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Sinopse

O trabalho propôs-se a aplicar distribuições de cargas de trabalho1 referentes a
equipamentos radiológicos de diferentes tecnologias, ao cálculo de dose de entrada na pele
(DEP). Com os resultados do levantamento feito em campo (em clínicas radiológicas e
hospitais da cidade de São Paulo), foi estudada uma metodologia para aplicação destas
informações no cálculo de DEP, bem como a aplicação do tratamento estatístico dos
resultados das medições realizadas. Com os resultados encontrados, pode-se concluir que a
escolha do número de amostras adequado é importante para se obter valores
estatisticamente aceitáveis. Além disso, pode-se concluir que o método apresentado é
valido, pois os valores de DEP encontrados são muito próximos dos valores calculados por
outra metodologia anteriormente desenvolvida pelos autores.

Introdução

A referência normativa básica que fornece parâmetros para o cálculo de barreiras protetoras
é o NCRP 1471. Nela, o conceito de distribuição de cargas de trabalho tem forte presença e
deverá ser largamente utilizado nas futuras metodologias para cálculos de barreiras. O
presente trabalho apresenta a aplicação de uma metodologia para coleta de dados em campo
que permitiu a avaliação das distribuições de cargas de trabalho2de diferentes modalidades
diagnósticas e seus respectivos valores de dose na entrada da pele (DEP)3.  Para  isso  foi
determinado o comportamento dosimétrico dos equipamentos correlacionados a seus
padrões reais de uso. Foram realizadas medições simuladas da dose a que pacientes estão
submetidos quando os equipamentos são acionados de acordo com os padrões de
comportamento avaliados.

Metodologia

A etapa de coleta de dados foi realizada através de visitas às clínicas radiológicas, com o
acompanhamento de exames radiológicos. Foram anotadas informações referentes ao
exame, ao paciente e à técnica radiológica utilizada em cada caso.
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Para permitir a avaliação da DEP, foram realizadas medições do kerma no ar na posição da
entrada da pele para as diferentes modalidades de exames a serem avaliadas. Estas
medições utilizam um monitor de radiação Radcal Corporation, modelo 9015, e uma
câmara de ionização de 6 cm3, também da Radcal Corporation, para uso em radiologia
convencional e mamografia. O conjunto formado pela câmara de ionização e monitor de
radiação foi calibrado por laboratório da rede Nacional de Metrologia de Radiações
Ionizantes do INMETRO
Foram realizadas medições de kerma no ar em 11 equipamentos de radiologia convencional
e 1 equipamento de mamografia, em 5 instituições de São Paulo (Tabela 1).

Tabela 1 – Relação de equipamentos utilizados na etapa de coleta de dados
INSTITUIÇÃO EQUIPAMENTO MARCA MODELO

A Phillips Optimus
B Phillips Optimus
C Phillips Optimus 65I

D Phillips Optimus 65
II E Phillips Super M100
III F GE Silhouette

IV G Casa do
radiologista Intecal CR125

H GE System 1600E
I GE Prestilix 1600X
J GE Compax 400
K GE Compax 400V

L GE Senographe 600T
Senix HF

Os equipamentos de A a J são de radiologia convencional, o equipamento K é de
fluoroscopia e o equipamento L de mamografia.
Para cada técnica radiográfica foram realizadas duas medições de kerma no ar (Kar1 e Kar2)
A partir desses valores de kerma no ar, foi calculada a média das medidas (M), conforme a
equação abaixo:
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Onde N é o número de medidas por técnica (N = 2).
A partir disso, foi calculada a DEP, utilizando a seguinte equação:
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Onde:
Fc é o fator de calibração da câmara;
BSF  é  o  fator  de  retro-espalhamento  (backscattering factor)  na  água  para  a
geometria e qualidade de radiação;
FTP é o fator de correção para temperatura e pressão;
E é a espessura da região do paciente a ser radiografada;
Dff é a distância foco-filme;
Dfc é a distância foco-câmera.



Após este cálculo, a DEP encontrada foi comparada com o valor de DEP calculada, através
de levantamento de cargas de trabalho4. Os dados deste levantamento receberam tratamento
estatístico seguindo a metodologia proposta por Simpkin2 e pelo Guia de Incertezas de
Medição5,6, visando determinar os níveis de confiança de cada grupo de informações
referentes às distribuições de cargas de trabalho.
Para a determinação da relação entre a incerteza combinada (uc) e o número de amostras de
valores kerma no ar, foram realizadas medições de 25 valores consecutivos de kerma no ar
em equipamentos radiológicos convencionais7. Estas medições foram combinadas em
grupos de 5, 10, 15, 20 e 25 amostras de kerma no ar e as incertezas combinadas, uc, para
cada grupo foram calculadas utilizando-se a metodologia do Guia de Incertezas de Medição
do INMETRO5.

Resultados

Foi criado um banco de dados utilizando o programa Excel®, e este contém dados de 364
exames, com 763 projeções. Dos dados coletados, 306 foram exames de radiografia em
adultos, 51 foram exames de radiografia pediátricos e 7 foram exames mamográficos, como
demonstrado na Figura 1. A Figura 2 representa a divisão desses exames por instituição
observada.

Figura 1: Divisão dos Dados Coletados
por Tipo de Exame

Figura 2: Divisão dos exames observados
por Instituição

Os dados obtidos podem ser comparados (Figura 3) a uma distribuição de cargas de
trabalho similar, publicada no NCRP 1472. A Figura 4 apresenta a distribuição de cargas de
trabalho em cada Hospital, para demonstrar a semelhança da distribuição em diferentes
salas.
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Figura 3: Histograma representando as distribuições de carga de trabalho por faixa de tensão para os
dados coletados no presente trabalho (curva azul) e publicados no NCRP 147 (curva roxa)

Figura 4 : Histograma representando as distribuições de carga de trabalho por faixa de tensão
separadas por instituição

Dos exames observados, 47% dos pacientes observados pertencem ao sexo masculino e
53% pertencem ao sexo feminino. A Figura 5 mostra a divisão dos pacientes observados
por sua etnia. A grande maioria dos pacientes observados - 77% - pertence à etnia branca.
Os negros representam 12%, os pardos 9% e os pertencentes à etnia amarela representam
apenas 2%. A Figura 6 apresenta a divisão dos pacientes observados por faixa etária. Pode
se notar uma distribuição de quantidades próximas de pacientes por faixa, com exceção de
uma diminuição na faixa etária de 81 a 90 anos.

Após o cálculo da DEP medida, esta foi comparada com os valores de DEP calculados
através das distribuições de cargas de trabalho para todos os equipamentos avaliados,
gerando os gráficos semelhantes aos apresentados, como exemplo, na Figura 7. Para todos
os equipamentos considerados neste estudo foram encontradas relações lineares entre as
DEP’s medidas e calculadas. A correlação linear entre estas grandezas foi estabelecida pela
observação dos coeficientes de correlação linear, R, dos ajustes realizados. Em todos os
casos este coeficiente foi bastante próximo de 1.
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Figura 5: Divisão por etnia dos pacientes observados
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Figura 6: Divisão dos pacientes observados por faixa
etária
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Figura 7: Exemplos de gráfico de DEP medida por DEP calculada

A Figura 8, abaixo, apresenta a variação da incerteza padrão combinada como função do
número de amostras coletadas. Em termos percentuais, estes valores variam de 7,4 % para 5
medições para 1,7 % para 25 medições.

Este estudo foi feito para que pudesse ser avaliado qual o número de amostras adequado
para o cálculo de DEP, e sua incerteza associada. A Figura 9 mostra o mesmo estudo para o
Equipamento K, que, por ser um equipamento de fluoroscopia, gera resultados de ordem de
grandeza distinta, por realizar exames com maior tempo de exposição e, conseqüentemente,
maiores doses.
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Figura 8: Variação da incerteza com o número de medições, para cada equipamento.
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Figura 9: Variação da Incerteza com o número de medições, em um equipamento de fluoroscopia

Conclusões
Pode-se notar, através dos exemplos mostrados na Figura 7, que a DEP calculada é próxima
da DEP medida, validando assim o método escolhido.
Pelos resultados apresentados nas Figuras 8 e 9, pode-se concluir que a escolha adequada
do número de amostras é de grande importância para equilibrar a otimização dos
procedimentos de medição à obtenção de valores estatisticamente significativos para a
DEP. Percebe-se que, apesar de algumas medições terem números iguais de amostras, as
incertezas podem ser muito diferentes. Essas diferenças podem estar associadas a variações
nos rendimentos ou reprodutibilidades dos equipamentos. A quantidade de dados a ser
obtida deve ter um equilíbrio entre o estado de funcionamento do equipamento, o tempo de
sala parada e uma quantidade estatisticamente relevante de informações para o cálculo da
DEP.
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