários maiores esforços para a elaboração de regulamentos e recomendações 

nacionais específicos para Radiologia Intervencionista na América Latina. Isto porque 

somente existe, no melhor dos casos, legislação sobre proteção radiológica geral de 

trabalhadores em medicina.

O presente estudo deixa para o Serviço de Hemodinâmica informações úteis 

para  promover  ações  que  visem  à  otimização  da  proteção  radiológica  dos 

profissionais. Sugere-se também a implementação de programas de treinamento em 

proteção radiológica de todos os envolvidos nas práticas intervencionistas.
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APÊNDICE 1

Formulário para coleta de dados: 

TAXA DE KERMA NO AR μGy/h



Formulário para Coleta de Dados: Taxa de kerma no ar na sala de Radiologia Intervencionista
Angulação: Modo:                  (     frames/s) Magnificação: Programa:2 Técnica: 
kV: mA: Dist. Foco-Intens.: 

                           cm
DPF: Mesa -vert/horiz/diag: 

....../........../.........
Eletrômetro:                 Câmara: No. Série: No. Série:
Obs:                                                                              Taxa de kerma no ar - unidade de medição = µGy/h         DATA DA MEDIÇÃO:

85

Altura -4E -3E -2E -1E 1E 2E 3E 4E 5E

1,60 m (cristalino)

1,30 m (torax)
0,85 m (gônadas)

0,50 (joelho)

Altura -4D -3D -2D -1D 1D 2D 3D 4D 5D
1,60 m (cristalino)

1,30 m (torax)
1,0 m (mão)
0,85 m (gônadas)
0,50 (joelho)

Altura -4A -3A -2A -1A 1A 2A 3A 4A 5A
1,60 m (cristalino)
1,30 m (torax)
1,0 m (mão)
0,85 m (gônadas)
0,50 (joelho)

Altura -4B -3B -2B -1B 1B 2B 3B 4B 5B
1,60 m (cristalino)
1,30 m (torax)
0,85 m (gônadas)
0,50 (joelho)
Altura -4C -3C -2C -1C 1C 2C 3C 4C 5C
1,60 m (cristalino)
1,30 m (torax)
0,85 m (gônadas)
0,50 (joelho)



APÊNDICE 2

Resultados da medição:

TAXA DE KERMA NO AR μGy/h nas projeções:

OAD (+35º)

OAE (-35°)

AP
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Formulário para Coleta de Dados: Taxa de kerma no ar na sala de Radiologia Intervencionista 

Angulação: OAE (-35°°°°) Modo: Pulsado  Magnificação: 13 Programa: P2 Técnica: Fluoro 
kV: 86,1 mA: 16,9 DFI: 100 cm DPF: 30 Mesa -vert/horiz/diag: 0/+21/+22 
Eletrômetro: RADCAL 9015 – Câmara: 1800 cc No. Série: No. Série: 

Obs: do intensificador até a borda da água = 19,5 cm  Taxa de kerma no ar - unidade de medição = µGy/h 
 

Data: 13 e 20/03/2007 

Altura -4E -3E -2E -1E 1E 2E 3E 4E 5E 
1,60 m (cristalino) 26 34 148 139 70 29 
1,30 m (tórax) 32 125 398 279 70 30 
0,85 m (gônadas) 30 146 547 338 75 32 
0,50 (joelho) 43 

BASE 
DO 

ARCO 
159 697 587 120 57 

MÓVEL LIXEIRA 

Altura -4D -3D -2D -1D 1D 2D 3D 4D 5D 
1,60 m (cristalino) <20 278 155 45 27 <20 

1,30 m (tórax) <20 543 155 39 26 26 
1,0 m (mão) - 584 155 32 <20 - 
0,85 m (gônadas) 21 1226 257 37 <20 <20 

0,50 (joelho) 49 

BRAÇO  
DO 

ARCO 
ARCO 

INTENSIF. DE 
IMAGEM 

1848 506 80 37 <20 

Altura -4A -3A -2A -1A 1A 2A 3A 4A 5A 
1,60 m (cristalino) 33 45 185 77 40 25 

1,30 m (tórax) 39 51 212 53 38 23 

1,0 m (mão)   225 22 22  
0,85 m (gônadas) 77 92 960 <20 <20 <20 

0,50 (joelho) 98 109 

ARCO TUBO de RX 

1240 211 37 <20 

<20 

Altura -4B -3B -2B -1B 1B 2B 3B 4B 5B 
1,60 m (cristalino) 41 142 183 144 68 35 21 <20 

1,30 m (tórax) 47 175 268 165 63 39 22 <20 

0,85 m (gônadas) 67 276 508 182 55 25 <20 <20 

0,50 (joelho) 

ARMÁRIO 

113 446 106 535 232 95 38 <20 

Altura -4C -3C -2C -1C 1C 2C 3C 4C 5C 
1,60 m (cristalino) 39 96 68 88 

1,30 m (tórax) 43 113 91 126 
0,85 m (gônadas) 63 193 159 155 
0,50 (joelho) 

PAREDE 

85 269 127 295 

LIXEIRA ARMÁRIOS 
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Formulário para Coleta de Dados: Taxa de kerma no ar na sala de Radiologia Intervencionista 
Angulação: OAE (-35) Modo: Pulsado Magnificação: 13 Programa: P2 Técnica: AQUISIÇÃO DIGITAL 
kV: 70 mA: 715 DFI: 100 cm DPF: 15 imagem/s Mesa (vert/horiz/diag): (+2/+34/-2) 
Eletrômetro: RADCAL 9015 – Câmara: 1800 cc No. Série: No. Série: 

Obs: do intensificador até a borda da água = 19,5 cm  Taxa de kerma no ar - unidade de medição = µGy/h 
 

Data: 28/03/2007 

Altura -4E -3E -2E -1E 1E 2E 3E 4E 5E 
1,60 m (cristalino) 162 254 320 310 270 181 70 
1,30 m (tórax) 222 540 796 523 259 142 64 
0,85 m (gônadas) 246 960 1544 1210 559 254 39 
0,50 (joelho) 338 

BASE  
DO ARCO 

1223 1676 1184 738 396 128 

LIXEIRA 

Altura -4D -3D -2D -1D 1D 2D 3D 4D 5D 
1,60 m (cristalino) 41 601 383 154 92 58 

1,30 m (tórax) 133 1023 377 150 83 40 
1,0 m (mão)  899 345 65   
0,85 m (gônadas) 113 2357 494 40 24 <20 

0,50 (joelho) 227 

BRAÇO 
DO 

ARCO 
ARCO 

INTENSIF. 
DE 

IMAGEM 

3091 992 110 <20 <20 

Altura -4A -3A -2A -1A 1A 2A 3A 4A 5A 
1,60 m (cristalino) 393 433 982 408 141 86 53 

1,30 m (tórax) 399 477 1455 444 153 77 38 

1,0 m (mão)   3602 523 101   
0,85 m (gônadas) 631 807 5690 1066 57 25 <20 
0,50 (joelho) 698 880 

ARCO 
TUBO DE 
RAIOS X 

5677 3197 428 63 38 

Altura -4B -3B -2B -1B 1B 2B 3B 4B 5B 
1,60 m (cristalino) 376 747 774 530 285 115 51 47 

1,30 m (tórax) 392 981 1300 763 338 106 52 43 
0,85 m (gônadas) 629 1683 2814 1600 292 80 32 24 
0,50 (joelho) 

ARMÁRIO 

918 2354 1130 2610 1251 402 70 47 

Altura -4C -3C -2C -1C 1C 2C 3C 4C 5C 
1,60 m (cristalino) 193 434 435 382 

1,30 m (tórax) 300 532 533 395 
0,85 m (gônadas) 494 823 964 615 
0,50 (joelho) 

COLUNA 

655 1163 1040 928 

LIXEIRA ARMÁRIO 
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Formulário para Coleta de Dados: Taxa de kerma no ar na sala de Radiologia Intervencionista 

Angulação: OAD (+35°°°°) Modo: Pulsado Magnificação: 13 Programa: P2 Técnica: Fluoro 

kV: 80 mA: 16 DFI: 100 cm DPF: 30 Mesa (vert/horiz/diag): 2/+40/-3 
Eletrômetro: RADCAL 9015 – Câmara: 1800 cc No. Série: No. Série: 

Obs: do intensificador até a borda da água = 19,5 cm  Taxa de kerma no ar - unidade de medição = µGy/h 
 

Data:21/03/2007 
 Altura -4E -3E -2E -1E 1E 2E 3E 4E 5E 

1,60 m (cristalino) 43 359 563 368 134 95 44 
1,30 m (tórax) 88 482 986 554 232 126 46 
0,85 m (gônadas) 66 590 2130 505 156 81 24 
0,50 (joelho) 99 

BASE 
DO 

ARCO 
519 924 990 292 131 30 

<20 

Altura -4D -3D -2D -1D 1D 2D 3D 4D 5D 
1,60 m (cristalino) 72 503 123 39 <20 

1,30 m (tórax) 32 923 176 36 - 
1,0 m (mão) - 1263 161 19 - 
0,85 m (gônadas) 53 1943 145 0 - 

0,50 (joelho) <20 

BRAÇO 
DO 

ARCO 
ARCO TUBO de RX 

1882 359 37 0 

<20 

Altura -4A -3A -2A -1A 1A 2A 3A 4A 5A 
1,60 m (cristalino) <20 204 46 11 

1,30 m (tórax) 64 194 41 9 

1,0 m (mão)  233 14 0 
0,85 m (gônadas) 94 461 32 0 
0,50 (joelho) 

<20 

174 

ARCO 
INTENCIF. 

DE 
IMAGEM 

578 127 0 

<20 <20 

Altura -4B -3B -2B -1B 1B 2B 3B 4B 5B 
1,60 m (cristalino) 61 55 46 160 109 28 <20 

1,30 m (tórax) 54 93 126 270 98 <20 <20 

0,85 m (gônadas) 78 132 194 337 143 <20 <20 

0,50 (joelho) 

ARMÁRIO 

108 176 250 467 244 45 <20 

<20 

Altura -4C -3C -2C -1C 1C 2C 3C 4C 5C 
1,60 m (cristalino) 38 43 50 134 

1,30 m (tórax) 41 59 71 153 
0,85 m (gônadas) 49 73 92 196 
0,50 (joelho) 

COLUNA 

59 89 110 252 

LIXEIRA ARMÁRIO 
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Formulário para Coleta de Dados: Taxa de kerma no ar na sala de Radiologia Intervencionista 
Angulação: OAD(+35°) Modo: Pulsado Magnificação: 13 Programa: P2 Técnica: AQUISIÇÃO DIGITAL 
kV: 66 mA: 695 –  DFI: 100 cm 15 imagems/s Mesa (vert/horiz/diag): +2/+40/-3 
Eletrômetro: RADCAL 9015 – Câmara: 1800 cc No. Série: No. Série: 

Obs: do intensificador até a borda da água = 19,5 cm  Taxa de kerma no ar - unidade de medição = µGy/h 
 

Data: 21 e 28/03/2007 

Altura -4E -3E -2E -1E 1E 2E 3E 4E 5E 
1,60 m (cristalino) 758 1515 1813 1604 363 214 96  
1,30 m (tórax) 698 2452 3109 2488 350 215 86  
0,85 m (gônadas) 888 2650 4854 2502 441 166 75  
0,50 (joelho) 868 

BASE  
DO 

ARCO 
2816 1541 2434 489 142 64  

Altura -4D -3D -2D -1D 1D 2D 3D 4D 5D 
1,60 m (cristalino) 1441 698 391 99 57 

1,30 m (tórax) 4031 998 344 101 57 
1,0 m (mão) 4891 1063  - - 
0,85 m (gônadas) 7181 1255 176 31 <20 

0,50 (joelho) 

<20 
BRAÇO 
DO 

ARCO 
ARCO TUBO de RX 

7081 1684 496 59 32 

Altura -4A -3A -2A -1A 1A 2A 3A 4A 5A 
1,60 m (cristalino) <20  408 288 112 66 42 

1,30 m (tórax) 89  542 236 101 64 - 

1,0 m (mão) 207  695 129 - - - 
0,85 m (gônadas) 397  1732 247 <20 <20 - 
0,50 (joelho) 579  

ARCO 
INTENSIF. 

DE 
IMAGEM 

2693 675 76 <20 - 

Altura -4B -3B -2B -1B 1B 2B 3B 4B 5B 
1,60 m (cristalino) 78 163 130 311 244 45 26 14 

1,30 m (tórax) 64 349 360 712 184 33 20 9 
0,85 m (gônadas) 82 654 874 850 285 <20 <20 <20 

0,50 (joelho) 

ARMÁRIO 

90 802 1163 1418 618 49 <20 <20 

Altura -4C -3C -2C -1C 1C 2C 3C 4C 5C 
1,60 m (cristalino) 51 43 44 324 

1,30 m (tórax) 43 57 54 528 
0,85 m (gônadas) 60 79 76 523 
0,50 (joelho) 

COLUNA 

70 93 97 682 

LIXEIRA ARMÁRIOS 
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Formulário para Coleta de Dados: Taxa de kerma no ar na sala de Radiologia Intervencionista 

Angulação: AP Modo: Pulsado Magnificação: 13 Técnica: Fluoro 

kV: 80,1 mA: 11,9 DFI: 100 cm 

Programa: P2 

DPF: 30 
Mesa (vert/horiz/diag): 2/+38/-2 

Eletrômetro: RADCAL 9015 – Câmara: 1800 cc No. Série: No. Série: 

Obs: do intensificador até a borda da água = 19,5 cm  Taxa de kerma no ar - unidade de medição = µGy/h 
 

Data: 20/03/2007 
Altura -4E -3E -2E -1E 1E 2E 3E 4E 5E 
1,60 m (cristalino) 39 69 99 34 
1,30 m (tórax) 48 82 108 32 
0,85 m (gônadas) 59 114 118 44 
0,50 (joelho) 

<20 
BASE  
DO  

ARCO 
94 164 240 73 

<20 <20 <20 

Altura -4D -3D -2D -1D 1D 2D 3D 4D 5D 
1,60 m (cristalino) 63 162 74 67 <20 

1,30 m (tórax) 52 239 96 60 <20 

1,0 m (mão) - - 214 53 <20 

0,85 m (gônadas) 100 685 121 44 <20 

0,50 (joelho) 

 
 

<20 BRAÇO 
DO 

ARCO  

170 574 259 128 37 

<20 <20 

Altura -4A -3A -2A -1A 1A 2A 3A 4A 5A 
1,60 m (cristalino) <20 29 72 112 62 29 <20 

1,30 m (tórax) <20 32 104 220 78 32 <20 

1,0 m (mão) - - - - 47 25 <20 

0,85 m (gônadas) 25 40 173 368 166 27 <20 

0,50 (joelho) 35 72 230 391 212 59 25 

<20 

 
 
 

<20 

Altura -4B -3B -2B -1B 1B 2B 3B 4B 5B 
1,60 m (cristalino) 25 33 53 42 24 <20 

1,30 m (tórax) 29 47 68 50 29 <20 

0,85 m (gônadas) 40 72 113 57 30 <20 

0,50 (joelho) 

ARMARIO 

43 79 120 102 51 24 

<20 <20 

Altura -4C -3C -2C -1C 1C 2C 3C 4C 5C 
1,60 m (cristalino) 28 27 33 28 

1,30 m (tórax) 24 33 42 36 
0,85 m (gônadas) 28 39 55 38 
0,50 (joelho) 

COLUNA 

30 53 63 52 

LIXEIRA ARMÁRIOS 
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Formulário para Coleta de Dados: Taxa de kerma no ar na sala de Radiologia Intervencionista 
Angulação: AP Modo: Pulsado Magnificação: 13 Programa: P2 Técnica: AQUISIÇÃO DIGITAL 
kV: 66 mA:500 DFI: 100 cm 15 imagens/s Mesa (vert/horiz/diag): (+5/30/0) 
Eletrômetro: RADCAL 9015 – Câmara: 1800 cc No. Série: No. Série: 

Obs: do intensificador até a borda da água = 19,5 cm  Taxa de kerma no ar - unidade de medição = µGy/h 
 

Data: 11/04/2007 
 

Altura -4E -3E -2E -1E 1E 2E 3E 4E 5E 
1,60 m (cristalino) 64 206 307 272 117 79 29 
1,30 m (tórax) 87 274 444 343 219 117 60 
0,85 m (gônadas) 49 305 544 379 219 93 48 
0,50 (joelho) 77 

BASE 
DO 

ARCO 
454 871 694 345 152 65 

LIXEIRA 

Altura -4D -3D -2D -1D 1D 2D 3D 4D 5D 

1,60 m (cristalino) 441 655 442 264 100 46 26 

1,30 m (tórax) 996 1366 548 295 86 40 <20 

1,0 m (mão) - - 451 342 - - <20 

0,85 m (gônadas) 1501 5380 844 331 99 16 <20 

0,50 (joelho) 

BRAÇO 
DO 

ARCO 
ARCO 

2154 7140 1677 840 176 31 <20 

Altura -4A -3A -2A -1A 1A 2A 3A 4A 5A 

1,60 m (cristalino) 91 206 440 627 395 146 54 35 <20 

1,30 m (tórax) 143 278 611 1430 456 115 40 30 <20 

1,0 m (mão)   - - 417 98 <20 <20 - 

0,85 m (gônadas) 138 360 1456 4779 1726 118 25 <20 <20 

0,50 (joelho) 212 637 2214 5319 1750 286 35 <20 <20 

Altura -4B -3B -2B -1B 1B 2B 3B 4B 5B 
1,60 m (cristalino) 155 273 280 148 79 42 28 <20 

1,30 m (tórax) 200 349 372 280 157 47 28 <20 

0,85 m (gônadas) 261 373 484 299 159 62 36 23 
0,50 (joelho) 

ARMÁRIO 

308 505 740 455 240 112 48 21 

Altura -4C -3C -2C -1C 1C 2C 3C 4C 5C 

1,60 m (cristalino) 154 162 188 152 

1,30 m (tórax) 171 181 205 167 
0,85 m (gônadas) 179 213 234 146 
0,50 (joelho) 

COLUNA 

205 255 310 216 

LIXEIRA ARMÁRIO 
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