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Sinopse  
Procedimentos terapêuticos intervencionistas guiados por fluoroscopia são responsáveis por exposição 
prolongada à radiação de profissionais e pacientes. A característica tecnológica empregada na geração 
da fluoroscopia pulsada pode ser uma importante ferramenta de proteção utilizada a favor da redução 
do tempo de exposição. Geram pulso de largura constante e freqüência variada ou pulso de largura ou 
duração variada para uma freqüência constante. As doses típicas na entrada da pele e sua relação com a 
qualidade das imagens nas diversas condições técnico-operacionais devem ser do conhecimento dos 
profissionais para que possam otimizá-las. Foram avaliadas as doses de radiação geradas com o 
equipamento Infinitix de fabricação Toshiba utilizado em procedimentos cardiológicos invasivos e 
estudos eletrofisiológicos por meio da Taxa de Kerma na entrada da pele do paciente medida ao longo 
do ano de 2004. Com estas informações devem ser estabelecidos os critérios de decisão das condições 
técnico-operacionais que propiciem a minimização das doses. 
 
1 Introdução 
Procedimentos terapêuticos intervencionistas guiados por fluoroscopia têm sido freqüentes na área da 
radiologia e a exemplo dos estudos hemodinâmicos são responsáveis por exposição prolongada à 
radiação de profissionais e pacientes. Diante da complexidade dos procedimentos e da multiplicidade 
das condições técnico-operacionais proporcionadas pelo avanço tecnológico, a otimização das doses 
nem sempre é praticada, o que aumenta o risco de causar danos na pele do paciente.  
 
1.2 Revisão da literatura  
Desde 1992, o órgão americano Food Administration Drug (FDA) vem reportando casos de injúrias na 
pele atribuídas ao tempo prolongado nos procedimentos, maior sensibilidade do paciente devido a 
doenças do tecido conjuntivo e a realização de intervenções repetidas. A tecnologia digital disponível 
atualmente apresenta potencial para reduzir as doses sem perda de qualidade da imagem. A 
possibilidade de manipulação do contraste e brilho das imagens, ajustes automáticos da exposição e 
filtros virtuais compensadores podem contribuir para a redução do numero de imagens e do tempo de 
procedimento.  
A característica tecnológica empregada na geração da fluoroscopia pulsada pode ser utilizada a favor 
da minimização das doses de radiação.   
A aplicação da fluoroscopia pulsada requer ampola de raios X especial e que em geral é controlada por 
uma baixa tensão aplicada na “grade controladora”, capaz de interromper a produção de raios X por 
tempos curtos, minimizando o tempo real de exposição aos raios X por meio da integração de imagens 
(1,2). 
Estes sistemas, além de raios X de forma continuada, dispõem também de fluoroscopia com emissão de 
raios X gerando pulso de largura constante e freqüência variada ou pulso de largura ou duração variada 
para uma freqüência constante. 
Para que a qualidade da imagem seja mantida, o ruído quântico deve ser minimizado e para isso são 
feitos, preferencialmente, ajustes da corrente do tubo e em alguns casos da tensão, de forma a aumentar 
a fluência de fótons e minimizar o ruído. De toda maneira, a redução do tempo de exposição por meio 
da fluoroscopia pulsada é uma importante ferramenta de proteção (2). A seleção da taxa de aquisição 
(pulsos/s) impõe níveis de dose que devem ser conhecidos, assim com devem ser conhecidos todos os  
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demais recursos do equipamento.Esta tecnologia oferece doses que variam conforme a condição 
operacional e o médico intervencionista deve ser treinado para que possa selecionar a condição técnica 
compatível com a qualidade da imagem exigida no uso clínico, além do treinamento no procedimento 
com a finalidade de diminuir o tempo exame. A implementação de um programa de garantia de 
qualidade de todo o processo que inclua a indicação do procedimento, aprimoramento das técnicas e 
controle de qualidade dos equipamentos e das imagens geradas podem contribuir para otimização das 
doses de radiação recebidas pelos profissionais e  pacientes (3,4). 
O tempo de exposição à radiação não é o único fator que influencia a dose de radiação nem é um 
parâmetro suficiente para estimar a Dose na Entrada da Pele do paciente. Existem muitos outros fatores 
que modificam substancialmente essa dose, portanto deve-se estabelecer, além do programa de garantia 
da qualidade, um programa de medição e avaliação das doses recebidas pelos pacientes, bem como um 
estudo detalhado do histórico do paciente, das condições de saúde, uso de medicações e  agendamentos 
posteriores para acompanhar, verificar e constatar possíveis alterações que possam ser causados pela 
radiação(4). 
O objetivo deste trabalho é avaliar as doses na entrada da pele e sua relação com a qualidade das 
imagens nas diversas condições técnico-operacionais com o intuito de que estes dados possam orientar 
os cardiologistas na seleção de condições otimizadas no uso radiação X. 
 
2 Metodologia 
 
Foi efetuada uma avaliação das doses de radiação geradas com o equipamento Infinitix de fabricação 
Toshiba utilizado por cardiologistas em procedimentos cardiológicos invasivos e estudos 
eletrofisiológicos. A Taxa de Kerma na entrada da pele do paciente foi medida em oito ocasioões ao 
longo do ano de 2004, utilizando a câmara de ionização modelo 660-3 da Victoreen e simulador de 
nylon de espessura de 20 cm, conforme a geometria da figura 1. Diversas condições técnico-
operacionais foram avaliadas nos modos pulsado e contínuo, para os diâmetros do intensificador de 31 
e 13 cm. Uma avaliação da qualidade da imagem em cada condição foi efetuada utilizando o 
dispositivo de teste R/ FQC, modelo 07-647, da Nuclear Associates que permite determinar a resolução 
de alto e baixo contraste por meio da interpretação da imagem no monitor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Resultados 
As figuras 2 e 3 mostram os resultados obtidos para as diversas condições técnico-operacionais 
avaliadas. Pode-se verificar uma constância nos resultados da Taxa de Kerma na Entrada da Pele 
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Figura 1: Geometria de Medida da Taxa de Kerma na Entrada da Pele 



durante o período avaliado. A tabela 1 apresenta as condições técnicas automaticamente ajustadas pelo 
sistema gerador e o resultado da avaliação das resoluções de alto e baixo contraste. Estes resultados não 
indicam perda de qualidade da imagem quando comparadas com as imagens utilizando fluoroscopia 
contínua e pulsada. 

Figura 2: Taxa de Kerma no ar na entrada da pele medida ao longo 
do ano de 2004 gerada no modo pulsado (LOW e NORMAL ) com 

o equipamento Inf initix da Toshiba  
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Figura 3:Taxa de Kerma no ar na entrada da pele medida ao longo 
do ano de 2004 gerada no modo contínuo (LOW e NORMAL ) com 

o equipamento Infinitix da Toshiba  
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Tabela 1: Condições técnicas automaticamente ajustadas pelo sistema gerador nos modos de operação 
pulsado e contínuo, qualidade do feixe e resolução de alto e baixo contraste para os diâmetros do 
intensificador de 13 e 31 cm. 
 

MODO PULSADO 

  Pulsos/s D I (cm) 
Tensão

kVp 

 
Corrente

mA CSR(mm) 
Resolução 
(lp/mm) 

Diâmetro do 
objeto de baixo 
contraste (mm)

13 130 7,5 31 80 30,0 
13 130 15 31 80 20 
13 137 

LOW 

30 31 80 50 
13 137 7,5 31 80 50,0 
13 137 15 31 80 50 
13 137 

NORMAL 

30 31 80 50 

4,45 1,2 4 

MODO CONTÍNUO 

  D I (cm) 
Tensão

kVp 

 
Corrente

mA CSR(mm) 
Resolução 
(lp/mm) 

Diâmetro do 
objeto de baixo 
contraste (mm)

13 116 3,8 7,4 LOW 31 85 2,8 5,0 
13 125 4 8,2 NORMAL   31 92 3,3 5,5 

1,2 4 

D I : diâmetro do intensificador de imagem , CSR: camada semi-redutora 
      
 
4 Discussão 
O procedimento intervencionista na radiologia utilizando fluoroscopia tem sido muito freqüente e tem 
exigido atenção especial dos responsáveis pela proteção radiológica. É muito comum que além dos 
radiologistas, outros profissionais façam uso de equipamentos radiológicos como é o caso dos 
cardiologistas. A utilização destes equipamentos requer o conhecimento de como a seleção das 
condições técnico-operacionais modifica as taxas de dose na entrada da pele do paciente. O 
conhecimento de como a imagem é formada e de como os diferentes parâmetros técnico-operacionais 
influenciam na sua qualidade e sua relação com a dose de radiação é um pré-requisito para que médicos 
e técnicos possam utilizar a condição ótima para a aplicação desejada. Com estas informações podem 
estabelecer os critérios de decisão sobre medidas técnico-operacionais que propiciem a minimização 
das doses, como controle do tempo de exame, alterações na geometria do feixe, remoção de grade, 
seleção do numero de pulsos/s e do diâmetro do intensificador, uso de colimação e filtros 
compensadores tendo em vista a idade do paciente, massa corporal, número de procedimentos e 
doenças associadas.  
É recomendável o registro das condições técnicas utilizadas no procedimento, tempo de duração do 
mesmo, assim como implantar uma assistência continuada (24h, uma semana e 2 meses) após os 
procedimentos com registro das observações de eventuais mudanças na pele do paciente. 
As medidas de taxa de kerma obtidas para o modo contínuo são comparáveis às doses típicas na 
entrada da pele dos pacientes, porém em algumas condições técnicas disponíveis no modo pulsado 



estes valores podem superar os 50 mGy, valor este acima do esperado pelo FDA.  Isto significa que se 
mantidas tais condições técnicas por tempo superior a 30 min, haverá um risco real de causar danos à 
pele dos pacientes. 
 
5 Conclusão 
As taxas de kerma na entrada da pele medidas ao longo de 2004 foram comparáveis aos valores 
descritos como típicos para fluoroscopia e apresentaram variação aceitável nos diversos  modos de 
operação. A qualidade da imagem foi mantida independente do modo operacional. Com o 
conhecimento dos valores de taxa de kerma na entrada da pele é possível selecionar a condição técnico-
operacional adequada ao procedimento e que otimize as doses de radiação. 
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