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Abstract - In interventional radiology, heart catheterism procedures are done with therapeutic and diagnosis purposes. In those
medical practices, staff members are required to wear lead aprons for individual protection beside other protective equipments like thyroid lead
protector, lead eyeglasses and gloves.  The proper and suitable equipment is chosen according to the exam type. Exposure of medical team is
under discussion concerned to use of the individual dosimeter under or on the lead apron and the need to apply a dose correction factor of 0.01 in
the first case to estimate the effective dose. This work investigates personal doses of medical team in interventional radiology services of two
hospitals in Belo Horizonte. Individual thermoluminescent dosimeters were fastened under and on lead aprons during one month period to
measure the personal dose equivalents, Hp(10).

Results indicate that the dose correction factor due to the lead apron presence is not a proper correction for interventional radiology
exams; different factors are suggested if the worker is closer or not so close the x-ray beam. Additionally, it is emphasized that the use of
adequate protective aprons and conscientious behavior according to a safety culture can minimize the radiation exposure of those professionals.
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Resumo -. Em hemodinâmica, procedimentos de cateterismo cardiaco, são largamente realizados, com a finalidade terapêutica e
diagnóstico. Nesses setores, é necessário que todo profissional utilize vestimentas de proteção individual (VPI) adequadas. Essas vestimentas
utilizadas pelos membros da equipe médica, incluem aventais protetores para cirurgias, anteparos, protetores de tireóide, protetor ocular e luvas.
A determinação do uso de cada vestimenta de proteção individual está relacionada ao tipo de exame a ser realizado. Questões são levantadas
quando se discute sobre as exposições desses profissionais e a utilização do dosímetro e do avental protetor, principalmente sobre as
recomendações de que, “os dosímetros individuais destinados a estimar a dose efetiva devem ser utilizados na região mais exposta do tronco”, e
ainda “durante a utilização de avental plumbífero, o dosímetro individual deve ser colocado sobre o avental, aplicando-se um fator de correção de
1/10 para estimar a dose efetiva”. Este trabalho objetivou investigar a distribuição das doses individuais dos profissionais em hemodinâmica, em
dois hospitais de grande porte em Belo Horizonte. Foram fixados dosímetros individuais sob e sobre aventais protetores no período de um mês .
O dosímetro utilizado foi o do tipo TL, devidamente calibrado em termos de equivalente de dose pessoal, Hp(10).

Os resultados indicam que pequenas mudanças nos procedimentos de trabalho; como utilização de aventais protetores adequados e
adoção de atitudes conscienciosa relativas a uma cultura de segurança, podem minimizar a exposição desses profissionais. E evidencia que o fator
de correção indicado pela Portaria SVS 453 como sendo muito restritivo.
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1 – INTRODUÇÃO

Objetivando a proteção do indivíduo contra a exposição desnecessária às radiações ionizantes, em
radiodiagnóstico, barreiras como paredes baritadas, portas com placas de chumbo e biombos plumbíferos são
utilizadas. Adicionalmente, a necessidade da permanência de pessoas dentro das salas de exames exige barreiras
protetoras móveis, aventais protetores, óculos com proteções laterais, luvas plumbíferas e protetores de tireóide, para
proteção dos profissionais, pacientes e acompanhantes. O uso das vestimentas plumbíferas depende da prática a ser
realizada e regulamentos aplicáveis [1].

No Brasil, a Portaria SVS 453 [2] - “Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e
Odontológico”, estabelece que, “durante a utilização de avental plumbífero, o dosímetro individual deve ser
colocado sobre o avental, aplicando-se um fator de correção de 1/10 para estimar a dose efetiva”. Deve-se analisar
em quais situações o fator de correção é considerado, sendo que a eficiência de proteção varia com a espessura do
chumbo, a tensão do tubo de raios-x e a geometria da exposição.

Questões são levantadas quando se discute sobre as exposições de profissionais e a utilização do dosímetro
e do avental plumbífero. Não fica claro, quanto se refere a proteção que provê o avental, quais são os fatores
principais para determinar uma proteção eficiente, e também, como pode a dose medida ser uma estimativa realista
da dose efetiva, sendo que esta medida depende do posicionamento do dosímetro e de muitos outros fatores.
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Não se deve em nenhuma situação subestimar a exposição do profissional e nem superestimar em demasia.
A grandeza de interesse na proteção radiológica é a dose efetiva, que é a soma ponderada das doses equivalentes em
órgãos críticos ou tecidos. A dose efetiva é estimada, com um dosímetro individual, por meio da medida do
equivalente de dose pessoal que é o equivalente de dose no tecido mole abaixo de um ponto específico do corpo, a
uma profundidade apropriada [3]. O melhor local para o posicionamento do dosímetro é o tronco do indivíduo. Se o
dosímetro for colocado sob o avental, a dose será subestimada, portanto está descartada a possibilidade de se utilizar
o mesmo debaixo do avental.

Segundo CUNHA [4], a possibilidade de que os indivíduos utilizem dois dosímetros, um sob e o outro
sobre o avental, por um período determinado, seria uma boa solução para as avaliações das doses. Porém essa
sugestão não funcionaria no cotidiano dos serviços; falhas de posicionamento dos dosímetros ou a não utilização de
um deles acarretaria erros cuja magnitude não seria possível avaliar.

Encontra-se disponível no mercado, para uso nos serviços, aventais com equivalência de 0,25; 0,5 e 1,0 mm
de chumbo. Segundo BUSHONG [5], aventais com equivalência de 0,5 mm de chumbo são mais adequados quando
se considera o peso desse avental em relação à proteção desejada. Esta simples indicação ocorre pelo fato de ser a
massa de um avental, com espessura de 1,0 mm chumbo, igual a 10 kg, o que reduziria consideravelmente a dose,
mas nenhum indivíduo conseguiria trabalhar o tempo necessário com esse peso. Entretanto, aventais protetores com
equivalência de 0,25 mm de chumbo ainda são encontrados nos hospitais e clínicas.

A TAB. 1 apresenta algumas características físicas de aventais protetores em relação ao percentual da
atenuação com as densidades equivalentes, onde a indicação 0,5 mm de chumbo prevalece.

TABELA 1 – Características físicas dos aventais protetores [5]

Atenuação de radiografia de porcentagemEspessura Equivalente

(mm Pb) Peso (kg) 50 kVp 75 kVp 100 kVp

0.25

0.50

1.00

1,4 – 4,5

2,7 – 6,8

5,5 – 11,4

97

99,9

99,9

66

88

99

51

75

94

Na Portaria SVS 453 [2], a recomendação é “proteger-se da radiação espalhada por vestimenta ou barreiras
protetoras com atenuação não inferior a 0,25 mm equivalente de chumbo”, sendo a equivalência de
0,25 mm de chumbo indicada para feixes secundários. E a indicação de 0,5 mm de chumbo é exclusiva, para o uso
de saiotes, cortinas, luvas, protetor ocular ou qualquer outra vestimenta plumbífera que se faça necessária para a
proteção contra feixes de radiação primária.

Ainda em conformidade com a Portaria SVS 453 [2], FRANKEN [6] conclui que a importância maior deve
ser dada ao modelo do avental protetor e não à espessura do chumbo, como ocorre em vários estudos de artigos
referentes a este assunto. O autor conclui que, para muitas aplicações em fluoroscopia, um modelo de avental
apropriado não necessita de espessura de chumbo maior que 0,25 mm (equivalência). No caso de trabalho intensivo
é aconselhada uma espessura de chumbo acima de 0,35 mm, e uma blindagem adicional com espessura de chumbo
no pescoço para proteção de esôfago e tireóide. E ainda afirma que um avental de chumbo bem escolhido reduz a
dose efetiva de 75% até 90%.

FRANKEN [6] desenvolveu um modelo para o cálculo das doses em função do espectro de raios-x e de
outros parâmetros como blindagem e geometria da exposição. O autor realizou medidas com a utilização do protetor
de tireóide e avental de chumbo, levando em consideração a espessura do chumbo e concluiu que um fator de
divisão por cinco proporciona uma estimativa conservadora da dose, quando o dosímetro pessoal for utilizado sobre
o avental, no nível do tórax.

Nos setores da hemodinâmica, um protocolo do uso de dois dosímetros deve ser considerado, obtido da
combinação das duas leituras, para a determinação da dose efetiva. A fórmula abaixo é deduzida, levando em conta
condições como: aventais com no mínimo 0,25 equivalência de chumbo sem o protetor de tireóide [6].

Dose efetiva  ≤ 1/10 x Hp(10) (dosímetro sobre avental) + Hp (dosímetro sob avental) (1)
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A fórmula pode superestimar a dose efetiva em até 50%, em condições de exposição que ocorrem em
radiologia intervencionista. Se o protetor de tireóide for utilizado a fórmula usada é:

Dose efetiva  ≤ 1/30 x Hp (dosímetro sobre avental) + Hp (dosímetro sob avental) (2)

2 - MATERIAIS E MÉTODO

Objetivando analisar o protocolo de estimativa da dose efetiva de profissionais em hemodinâmica, em dois
hospitais de grande porte em Belo Horizonte, dosímetros individuais foram fixados sob e sobre aventais protetores
no período de um mês (FIG 1).

O dosímetro utilizado foi o do tipo TL, devidamente calibrado em termos de equivalente de dose pessoal,
Hp(10).

FIGURA 1- Fixação dos dosímetros individuais nos aventais protetores.

Paralelamente, visando entender o cenário real dos exames de hemodinâmica, a rotina dos dois hospitais foi
acompanhada por fotografias obtidas de forma presencial. A FIG. 2 apresenta o posicionamento do tubo de raios-x
(abaixo da mesa de operação), e evidencia também o posicionamento da equipe médica dentro da sala de
hemodinâmica.

A quantidade mensal dos exames realizados nos setores de hemodinâmica é registrada no banco de dados, que
permite identificar os exames feitos mensalmente e assegurar qual médico o realizou, possibilitando determinar a
carga de trabalho individual.

Dentre vários procedimentos realizados nas salas de hemodinâmica, os de Cateterismo Diagnóstico (CAT) e de
Angioplastia  Trasluminal Coronária (ATC) foram os que apresentaram maior incidência na rotina do setor.

Os equipamentos utilizados nos hospitais foram um Philips Integris CV e um Siemens D-80333, de imagem
digital, com controle automático, que ajusta os parâmetros de exposição em função das características de cada
paciente e do ângulo de projeção utilizado.
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FIGURA 2 – Posicionamento da equipe médica em relação ao tubo de raios-x

No setor de hemodinâmica do hospital A, onde a equipe médica é composta de três médicos e quatro auxiliares,
foram acompanhados oito exames de rotina, possibilitando ter uma visão da movimentação da equipe dentro da sala,
conforme apresentado na FIG. 3.
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FIGURA 3 – Esquema do posicionamento dos médicos e auxiliares durante
procedimentos no setor de hemodinâmica
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Um dos médicos permanece junto ao paciente durante todos os exames e dois auxiliares circulam por toda a sala
conforme instruções dadas pelo médico. Na maioria das vezes, o segundo médico permanece na sala de controle
acompanhando o exame através do monitor de TV.

Uma inspeção visual feita nos aventais existentes mostrou que um não apresentava em condições de uso, mesmo
assim esse avental foi incluído na pesquisa. No que se refere à atenuação da radiação, foi verificado que todos os
aventais possuem equivalência de 0,5 mm de chumbo; e apenas um possui protetor de tireóide, face dupla frontal e
cobre totalmente as costas do usuário; os outros são aventais convencionais onde a parte de trás do corpo fica
exposta às radiações.

No setor de hemodinâmica do hospital B, onde a equipe de trabalho é composta de três médicos e dois auxiliares,
foram acompanhados seis exames. O médico permanece junto ao paciente durante todo o exame e um auxiliar
circula por toda a sala conforme instruções. A FIG. 4 apresenta o posicionamento da equipe médica durante os
procedimentos cirúrgicos.
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FIGURA 4 – Esquema do posicionamento dos médicos e auxiliares durante
procedimentos no setor de hemodinâmica

A inspeção visual feita nos aventais mostra que todos se apresentavam em boas condições de uso, com
equivalência de 0,5 mm de chumbo e de um mesmo modelo.

3 - RESULTADOS

A TAB. 2 apresenta valores de equivalente de dose pessoal, Hp(10), determinados nos auxiliares da equipe
médica, quando os dosímetros foram usados simultaneamente sobre e sob o avental. A razão dos valores indica o
fator de atenuação causado pela presença do avental protetor.
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TABELA 2 – Comparação dos valores do equivalente de
dose pessoal medidos sobre e sob o avental protetor

Hp (10) - (mSv)

Usuário Dosímetro
sobre o
avental

Dosímetro
sob o

avental

Fator de
atenuação

Auxiliar 1 2,08 0,38 5

Auxiliar 2 2,28 0,23 10

Auxiliar 3 0,15 0,07 2

Auxiliar 4 1,86 0,16 12

Auxiliar 5 4,31 0,16 27

Auxiliar 6 3,21 0,40 8

Auxiliar 7 1,66 0,20 8

O resultado do auxiliar três evidenciou que as péssimas condições de uso do avental, percebido na
inspeção visual, acarretaram pouca atenuação da radiação. Nos demais casos, os fatores variaram de 5 a 27,
com quatro casos com fatores de correção dentro do intervalo de 10 ± 2. O resultado do auxiliar 5 é devido
a uma maior proximidade ao tubo de raios-x.

A TAB. 3 apresenta os valores de Hp(10) obtidos nos médicos, adotando-se o mesmo
procedimento.

TABELA 3 – Comparação dos valores do equivalente de
dose pessoal medidos sobre e sob o avental protetor

Hp (10) – (mSv)

Usuário Dosímetro
sobre o
avental

Dosímetro
sob o

avental

Fator de
atenuação

Médico 1 11,14 0,42 26

Médico 2 11,71 0,22 54

Médico 3 6,95 2,91 2

Médico 4 6,30 0,27 24

Médico 5 2,57 0,13 20

O fator de atenuação igual a dois, obtido para a medida realizada no médico 3, confirmou a
informação de que o avental havia sido utilizado algumas vezes ao avesso. No caso do médico 2, cujo fator
de atenuação foi de 54, o avental utilizado foi o que estende a dupla proteção para a tireóide, frente e costas
do médico. Nos demais casos os fatores ficaram entre 24 ± 2.

A TAB. 4 apresenta a comparação entre os valores da dose efetiva estimativa por dois métodos:
a) divisão por 10 do valor de Hp(10) obtido com o dosímetro sobre o avental protetor conforme

Portaria 453 (1998); e, b) a aplicação de uma soma ponderada dos valores de Hp(10) obtidos com o
dosímetro sobre e sob o avental, desconsiderando a presença do protetor de tireóide, conforme FRANKEN
(2000).



7

TABELA 4 – Comparação das doses efetivas na equipe médica
estimadas com dosímetros sobre e sob o avental protetor.

Usuário E (mSv) pelo
método Portaria

453/98

E (mSv) pelo
método

FRANKEN*

Razão

Auxiliar 1 0,21 0,59 2,8

Auxiliar 2 0,23 0,46 2,0

Auxiliar 3 0,01 0,08 8,0

Auxiliar 4 0,19 0,35 1,8

Auxiliar 5 0,43 0,59 1,4

Auxiliar 6 0,32 0,72 2,3

Auxiliar 7 0,17 0,37 2,2

Médico 1 1,11 1,53 1,4

Médico 2 1,17 1,39 1,2

Médico 3 0,69 3,6 5,2

Médico 4* 0,63 0,21 1,4

Médico 5 0,26 0,39 1,5

* considerando a presença do protetor de tireóide

Os resultados mostram que os desvios entre os valores de dose efetiva estimadas pelos dois
métodos variou de 1,4 a 2,8. Devido ao mau uso do avental protetor, os resultados do auxiliar 3 e médico 3
foram excluídos da análise do trabalho.

4 - CONCLUSÃO

Na análise da influência do uso do avental protetor na dose efetiva, ficou evidenciado que o fator de
correção indicado na Portaria SVS 453 (1998) é muito restritivo. Este valor não considera fatores de grande
importância como, fornecedor, espessura do chumbo, energia da radiação e a geometria de exposição. Para alguns
casos  é necessário que se tenha um modelo de cálculo da dose efetiva específico, considerando que a redução desta
dose é uma medida do efeito de proteção.

Uma grande importância tem de ser dada ao modelo do avental protetor. Na investigação realizada, o
avental que melhor apresentou fator de atenuação foi o avental utilizado pelo médico 2, onde feixes secundários de
radiação foram atenuados, como mostra o resultado de leitura do dosímetro colocado sobre o avental.

O mau uso dos aventais, durante os procedimentos cirúrgicos, acarreta em resultados de dose efetiva
incorretas.

O médico radiologista pode fazer muito para minimizar a exposição de radiação profissional, adotando
procedimentos de controle de exposição que não requerem equipamentos sofisticados ou treinamento especialmente
rigoroso, mas, sim, uma atitude conscienciosa, adotando uma cultura de segurança.
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