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RESUMO DA TESE APRESENTADA À COPPE/UFRJ, COMO PARTE DOS 
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM 

CIÊNCIAS (M.Sc) 

Avaliação de Doses em Fluoroscopia Gastrointestinal 

Lucía Viviana Canevaro 

Orientadores: Márcia Terezinha Carlos 

José Carlos Borges 
Programa: Engenharia Nuclear 

O objetivo do presente trabalho foi estabelecer uma metodologia para a medida de 
doses em pacientes e profissionais (médicos radiologistas), em exames com fluoroscopia 
do aparelho digestivo, e a avaliação do desempenho dos equipamentos destinados a este 
tipo de exames, do ponto de vista da proteção radiológica, dentro do Serviço de 
Radiodiagnóstico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal 
de Rio de Janeiro. Visou-se identificar a situação atual nos exames mencionados, para 
fornecer dados preliminares à aplicação de uma estratégia de controle de qualidade. 

São descritos e discutidos os procedimentos de calibração de dosímetros 
termoluminescentes, para feixes de radiologia diagnostica, como também sua aplicação na 
medida de doses em pacientes e profissionais em exames do aparelho gastrointestinal. Foi 
avaliado o desempenho de dois tipos de equipamentos, com tela fluorescente e com 
intensificador de imagem, usados no Serviço para a realização destes exames, mediante 
testes adequados, fazendo-se considerações relativas à proteção radiológica. 

Foram medidas doses em profissionais, principalmente em regiões não protegidas 
pelo avental plumbífero, e em pacientes em diversos pontos de amostragem no corpo. 
Apresenta-se uma comparação das doses medidas em pacientes em ambos os tipos de 
equipamentos. Após uma análise destes registros, resultou evidente a necessidade de@ 
procurar-se métodos para a redução das doses desnecessárias. Os valores excessivamente 
elevados obtidos em alguns casos de procedimentos com tela fluorescente, tornam 
inaceitável o uso deste tipo de equipamentos. 

Em função dos resultados, consideramos que as autoridades competentes devem 
providenciar que equipamentos com tela fluorescente sejam desativados, mediante o 
estabelecimento de normas, devendo os responsáveis de cada serviço serem conscientizados 
também neste sentido. 
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ABSTRACT OF THESIS PRESENTED TO COPPE/UFRJ AS PARTIAL 
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF 

SCIENCE (M.Sc). 

Evaluation about Doses on Gastrointestinal Fluoroscopy 

Lucía Viviana Cane van) 

Thesis Supervisors: Mârcia Terezinha Carlos 
José Carlos Borges 

Department: Nuclear Engineering 

This work aims at the development of a methodology to measure radiation doses 
to patients and professionals (radiologists) in fluoroscopic gastrointestinal tract 
examinations. Also, it aims at the assessment of the performance of this type of medical 
x-ray equipment, from the radiation protection point of view at the Department of 
Radiology of the Hospital Universitârio Clementino Fraga Filho (Universidade Federal de 
Rio de Janeiro). This work was developed in order to identify the actual status and to set 
base lines as a reference for a quality control program. 

The calibration procedures of thermoluminiscents dosimeters for radiodiagnosis 
quality beams are discussed and described here as well as its application in dose 
measurements7 for patients and radiologists. The performance of two types of x-ray 
equipment (fluorescent screen and image intensifier) usually used to perform this 
examinations was evaluated through appropiate tests. Radiation protection features are also 
considered. 

Dose to radiologists at unprotected regions and to patients at several sample points ^ 
were measured. A comparison of the measured doses given by both types of equipment was 
made. After further analysis, the necessity to look for methods that reduce unnecessary 
doses became evident. The high values obtained in some procedures using fluorescent 
screen make the use of this type of equipment unacceptable. 

With these results, we consider that Health Care authorities have the responsability 
of replacing all fluorescent screen equipment and of establishing standards, and raising 
awareness the responsible staff. 
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Capítulo l 

Introdução 

1.1 - Apresentação 

Embora os efeitos determinísticos das radiações ionizantes possam ser evitados 
totalmente, desde que os indivíduos não se exponham a níveis de radiação que impliquem 
em doses superiores aos respectivos limiares, a probabilidade dos efeitos estocásticos das 
radiações somente pode ser reduzida a zero se as doses são nulas. No entanto, não é 
possível imaginar-se a existência de fontes sem que algumas pessoas recebam doses de 
radiação, mesmo que pequenas [1]. Assim, a ambição de risco nulo deve ser substituída 
pela de risco aceitável. Por outro lado, as restrições de proteção radiológica que forem 
impostas deverão ser compatíveis com a possibilidade de manter-se os benefícios que a 
radiação produz. 

Os indivíduos que podem resultar irradiados como conseqüência das práticas 
médicas com radiação são trabalhadores, membros do público e pacientes e, para cada um 
deles, tem-se enfoques diferentes para implementar-se medidas de proteção radiológica. 
Existem inúmeras recomendações nesse sentido para estes três tipos de indivíduos, nas 
diversas práticas. Todas estão baseadas na filosofia da ICRP, resumida nos princípios de 
justificação, otimização e limitação da dose individual ou risco [2]. 

Analisando as causas de variação nas doses para um determinado exame médico, 
é possível adotar-se procedimentos para sua redução [3] [4], que devem visar às doses 
desnecessárias, já que a imagem gerada deve conter informação suficiente para permitir o 
diagnóstico. 

Os exames com fluoroscopia em geral acarretam altas doses em pacientes [3] [5-8] 
e, portanto, representam uma fração significativa da dose total da população. Este tipo de 
exame merece especial atenção, devendo-se considerar o risco do paciente individual e não 
apenas o da população como um todo. 

Estimativas de doses e avaliações de equipamentos têm sido feitas em radiologia 
diagnóstica, existindo recomendações a respeito [9-14]. Nos procedimentos envolvendo 
fluoroscopia, a situação é mais complexa em relação à radiografia convencional, devido à 
multiplicidade de fatores que influenciam as doses ministradas. Estes fatores incluem, entre 
outros: 

a - o fato de ser um exame dinâmico, sem uma área única nem um tempo de 
exposição pre-estabelecido; 
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b - técnicas variáveis; 
c - fatores clínicos; etc. 
d - o tipo de equipamento de raios X; 
e - a disposição do paciente para coperar; 
f - o grau de treinamento e a experiência do médico que realiza o exame; 

Embora já existam diversas publicações sobre estimativas de doses em 
procedimentos fluoroscópicos gastrointestinais [15-19], recentemente tem-se prestado maior 
atenção a este tipo de exposições. Por exemplo, nos Estados Unidos, o exame selecionado 
em 1991 pelo "Nationwide Evaluation on X-ray Trends" (NEXT), foi a fluoroscopia 
gastrointestinal [20]. SHOPE [21] alerta que, nos Estados Unidos, cálculos de riscos 
relativos à indução de câncer fatal relacionados a vários exames, mostraram que, tomando 
como unitário o risco relativo da prática de exames de tórax, o de uma mamografia resulta 
em 1,9 e o de um exame do trato gastrointestinal alto, em 36. 

No Brasil, não existem dados relativos a doses ministradas durante estes 
procedimentos nem aos tipos de equipamentos empregados, embora ARAÚJO [22] faça 
referência a um projeto de trabalho sobre avaliação de doses em exames com fluoroscopia 
mais freqüentes. Em 1988, foi estimado que existiam aproximadamente 20.000 
equipamentos de raios X no Brasil, dos quais um terço realizava fluoroscopia. Hoje, com 
base nos registros do Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (IRD/CNEN), sabe-se que, no Estado de Rio de Janeiro, dos 2.100 
aparelhos de raios X cadastrados, aproximadamente 280 são usados para fluoroscopia com 
tela fluorescente (chamada de fluoroscopia convencional) e 140 dispõem de intensificador 
de imagem. 

Os aparelhos que possuem intensificador de imagem producem imagens de melhor 
qualidade [13] e de mais fácil visualização que aqueles que possuem tela fluorescente. A 
ICRP recomenda o abandono da fluoroscopia convencional e, nos países desenvolvidos, há 
anos ela não é mais praticada. 

No caso de fluoroscopia, as recomendações sobre proteção radiológica sfo 
específicas [13-14], abrangendo desde o uso de equipamentos de proteção individual até 
a implantação de programas de garantia de qualidade. Muitas vezes, a falta de educação 
em proteção radiológica dos profissionais e o uso incorreto das técnicas, conduzem à 
irradiação desnecessária do paciente. 

Não existem limites de doses estabelecidos para pacientes submetidos a exames com 
raios X. No entanto, atualmente todos os organismos responsáveis pelas recomendações de 
proteção radiológica [2][11][14][23] têm voltado sua atenção para a medida de doses em 
pacientes, no sentido de estabelecer "níveis de doses de referência", que devem ser 
entendidos como valores de orientação e não como limitações às doses ministradas. Eles 
atuam como níveis com os quais as instituições médicas podem comparar seu desempenho, 
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e possibilitam a identificação daquelas áreas que necessitam esforços para redução das 
doses recebidas. Também, permitem identificar aqueles equipamentos que necessitam 
maiores controles de qualidade para alguns exames de raios X em particular. 

As doses de referência que forem propostas deveriam ser vistas como uma ajuda 
prática para incrementar a consciência da significância dos níveis observados em pacientes, 
e então promover a otimização da proteção radiológica em radiologia diagnostica. As doses 
de referência não deveriam ser ultrapassadas, e o fato de não atingi-las não descarta a 
constante preocupação da otimização. Embora o presente trabalho não represente um 
levantamento de níveis de referência, pretende chamar a atenção para esta questão. 

Os níveis de exposições ocupacionais atingidos em radiodiagnóstico variam 
amplamente, dependendo do procedimento, e sua avaliação se torna mais complicada nos 
casos em que o profissional trabalha perto do paciente, como em muitos procedimentos de 
radiografia com fluoroscopia associada, onde, às vezes,, não é possível o uso de barreiras 
protetoras fixas e algumas regiões do corpo do profissional ficam mais expostas à radiação. 
Além disso, o radiologista não permanece em uma posição estática, em relação ao campo 
de irradiação, durante a realização do exame. O uso de fluoroscopia em radiodiagnóstico 
representa a maior fonte de exposição ocupacional em medicina [3], existindo diversos 
estudos à respeito [24-26]. Se a irradiação do paciente for reduzida ao nível considerado 
necessário para a obtenção da informação diagnostica, a dose do trabalhador 
conseqüentemente será minimizada 

DREXLER e PANZER [27] alertam sobre a dificuldade de estimar-se e reduzir-se 
as doses nas mãos e outras partes não protegidas (como os olhos) dos médicos, durante 
exames fluoroscópicos, e demonstram que as doses nos dedos podem atingir valores 
maiores que aquelas registradas nos dosímetros de corpo inteiro, por fatores que variam de 
15 a 40, e chamam a atenção para a aplicação de medidas de proteção radiológica. Ainda 
mais, no Brasil [28] os níveis de doses ocupacionais atuais são semelhantes àqueles 
registrados na Europa há 10 anos atrás. 

O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal de Ricg 
de Janeiro (HUCFF\UFRJ) é uma das Instituições-escola mais importante do país e, através 
da Residência em Radiologia do Serviço de Radiodiagnóstico, formam-se os médicos da 
especialidade. O Serviço dispõe, para exames radiológicos gastrointestinais, de aparelhos 
de raios X providos com intensificador de imagem e com tela fluorescente, embora estes 
últimos sejam os mais usados. Além do mais, anualmente, um grande número de pacientes 
são submetidos a estes exames, principalmente aos de esofagografias, seriografia 
gastroduodenal e cólon. Por outro lado, nenhum programa de controle de qualidade 
sistemático está sendo atualmente aplicado. Estes fatos fazem com que o conhecimento das 
doses recebidas pelos pacientes e, conseqüentemente pelos médicos, resulte de grande 
importância. 
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1.2 - Objetivos 

Baseado nas considerações acima, o presente trabalho tem como objetivos: 

a - estabelecer uma metodologia de avaliação de doses em pacientes submetidos a 
alguns exames radiológicos do aparelho gastrointestinal. 

b - no Serviço de Radiodiagnóstico do HUCFF/UFRJ, medir doses em procedimentos 
realizados com equipamentos com tela fluorescente (convencionais) e com sistema 
de intensificador de imagem e câmara de TV, e comparar ambos os sistemas, no 
tocante a exposição de pacientes e a doses ocupacionais. 

c - avaliar o desempenho dos equipamentos usados e aspectos de proteção radiológica, 
procurando parâmetros que conduzam à otimização das doses e das práticas. 

d - Fornecer informações qualitativas e quantitativas da situação atual desta prática 
médica, dados preliminares para o estabelecimento de uma estratégia de controle 
de qualidade. 

O trabalho foi desenvolvido no Serviço de Radiodiagnóstico do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho da Universidade Federal de Rio de Janeiro, e no Instituto de 
Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear (IRD/CNEN). 

© 
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Capítulo II 

Fundamentos Teóricos 

II. 1 - A Imagem Radiográfica 

0 objetivo do radiodiagnóstico é interpretar a informação obtida pela avaliação da 
opacidade de um sistema biológico aos raios X . A informação é obtida segundo os 
seguintes passos: 

a - a qualidade do feixe de raios X é conhecida; 
b - a parte a examinar é exposta ao feixe de raios X ; 
c - o feixe de raios X é modulado ao interagir com o volume irradiado; 

d - a informação transportada pelo feixe de raios X é convertida em uma forma 

conveniente para sua interpretação (placa radiográfica ou tela fluoroscópica). 

A imagem da radiografia é obtida com o auxilio da combinação adequada de um 
filme e uma tela intensificadora (écran). A quantidade de exposição requerida para produzir 
uma imagem depende da sensibilidade (ou velocidade) do filme usado. A sensibilidade é 
escolhida em função de um compromisso entre a exposição do paciente e a qualidade da 
imagem. Um filme altamente sensível reduz a exposição do paciente mas piora a qualidade 
da imagem [29] [30]. 

A função da tela intensificadora é incrementar a densidade ótica resultante no filme, 
aumentando a eficiência de formação da imagem, j á que menos de 5% dos fótons de raios 
X incidentes são absorvidos pelo filme. Assim, a tela intensificadora permite uma menor 
exposição aos raios X que aquela necessária para obter-se a mesma densidade sem o uso 
da tela. 

Já para a obtenção da imagem fluoroscópica, usa-se a tela fluorescente (para 
diferenciar ambos sistemas, neste trabalho chamamos tela intensificadora ou écran a usada 
em radiografia, e tela fluorescente a usada para observação da imagem dinâmica em 
procedimentos fluoroscópicos). Embora as duas técnicas sejam diferentes, o fenômeno físico 
envolvido é o mesmo, a diferença está no processo de captação da imagem. Ambas se 
baseiam na propriedade de alguns materiais de absorver energia dos raios X e reemití-la 
em forma de fótons de luz visível. A quantidade de luz visível é proporcional à quantidade 
de radiação a que a tela foi exposta. Assim, a imagem formada pelo feixe de raios X será 
convertida em uma imagem idêntica, porém formada por fótons de luz visível. 

Na prática, a tela intensificadora consiste de uma base de material sintético 
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transparente, recoberto com uma camada de material luminescente, em forma de cristais, 
suspensos em um outro material de ligação. Os materiais luminescentes usados geralmente 
são o tungstato de cálcio ou o sulfato de bário e chumbo. Nas últimas décadas, surgiram 
compostos de terras-raras que usam oxisulfitos de gadolíneo, lantânio e ítrio, oxibrometo 
de lantânio ou fluoreto de bário. 

11.2 - Fluoroscopia com Teia Fluorescente (Convencional) 

Os raios X foram descobertos devido a sua capacidade de causar fluorescência, e 
a primeira imagem de raios X de uma parte humana foi observada fluoroscopicamente. 
Durante a fluoroscopia, o radiologista observa, em uma tela fluorescente, a imagem 
contínua do movimento de estruturas internas, enquanto o tubo de raios X está operante. 
Se ele visualiza algo que deseja registrar, para posterior análise, pode obter uma radiografia 
com uma pequena interrupção do exame fluoroscópico. Esta radiografia é conhecida como 
"spot film" [31] [32]. 

O fluoroscópio convencional tem dois componentes essenciais: o tubo de raios X 
e a tela fluorescente. Eles estão montados em extremos opostos, acoplados a uma estrutura 
que mantém seu alinhamento, como mostrado na fig. II. 1. 

Figura ILl: Fluoroscópio convencional. [31] 

O operador movimenta a tela sobre o paciente, e o tubo de raios X acoplado à tela, 
segue-a por baixo da mesa. O tubo é do tipo ânodo rotatório, igual aos utilizados para 
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radiografia, mas é operado com correntes muito menores. Ao invés dos 100-1000 mA 
usados em radiografia, os fluoroscopios são operados com correntes entre 0,5 e 5 mA. A 
quilovoltagem depende da seção do corpo a examinar. O tubo possui diafragmas para 
regular-se o tamanho e a forma do campo de irradiação. 

» 

O feixe de raios X, após interagir com o paciente, "carrega" uma imagem invisível 
que ao ser absorvida pelo material fluorescente da tela, converte-se em uma imagem 
luminosa, geralmente na região verde-amarela do espectro. A tela é recoberta com um vidro 
plumbífero que protege o operador, recomendando-se uma espessura equivalente a 1,5 mm 
de chumbo para quilovoltagens até 100 kVp e 2,0 mm acima de 125 kVp [33]. 

Para expor-se um "spot film", geralmente um motor leva o chassis de um 
compartimento blindado para o campo fluoroscópico, em uma posição entre a tela 
fluorescente e a grade, ajustando automaticamente o tamanho de campo ao tamanho do 
filme escolhido. O aparelho passa a funcionar do modo fluoroscópico para o modo 
radiográfico, aumentando a corrente para níveis convencionais de radiografias no momento 
da exposição. 

O olho humano tem limitações na sua capacidade de enxergar objetos com pouca 
luminosidade. Esta limitação é de fundamental importância quando se trata de uma imagem 
fluoroscópica, já que, em fluoroscopia com tela fluorescente, sob condições normais de 
operação, a imagem tem um nível de brilho relativamente baixo. Devido à baixa 
intensidade luminosa, é necessária a realização dos exames em uma sala escurecida, o 
radiologista devendo permanecer aproximadamente 15 minutos no escuro, antes de iniciar 
o exame, para adaptar sua visão. Uma breve descrição do comportamento das estruturas 
do olho esclarecerá melhor a questão. 

H.2.I.- Fisiologia da visão 

A luz que incide no olho passa através da córnea, uma cobertura protetiva<g 
transparente e, depois, atravessa o cristalino, onde é focalizada sobre a retina. Entre a 
córnea e o cristalino está a íris que, em presença de luz brilhante, contrai-se permitindo que 
entre somente uma pequena quantidade de luz. Em condições de escuridão, a íris dilata-se, 
permitindo a entrada de uma quantidade maior de luz. 

Quando a luz chega à retina, ela é detetada pelos cones e bastonetes, estruturas 
responsáveis pela sensação de visão. Os cones estão concentrados no centro da retina em 
uma área chamada fóvea centralis ou mácula. Os bastonetes são mais numerosos na 
periferia da retina e não há nenhum deles na mácula. 

Os bastonetes são muito sensíveis à luz e usados em situações de pouca 
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luminosidade. O limiar de visão deles é aproximadamente IO"9 L. Os cones são menos 
sensíveis (limiar de 5 x IO"5 L) , mas capazes de responder a níveis intensos de luz, 
enquanto os bastonetes não. Consequentemente, os cones são usados principalmente para 
visão diurna, chamada fotópica, e os bastonetes para visão noturna, chamada escotópica. 

A habilidade do olho em distinguir entre dois objetos muito próximos, ou seja, para 
perceber detalhes finos, é chamada de acuidade visual. Ela é maior para os bastonetes. Os 
cones têm maior habilidade para detetar diferenças de brilho que os bastonetes, propriedade 
chamada percepção de contraste. Os cones são sensíveis a um amplo espectro de 
comprimentos de onda da luz, enquanto que os bastonetes são praticamente insensíveis à 
cor. 

O mecanismo de adaptação à escuridão deve-se à forma como os bastonetes operam. 
A ação da luz sobre os bastonetes envolve a conversão (como resultado da absorção da luz) 
de uma substância conhecida como púrpura visual, produzida no olho através de um 
mecanismo que envolve a vitamina A. Não se tem sensação de luz se não há púrpura visual 
nos bastonetes; este é o caso quando a intensidade de luz é grande (toda a púrpura visual 
foi convertida). No entanto, a baixos níveis de luz, a púrpura visual aparece gradativamente 
ficando disponível. A sensibilidade do olho para baixos níveis de iluminação (após ter sido 
iluminado com altos níveis) muda com o tempo, como mostrado na fig. n.2. 

© 

Q| 1 1 1 | > 

10 Z0 30 40 S0 

Tempo de Adaptação (min) 

Figura IL2: Adaptação do olho à escuridão. [30] 
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Até os olhos se adaptarem à escuridão, a acuidade e a percepção de contraste são 
baixas. Já que os bastonetes são relativamente insensíveis à luz vermelha, a iluminação com 
esta luz não impede o aparecimento da púrpura visual e é possível a adaptação à escuridão 
usando-se óculos vermelhos ou luz vermelha para iluminação da sala. 

Outro mecanismo que ajuda o olho a enxergar em condições de pouca luz é a 
dilatação da íris, permitindo a entrada de mais luz. 

Uma caraterística do olho é que seu tempo de integração é de somente 0,2 segundos 
[31]. O tempo de integração é o tempo no qual o olho armazena a informação. Este tempo 
tão curto representa uma séria desvantagem durante a fluoroscopia, que não tem 
importância em radiografia. Se uma imagem radiográfica tem pouca luminosidade, ela pode 
ser escurecida aumentando o tempo de exposição. O olho não constrõe uma imagem desta 
forma; se a imagem fluoroscópica não é suficientemente brilhante para ser de boa 
qualidade, ela não pode ser melhorada pela observação prolongada. Nada se ganha 
observando a imagem fluoroscópica por um extenso período de tempo. 

Duas caraterísticas da visão escotópica merecem menção: Primeiro, ela é periférica. 
Na visão fotópica a imagem é formada na retina sobre a fóvea, que não é o caso quando 
se tem níveis de iluminação em fluoroscopia convencional, já que a fóvea não contém 
bastonetes. Neste caso, a imagem fluoroscópica se forma a um ângulo de 20° respecto da 
fóvea, onde há maior concentração de bastonetes. Em segundo lugar, a visão por 
bastonetes, ou escotópica, melhora muito com o movimento; os bastonetes são incapazes 
de manter uma imagem estacionária por um longo período de tempo. A visão fluoroscópica 
resulta melhor quando os olhos ou a tela fluorescente estão em constante movimento. 

II.2.2.- Brilho da tela fluorescente 

Os níveis de iluminação, ou luminância, são medidos em Lamberts (L), ou em 
candeia por metro quadrado (Cd/nr), sendo 1 L = 3.183 Cd/m 2. A fig. II.3 mostra níveis 
de iluminação aproximados de objetos conhecidos, e as faixas de visibilidade em 
fluoroscopias convencional e intensificada (descrita no parágrafo II.3). 
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Figura n.3: Faixa de visão humana. [32] 

O brilho da tela fluorescente é muito baixo, entre 0,05 e 0,001 mL. Estes valores , 
são 10.000 vezes menores que o brilho ao qual os filmes são observados no negatoscopio 
e, embora a estes níveis tão baixos os bastonetes estejam ativos, é muito difícil observar-se 
os detalhes na tela fluoroscópica, devido às limitações de percepção de contraste e acuidade 
visual. Um aumento no brilho da tela seria uma grande vantagem. Infelizmente, isto não 
é possível por razões óbvias, quando considerados os fatores que controlam o brilho ^a 
intensidade dos raios X incidentes e a eficiência da tela na absorção dos raios X (e 
consequente emissão de luz visível). 

A limitação de manter-se correntes baixas é devido à necessidade de baixa dose no 
paciente e não a limitações de rendimento do tubo. Para os tipos de tubos usualmente 
empregados, é possível manter-se a corrente em 50 mA, durante 10 minutos. Mesmo assim, 
isto produziria um aumento no brilho por um fator de aproximadamente 15, o que ainda 
seria insuficiente. É necessária uma melhoria de pelo menos um fator 50 para ter-se um 
brilho na faixa de visão dos cones (0,002-0,1 mL) e de pelo-menos 5.000 para um brilho 
na tela nos níveis das condições de observação dos filmes no negatoscopio (0,002-10 mL). 
Um aumento na quilovoltagem incrementaria o brilho mas não melhoraria o contraste da 
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imagem. Assim, é importante manter-se a quilovoltagem baixa para a obtenção de um alto 
contraste. 

Aumentos na eficiência de absorção e de conversão do material fluorescente são 
limitadas pelos avanços tecnológicos atingidos até o presente. 

II.2.3 - Papel da fluoroscopia 

A fluoroscopia com tela fluorescente deve ser realizada no escuro, condição 
inconveniente para o paciente e para o radiologista. Mas, devido à sua grande utilidade (é 
um meio útil de diagnóstico porque apresenta uma imagem dinâmica imediata), tem-se feito 
muitos esforços para superar-se suas deficiências na discriminação de baixos contrastes e 
na percepção de detalhes. 

Em 1948 [34] foram desenvolvidos os intensificadores de imagem e, hoje em dia, 
é geral o uso de algumas formas de amplificação de imagem que fazem com que a imagem 
fluoroscópica tenha um brilho aceitável, dentro da faixa da visão fotópica. O uso da tela 
fluorescente de visão direta tradicional é quase, mas não totalmente, coisa do passado. A 
ICRP [2] recomenda abandonar definitivamente esta prática. No entanto, no Brasil ainda 
são fabricados equipamentos com tela fluorescente. 

II. 3 - Fluoroscopia com Intensificador de Imagem e Câmara de TV 

II.3.1. - O intensificador de imagem 

O intensificador de imagem converte raios X em luz e intensifica ou aumenta o 
brilho. A intensidade luminosa na saída de um tubo intensificador é vários milhares de 
vezes maior que a de uma tela fluorescente. Isto é obtido de duas formas: 

a) A tela fluorescente é um dispositivo passivo que converte em energia luminosa 
parte dos raios X absorvidos. Um tubo intensificador é um dispositivo ativo que acrescenta 
energia ao processo; a energia adicional é entregue ao tubo em forma de energia elétrica, 
através de uma fonte de alta voltagem. 

b) O segundo fator que contribui para o aumento no brilho, ou intensidade, é a 
minimização da imagem. A imagem luminosa na saída do tubo intensificador aparece em 
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uma pequena tela, de aproximadamente 2,5 cm de diâmetro. O diâmetro do campo de 
entrada do intensificador de imagem varia entre 10 e 35 cm. O ganho na minimização é 
a razão das áreas das imagens de entrada e de saída. 

A fig. II.4 ilustra a forma pela qual a imagem é intensificada. 

Tubo intensificador 

voltagem 

Figura BL4: Eventos que produzem ganho eletrônico em um tubo intensificador. [29] 

Dentro do tubo tem-se vácuo. A superfície de entrada é formada por duas camadas: 
a primeira, onde incidem os raios X, é composta por um material fluorescente, geralmente , 
iodeto de césio, que está em contato direto com uma outra camada, geralmente uma 
combinação de antimonio e césio, que funciona como fotocatodo. Os raios X que incidem 
no tubo são absorvidos pela tela fluorescente de entrada; uma parte da energia é convertida 
em luz, absorvida no fotocatodo pelo processo fotoelétrico, resultando na emissão de 
elétrons dentro do tubo. Neste ponto, os elétrons possuem energia muito baixa. @ 

Entre o cátodo e o ânodo aplica-se uma alta voltagem, que acelera o conjunto de 
elétrons para o ânodo, fazendo com que atinjam a tela de saída que absorve a energia dos 
elétrons e converte-a em fótons de luz. No seu percurso, os elétrons estão submetidos à 
ação de lentes focalizadoras eletrostáticas, uma série de eletrodos de carga positiva que 
focalizam o feixe de elétrons enquanto eles fluem para a tela de saída, invertendo a 
imagem. Cada ponto na tela de entrada é focalizado em um ponto específico no lado 
oposto, na tela de saída. Para uma focalização sem distorsão, todos os fotoelétrons devem 
percorrer a mesma distância; daí a forma curvada da tela de entrada. A imagem na tela de 
saída é reduzida em tamanho, uma das razões principais de ser mais brilhante. 
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Em uma tela fluorescente simples, a energia dos raios X é diretamente convertida 
em energia luminosa. No tubo intensificador, três passos são acrescentados ao processo: 

1.- transferência de energia da luz para os elétrons no fotocatodo; 
2.- suprimento de energia aos elétrons, através da alta voltagem; 
3 - conversão da energia dos elétrons em luz, na tela de saída. 

Estes passos são necessários para acréscimo em energia ou intensificação da 
luminosidade da imagem. Não é possível aumentar-se a energia dos fótons, mas é possível 
aumentar-se a energia dos elétrons. O resultado deste processo é um fóton de raios X poder 
produzir luz muito mais brilhante na saída do tubo intensificador do que em uma tela 
fluorescente. 

H.3.2.- A câmara de TV 

Antes da invenção do intensificador de imagem, tentativas de imagem fluoroscópica 
em TV tiveram sucesso parcial. A larga tela fluorescente necessita de um elaborado sistema 
óptico e seu brilho produzia um sinal de vídeo muito fraco. O desenvolvimento dos 
intensificadores de imagem resolveu ambos os problemas: sua pequena tela de saída 
simplifica o acoplamento óptico e o ganho de brilho produz um sinal de vídeo forte. 

Os componentes de um sistema de TV são a câmara, a unidade de controle e o 
monitor. Os sistemas de TV em fluoroscopia são sempre circuitos fechados, isto é, o sinal 
de vídeo é transmitido de um componente para outro através de cabos. Um sistema de 
lentes converte a imagem fluoroscópica da tela de saída para a câmara de vídeo, onde ela 
é convertida em uma série de pulsos elétricos, chamados sinal de vídeo. Este sinal é 
transmitido, através do cabo, para a unidade de controle, onde é amplificado e transmitido 
para o monitor. O monitor reconverte-o na imagem original para a visualização direta do 
fluoroscopista. 

Uma vantagem do uso do intensificador de imagem com câmara de TV é o brilho 
da imagem poder ser tão alto quanto desejado - quase independente do brilho da tela de 
entrada. Ou seja, pode obter-se amplificação do brilho na TV ou na tela do monitor. Sob 
estas circunstâncias, as deficiências da visão associadas aos baixos níveis de brilho 
discutidos anteriormente carecem de importância, tornando desnecessário o escurecimento 
da sala (agora a percepção de detalhes é comparável com a da radiografia). Assim, o 
paciente permanece em um ambiente menos hostil e o radiologista pode trabalhar mais 
confortavelmente. Alem disso, a corrente no tubo de raios X e, portanto a dose do 
paciente, podem ser reduzidas. Outras posibilidades do sistema de TV são o contraste poder 
ser variado eletronicamente e a imagem observada invertida, da esquerda para a direita e 
de cima para baixo. 
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Outra vantagem é que, se o aparelho for telecomandado, dependendo do exame, o 
operador ficará protegido da radiação, posicionando-se atrás de um biombo e observando 
a imagem no monitor (visão indireta). Quando tratar-se de um aparelho com tubo de raios 
X em cima da mesa, ser telecomandado é obrigatório, devido aos altos níveis de radiação 
espalhada pelo paciente durante a realização do exame. Não existem variações apreciáveis 
das doses que o paciente recebe neste tipo de aparelhos, em relação às que recebe quando 
o tubo está instalado embaixo da mesa, mas as doses nos profissionais são 
consideravelmente maiores quando se trabalha com tubo em cima da mesa, devido à forma 
como a radiação primária é espalhada. 

O uso de intensificador de imagem e câmara de TV abriram outras posibilidades de 
visualização da imagem: conexão de vários monitores à câmara, a cine-radiografia, os 
registros em vídeo, a digitalização da imagem, e tc , como também a possibilidade de seu 
uso em intervenções cirúrgicas. Uma das principais aplicações da fluoroscopia está, entre 
outras, nos estudos radiológicos do aparelho digestivo. 

II4 - O Aparelho Digestivo e a Fluoroscopia Gastrointestinal 

11.4.1 - O aparelho Digestivo 

A digestão consiste na transformação de substâncias alimentícias complexas e 
insolúveis (por meio das enzimas contidas nos sucos digestivos), em substâncias mais 
simples e solúveis em água, o que permite sua absorção e assimilação. Através de diversas 
reações, produz-se o desdobramento das grandes moléculas de açúcares, proteínas e 
gorduras em moléculas menores que atravessam a mucosa intestinal e se integram ao 
sangue, etapa final do longo processo digestivo. 

A figura II.5 apresenta o aparelho digestivo, identificando suas partes. 

11.4.2 - Exames Fluoroscópicos do Aparelho Digestivo 

Diversos procedimentos podem ser usados para estudar-se o funcionamento e as 
doenças do aparelho digestivo. O estudo radiológico não-invasivo do tubo digestivo pode 
ser feito por: seriografia gastro-duodenal, trânsito delgado, clister com duplo meio de 
contraste (exame de intestino grosso), ultra-sonografia, tomografia computadorizada e 
cintilografia. O método invasivo é a arteriografia. A indicação do tipo de procedimento, em 
cada caso, é uma decisão exclusiva do médico que trata o paciente. 
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Vários tipos de exames com raios X podem ser indicados, dependendo do órgão ou 
região do aparelho digestivo que se deseje investigar. A maioria dos exames usa a 
fluoroscopia para obter as imagens. O sistema digestivo tem um funcionamento dinâmico 
e, geralmente, deseja-se avaliar radiograficamente essa função dinâmica (como trânsito do 
intestino delgado, motilidade esofagiana, etc), embora, às vezes, procure-se doenças ou 
anomalias em condições estáticas (úlceras, divertículos, tumores, etc). No primeiro caso, 
usa-se a fluoroscopia para observação da função (movimento) e, no segundo caso, para 
identificação da região a ser radiografada. 

II.4.3 - A Função do Meio de Contraste 

Quase todos os exames objeto de estudo neste trabalho usam algum meio de 
contraste para diferenciarem os tecidos. Um objeto dentro do corpo somente será visível 
em uma imagem se ele tiver suficiente contraste físico em relação ao tecido que o rodeia, 
proporcionando diferenças em densidades óticas na imagem. 

O feixe que emerge do paciente possui variações de intensidades devido à anatomia 
interna do corpo. Estas diferenças em intensidade, chamadas de contraste objeto, dependem 
do espectro do feixe incidente e, naturalmente, da estrutura e da composição do paciente 
(número atômico, densidade e espessura) que proporcionam a diferença relativa na 
atenuação do feixe de raios X, sendo a informação radiográfica uma tradução destes 
parâmetros [35]. 

Quanto mais espesso for o tecido, menor será o número de raios X transmitidos para 
o filme ou a tela fluorescente. Uma causa de diferença na espessura do tecido é a presença 
de cavidades cheias de gás, que quase não atenuam os raios X e cuja presença, em uma 
massa de tecido mole, tem o mesmo efeito que uma diminuição na espessura do tecido. Em 
radiografia do aparelho digestivo, algumas partes fazem-se visíveis devido à presença de 
ar. O feixe de raios X "vê" aquela parte como sendo mais fina que o tecido que a rodeia 
[31]. © 

Quanto maior a densidade do tecido, maior sua habilidade para atenuar raios X. Em 
radiologia diagnostica, a atenuação do feixe de raios X pelo efeito fotoelétrico faz a maior 
contribuição para o contraste objeto. A absorção fotoelétrica aumenta em substâncias com 
elevado número atômico e os números atômicos efetivos de ossos, músculos e gordura são: 
13,8 ; 7,4 e 5,9 , respectivamente. O contraste objeto entre músculo e osso é grande. 
Músculo e gordura apresentam pouca diferença nas suas capacidades de atenuar raios X 
pelo processo de absorção fotoelétrica e menor diferença ainda por reações Compton. 

O uso de meios de contraste com alto número atômico (bário: 56 ; Iodo: 53) 
proporcionam um maior contraste objeto. A absorção fotoelétrica dos raios X no bário ou 
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iodo será proporcionalmente maior que no osso ou no tecido, devido às grandes diferenças 
de números atômicos. 

Figura IL5: Esquema do aparelho digestivo.[36] 
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No APÊNDICE A apresenta-se imagens radiográficas de esofagografia (ESG), 
seriografia gastroduodenal (SEED) 'e exame de intestino grosso com duplo meio de 
contraste (CDC). 

II. 5 - Medidas de Doses 

Apesar da indução de câncer nos seres humanos devido a procedimentos com 
radiação na faixa de energias dos raios X diagnósticos não ter sido demonstrada, existem 
várias razões que justificam a implementação de medidas de doses e, quando possível 
tentativas para diminuí-las. WAGNER [37] refere-se a algumas destas razões. A falta de 
conhecimento pode induzir a um falso sentimento de segurança com respeito aos riscos 
associados à profissão do radiologista. O conhecimento das doses absorvidas pelos 
pacientes ajuda a ter a certeza de que os riscos permanecem pequenos quando comparados 
aos benefícios que o exame acarreta, e a monitoração das doses induz à procura de métodos 
de otimização dos procedimentos, tais como o desenvolvimento de tecnologias mais 
apropriadas ou a definição do papel que tem cada tipo de procedimento diagnóstico. 

Na Europa [38], são realizados aproximadamente 200 milhões de exames 
radiológicos por ano, correspondendo a cerca de 500 milhões de radiografias. Esses exames 
contribuem para a dose de aproximadamente 600 uSv para cada indivíduo ou quase que 
200.000 homem-Sv para toda a comunidade européia. Com esse grau de radiação, é 
esperada a indução de 2.000 casos de câncer na Comunidade Européia, ao se aplicar o risco 
estimado de IO"2 por Sv. 

Portanto, é de suma importância quantificar os níveis de radiação ionizante 
aplicados em radiologia diagnostica, para: 

a - garantir que a comunidade radiológica esteja consciente dos graus de radiação 
aos que expõem a população e a pacientes individuais; 

b - comparar os níveis de doses de um exame específico, assim como de @ 
diferentes exames, efetuados em diferentes épocas; 

c - realçar as áreas que mais necessitam melhorias na prática médica; 
d - avaliar a eficiência dos procedimentos de garantia da qualidade, com o intuito 

de reduzir as doses no paciente e/ ou melhorar a qualidade da imagem e; 
e - formar uma base para estimativas do risco proveniente do uso das radiações 

ionizantes na medicina. 

A dosimetria é uma técnica de medida física que pode e deve ser aplicada na 
radiologia diagnostica. Através da medida de doses é possível a descoberta e a correção de 
níveis inadequados de radiação [1]. Isto, entre outros motivos, pode contribuir para descarte 
de certas técnicas como, por exemplo, a abreugrafia em diagnóstico de doenças pulmonares, 

17 



ou à substituição de certos procedimentos radiográficos por outros métodos, tais como os 
endoscópicos ou de ultra-som. 

A grandeza dosimétrica apropriada pode ser analisada por um dos seguintes 
enfoques. Primeiro, como um índice de qualidade do exame, com avaliação direta ou em 
conjunto com algum aspecto da qualidade de imagem. Aqui, a dosimetria é parte integrante 
do programa de garantia da qualidade, sendo mais um parâmetro indicativo do desempenho 
do Serviço em questão [9-10] [39-40]. Antes de estabelecer qualquer programa em um 
Serviço, é útil monitorar doses em pacientes submetidos a alguns dos exames mais 
freqüentes ou àqueles que constituem uma parte importante da carga de trabalho do 
Serviço. Estas medidas fornecem uma linha básica dos níveis de radiação para comparações 
futuras, podem aprimorar a prática radiológica ou o desempenho do equipamento, 
monitorando a consistência do desempenho radiográfico. 

A segunda abordagem é alcançar as grandezas relacionadas com a dose do 
indivíduo, da população como um todo, ou de setores da população a fim de avaliar a 
contribuição da prática para os riscos somáticos e genéticos. Estas estimativas de riscos 
podem ser comparadas às dos riscos oriundos de outras atividades humanas, incluindo 
aquelas que não envolvem radiações ionizantes. Os resultados de doses também fornecem 
informações para análises de risco-benefício na otimização de procedimentos. 

A partir da monitoração sistemática das doses em pacientes e da avaliação de 
resultados com critérios apropriados, é possível estabelecer "doses de referência", 
entendidas não como limitação às doses ministradas mas como valores de orientação, que 
têm como objetivo a identificação daquelas situações que necessitam maiores esforços para 
redução das doses recebidas. 

A medida de doses em pacientes, em radiodiagnóstico, pode ser feita por métodos 
diretos (in vivo) ou indiretos (in vitro) [5] [18]. As medidas diretas envolvem a colocação 
de dosímetros apropriados (geralmente termoluminescentes, TLD) sobre a pele do paciente 
ou perto de algum órgão de interesse. Após a irradiação e com uma adequada calibração, 
este método fornece a dose no local de colocação do dosímetro. No APÊNDICE B são Q 
descritos alguns aspectos relacionados à dosimetria termoluminescente. Um outro método 
é usar um medidor do produto dose-área, o Diamentor, que é uma câmara de ionização de 
transmissão de placas paralelas presa na saída do feixe, permitindo avaliar de forma simples 
os níveis de dose do paciente durante o exame. Os métodos indiretos envolvem medidas 
prévias de parâmetros relevantes do equipamento de raios X, o conhecimento da técnica 
radiográfica do exame em questão, tamanho de campo, fatores de espalhamento, entre 
outros, que permitem o cálculo das doses, dispensando a medida direta durante o exame. 

O método indireto tem a vantagem de determinar a dose para um grande número 
de pacientes, a partir de um número relativamente pequeno de medidas associadas com o 
equipamento de raios X, embora seja mais problemático registrar-se os fatores radiográficos 
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para cada campo do que colocar-se um TLD na pele do paciente. Alem disso, estas 
medidas são, em alguns casos, menos precisas que as medidas diretas, particularmente em 
procedimentos fluoroscópicos ou quando usa-se controle automático de exposição. 

A medida direta nos locais de interesse, durante o exame, é o método mais 
freqüente. Estritamente, não é preciso o registro de nenhum parâmetro, mas caso deseje-se 
calcular doses em órgãos, será necessário o conhecimento da qualidade do feixe e do 
tamanho do campo de irradiação. A desvantagem desta técnica é a inevitável demora entre 
a exposição e a leitura dos dosímetros que, para um grande número de pacientes, requer 
uma infraestrutura considerável. 

Após uma decisão pelo método apropriado de quantificação dos níveis de radiação, 
qualquer medida deve ser vista no contexto relacionado ao paciente. Desta forma, podem 
ser feitas comparações significativas entre medidas realizadas em diferentes ocasiões e/ou 
diferentes condições radiográficas. 

A grandeza empregada mais simples é a dose na superfície de entrada medida no 
ar, com ou sem retroespalhamento. A dose de entrada deveria estar relacionada a um 
material particular, como tecido mole ou água. Em certas circunstâncias, é desejável 
conhecer a dose em profundidade ou a dose média para um órgão ou tecido. As vezes, na 
tentativa de avaliar em detalhe o risco oriundo da exposição, à radiação ionizante, faz-se 
necessário conhecer a dose em um órgão particular. Sob certas circunstâncias, devem ser 
empregados fantomas ou efetuados cálculos . Esta abordagem pode levar a uma medida do 
equivalente de dose de corpo inteiro. Uma medida da dose do paciente que é relativamente 
simples de realizar-se e acessível para uma avaliação de rotina, é a energia total cedida ao 
paciente durante uma exposição médica. O APÊNDICE C apresenta uma descrição destas 
grandezas, utilizadas em dosimetria de pacientes. 

Não existe uma única forma correta de medir doses em pacientes, e as grandezas 
a serem usadas dependerão das técnicas dosimétricas e do nível de acesso que se tenha no 
serviço de radiodiagnóstico. 

O princípio ALARA (manter as doses tão baixas quanto razoavelmente 
exeqüíveis), embora originalmente aplicável à proteção radiológica de trabalhadores e 
público, também é extensível às exposições médicas dos pacientes. A partir das 
recomendações da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) [2], outros 
organismos internacionais têm voltado sua atenção para as exposições médicas [11] [41-44], 
para otimização da proteção do paciente em radiologia diagnostica. O princípio ALARA, 
aplicado aos pacientes submetidos a exames radiológicos, pode ser efetivamente 
implementado através da análise contínua do balanço entre a quantidade de informação da 
imagem de um exame e a dose de radiação absorvida. 

Em relação à equipe médica [35], as exposições são bastante baixas na execução 
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de radiografias simples, dentro das regras elementares de radioproteção, exceto nos 
procedimentos com fluoroscopia, onde o nível de radiação pode ser significativamente 
elevado, dependendo do procedimento. A fluoroscopia com tela fluorescente ainda é 
utilizada no Brasil, sendo uma fonte de exposição dos radiologistas muito mais intensa que 
a fluoroscopia com intensificador de imagem. A dose individual pode ser avaliada por 
métodos de monitoração individual, com o objetivo de certificar que as exposições estejam 
sendo mantidas baixas, alem de garantir que as restrições de doses não sejam ultrapassadas. 
No caso de irradiação externa, a dose de cada trabalhador é avaliada por meio de um ou 
mais dosímetros individuais. Existem vários tipos de dosímetros e sua escolha dependerá 
da atividade desempenhada pelo trabalhador. Em alguns casos, as extremidades ou porções 
da pele podem receber doses significativas, sendo necessário o uso de dosímetros nessas 
regiões. Os dosímetros de extremidades devem ser usados o mais próximo possível do 
ponto de exposição máxima provável. As doses estimadas desta forma poderão indicar a 
necessidade de novas medidas de proteção (por exemplo, protetores especiais para os olhos) 
e/ou modificar as práticas de trabalho. 
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Capitulo III 

Materiais e Métodos 

III. 1 - Âmbito de Trabalho 

O Serviço de Radiodiagnóstico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
da Universidade Federal de Rio de Janeiro (HUCFF/UFRJ) dispõe de 15 salas com 
equipamentos de raios X para a realização de exames radiológicos de abdómen, angiografía 
e hemodinâmica, aparelho genital, aparelho urinário, sistema nervoso, cabeça e pescoço, 
coluna, ossos e articulações, tórax, radiologia intervencionista, tomografia linear e aparelho 
digestivo. Com dedicação exclusiva para exames gastrointestinais, existem dois aparelhos 
de raios X com tela fluorescente, marca SIEMENS, modelo TRIDOROS 150 (Salas 7 e 8), 
e um aparelho com intensificador de imagem, marca CGR, com mesa modelo FUTURALIX 
e gerador CGR MAXIMANS 125 S ( Sala 9 ) . 

Uma análise das estatísticas do Serviço mostrou que os exames mais frequentes 
são: radiografias simples de tórax (2.000 exames por mes), representando 40 % do total de 
exames realizados; exames de coluna (170 exames por mês, 5% do total) e exames 
fluoroscópicos do aparelho digestivo (130 exames por mês, 4% do total). Dentre estes 
últimos, os mais freqüentes são esofagografia (ESG), seriografia gastroduodenal (SEED) 
e enema de bário com duplo meio de contraste (CDC). 

Por outro lado, uma estimativa inicial das doses recebidas pelos pacientes nestes 
exames mostrou que as doses médias aproximadas na pele, em alguns pontos do corpo, 
resultaram entre 300 e 800 mGy, que podem ser consideradas elevadas se comparadas com 
valores típicos em tórax (da ordem de I mGy) e coluna (entre 10 e 40 mGy). Estes dois 
últimos fatos, entre outros (já discutidos no Capítulo I) e, considerando-se que a 
fluoroscopia gastrointestinal atinge quase todos os órgãos radiosensíveis, desde a tireóide 
até as gônadas, levaram à concentração da atenção deste trabalho nos exames de ESG, 
SEED e CDC. 

Com o intuito de alcançar-se os objetivos já enunciados (parágrafo 1.5), o trabalho 
foi estruturado sob quatro aspectos: 

a - dosimetria: escolha e calibração de dosímetros; 
b - medidas de doses em pacientes e profissionais; 
c - desempenho dos equipamentos usados; 
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d - aspectos relativos à proteção radiológica. 

III.2 - Dosimetria Termoluminescente 

III.2.1 - Escolha dos Tipos de Dosímetros Utilizados 

A fim de ter-se uma idéia dos níveis de doses ministradas a pacientes e 
profissionais nos tipos de exames avaliados, foi feita uma primeira série de medidas, como 
uma análise prévia, para avaliar-se se os dosímetros disponíveis (LiF, HARSHAW TLD 
100, tipo pastilhas, com volume 3,5 mm x 3,5 mm x 1 mm) eram apropriados para os 
objetivos propostos. Acompanhou-se exames de ESG, SEED e CDC, fazendo-se uma 
amostragem com os dosímetros colados em vários pontos da pele dos pacientes e dos 
médicos, nas regiões do corpo consideradas mais representativas. Alem de uma noção dos 
níveis de doses atingidos, procurou-se avaliar a sensibilidade e a adequação dos dosímetros 
disponíveis para os exames escolhidos, fazendo-se uma avaliação semiquantitativa. A partir 
de aplicações anteriores do mesmo conjunto de dosímetros, era conhecido um fator de 
calibração aproximado, que pôde ser usado para estimativas das doses. Os resultados 
mostraram que as doses mais altas registradas foram em torno de 800 mGy para CDC e 
400 mGy para ESG e SEED e, as mais baixas em torno de 1-20 mGy, dependendo da 
região monitorada. 

A partir destes resultados, foi possível concluir que os TLD 100 seriam adequados * 
para monitorar pacientes, levando-se em conta a grande variação nas doses obtidas e alguns 
valores muito elevados, ou seja, apresentaram a sensibilidade necessária. No caso de doses 
em profissionais, os TLD 100 não apresentaram sensibilidade para a ordem das doses por 
eles recebidas. Por isto, foram escolhidos dosímetros de fluoreto de cálcio (CaF 2:Dy, 
HARSHAW TLD 200, tipo pastilhas, com volume 3,5 mm x 3,5 mm x 1 mm), de maior 
sensibilidade. Foram realizadas novas medidas em profissionais, registrando-se doses da 
ordem dos uGy. < 

Após estes testes prévios, foram selecionados e calibrados dois conjuntos de 
dosímetros TLD 100 e TLD 200, para serem usados nas medidas de doses em pacientes 
e profissionais, respectivamente. 

Todos os procedimentos de seleção, calibração, tratamentos térmicos e leitura dos 
dosímetros foram realizados no Laboratório de Dosimetria Termoluminescente do 
Departamento de Física Médica e Indústria (DEFISMI) do Instituto de Radioproteção e 
Dosimetria (IRD/CNEN). 
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111.2.2 - Tratamentos Térmicos Antes e Após a Exposição 

Para ambos os conjuntos, o tratamento de pré-irradiação foi feito usando-se um 
forno PTW - TLDO, durante uma hora a 400 °C e duas horas a 100 °C, com posterior 
resfriamento à temperatura ambiente. 

O tratamento térmico de pós-irradiação foi feito no mesmo forno, a uma 
temperatura de 100 °C durante 15 minutos, com consequente resfriamento à temperatura 
ambiente, antes do processo de leitura. 

111.2.3 - Processo de Leitura dos TLDs 

As leituras foram feitas com uma leitora HARSHAW TLD SYSTEM 4000, 
seguindo os procedimentos de rotina do Laboratório de Dosimetria Termoluminescente do 
DEFISMI. 

O ciclo de leitura para TLD 200 consistiu em um pré-aquecimento na leitora a 100 
°C, seguido de um aquecimento até 280 °C, com uma taxa de aquecimento de 10 °C/ s , 
lendo-se durante 20 segundos. Para os TLD 100, o ciclo de leitura consistiu em um pré-
aquecimento, por 10 segundos, até a temperatura de 250 °C, com uma taxa de aquecimento 
de 10 °C/s , lendo-se durante 20 segundos. 

Durante todo o processo de leitura, manteve-se constante o fluxo de gás 
nitrogênio. Sempre se fazia uma leitura da bandeja , sem dosímetro, o que constituiu um 
modo prático de verificar-se a estabilidade eletrônica e do fluxo de gas. Antes das leituras, 
eram feitas três leituras da luz de referência da leitora, para verificar-se a ocorrência de 
alguma variação na sua sensibilidade. 

111.2.4 - Procedimento de Seleção dos Dosímetros 

Os dosímetros (HARSHAW TLD 100 e TLD 200), previamente selecionados por 
peso e tamanho, foram submetidos a uma série de três irradiações com a mesma dose, com 
uma fonte de 9 0 Sr (REFERENCE DOSE IRRADIATOR 6527 B - STUDSVIK, 3,7 x IO7 

Bq, méia vida igual a 28 anos), e com a mesma geometria. O objetivo deste procedimento 
foi testar a sensibilidade e a dispersão dos dois conjuntos. Os dosímetros de CaF 2 

mostraram uma sensibilidade aproximadamente seis vezes maior que a dos dosímetros de 
LiF. Após eliminar alguns dosímetros de ambos conjuntos, os TLD's 100 apresentaram uma 
dispersão de 3,84 % e os TLD's 200 de 3,84 %. 
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Foi realizada uma análise das leituras de cada dosímetro, nas três irradiações, para 
verificação de sua reprodutibilidade. Foram descartados os dosímetros que apresentaram 
tanto dispersão quanto variações na reprodutibilidade maiores que 4 %. Com isto, os 
conjuntos de 43 pares de TLD's 100 e 30 pares de TLD's 200 ficaram prontos para serem 
calibrados e usados na medida das doses em pacientes e profissionais. 

111.2.5 - Determinação da Resposta do TLD Não Irradiado (L 0) 

Com o objetivo de conhecer-se os valores de leitura para dose zero, os TLDs 
foram submetidos aos tratamentos térmicos de pré e pós-irradiação, fazendo-se a leitura 
imediatamente após o resfriamento dos dosímetros. O valor da leitura para dose zero, L 0, 
foi obtida como a média das leituras de todos os dosímetros não irradiados. 

Obteve-se: 

TLD 200: L 0 ( 2 0 0 ) = (0,91 ± 0,05) nC 

TLD 100: L 0 ( I 0 0 ) = (0,76 ± 0,10) nC 

111.2.6 - Determinação do Limite de Deteção (o 0) 

O limite de deteção foi adotado como sendo três vezes o desvio padrão da média 
dos valores de leitura para dose zero dos TLDs. 

Obteve-se: 

TLD 200: o 0 ( 2 0 0 ) = 3 (0,05) = 0,15 nC 

TLD 100: o 0 ( 1 0 0 ) = 3 (0,10) = 0,30 nC 

Como foi verificado depois, todas as leituras da radiação de fundo e das medidas 
realizadas nos exames, ficaram acima de L 0 e de cr0. 

111.2.7 - Grupos de Controle 

Para controle de qualidade da técnica de dosimetria termoluminescente, em cada 
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um dos conjuntos usados, foram separados dois grupos de dosímetros: 

I o Grupo: cinco dosímetros, não irradiados, para obter-se o valor da leitura da 
radiação de fundo a ser substraído das leituras dos dosímetros irradiados. Este valor 
foi obtido tomando-se a média das leituras de todos os TLDs do grupo de controle. 

2 o Grupo: Cinco dosímetros separados para serem irradiados com a fonte de 9 0Sr, 
que receberam sempre a mesma dose L s , no momento da calibração e a cada vez que o 
conjunto (TLD 100 ou TLD 200) era usado. O objetivo foi obter-se um fator de correção, 
K s, indicador de qualquer anomalia durante os tratamentos térmicos, processo de leitura dos 
dosímetros, variações de eletrônica dos equipamentos e/ou erros de manipulação. O fator 
K s foi obtido como o inverso da média das leituras dos dosímetros irradiados com a fonte 
de 9 0 Sr e lidos nas mesmas condições e no mesmo momento que os dosímetros usados para 
a calibração. 

III.2.8 - Determinação dos Fatores de Calibração 

Para a calibração dos dois conjuntos de TLDs, foram utilizados: 

1 - aparelho de Raios X SIEMENS POLIMAT 50 (trifásico); 

2 - medidor de dose de referência PTW DALi 77217, com eletrômetro com N° de 
série 1159, com os seguintes acessórios: 

2.1 - câmara de ionização tipo 77334 N° 820 (volume sensível em forma 
de cilindro planar de 1,15 mm de altura e 34 mm de diâmetro), com 
escalas de 5 mGy; 2,5 mGy; 1,0 mGy e 0,5 mGy, com fatores de correção 
para várias qualidades da radiação; 

2.2 - câmara de ionização tipo 77335 N° 1104 (volume sensível em forma 
de cilindro planar de 9 mm de altura e 130 mm de diâmetro), com escalas 
de 50 uGy; 25 uGy; 10 uGy e 5 uGy, com fatores de correção para 
diferentes qualidades do feixe; 

2.3 - fonte de referência ( 1 4 C, 3,7 MBq) para procedimentos de aferição 
e ajuste; 

3 - leitora HARSHAW TLD SYSTEM 4000; 

4 - REFERENCE DOSE IRRADIATOR 6527B - STUDSVIK ( 9 0Sr, 3,7 x 10 7 Bq); 
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Figura E l i : Procedimento de calibração dos dosímetros, a) Irradiação da câmara; b) Irradiaçâodo s 

dosímetros. 
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5 - forno para tratamento térmico PTW - TLDO. 

A calibração foi realizada colocando-se tanto a câmara quanto os dosímetros no ar 
(sem meio espalhador) (FIGURA III. 1). 

Os dosímetros foram irradiados no feixe direto, com filtração inerente de 2,5 mm de 
Al, colocados a uma distância de um metro do foco, mantendo-se o plano de irradiação a 
15 cm da mesa, e um tamanho de campo de 20 cm x 20 cm, com temperatura ambiente 
igual a 22O C e umidade relativa do ar igual a 54%. As qualidades dos feixes usados para 
a calibração em cada caso, foram escolhidas em função das condições estabelecidas no 
certificado de calibração de fábrica do medidor de referência PTW DALi. 

Foi estudado o comportamento da resposta dos dosímetros em função da energia e da 
dose para qualidades do feixe usadas em radiologia diagnostica: 

Para analisar-se o comportamento dos dosímetros em função da energia, variou-se a 
kVp aplicada no gerador, modificando-se o mAs em cada caso para manter as doses 
aproximadamente constantes, e construiu-se a curva K c versus kVp. 

Para obtenção do fator de calibração, K c, irradiou-se no aparelho de raios X a câmara 
de ionização do dosímetro PTW DALi, medindo-se as doses para uma mesma 
quilovoltagem (kVp), enquanto variava-se o mAs (ou seja, a dose). A seguir, os dosímetros 
a serem calibrados (separados em vários grupos) foram irradiados com os mesmos valores 
de kVp e mAs anteriores, construindo-se uma curva DOSE NO AR versus LEITURA 
LÍQUIDA (já substraída a radiação de fundo). 

III.2.8.1 -Calibração dos TLD 200 

' • ' © 

Foi usada a câmara de ionização 77335 N° 1104, que permite a medida de doses da 
ordem de uGy, níveis esperados para doses em médicos. 

As tabelas III. 1 e III.2 mostram as condições de irradiação e os resultados das medidas 
realizadas. 
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Grupo kVp Filt. raAs Leit. Kerma Leitura U i t -
Tot. PTW. no ar. TLD RF. K. = 

D/tL-L^) 

V Lr, fr D L (L-LRF> 

[mmAl] l»Gy] fMGy] [nCl [nC] [nOy/nC], 

1 50 12.5 25 43.2 1.04 44.9 15.03 13.70 3.28 
± ± ± ± ± 

0.5 0.05 0,75 0.85 026 

70 23,5 20 40.8 1,00 40.8 12.65 11.40 3.58 
± ± ± ± ± 

± 
0.5 0,05 2.1 0.50 0.58 0.26 

3 90 32.5 16 45.5 0.99 45,1 11,55 10JO 4.37 
± ± ± ± ± ± 

0.5 0.05 2,3 0.50 0.58 0.33 

4 125 42.5 8 46.3 0,99 45,8 8.73 7.43 6.17 
± ± + ± ± ± 

0.5 0,05 2.4 0.20 0.37 0.44 

Tabela IIL1: Medidas realizadas para determinar a dependência energética da relação K.c = D/(L-L R F) 
com a quilovoltagem aplicada, para os TLD's 200. (fc = fatores de correção das leituras para a câmara 
de ionização 77335 No. 1104). 

Gru
po 
N° 

kVp Fih. 
Tot 

mAs Leitura 
PTW, 

Lo 
ft 

Kerma 
no ar, 

D 

Leitura 
TLD, 

L 

UiL-RF, Gru
po 
N° 

[mmAl] InGy] [uGy] [nC] [nC] 

1 2 4,03 
± 

0.05 

4,03 
± 

0,21 

2,62 

0,04 

1,32 
± 

0.30 

2 
70 23.5 

4 7.8 
± 

0.1 
1,00 

± 

7,80 

0,40 

3,56 

0,08 

2.26 

0,31 

3 8 15,8 

0.5 

0,05 
15.80 

0.93 

5.51 
± 

0,08 

4.21 
± 

0,31 

4 12,5 24,5 
± 

0.5 

24,5 
± 
1,3 

8,21 
± 

0,10 

6,91 
± 

0,32 

5 Irradiados con fonte de "Sr 61,5±1,7 60,2±1,7 

6 Radiaçio de fundo (RF) 1,3±0,3 -
Tabela QL2: Medidas realizadas para determinar o fator de calibração para os TLD's 200, usando a 
câmara de ionização PTW 77335 N° 1104, com fator de correção fc. 
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Nessas tabelas: 

L D: é a leitura (em mGy ou uGy) feita diretamente sobre a escala do dosímetro de 
referência PTW DALi; 

fc : Tanto o fator de correção da leitura de kerma no ar, fc , quanto seu erro 
associado, são dados pelo fabricante; 

D : é o kerma no ar, calculado como L D . fc . O desvio padrão calcula-se como 

L: é calculado pela média das leituras (em nC) dos dosímetros correspondentes e 
pelo desvio padrão da média; 

L - LRJ : é a média das leituras (em nC), já descontado o valor da radiação de fundo. 
O desvio padrão é calculado como 

K C = D/^L-LRJ;) : é o fator de calibração para cada valor de kVp indicado, e o erro 
associado é calculado como 

sJ[dD/dLDVa^ + [dD/dfc]
2a¿

fc = 

4£¿a¿ + LD'aL* 

y/ [BK^/dD] 2 0 ¿ + [dK./diL-L^) ]
 2o\L-Lsf) = 

1 

Os grupos de controle deram os seguintes resultados: 

Radiação de fundo. = ( 1,3 ± 0,3 ) nC 

Fonte de 9 0Sr: L s = ( 60,2 ± 1,7 ) nC 
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de onde o fator K s = 1/L, = ( 0,01661 ± 0,00008 ) (nC) s = 0,5 % 

A partir das tabelas III. 1 e III.2 foram elaborados os gráficos apresentados nas fig. 
III.2 e III.3, respectivamente. 

A fig. III.2 mostra uma forte dependência da resposta dos dosímetros com a energia 
do feixe de radiação. Mas, já que na prática as quilovoltagem utilizadas nos exames 
gastrointestinais avaliados variam entre 60 e 100 kVp, na região de interesse pode-se 
considerar uma dependência linear do fator de calibração, K c 2 0 0 , com a quilovoltagem. Esta 
linearidade foi conferida eliminando-se o último ponto do gráfico e fazendo-se um ajuste 
pelo método dos mínimos quadrados (linha tracejada), resultando um coeficiente de 
correlação r = 0,937. 

Para o calculo das doses, adotou-se um fator de calibração para uma quilovoltagem 
de 70 kVp, que corresponderia a um valor ligeiramente menor que a média entre 60 e 100 
kVp. Este fator de calibração é a inclinação da reta do gráfico da fig. III.3, obtida pelo 
método dos mínimos quadrados (3,59 uGy/nC). A adoção deste K c : o o parece justificada, 
considerando os fatos de que as doses medidas pelos dosímetros em campo têm uma 
incerteza associada (pela própria metodologia do exame) e um mesmo dosímetro recebe 
radiação indireta de várias qualidades (escopia, radiografia, radiação espalhada). Assim, 
adotar um único fator de calibração, na faixa de 60 a 100 kVp, introduz um erro de 
aproximadamente 15%. O fator de calibração resultou: 

K, •e (200) = ( 3,59 ± 0,50) uGy/nC 8 = 14 % 

© 
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R : = 0.9369 

kVp 

Figura ffl.2: Curva de K c versus kVp para TLD 200. 

Figura IH.3: Kerma no ar versus leitura para os dosímetros TLD 200. (70 kVp) 
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III.2.8.2 - Calibração dos TLD 100 

Foi usada a câmara de ionização 77334 N° 820, que permite medida de doses da 
ordem dos mGy, ordem dos valores de doses registrados em pacientes. 

As tabelas III.3 e III.4 mostram os resultados das medidas realizadas. Nestas tabelas, 
L D , fc, D , L , ( L - LRJ;), e K c t ê m os mesmos significados que nas tabelas III. 1 e III.2 e os 
erros associados são calculados da mesma forma. 

Os grupos de controle apresentaram os seguintes resultados: 

Radiação de fundo: L,^ = ( 1,48 ± 0,16 ) nC 

Fonte de 9 0Sr: L s = ( 9,72 ± 0,43 ) nC 

de onde o fator K s 1 0 0 = l/L, = ( 0,103 ± 0,005) (nC)"1 s = 5 % 

Com os dados das tabelas III.3 e III.4 foram elaborados os gráficos das fig. III.4 e 
III. 5, respectivamente. 

Nota-se uma leve dependência linear do fator de calibração em relação à energia do 
feixe de raios X (figura III.4). Mas, pelas mesmas razões expressas no caso dos TLDs 200, 
foi adotado um fator de calibração para uma quilovoltagem média de 81 kVp, obtido pela 
inclinação da reta do gráfico III.5, ajustada pelo método dos mínimos quadrados. Adotando-
se 0,2689 mGy/nC como único fator de calibração, na faixa de 60 a 100 kVp, se introduz 
um erro de aproximadamente 4%. K c I 0 0 resultou 

K c 1 0 0 = ( 0,2689 ± 0,0070 ) mGy/nC e = 3 % 
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kVp mAs Filtração Leitura Fator de Kerma Leitura Leit.-RF, D/(L-L R F) 

Grupo Total PTW. correção no ar. TLD. = KC Grupo 
L D 

D L (L-L R F ) 

No. f« 

[mm Al] [mGy] [mGy] [nC] [nC] [mGy/nC] 

1 60 40 1.48 0,89 1,3-2 6,32 4,84 . 0,273 < 
± ± ± ± ± 

0.05 0,04 0,07 0,20 0,27 0,021 

2 70 25 1,30 0,86 1,12 5,57 4,09 0,274 
± ± ± ± ± ± 

0.05 0,04 0,07 0,20 0,25 0,024 
2 5 

0,04 0,07 0,25 0,024 

3 81 20 1,40 0,85 1,19 5,87 4,39 0,271 
± ± ± ± ± ± 

0.05 0,04 0,07 0,0,17 0,23 0,021 

4 90 16 1,37 0,84 1,15 5,53 4,05 0,284 
± ± ± ± ± ± 

0,05 0,04 0,07 0,10 0,19 0,022 

5 102 12,5 L35 0,83 1,12 5,50 4,02 0,279 
± ± ± ± ± ± 

0,05 0,04 0,07 0,20 0,25 0,025 

quilovoltagem aplicada, para os TLD's 100. (fc = fatores de correção das leituras para a câmara de ionização 
77334 No. 820). 

Grupo 

N° 

kVp mAs Filt. 
Tot. 

Leitura 

PTW, 

L D 

Kerma no 
ar, 
D 

Leitura 
TLD, 

L 

Leit.-RF, 

( L - L R F ) 

[mm Al] [mGy] [mGy] [nC] [nC] 

1 2,5 0,15±0,01 0,13±0,01 1,75±0,02 0,27±0,16 

2 25 l,70±O,05 1,45±0,08 6,7±0,4 5,2±0,4 

3 81 200 2,5 13,5±0,3 0,85 11,5±0,6 46,6±2,3 45,1±2,3 

4 1000 67±1 ± 57±3 224±7 223±7 

5 2000 135±3 0,04 115±6 432±22 430±22 

6 4000 270±5 230±12 913±36 9 U ± 3 6 

7 6000 405±8 344±17 1306±29 1304±29 

8 1 Irradiados com fonte de '"Sr 11,2±0,4 9,72±0,43 

9 Radiação de fundo (RF) 1,48±0,16 -
TABELA 11Í.4: Medidas realizadas para determinar o fator de calibração para os TLD's 100, usando 

a câmara de ionização PTW 77334 N° 820, com fator de correção fc. 
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Figura m.4: Curva de K c versus kVp para T L D 100. 
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Figura ffl.5: Kerma no ar versus leitura para os dosímetros T L D 100 (81 kVp). 
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III.2.9 - Estimativas de Doses 

Devido ao procedimento seguido para a calibração dos dosímetros, o fator K c 

[mGy/nC] correlaciona a leitura do dosímetro [nC] colocado na pele, com a DOSE NA 
ENTRADA DA SUPERFÍCIE DA PELE. Mas, no cálculo foi seguido o modelo proposto 
por WALL [45], expressando os resultados como DOSE ABSORVIDA PELO MÚSCULO. 

A dose absorvida no tecido varia um pouco dependendo da composição exata do 
meio que se escolhe para representar o tecido mole. Agua, músculo estriado, tecido mole 
do homem referência da ICRU, tecido mole da esfera ICRU e músculo esquelético são 
usados em dosimetria para substituir o tecido. A relação das doses absorvidas nesses 
diferentes meios é dada pela relação dos respectivos coeficientes de absorção de massa 
energia, que também dependem da energia da radiação [46]. 

Então, a dose absorvida pelo músculo estará relacionada à dose absorvida no ar pela 
razão dos coeficientes de absorção do músculo e ar, ou seja, 

D = D ^ \^er¡/ P) muscule 
^músculo uaz r / n \ 

\ reni r ' ar 

chamando 

_ (V"en/P ) músculo 

( H e n / P ) a r 

Enquanto os coeficientes de absorção dependem da energia do fóton, os valores 
médios ponderados para os espectros típicos de raios X não variam sensivelmente de um 
espectro para outro. Como conseqüência, a razão dos coeficientes de absorção de massa 
energia do músculo ao ar é de 1,05, para um espectro gerado a 50 kVp, com filtração total 
de alumínio de 2,0 mm, e 1,07 para um espectro gerado a 140 kVp, com filtração total de 
4,0 mm de Al. Pode-se pressumir então que a dose absorvida pelo músculo difere da dose 
absorvida no ar por um fator de 1,06 para todos os espectros de raios X diagnósticos, com 
um erro não superior a ±1%. 

Assim, após os dosímetros serem utilizados em campo, a dose de cada um deles foi 
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calculada como: 

D, - ( L P i - L R F i ) . K c . K s . L s i . R [Ec. III. 1] 

onde: 

Lp¡ = Média das leituras [nC] do par de dosímetros irradiados em campo (colocados na 
pele do paciente ou do médico, para um exame dado i), com incerteza associada 
dada pelo instrumento de leitura; 

LRP, = Leitura [nC] da radiação de fundo, correspondente ao exame i. (Desde que - r 0 

> limite de deteção; caso contrário, deve ser substraído r 0 ao invés de L ^ ) . Seu erro 
associado vem dado pelo desvio padrão da média das leituras do grupo de controle; 

K c = Fator de calibração [mGy/nC]; 

K s = Fator de correção [nC] devido ao controle de tratamentos térmicos e à leitora, dado 
pelo grupo de dosímetros irradiados na fonte de 9 0 Sr, no momento da calibração, 
com erro associado igual ao desvio padrão da média das leituras; 

L s i = Média das leituras do grupo de dosímetros irradiados na fonte de 9 0 Sr, realizadas no 
mesmo momento e sob as mesmas condições que as leituras dos dosímetros 
correspondentes ao exame i. Incerteza associada igual ao desvio padrão da média. 

R = Razão dos coeficientes de absorção do músculo e ar, adotado como 1,06. 

O erro o D i , , associado a D¡, vem dado pela expressão: 

aDi = [dDi/dL] '¿aL

¿+ [dDi/dKc] ¿aKc-+ [dDi/dKs] za^+ [dDi/dLsi] ¿aLai

¿ 

[Ec mzj 

ou, 

oD = D y/[aL/L]'
¿ + [aKc/Kc]

¿ + [o^/JCsP + [oLai/Lsi]
¿ 

pc ffl3] 

onde L = L p i - L , ^ 

Não foram feitas correções devido ao desvanescimento da resposta dos TLDs no 
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periodo compreendido entre a irradiação dos mesmos e suas leituras, considerado curto 
(nunca maior que 30 horas). 

III.3 - Procedimentos de Medidas de Doses em Campo 

Devido à complexidade dos procedimentos médicos a serem avaliados, antes de 
medir-se as doses em campo, foi preciso um periodo de familiarização acompanhando a 
realização de vários exames (esofagografias, seriografias gastroduodenais e exames de 
intestino grosso com duplo meio de contraste, descritos no APÊNDICE A). 

Como resultado destas observações, foram desenvolvidos protocolos para 
recolhimento de dados de interesse e avaliação de doses. Nestes protocolos, apresentados 
no ANEXO 1, foram registrados dados relativos ao paciente como: sexo, idade, peso e 
diagnóstico clínico; aos equipamentos; ao radiologista; às técnicas radiográficas e 
fluoroscópicas; elementos de proteção individual; locais de colocação dos dosímetros e 
doses em pacientes e profissionais. 

Em cada ponto de monitoração foram utilizados dois dosímetros a fim de reduzir o 
erro na reprodutibilidade da leitura, além de considerar a possibilidade de que, durante o 
processo de leitura, alguma delas fosse perdida. 

Foram medidas doses em três exames de cada um dos tipos em estudo (ESG, SEED 
e CDC), realizados nos aparelhos com telas fluorescentes (SIEMENS TRIDOROS 150) e 
o mesmo número de exames realizados no aparelho com intensificador de imagem e câmara 
de TV (CGR FUTURALIX). 

III.3.1 - Doses em pacientes 

A figura III.6 mostra os pontos monitorados com TLDs 100, em pacientes. Em cada 
ponto foram colocados curativos transparentes marca BANDAID®, contendo dois 
dosímetros, envelopados em polietileno para ficarem convenientemente protegidos da 
umidade. A colocação dos dosímetros sobre a pele do paciente, para cada exame, foi 
determinada uma vez identificadas as regiões do corpo que recebiam mais radiação do feixe 
direto, a posição de órgãos radiosensíveis e as regiões estáticas das radiografias, visando-se 
uma amostragem de modo que os valores de doses registrados fossem representativos. O 
número de pontos em que foram colocados os curativos sobre a pele do paciente variava 
segundo o tipo de exame (10 para ESG, 18 para SEED e 16 para CDC). Este esquema de 
colocação de dosímetros foi padronizado uma vez que se tinha acompanhado um número 
de exames considerado suficiente para familiarização com a rotina de trabalho do 
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profissional e as diferentes projeções em que o paciente era irradiado. A dose em cada 
ponto foi calculada como a média das leituras dos dois dosímetros do curativo. 

Figura nL6: Colocação de dosímetros em pacientes. ESG: Esofagografia; SEED: Seriografia 
gastroduodenal; CDC: Cólon (intestino grosso) com duplo meio de contraste. 

III..3.2 - Doses em Médicos 

No caso dos médicos, os dosímetros TLD 200 foram colocados como mostrado na 
figura m.7, em função da sua posição relativa ao paciente e à tela fluorescente. Os pares 
de dosímetros foram colocados em oito pontos: dois em cada mão, um na testa, um no 
pescoço, um sobre e um sob o avental plumbífero. A leitura em cada ponto foi calculada 
como a média das leituras dos dois dosímetros contidos no curativo. 
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• fora do avental 
o sob o avental 

Figura nL7: Colocação de dosímetros em médicos 

Neste caso, os dosímetros registraram as doses que os médicos recebiam devido à 
radiação espalhada, já que eles não ficam expostos ao feixe direto mas a radiação espalhada 
pelo paciente. 

III.4 - Desempenho dos Equipamentos de Raios X Usados @ 

Foram avaliados os equipamentos das Salas 7 e 8 (SIEMENS TRIDOROS 150 com 
tela fluorescente), que dispõem de 2 tubos de raios X, denominados TUBO 1 (radiografia, 
acima da mesa) e TUBO 2 (escopia, embaixo da mesa); e da Sala 9 (CGR FUTURALIX 
com intensificador de imagem e câmara de TV), com um tubo em cima da mesa, chamado 
TUBO 1. 

Os testes realizados nos três aparelhos foram os seguintes: 
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a - coincidência do campo luminoso com o campo de irradiação; 
b - medida da filtração; 
c - exatidão da quilovoltagem; 
d - variação da quilovoltagem com o mA; 
e - exatidão do tempo de exposição; 
f - variação do rendimento com a kVp; , 
g - variação do rendimento com o mA; 
h - rendimento com mAs constante e; 
i - para fluoroscopia, medida da taxa de dose. 

Os procedimentos seguidos para realização destes testes foram os recomendados pelo 
IRD/CNEN [35][47], para rotinas de inspeção, usando a Base de Dados RXD, que compara 
as medidas realizadas com os limites recomendados. No Capítulo IV são discutidos estes 
resultados. 

Os instrumentos utilizados para as medidas foram: 

a - objeto de teste de coincidência de campo marca RMI; 
b - chassis 24 x 30 cm; 
c - trena; 
d - nível de bolha; 
e - filtros de alumínio de 1, 2, 3 e 4 mm; 
f - medidor de dose e taxa de dose (câmara de ionização + eletrômetro), 

Integrated Radiological Service, Model DB 1020; 
g - medidor digital de kV, marca RMI; 
h - objeto de teste de tamanho de ponto focal marca RMI; 
i - medidor digital de tempo, CNEN, modelo GI-506. 

Foi feita uma medida da luminância das telas fluorescente, com um medidor digital 
de luminância marca MAVO, modelo GOSSEN. 

III 5 - Outras Avaliações 

Foram realizados levantamentos de área na Sala 8 (equipamento com tela 
fluorescente) e na Sala 9 (equipamento com intensificador de imagem), com um medidor 
marca KEITHLEY, modelo 36150, com o objetivo de estudar a distribuição de doses ao 
redor da mesa. Foram avaliados aspectos gerais relativos às condições da instalação e ao 
uso de equipamentos de proteção individual, tanto para médicos quanto para pacientes. 
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Capítulo IV 

Resultados e Discussões 

IV. 1 - Medidas de Doses em Pacientes 

Conforme o procedimento de calibração dos dosímetros, todas as medidas referem-
se a DOSES NA ENTRADA DA SUPERFICIE DA PELE (dose absorvida pelo músculo), 
daqui em diante chamadas DOSES NA PELE. 

As Tabelas IV. 1 e IV.2 apresentam as doses na pele obtidas em pacientes, em 
procedimentos realizados com os aparelhos SIEMENS TRIDOROS 150 e CGR 
FUTURALIX, respectivamente. 

IV. 1.1 - Doses nos aparelhos com tela fluorescente 

Como para um mesmo tipo de exame não existem um tempo de exposição pre
estabelecido de fluoroscopia nem um número determinado de radiografias, as doses 
apresentam um amplo espectro de valores. Em alguns casos, dependendo da região 
monitorada, atingiu-se doses elevadas, principalmente nos exames de cólon, nas regiões 
do sacro (ponto C6 da figura III.6) e da transição lumbo-sacra (SI7). 

As técnicas usadas para escopia foram: corrente variando de 1 a 4 mA e 
quilovoltagem aplicada entre 80 e 90 kVp; para radiografias: corrente igual a 320 mA, © 
quilovoltagem entre 65 e 100 kVp, com mAs variando de 12 a 16, e de 50 a 80 mAs para 
radiografias simples. Dados sobre as técnicas usadas em alguns dos exames avaliados são 
apresentados no ANEXO 2. As técnicas variaram dependendo do paciente e do critério do 
médico que realizou o exame. 

Em ESG, as maiores doses aparecem nas regiões da tireóide (E4, E5) e da coluna 
cervical (E7). Já para SEED, os maiores registros aparecem nas regiões da coluna (E10), 
topografia do baço (SI2), e hemitórax esquerdo (SI4) e direito (SI5). 
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O exame de cólon em geral apresenta as doses mais elevadas, atingindo, às vezes, 
valores tão altos como 2300 mGy, valor próximo daqueles que podem produzir efeitos 
determinísticos no paciente. Embora o número médio de radiografias seja menor que para 
ESG e SEED, os tempos totais de fluoroscopia são maiores. Isto evidencia a contribuição 
fluoroscópica sobre as doses. Em algumas referências consultadas [15-18] estes tempos (2-7 
min) abrangem uma faixa menor que os registrados neste trabalho (uma média de 13 min). 
No entanto, não são factíveis comparações nesse sentido, já que aqueles dados referem-se, 
em geral, a exames realizados com aparelhos providos com intensificadores de imagem e, 
em termos de doses, quase sempre os dados reportados referem-se a medidas do produto 
dose x área [mGy.cm 2], o que dá uma medida da dose integral recebida pelo paciente, 
enquanto que neste trabalho as medidas são resultados pontuais em determinados locais 
sobre a pele do paciente. Infelizmente, não se dispunha de um medidor de mGy.cm 2, já que 
seu uso ainda não é uma prática de rotina no Brasil. 

Embora hoje em dia seja dada ênfase às doses recebidas em mamografias [10][39], 
relativamente pouca atenção é prestada às exposições dos tecidos mamários devido a outros 
exames com raios X. Os exames aqui estudados, em geral, não são de rotina de massa, 
como a mamografia, mas as doses por exame são bem mais elevadas. Não foram colocados 
dosímetros sobre as mamas, mas as doses na região do esterno atingiram até 400 mGy. As 
doses típicas na pele, em mamografias de boa qualidade, são de 10 mGy. HOMER e 
ZAMENKHOF [48] registraram exposições de 0,8-1,8 R (* 7-16 mGy) usando TLDs na 
pele de ambas as mamas, em seriografias realizadas com aparelhos providos de 
intensificadores de imagem. 

Cabe destacar que todos os exames foram realizados pelos médicos do primeiro 
ano (RI) da Residência em Radiologia do HUCFF/UFRJ, um indicativo de que as doses 
altas poderiam, em parte, serem atribuídas ao fato dos médicos estarem em fase de 
treinamento. Entretanto, HOSKINS e WILLIAMS [49], em um estudo realizado em um 
hospital-escola, acharam que as doses ministradas a pacientes por radiologistas de diferentes 
graus (residentes do I o , 2 o e 3 o anos, radiologistas sénior e consultor) diferiam por um fator 
não maior que 1,74. Por outro lado, ocorria uma variação de um fator 8 quando comparava-
se as doses em diferentes tipos de equipamentos. Isto indica que o grau do radiologista não 
é tão importante quanto outros fatores, especialmente aqueles relativos aos equipamentos 
e as técnicas usados. Neste estudo tal avaliação não foi feita, mesmo porque os exames 
gastrointestinais, na rotina, são realizados somente pelos médicos RI. As medidas foram 
realizadas no segundo semestre do ano, quando eles já tinham passado por um primeiro 
estágio de treinamento. 

Embora os dados deste trabalho não sejam representativos das instituições médicas 
brasileiras, representam a realidade de uma instituição-escola, considerada uma das 
melhores, onde todos os anos exames digestivos são realizados pelos médicos RI e duas 
mil pessoas vêm recebendo as doses aqui relatadas. 
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IV. 1.2 - Doses no aparelho com intensificador de imagem 

A tabela IV.2 mostra que, embora o número de radiografias e os tempos de exame 
sejam comparáveis com os da tabela IV. 1, as doses resultantes são sempre menores que nos 
casos de exames realizados com tela fluorescente, para pacientes com espessuras também 
similares (medidas à altura do tórax). A redução de doses variou por fatores entre 3 e 20, 
para medidas nas mesmas regiões de colocação de dosímetros. 

Nesta série de exames, foram colocados dosímetros para medidas de doses na 
entrada da superfície da pele das mamas dos pacientes, tomando como referência a posição 
horária das três horas na mama direita, e das nove horas na mama esquerda, ambas a 
aproximadamente 3 cm do mamilo. Registraram-se doses entre 5 e 15 mGy, valores mais 
próximos daqueles reportados por HOMER e ZAMENKHOF [48]. 

Os valores de corrente usados em fluoroscopia nestes exames, variaram entre 0,4 
e 0,6 mA, enquanto que nos casos de exames com tela fluorescente, mantiveram-se na faixa 
de 1-4 mA; mesmo assim, no primeiro caso a imagem fluoroscópica resultou de uma 
qualidade notoriamente melhor, quando observada no monitor com luz ambiente de pouca 
intensidade. Esta redução na corrente fornece uma razão para a diminuição nas doses. Os 
parâmetros restantes (kVp para escopia, mA, mAs e kVp para radiografia) variaram dentro 
das mesmas faixas dos equipamentos com tela fluorescente, dependendo do paciente e do 
critério médico. Dados sobre alguns exames são apresentados no ANEXO 2. 

Comparando os dados das tabelas IV. 1 e IV.2, observa-se que as doses máximas 
na pele sempre aparecem em pontos situados na parte posterior do corpo do paciente, 
quando o exame foi realizado com aparelho com tela fluorescente, e na parte anterior do 
corpo do paciente, quando o exame foi realizado com aparelho com intensificador de 
imagem. O contrário acontece com as doses mínimas na pele. Isto é conseqüência do tubo 
estar embaixo da mesa no aparelho com tela fluorescente, e acima no aparelho com 
intensificador de imagem. 

São válidos aqui os mesmos comentários sobre o grau de treinamento dos 
radiologistas. 

IV. 2 - Doses nos Profissionais 

A Tabela IV.3 mostra as doses na pele medidas em médicos, durante a realização 
de ESG, SEED e CDC, com os aparelhos com tela fluorescente. No caso dos aparelhos 
com intensificador de imagem, o médico não fica exposto à radiação, já que o equipamento 
é telecomandado e o profissional permanece protegido por um biombo. Esta é uma das 
vantagens do uso deste tipo de equipamento, nestes exames. 
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A Tabela IV 3 mostra que, para um mesmo tipo de exame, existe uma grande 
variação nas doses, para uma mesma posição dos dosímetros. Por exemplo, para SEED, as 
doses no pulso da mão esquerda variaram de 28 a 110 uGy, embora tanto os tempos de 
exame quanto o número de radiografias sejam comparáveis. Isto é devido tanto a 
caraterísticas próprias de cada radiologista, tais como habilidade, bom senso, critério, 
destreza e treinamento para realizar o exame, como à patologia e ao grau de cooperação 
do paciente. 

Na maioria dos casos, o radiologista recebia mais radiação no pulso da mão 
esquerda que no pulso da mão direita. Isto decorre do fato da mão esquerda movimentar 
a tela durante o procedimento e o pulso ficar exposto à radiação espalhada, enquanto a mão 
direita governa a emissão de raios X , tanto em escopia quanto em radiografia, ficando 
protegida pelo comando do seriógrafo e tela. A mão esquerda ficaria protegida se os 
aparelhos possuissem saiote plumbífero, que não está presente en nenhum dos dois 
aparelhos com que se trabalhou. Por outro lado, observou-se que o uso do protetor de 
tireóide reduzia a exposição neste órgão entre 3 e 20 vezes, dependendo do procedimento. 
Também foram medidas as doses sobre e sob o avental plumbífero. Os fatores de redução 
variaram entre 15 e 500. 

Estando a prática de fluoroscopia com tela fluorescente em desuso nos países 
desenvolvidos, nas referências consultadas não se encontrou dados sobre doses em 
profissionais. Não obstante, os resultados podem ser considerados como valores de 
orientação ou servirem para o estabelecimento de valores de referência para doses que 
poderiam ocorrer. Por outro lado, uma comparação com doses em procedimentos 
angiográficos (olhos: 10-500 mGy; tireóide: 30-500 mGy; mãos: 50-1000 uGy) [3] , indica 
que algumas das doses medidas neste estudo podem ser consideradas como relativamente 
elevadas, j á que aqueles procedimentos são, em geral, de maior complexidade. 

Para uma comparação das doses medidas em mãos, pescoço e olhos com os 
limites recomendados pela ICRP 60 [2] e pela Norma NE 3.01 da CNEN, estimou-se as 
doses anuais para um profissional com uma carga de trabalho de três exames de cada tipo, 
por dia. Os resultados são apresentados na Tabela IV.4 Embora as doses estimadas para © 
esta hipotética carga de trabalho não excedam os limites de doses para trabalhadores 
ocupacionalmente expostos, isto não descarta a boa prática de fazer esforços para diminuí-
las, sobretudo pelo fato dos médicos realizarem também outros tipos de exames não 
considerados aqui. 

As doses nas mãos foram maiores que as doses sob o avental plumbífero, por um 
fator que variou entre 5 e 50. Estes resultados coincidem com os reportados por D R E X L E R 
e PANZER [27], mostrando que, em certas ocasiões, não é suficiente a monitoração do 
profissional através de um único dosímetro (dosímetro de corpo inteiro), e que a 
monitoração de extremidades deverá ser considerada em determinados procedimentos. Por 
outro lado, as doses reportadas nos relatórios de monitoração individual (com filme 
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dosímetrico sob o avental plumbífero) dos médicos monitorados durante este estudo, não 
apresentaram valores acima do nível de registro. 

ESTABELECIDO ESTIMADO 
(mSv/ano) (mSv/ano) 

MÃO 500 130 (pulso) 

CRISTALINO 150 10 (testa) 

TIREÓIDE 500 36 (pescoço) 

TABELA IV.4: Comparação de alguns limites anuais estabelecidos pela ICRP 
60 e CNEN e as doses estimadas para um módico do Serviço. 

IV 3 - Comentários em Relação à Precisão das Doses 

Tanto para pacientes como para profissionais, as doses em cada ponto de 
amostragem foram calculadas como definidas no parágrafo III.2.9: 

D , = ( L P L - LRJ, ) . K C . K 5 . L S L . R 

cuja incerteza associada vem expressa como: 

oDi = Diyj [aLi/Li] [aKc/Kc}' + [a^/Ks] * + [oLsi/Lsi] * 

onde, 

R = cte = 1,06 (parágrafo III.2.9) 

As incertezas foram calculadas para cada um dos valores de doses das tabelas IV. 1, 
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IV.2 e IV.3, resultando um erro relativo entre 7 e 25 % (dependendo da dose), para 
pacientes, e entre 15 % (doses altas) e 80 % (doses muito baixas, da ordem de 1 uGy), 
para médicos. 

Embora a K c , a K s e a L s „ a princípio pudessem ser reduzidos através de, por exemplo 
uma escolha mais rigorosa dos dosímetros a serem usados, para diminuir ainda mais suas 
dispersão e reprodutibilidade, ou através de um incremento no número de dosímetros 
irradiados (para diminuir o erro estatístico), não é possível diminuir o L i (erro da leitura da 
dose no ponto de amostragem. Isto se deve à variabilidade do procedimento médico nos 
exames com fluoroscopia gastrointestinal, sobretudo pelo seu caráter dinâmico, com 
diversos parâmetros variando simultaneamente durante a medida. No entanto, no contexto 
da aquisição de informações quantitativas, as incertezas obtidas são aceitáveis. 

No caso do cálculo de doses em pacientes, as leituras do primeiro grupo de controle 
para cada exame, L s i , apresentaram uma variação entre 10 e 30 %, em relação à leitura 
do mesmo grupo durante a calibração. No caso das doses em médicos, as leituras deste 
grupo variaram entre 15 e 24 %, em relação às leituras durante a calibração dos dosímetros. 
Com isto fica evidente a necessidade de corrigir o calculo das doses com fatores que 
considerem flutuações na eletrônica dos equipamentos de leitura e/ou erros de manipulação, 
como foi feito neste estudo. 

IV.4 - Avaliação do Desempenho dos Aparelhos de Raios X 

• A tabela IV.5 apresenta os resultados dos testes realizados [35] no modo radiografia, 
nos três aparelhos avaliados, onde os limites de aceitação adotados [47] respondem aos 
critérios de avaliação desenvolvidos pela Associação de Físicos de Hospitais da Inglaterra, 
e incorporam sugestões apresentadas pela literatura especializada. Esses critérios são: B 
(Bom), quando o parâmetro está dentro dos limites de aceitação; A (Aceitável), quando, 
embora não totalmente fora de aceitação, recomenda-se tomar medidas para correções das 
diferenças notadas, e N.A (Não aceitável), quando o parâmetro está totalmente fora dos^ 
limites de aceitação. 

49 



SALA 7 SALA 8 SALA 9 

TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 

Tamanho campo: 

- Colimação 

- Alinhamento 

> 2% (NA) 
> 1.5° (NA) 

- < 2% (A) 
> 1,5° (NA) 

-

Filtração (mm Al) > 2,5 (B) < 2,2 (NA) > 2,5 (B) > 2,5 (B) < 2,2 (NA) 

Exatidão da 
quilovoltagem 

> 10 kV (NA) < 5 kV (B) > 10 kV (NA) < 5 kV (B) > 5 kV (A) 

kV x mA > 10 kV (NA) > 5 kV (A) > 10 kV (NA) < 5 kV (B) < 5 kV (B) 

Tempo: 
- t > 0,1 s 

- O.Ols < t < 0,ls 
(B) 
(A) 

(B) 
(NA) 

(A) 
(NA) 

(A) 
(NA) 

(A) 

Rendimento: 
Variac. com kV n = 2,31 (A) n = 1,77 (A) n = 2,28 (B) n = 1,6 (A) n = 1,5 (NA) 

Rendimento com 
mAs constante > 20 % (NA) > 10 % (A) > 20 % (NA) > 10 % (A) -

Rendimento: 
- Magnitude 
(mGy/mAs) 

- Variac. com mA 
0,052 (NA) 
> 10 % (A) 

0,031 (NA) 
> 10 % (A) 

0,005 (NA) 
> 10 % (A) 

0,047 (NA) 
> 10 % (A) 

0,038 (NA) 
> 10 % (A) 

Tabela IV.5: Resultados dos testes realizados nos três aparelhos avaliados (modo radiografia). 

No modo escopia, foi observado que o seletor de kVp não funcionava. Para qualquer 
valor indicado, a kVp medida era fixa em 93 kVp para o TUBO 2 do aparelho 7, e em 91 
kV para oTUBO 2 do aparelho 8. 

• Para uma comparação com os valores recomendados pela NCRP [33], mediu-se as 
taxas de doses no modo escopia, dos aparelhos 7 e 8 : 

a) TUBO 2 - APARELHO 7: 

Para 1 mA, 1,5 mA e 2 mA (indicados) e 93 kVp (medido), obteve-se uma taxa 
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de dose média de 38,5 mGy/mA min. 

Segundo as recomendações do NCRP, a taxa de exposição medida no ar, na 
posição onde o feixe penetra na superfície da pele do paciente, não deve exceder 2,3 
R/mA.min (20 mGy/mA.min), para uma filtração total de 2 mm de Al, 90 kVp e distância 
foco-plano de medida igual a 46 cm (condições em que foi medida a taxa de dose acima). 
A taxa de dose medida ultrapassou o valor recomendado em quase 100 %. 

b) TUBO 2 - APARELHO 8: 

Mediu-se a taxa de dose para 1,5 mA e 2 mA (indicado) e 91 kVp (medido), 
obtendo-se 34,1 mGy/mA min. 

O NCRP recomenda uma taxa de exposição na superfície da pele do paciente menor 
que 1,9 R/mA.min (16,5 mGy/mA.min), para uma filtração total de 2,5 mm de Al, 90 kVp 
e distância foco-plano de medida igual a 46 cm (condições em que foi medida a taxa de 
dose acima). A taxa de dose medida ultrapassou o valor recomendado em mais de 100 %. 

O NCRP sugere que quando os valores medidos excederem os valores considerados 
apropriados, as razões desta situação sejam investigadas. 

• Foi medida a luminância em vários pontos sobre as telas fluorescentes dos aparelhos 
7 e 8, com as seguintes condições: luz da sala apagada, 1,5 mA, 90 kVp, sem fantoma, 
tamanho de campo igual a 12,5 cm x 12,5 cm, distância tela fluorescente-mesa igual a 32 
cm, obtendo-se um valor médio de 0,12 Cd/m : para o aparelho da Sala 7 e 0,09 Cd/nr para 
o aparelho da Sala 8. Por outro lado, os profissionais manifestaram ter maior dificuldade 
para enxergar a imagem no aparelho da sala 8. 

• Sob as mesmas condições, mediu-se a taxa de dose acima da tela fluorescente e 
sobre a mesa, resultando 200 uGy/seg e 0,94 mGy/s respectivamente, para o aparelho 7,© 
e de 5 10' 3 (iGy/seg e 0,74 mGy/s respectivamente, para o aparelho 8. Estes valores ficam 
dentro das especificações da NCRP, que recomenda que a taxa de exposição na superfície 
da tela não exceda 30 mR/h por cada R/min na superfície da mesa, sem paciente e com a 
técnica mais freqüente de operação. 

• Nos aparelhos 7, 8 e 9 foram realizadas medidas da taxa de dose, no modo 
fluoroscopia, em alguns pontos ao redor da mesa, usando como meio espalhador um 
fantoma de agua de 60 cm x 30 cm x 30 cm, a técnica de 90 kVp, 1,5 mA e tamanho de 
campo de 26,5 cm x 26,5 cm. A distância foco-mesa foi de 46 cm, no caso de aparelhos 
com tela fluorescente, e de 90 cm, no caso do aparelho com intensificador de imagem. 

51 



Foram medidas taxas de dose em 1 5 pontos à altura da mesa (1 m do chão), como 
mostrado na fig. IV. 1; e nas mesmas 15 posições, mas a 1,5 m do chão, não mostrados na 
figura. 

Fantoma 

M e s a 

Figura rv.l: Pontos de medida das taxas de doses. 

As taxas de dose medidas na Sala 9 resultaram menores que as das Salas 7 e 8 por 
um fator de IO"4. Nas três Salas, para a altura de 1 m do chão, a taxa de dose diminue a 
medida que o medidor se afasta da mesa. 

Nas Salas 7 e 8, à altura de 1,5 m, a taxa de dose foi baixa no ponto A, aumentando 
até alcançar um máximo entre os pontos B e C , para depois diminuir em função da 
distância. Isto é devido a que o ponto A fica protegido pela tela fluorescente, que impede 
a passagem da radiação espalhada, enquanto que nos restantes pontos não existe barreira 
entre a radiação espalhada e o medidor. Supondo o caso de um exame realizado em 10 
minutos, as doses máximas calculadas a partir das taxas máximas medidas no ponto A 
(posição normalmente ocupada pelo radiologista), a 1,5 m de altura do chão, resultaram da 
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ordem das doses máximas medidas com dosímetros termoluminescentes na testa e no 
pescoço dos médicos, nos exames acompanhados. 

• Os resultados das medidas realizadas, tornam urgente a necessidade de que os 
aparelhos de raios X das salas 7 e 8 sejam submetidos a revisões pelo Serviço Técnico, 
para correção dos desvios notados. 

O funcionamento dos equipamentos fora das especificações, tem incidência direta 
sobre as doses ministradas aos pacientes, conduzindo à aplicação de técnicas erradas, em 
detrimeníõ da qualidade da imagem e da proteção contra exposições desnecessárias ao 

IV 5 - Aspectos Relativos à Proteção Radiológica 

Com base nas recomendações da NCRP [33][50], chama-se aqui a atenção somente 
para alguns aspectos observados que estão fora destas recomendações. 

• Ambos os aparelhos dispõem de relógios para registro do tempo de exame, com 
alarme sonoro, mas um deles não funcionava. Este dispositivo é importante para enfatizar 
a passagem do tempo durante o exame. 

• Foi observado que, mesmo que se suspendesse a pressão sobre a chave que aciona 
a emissão de raios X no modo fluoroscópico dos aparelhos com tela fluorescente, não se 
suspendia a emissão. Para lograr isto, era necessário acionar-se a chave em sentido 
contrario, em discordância com a recomendação desta chave ser do tipo "dead-man". 

• A NCRP recomenda a realização de procedimentos periódicos de rotina de inspeção 
do desempenho dos equipamentos, o que não é feito no Serviço. 

• Nenhum dos dois aparelhos com tela fluorescente possue saiote plumbífero entre a 
mesa e a tela, para interceptação da radiação espalhada. 

• Protetores de tireóide foram usados ocasionalmente por alguns dos radiologistas, 
enquanto que uma boa prática seria seu uso rotineiro. No entanto, todos os radiologistas 
são monitorados sistematicamente com monitor de corpo inteiro (filme). 

• Em relação ao paciente, em nenhum caso usou-se protetores de gônadas. No entanto, 
é claro que esta precaução deve ser consistente com as necessidades clínicas do exame. 

• O problema da adaptação à escuridão é crítico. Conforme os procedimentos seguidos 
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para a realização do exame, o radiologista precisa sair da sala várias vezes para revelar as 
radiografias, o que, apesar do uso de óculos vermelhos, dificulta sua adapatação ao 
ingressar novamente na sala. Recomenda-se que pessoal auxiliar faça o serviço de revelação 
de filmes, usando o passa-chassis. 

• As salas não estão equipadas com ar condicionado, o que faz com que o exame 
resulte desconfortável para o paciente e mais ainda para o radiologista, que veste avental 
plumbífero; além disso, os aparelhos deveriam funcionar em salas refrigeradas, para melhor 
desempenho e vida útil. 

• .% Finalmente, a NCRP (a semelhança de outros organismos), recomenda que a 
fluòroscopia sem intensificador de imagem não seja utilizada. 
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Capítulo V 

Conclusões 

Foi estabelecido um procedimento padrão de medidas de doses em pacientes para 
os exames de fluoroscopia gastrointestinal avaliados. Como conseqüência, se realça 
a importância de contar com registros de doses que levariam ao estabelecimento de 
níveis de referência (indicativos de doses). Estes níveis devem ser especificados em 
termos de quantidades que possam ser medidas através de procedimentos simples 
e reprodutíveis, tais como a dose de entrada na pele ou o produto dose-área. E claro 
que doses médias abaixo destes níveis não implicam em um ótimo desempenho. 
Pode-se tentar uma redução adicional avaliando cada situação particular. Sem 
dúvida, esta iniciativa deveria ser adotada pelas instituições brasileiras. 

A comparação das doses nos dois tipos de aparelhos avaliados põe em evidência a 
necessidade de desativar os aparelhos com tela fluorescente. 

As doses medidas, especialmente nos exames de cólon, são consideradas altas, pelo 
que se faz necessário a otimização dos procedimentos, sem detrimento da qualidade 
do exame. 

A partir dos dados obtidos não é possivel discriminar as contribuições relativas de 
todos os fatores que influenciam as doses. 

Nas práticas com tela fluorescente, existe a possibilidade efetiva de que as doses em 
profissionais, embora abaixo dos limites recomendados, sejam minimizadas. Quando 
o uso de tela fluorescente for inevitável, dever-se-á providenciar e incentivar o uso 
de equipamentos de proteção individual para mãos, tireóide e olhos, que não ficam 
protegidos pelo avental plumbífero, pois a dose registrada pelo dosímetro de corpo 
inteiro não reflete os níveis de doses medidos na entrada da superfície da pele 
destes órgãos. 

O presente trabalho deixa, como contribuição ao Serviço, informações qualitativas 
e quantitativas, que poderão ser utilizadas como dados preliminares à aplicação de 
estratégias de controle de qualidade. 
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Cabem também algumas sugestões: 

- É preciso reavaliar as práticas em relação ao procedimento de realização do exame, 
a questões referidas à indicação e até a aspectos administrativos. Nesse sentido, 
recomenda-se fazer estudos relativos às indicações e achados nos exames 
considerados. Por exemplo, seria conveniente restringir a indicação dos exames de 
cólon aos casos estritamente necessários ou quando não exista uma outra forma de 
chegar-se ao diagnóstico, já que se trata de exames nos quais o paciente recebe 
doses elevadas. Nesse sentido, um estudo recente [51] realizado no mesmo Serviço 
em que foi desenvolvido o presente trabalho mostrou que, em exames do trato 
intestinal inferior (cólon), 55 % deles tiveram diagnóstico radiológico normal e o 
diagnóstico sugestivo de malignidade foi descrito somente em 6 % dos exames. 

c Em relação ao paciente, nos exames com tela fluorescente, recomenda-se blindar 
(quando possível) e escolher projeções que minimizem as doses em órgãos 
sensíveis. A redução do tempo de exposição, do número de radiografias e do 
tamanho de campo de irradiação são também recomendáveis, embora difíceis de 
serem alcançadas neste caso (pelo menos na primeira fase), já que trata-se de uma 
instituição-escola, onde os médicos residentes realizam seu aprendizado. 
Acreditamos que estas práticas devam ser incentivadas para melhor preparação do 
profissional. 

o É recomendável o desenvolvimento de testes de desempenho dos equipamentos, 
especialmente no que refere-se à qualidade de imagem. 

a Sugere-se, para trabalhos futuros, a investigação de doses em exames com 
fluoroscopia mais complexos, tais como os de radiologia intervencionista, 
procurando-se métodos de otimização, sem perda (ou com melhorias) na qualidade 
das imagens. 

n Um trabalho mais amplo comprendería o estabelecimento de programas sistemáticos^ 
de medidas de doses em determinados exames em diversos hospitais, a fim de 
estabelecer-se doses de referência, que pudessem servir como guias orientativas para 
outros serviços de radiodiagnóstico, na busca da otimização dos procedimentos. 
Outras metodologias podem ser aplicadas para as medidas destas doses, como o uso 
de um medidor de dose x área. 

Finalmente, é importante ressaltar que durante este trabalho no Serviço notou-se 
muito interesse dos profissionais pelos aspectos de proteção radiológica, o que é relevante, 
principalmente em uma instituição formadora de especialistas, que posteriormente 
difundirão esta filosofia. Não obstante, é fundamental maior ênfase no ensino de 
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procedimentos de proteção radiológica. A falta de informação nesse sentido é preocupante. 

Cabe destaque à dedicação dos profissionais de todos os níveis pela otimização do 
atendimento ao paciente, só que nos aspectos aqui enfocados, o Serviço não conta com 
especialistas permanentes que possam realizar um trabalho intensivo, abrangendo estas 
questões. A receptividade e a boa disposição da chefia e de toda a equipe da instituição 
para a realização do trabalho foi notória. Isto é mais um indicativo de que muitos 
programas podem ser implementados. 
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Apêndice A 

Fluoroscopia de Esôfago, Estômago e Cólon 

O exame do tubo digestivo comprende radiografias simples e contrastadas, com , 
inspeção fluoroscópica dos segmentos em questão. O estudo contrastado do esôfago, 
estômago, duodeno, jejuno e íleo, é realizado com a ingestão de sulfato de bário, substância 

^radiopaca e inabsorvível. O preparo requer 12 horas de jejum absoluto. O exame do 
Intestino grosso é efetuado com a introdução de sulfato de bário através de sonda retal, 
irísuflando-se ar logo a seguir. O preparo requer limpeza absoluta do intestino, feita com 
dieta pobre em resíduos, dois ou três dias antes do exame, administração de catárticos e 
lavagens intestinais prévias. Esta rotina deve ser observada rigorosamente, pois resíduos 
fecais*p'odem levar a diagnósticos falso-positivos ou encobrirem extensas lesões. [52] 

' 

Atualmente, o trato gastrointestinal é examinado com técnicas de duplo contraste, que 
consistem na introdução de bário e ar concomitantemente, utilizando-se, algumas vezes, 
anticolinérgicos associados. Podem permitir diagnóstico de lesões infiltrantes e/ou vegetante 
planas, de pequena extensão, que passariam desapercebidas no exame convencional com 
bário. 

Para cada exame, os procedimentos, número de radiografias e técnicas variam, 
dependendo de fatores clínicos, critérios do radiologista, condições do paciente e outros. 

A radiografia simples do abdômem tem valor relativo no diagnóstico das patologias 
digestivas, não acrescentando nenhum dado àquelas que são observados no estudo 
contrastado. Contudo, permite melhor análise das calcificações nos tumores mucinosos e 
bezoar, alem de outras alterações abdominais (litiase urinária, biliar, etc). Indubitavelmente, 
a radiografia simples, em diversas posições, deve ser efetuada sempre que houver suspeita 
de perfuração de víscera oca, obstrução intestinal, processos inflamatórios e vasculares^ 
agudos e para localizar corpos estranhos. Nestes casos, a presença de pneumoperitônio e 
dilatação de alças contra-indicam a realização do exame contrastado. 

O estudo radiológico do esôfago pode ser realizado com a simples ingestão de bário 
ou com a técnica de duplo contraste [53]. A esofagografia simples é ideal para análise de 
motilidade esofagiana ou lesões maiores, tais como divertículos, acalásia, presbiesôfago, 
varizes, hérnias hiatais, etc. Lesões pequenas, mucosas ou parietais devem ser investigadas 
com a esofagografia de dupio contraste. 

O clister com duplo meio de contraste é o exame preferido do cólon e do reto. Deve 
ser efetuado com o entuito de detetar pólipos, pequenos carcinomas e alterações 
inflamatórias. O clister opaco somente com bário, é recomendado para avaliação dos casos 
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de obstrução, diverticulite e alterações vasculares. 

As figuras A . l , A.2 e A.3 apresentam imagens radiográficas de esôfago, estômago 
e cólon com meio de contraste. 

64 



! 



Corrente 

Clavícula direita 

Arco aórtico F -/_ ~ 

2' depressão esofágica 

Brônquio fonte 

esquerdo 

Esófago 

(porção retrocardíaca) 

Diafragma 

Fundo do estômago 

Esófago, parte abdominal 

Junção esófago gástrica 

Diafragma 

\ . \ 2* depressão esofágica 

Brônquio fonte 

esquerdo 

Esófago 
(porção retrocardíaca) 

• Atrio esquerdo do coração 

Diafragma 

Fundo do esíomago 

Esófago, parte abdominal 

" Junção esófago gástrica 

Figura A.l: b) Desenho esquemático de uma radiografía de esófago. [54]. 
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Figura A.2: a) Radiografía de estómago. [54]. 
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Figura A.2 : b) Desenho esquemático de uma radiografia de estómago. 
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Figura A.3: b) Desenho esquemático de uma radiografia de cólon [54]. 
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Apêndice B 

Dosimetria Termolutninescente 

Muitos minérios naturais e uma grande quantidade de outras substâncias químicas 
com estrutura iônica cristalina emitem luz quando são aquecidas e, em particular, após 
terem sido expostas à radiação ionizante. Esta emissão de luz visível, estimulada 
termicamente, é chamada de termoluminescência [55] [56]. 

Este fenômeno tem sido desenvolvido como um método de dosimetria sensível e 
preciso para monitoração pessoal e medida de doses em pacientes, durante procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos com radiação. 

B.l - Mecanismo da Termoluminescência 

Em física do estado sólido, o estado energético deste tipo de cristais é descrito pelo 
chamado "modelo de bandas", onde os níveis energéticos atômicos mais externos são 
representados em uma série de bandas de energias "permitidas", separadas por regiões 
energéticas "proibidas". 

A excitação do cristal pela radiação ionizante significa, em termos do modelo, a 
transferência de energia suficiente a um ou vários elétrons na banda de valência, de modo 
que possam superar a barreira de potencial entre as bandas de valência e de condução, 
deixando "lacunas" (ou buracos) ao movimentarem-se de uma para outra. Os elétrons e as 
lacunas podem movimentar-se livremente nas respectivas bandas até que, nos casos de 
cristais ideais (perfeitos), os elétrons voltam da banda de condução à de valência,® 
recombinando-se com as lacunas. Os cristais reais apresentam estruturas deformadas por 
"defeitos cristalinos ou de rede" ou impurezas, que dão lugar a níveis energéticos locais 
adicionais na região "proibida". Estes níveis discretos (armadilhas eletrônicas) são os que 
"aprisionam" alguns elétrons quando eles tentam voltar da banda de condução para a de 
valência. 

Uma vez na armadilha, é mais difícil para os elétrons abandoná-las quanto mais 
longe estejam energeticamente da banda de condução. Em qualquer caso, abandonar a 
armadilha para passar à banda de condução somente é possível aportando energia térmica 
aos elétrons ou "estimulando-os", sendo esta energia tanto mais alta quanto mais 
profundamente situadas estejam as armadilhas na região proibida. 
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Quando os elétrons chegam à banda de condução, uma parte deles é "re-
armadilhada", mas o resto volta à banda de valência ou estado fundamental, liberando 
simultaneamente energia em forma de luz (geralmente na faixa do visível), emissão 
chamada termoluminescência. 

B.2 - Medida da Luminescência 

Para quantificação deste efeito termoluminescente, os dosímetros (TLD) são 
colocados em bandejas especiais para serem analisados em um instrumento chamado 
analisador ou leitora. A bandeja e o TLD são aquecidos, provocando a emissão de luz com 
espectros caraterísticos do material. 

Como detetor, usa-se um tubo fotomultiplicador que tem uma resposta espectral 
otimizada para o espectro da luz emitida pelo TLD. Tanto o aquecedor quanto o tubo são 
protegidos da luz ambiental. O sinal procedente de um termopar, que mede tanto a 
temperatura da bandeja quanto a do TLD, e o sinal procedente do tubo são introduzidos em 
um sistema de aquisição de dados, que proporciona a saída da termoluminescência, 
integrada em uma unidade de medida adequada (por exemplo, nano-Coulomb). 

Habitualmente, pela câmara de leitura passa um gas inerte (N 2) para redução da 
emissão de luz espúria (sinais não induzidos por radiação), devido à presença de oxigênio. 
Algumas leitoras comerciais possuem fontes de luz de referência, constante, para controle 
da estabilidade do sistema. 

B.3 - A Curva de Brilho 

Quando a temperatura da bandeja aumenta durante o processo de aquecimento, a 
quantidade de luz emitida pelo TLD aumenta de uma maneira irregular. A fig. B i o 
apresenta o espectro de saída para o fluoreto de lítio (LiF). Cada pico ocorre devido às 
transições eletrônicas no cristal TL. Esse gráfico é chamado de "curva de brilho" e cada 
material TL tem uma curva caraterística. Tanto a altura do pico correspondente à maior 
temperatura, quanto a área total sob a curva, são diretamente proporcionais à energia 
entregue ao TLD pela radiação ionizante. Este fato faz com que a termoluminescência seja 
adequada em dosimetria. 

Antes de serem utilizados, os TLD passam por um tratamento térmico, sendo 
aquecidos até uma dada temperatura e, a seguir, resfriados, processo chamado recozimento. 
O tratamento térmico é feito para que os elétrons que ainda se encontrem aprisionados 
sejam liberados, restabelecendo a estrutura inicial do TLD, para que possa ser novamente 
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utilizado (o dosímetro é "zerado"). O recozimento reprodutível, mantém a estabilidade dos 
parâmetros termoluminescentes e, consequentemente, a estabilidade da resposta. 

Algumas vantagens do uso de TLD em radiodiagnóstico são: pequeno tamanho, 
reutilização, resposta proporcional à dose, independência da taxa de dose. Algumas 
desvantagens: método destrutivo (uma vez lido, o dosímetro não guarda a informação), 
tempo de manipulação e resposta não imediata, método relativo, não respondendo a eventos 
ionizantes individuais e, portanto, não podendo ser usado como medidor de taxa de dose. 

3 0 1 0 0 1S0 2 0 0 230 3 0 0 330 4 0 0 

Temperatura ( *C) 

Figura B.1: Curva de emissão termoluminescente do LiF:Mg,Ti (TLD 100). [57] 

B.4 - Tipos de Materiais TL 

As características de alguns materiais usados para dosimetria termoluminescente 
são apresentados na Tabela B.l. 

O fluoreto de lítio (LiF) é o mais amplamente utilizado. Tem um número atômico 
efetivo de 8,2 e, portanto, propriedades de absorção de fótons similares ao tecido mole 
(material tecido-equivalente), com uma resposta com a energia do fóton que varia 
aproximadamente 30 % entre 3 keV e 1,2 MeV. O LiF é relativamente sensível; pode 
medir doses tão baixas quanto 0,1 mGy com precisão modesta; para doses superiores a 100 
mGy, a precisão é melhor que 5 %. Seu desvanescimento é praticamente desprezível (~ 5 
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% em 1 ano), o que possibilita intervalos relativamente grandes de tempo entre a irradiação 
e a leitura. 

O fluoreto de cálcio ativado com disprósio (CaF5:Dy) tem um número atômico 
efetivo maior (Z = 16,3) que o LiF, o que o faz consideravelmente mais sensível à radiação 
ionizante mas sua resposta tem uma forte dependência da energia. Pode medir doses 
menores que 10 uGy com precisão moderada, e apresenta uma ampla faixa de linearidade 
com a dose (< 10'5 Gy - 10 Gy). Seu desvanescimento também pode ser considerado 
desprezível (~ 13 % em 1 mês), se o intervalo entre irradiação e leitura no for 
exageradamente grande. É extremamente sensível à luz ultravioleta, pelo que deve ser 
usado em ausência desta luz e armazenado em recipientes opacos. 

Características LiF:Mg,Ti LijB.C^íMn CaF,:Mn CaFjíDy CaSO,:Dy BeO 

Densidade (g/cm 3 ) 2 ,64 2,3 3 , 1 8 3 ,18 2,61 3,01 

Número atômico efetivo 8,2 7,4 16.6 16,6 15,6 7,1 

TL p /30 keV/TL p/*°Co 1,3 0,9 16 16 11 1 

Pico principal ( °C) 195 200 2 6 0 200 220 180-220 

Pico de emissão (nm) 400 600 5 0 0 460-483-576 478-571 330 

Linearidade p/*°Co (Gy) 10"4 - 10° 10- - 10° ia» - IO5 IO'7
 - 10* 10« - 10' 1 0 - - 10° 

Limite de utilização (Gy) 10» 10* 8x1o5 8x1o5 10 1 10 1 

Saturação (Gy) 5 x 1 0 ' 3 x 1 0 * 10* 10 4 3 x 1 0 ' 3X10» 

Eficiência p/*°Co relativa ao 
LiF 

1 0,3 3 15 28 0 ,60 

Fading térmico a 25 °C — 5% em 1 

ano 
- 10% em 2 

meses 
- 1 % e m 1 

dia 

— 13% em 1 
mêi 

— 6% e m 
6 meses 

- 8% em 3 

meses 

Sensibilidade à luz fraca média forte forte média forte 

Estabilidade química boa higroscópico boa boa boa boa 

Toxidez grande se 

ingerido 
grande se 

ingerido 
baixa baixa baixa grande se 

inalado 

Tabela B.l: Caraterísticas de alguns materiais TL. [57] 
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Apêndice C 

Grandezas Usadas em Dosimetria de Pacientes 

Os raios X diferenciam-se de outras formas de radiação eletromagnética (como as 
ondas de rádio, e os raios infravermelhos, visíveis e ultravioletas) não só pela sua 
capacidade de penetrarem a matéria, mas também pela de produzirem ionização. Quando 
os raios X interagem com a matéria, absorve-se energia, especialmente pelo processo de 
ionização. 

Uma caraterística da radiação ionizante é a absorção de energia no corpo e sua 
distribuição em órgãos e tecidos específicos poderem ser determinadas por medidas ou 
cálculos. 

As grandezas aqui definidas [45] são algumas das usadas nas avaliações de doses em 
pacientes durante os exames de raios X (figura C l ) . 

GRANDEZAS DA PONTE 
Córate do tobo 
Pcfeacúl aplicado 
Fittncao 
Tempo de expoáçao 

GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS NO AR 
Fluência 
Fluencia Energia 

Doie*t£wvióa no ar 
Kennaooar 

Produto dose-érea 

GRANDEZAS DOSE DE PACIENTE 
Dose ni superficie de estrada 
(c<noQsaireuws|)ilhnKnto) 

Dose em prcúmÉdade 
Dose em órgfto 

Dase na superficie de saída 

© 

Figura C l : Grandezas relativas à avaliação de doses em pacientes.[45] 
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A qualidade e a quantidade de radiação emergente de um tubo de raios X são funções 
da quilovoltagem aplicada, da filtração, da corrente do tubo e do tempo de exposição, que 
dá origem a um campo de radiação que se propaga no ar e que pode ser caraterizado em 
termos de fluência de fótons ou fluência de energia. Os fótons interagem com o ar 
produzindo valores mensuráveis de exposição, dose absorvida no ar e kerma no ar. A 
interação do feixe de raios X com o paciente produz uma distribuição de dose absorvida 
dentro do corpo, mas as doses diretamente mensuráveis em pacientes somente são as das 
superfícies de entrada e de saída do feixe no corpo. 

C l - Grandezas Dosimétricas no Ar 

C.l.l - Exposição, Dose Absorvida no Ar e Kerma no Ar 

A radiação emitida por um tubo de raios X pode ser quantificada em termos da 
fluência da energia radiada, No entanto, a forma mais convencional de medir a 
intensidade da radiação é a EXPOSIÇÃO, X (medida em C/kg), definida como a carga 
produzida por unidade de massa, dQ/dm, no volume irradiado, e está relacionada pelo 
coeficiente de absorção de massa energia do ar (u e n / p)^, à energia média necessária para 
formar um par de íons, W^, e à carga eletrônica, e. 

Assim, a exposição é dada por: 

X = ~ = ^ (V^en l9)ar ~ 

dm 

As câmaras de ionização usadas para medir exposição precisam do estabelecimento 
de um equilíbrio eletrônico em suas paredes, ou seja, a espessura das paredes deve ser igual 
ou superior ao valor máximo do alcance do elétron secundário e as paredes não devem @ 
atenuar significativamente os fótons primários. Tal condição pode ser facilmente encontrada 
na radiologia diagnostica, visto que o alcance do elétron secundário é menor do que 0,2 
mm em materiais de baixo número atômico e densidade unitária e cerca de 1000 vezes 
menor do que o caminho livre médio de fótons da mesma energia. 

A DOSE ABSORVIDA, D (medida em J/kg, denominada Gy), é definida pela ICRU 
como a energia média depositada, de, pela radiação ionizante para material de massa dm, 
isto é: 
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D = ÉL 
dm 

Nesta expressão usa-se o valor médio ou valor esperado da energia cedida (s), visto 
que a dose absorvida é uma grandeza não estocástica, ao contrário da energia cedida (£•) 
que é uma grandeza estocástica cujo valor varia de forma descontínua no espaço e tempo. 

A energia média cedida ao ar pelos elétrons de uma massa dm é 

ÉQ. . w• = x dm *Z 
e e 

Contudo, a energia não é depositada necessariamente no mesmo volume de ar em que 
foram gerados os elétrons secundários. 

Mas, se o equilíbrio eletrônico é atingido, a energia depositada em cada elemento de 
massa dm de ar tem o mesmo valor da energia cedida por unidade de massa, que é igual 
ao produto da exposição e WJe. 

Assim, a dose absorvida no ar, sob condições de equilíbrio eletrônico é : 

W 

e 

WJe é uma constante para os elétrons no ar, igual a 33,94 J.C'1, exceto para energias 
muita baixas. Como conseqüência, a relação numérica entre a exposição medida em 
unidades do SI em coulombs por quilograma (C.kg 1 ) e dose absorvida para medidas no ar 
em gray (lGy = 1 J.kg"1) é 33,94 Gy C"1 kg A relação aproximada de 1:1 entre a 
exposição expressa nas unidades antigas, o roentgen (R), e uma dose absorvida em rad, não 
mais se aplica. Desde que a relação entre medidas de câmara de ionização feitas no ar livre 
e a dose absorvida no paciente é freqüentemente de interesse, é preferível para as câmaras 
de ionização serem calibradas em termos de dose absorvida para o ar do que exposição^ 
desta forma o valor 33,94 é evitado. 

Atualmente, os padrões nacionais para dosimetria de fótons de energia mais baixa do 
que 2 MeV estão estabelecidos em termos da grandeza "KERMA NO AR", que é um 
aerograma inglês de "Kinetic Energy Released per unit Mass" (energia cinética liberada por 
unidade de massa), e refere-se ao primeiro estágio do processo que ocorre quando as 
partículas não ionizantes, como o fóton, cedem energia à matéria, isto é, a transferência de 
energia do fóton primário em energia cinética dos elétrons secundários. De similar à 
exposição, o kerma, conceitualmente, refere-se a interações primárias com massas 
infinitesimais isoladas do material, ao contrário da dose absorvida que é subordinada aos 
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elétrons secundários oriundos da material vizinho ao ponto de interesse. Por este motivo, 
o kerma no ar é a grandeza escolhida pelos laboratórios de padrão nacional, visto que não 
necessita de condições experimentais extremamente rígidas nem da aplicação de fatores de 
correção, caso o equilíbrio eletrônico não tenha sido alcançado. Contudo, o equilíbrio das 
partículas carregadas é facilmente encontrado quando se trata com fótons de energia 
relativamente baixa, como na prática da radiologia diagnostica, e neste caso a dose 
absorvida e kerma no ar possuem o mesmo valor numérico quando expressas em grays 
(Estritamente, isto é verdadeiro somente se a produção de bremsstrahlung é desprezível, o 
que ocorre para a qualidade do feixe de raios X diagnósticos no ar). 

Os dosímetros utilizados na radiologia diagnóstica, cuja calibração é rastreada ao 
padrão primário nacional em kerma no ar, podem, consequentemente, ser considerados 
como medidores de dose absorvida no ar. 

C.1.2 - Produto Dose x área 

A taxa de dose através do feixe de raios X, em uma direção perpendicular ao eixo 
central não é uniforme, principalmente por causa do efeito anódico no tubo. Há câmaras 
de ionização de grande área que são adaptadas ao diafragma do tubo de raios X que 
interceptam todo o feixe primário e integram a dose absorvida sobre toda a área do feixe. 
A sua resposta ( JD^. da) é independente da distância ao foco do tubo de raios X., o que 
possibilita colocá-lo em qualquer posição, entre o paciente e o tubo, e fornece informação 
a respeito do tamanho do feixe, assim como da intensidade da radiação. Fornece uma 
leitura instantânea do produto total da dose-área associada a ura procedimento de exame, 
não interferindo no procedimento técnico nem incomodando o paciente. São dispositivos 
particularmente úteis no treinamento de radiologista, que avalia o grau de dose ao que está 
expondo o paciente. ^ 

Eles fornecem uma única medida, a quantidade total de radiação empregada, mesmo 
em procedimento mais complexos, envolvendo radiografia e fluoroscopia. Embora seja 
difícil relacionar JRDAR da com as doses de órgãos específicos, pode ser usada para estimar 
a energia total cedida ao paciente. 
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C.2 - Grandezas de Doses de Pacientes 

C.2.1 - Dose Absorvida de Entrada no Ar 

(Também designada na forma abreviada de Dose de Entrada) 

É a dose absorvida no ar no ponto onde o feixe central de radiação intercepta a 
superfície do corpo do paciente. E medida sem a presença do paciente, não incluindo a 
radiação espalhada. Mede-se em grays. 

C.2.2^- Dose Absorvida na Superfície de Entrada com Espalhamento 

(Geralmente designada apenas por Dose de Entrada na Superfície ou Dose de Entrada 

na Pele). 

É a dose absorvida no ar no ponto onde o eixo central do feixe de radiação intercepta 
a superfície do corpo do paciente. A medida é realizada na superfície do paciente, e incluí 
a radiação espalhada por ele. Mede-se em grays. 

C.2.3 - Doses em órgãos 

© 

A DOSE EQUIVALENTE é a grandeza mais apropriada para predizer a 
probabilidade de ocorrência de efeitos da radiação. A dose absorvida média em um órgão 
ou tecido é um indicador da probabilidade de efeitos subseqüentes; entretanto, esta 
probabilidade é dependente da qualidade da radiação. Diferentes tipos de radiação podem 
produzir diferentes efeitos biológicos (para uma mesma dose absorvida). Assim, a dose 
equivalente leva em conta tanto a dose absorvida quanto a eficácia biológica 1 dos diferentes 
tipos e energias das radiações ionizantes. 

'Eficácia Biológica Relativa (RBE): relação entre uma dose de uma radiação padrão (geralmente raios X ou 
gama de 250 keV de energia e velocidade de dosificação determinadas) e a dose absorvida da radiação em estudo, 
que produzem o mesmo efeito biológico [58]. 
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A dose equivalente no tecido ou órgão, H T , é definida pela relação, 

H T = I W R . D 

R 

onde D T R é a dose absorvida média no tecido ou órgão T, para uma dada radiação R, e W R 

é o fator de peso da radiação. A unidade de dose equivalente no SI é o J/kg, com o nome 
especial de SIEVERT [Sv]. Para os raios X, a dose equivalente é numericamente igual à 
dose absorvida. Na prática, em radiodiagnóstico pode-se considerar que um kerma no ar 
de 1 Gy fornece a uma pequena massa de tecido mole uma dose absorvida de 1 Gy e uma 
dose equivalente de 1 Sv. Os fatores de peso da radiação, w R , foram selecionados pela 
ICRP [2] para representar os valores de eficácia biológica relativa da radiação na indução 
de efeitos biológicos para baixas doses. Tais fatores independem do tecido ou órgão 
irradiado. 

Para os órgãos compactos próximos à superfície, tais como as mamas, testículos ou 
tireóide, uma estimativa segura da dose média do órgão pode freqüentemente ser obtida das 
medidas diretas na superfície, com a devida tolerância para o grau relativamente pequeno 
de atenuação devido ao percurso do feixe de raios X através do órgão. 

Se uma grande variedade de situações clínicas ou condições de exposição necessitam 
ser simuladas, uma representação matemática do paciente e cálculos teóricos da dose média 
de órgão pode ser mais conveniente. 

© 

C.2.4 - Dose Efetiva 

A relação entre a probabilidade de efeitos estocásticos e a dose equivalente depende 
também do órgão ou tecido irradiado, sendo necessário definir-se uma outra grandeza, 
derivada da dose equivalente, para indicar a combinação de doses diferentes para diversos 
tecidos, de tal maneira a bem relacionar-se com os efeitos estocásticos devido a todos os 
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órgãos. Assim, a DOSE EFETIVA é definida pela relação: 

E = S w T . H T 

T 

onde H T é a dose equivalente no tecido ou órgão T, e w T o respectivo fator de peso [2]. Os 
fatores de peso representam a contribuição relativa do órgão ou tecido para o detrimento 
total devido aos efeitos de uma irradiação uniforme de corpo inteiro. 

A unidade de dose efetiva no SI é o J/kg, com o nome especial de SIEVERT (Sv). 
Para que uma dose equivalente uniforme em todo o corpo seja numericamente igual à dose 
efetiva, normaliza-se o somatório dos fatores de peso do tecido para o valor unitário. 
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Anexo 1 

Formulários Utilizados na Coleta de Dados 

6 

82 



PACIENTE 

OTIMIZAÇÃO DE DOSES EM FLUOROSCOPIA GASTROINTESTINAL 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CFF/UFRJ - SERVIÇO DE RADIODIAGNÓSTICO 

PRONTUÁRIO N° 

1 . - DATA. / / HORA. SALA. 
APARELHO 

2.- EXAME: MÉDICO: 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO (motivo da solicitação do exame): 

DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO: 

3.- PACIENTE: 

a) NOME: SEXO.FD MD 
IDADE: PESO: kg ALTURA: cm 
ESPESSURAS: 
TÓRAX: cm ABDOMEM: cm 
COMPORTAMENTO DO PACIENTE. 
COOPEROU: • NÃO COOPEROU: • 

b) EPFs: 
PROTETOR DE GÔNADAS • SAIA • 
PROTETOR DE TIREÓIDE • OUTROS 

c) CONTRASTE: SIMPLES • DUPLO • 

d) COLOCAÇÃO DE DOSÍMETROS: 

El S l l Cl 
E2 S12 C2 
E3 S13 C3 
E4 S14 C4 
E5 S15 C5 
E6 S16 C6 
E7 S17 
E8 S18 
E9 
ElO 
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MÉDICO 

OTIMIZAÇÃO DE DOSES EM FLUOROSCOPIA GASTROINTESTINAL 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CFF/UFRJ - SERVIÇO DE RADIODIAGNÓSTICO 

1 . - MÉDICO: 
a) NOME: 
b) DATA: / / SALA: EXAME: 

c) EPI's: 
AVENTAL • ÓCULOS • PROTETOR TIREÓIDE • 
SAIA • LUVAS • BIOMBO • 

ÓCULOS ADAP. A ESCURIDÃO • 

d) COLOCAÇÃO DE DOSÍMETROS. 

MÃO ESQUERDA (anterior): 
MÃO ESQUERDA (pulso): 
MÃO DIREITA (anterior): 
MÃO DIREITA (pulso): 
PESCOÇO: 
TESTA: 
AVENTAL (acima): 
AVENTAL (embaixo): 

e) OBSERVAÇÕES: 
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TÉCNICA 

OTIMIZAÇÃO DE DOSES EM FLUOROSCOPIA GASTROINTESTINAL 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CFF/UFRJ - SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICO 

1.-TÉCNICAS 

a) RADIOGRAFIAS: 

kV mAs ms mA Incid. Chassis 

b) FLUOROSCOPIA: kV: mA: Tempo Total: 
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TÉCNICA 

OTIMIZAÇÃO DE DOSES EM FLUOROSCOPIA GASTROINTESTINAL 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CFF/UFRJ - SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICO 

1.- TÉCNICAS 

a) RADIOGRAFIAS: 

kV mAs ms mA Incid. Chassis Aprov./Perd. 

© 

b) FLUOROSCOPIA. kV. mA: Tempo Total: 
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OTIMIZAÇÃO DE DOSES EM FLUOROSCOPIA GASTROINTESTINAL 
HUCFF/TJFRJ - SERVIÇO DE RADIODIAGNÓSTICO 

AVALIAÇÃO DE DOSES 

PACIENTE 

POSIÇÃO DOSIM. LEITURA DOSE OBSERV. 

N° (nC) (mGy) 

NOME: 
DATA: 
EXAME: 
TEMPO TOTAL: 
N° RADIOGRAF. 
FATOR CALIB.: 
DOSIM. REFER: 
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OTIMIZAÇÃO DE DOSES EM FLUOROSCOPIA GASTROINTESTINAL 
HUCFF/UFRJ - SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICO 

AVALIAÇÃO DE DOSES 

MEDICO 

DOSIM. 

N° 

Máo esq. 

Mão esq. 

Máo dir. 

Máo dir. 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

LEITURA 

(nC) 

DOSE 

(mGy) 

OBSERV. NOME 
DATA 
EXAME: 
PRONTUARIO: 
TEMPO TOTAL: 
FATOR CALIB: 
DOSIM.REFER: 

Pescoço 

Testa 

Avental (a) 

Avental (b) 



i 

Anexo 2 

Dados Sobre Alguns Exames Avaliados 
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Exame: ESOFAGOGRAFIA (Com Tela Fluorescente) 
Sala: 7 
Paciente: S.L 
Tempo Total:5,24 min 
Fluoroscopia:93 kVp e 2 mA 

Radiog. N° kVp mAs ms 

1 80 16 0,05 
2 80 16 0,05 

3 80 16 0,05 

4 80 16 0,05 

5 70 12 0,04 

6 70 12 0,04 

7 70 12 0,04 

8 70 12 0,04 

9 80 12 0,04 

10 80 12 0,04 

11 70 12 0,04 

12 70 12 0,04 

13 70 12 0,04 

14 70 12 0,04 

15 85 16 0,05 

16 85 16 0,05 

O.A.D = Oblíqua Anterior Direita 
A P = Antero Posterior 
O.PE = Oblíqua Posterior Esquerda 
P.E.C = Perfil de Esôfago Cervical 

mA Incidência Chassis 

320 O.A.D 18x24 (1/2) 

320 0.A.D 18x24 (1/2) 

320 O.A.D 24x30 (1/2) 

320 O A.D 24x30 (1/2) 

320 A P 24x30 (1/2) 

320 A P 24x30 (1/2) 

320 Perfil 18x24 (1/2) 

320 Perfil 18x24 (1/2) 

320 OP.E 24x30 (1/2) 

320 O.P.E 24x30 (1/2) 

320 A P 24x30 (1/2) 

320 A P 24x30 (1/2) 

320 P.E.C 18x24 (1/2) 

320 P.E.C 18x24 (1/2) 

320 O P E 18x24 (1/2) 

320 O.P.E 18x24 (1/2) 
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Exame: SERIOGRAFIA GASTRODUODENAL (Com Tela Fluorescente) 
Sala: 8 
Paciente: V.M 
Tempo Total: 8,14 min 
Fluoroscopia: 91 kVp e 1,5 mA 

Radiog Nro. kVp mAs ms 

1 95 12 0,04 

2 95 12 0,04 

3 95 12 0,04 

4 95 12 0,04 

5 95 12 0,04 

6 100 12 0,04 

7 100 12 0,04 

8 95 12 0,04 

9 95 12 0,04 

10 90 12 0,04 

11 90 12 0,04 

12 90 12 0,04 

13 90 12 0,04 

14 75 12 0,04 

15 75 12 0,04 

16 82,5 12 0,04 

17 82,5 12 0,04 

18 90 12 0,04 

19 90 12 0,04 

20 90 12 0,04 

21 90 12 0,04 

22 90 12 0,04 

23 90 12 0,04 

24 100 32 0,1 
25 92,5 32 0,1 

mA Incidência Chassis 

320 P A 24x30 (1/4) 

320 P A 24x30 (1/4) 

320 P A 24x30 (1/4) 

320 P.A 24x30 (1/4) 

320 O.A.D 24x30 (1) 
320 O.A.E 24x30 d ) 
320 P.A 24x30 (1) 
320 P.A 18x24 (1) 
320 P.A 18x24 (1) 
320 P A 24x30 (1/4) 

320 P.A 24x30 (1/4) 
320 O.A.D 24x30 (1/4) 

320 O.A.D 24x30 (1/4) 

320 O.PE 24x30 (1/2) 

320 OP.E 24x30 (1/2) 

320 O.PE 18x24 (1/2) 

320 O.PE 18x24 (1/2) 

320 P.A 24x30 (1/4) 

320 P.A 24x30 (1/4) 

320 P.A 24x30 (1/4) 

320 P.A 24x30 (1/4) 

320 P.A 18x24 (1/2) 

320 P.A 18x24 (1/2) 

320 P.A 35x43 (1) 
320 P.A 35x43 (1) 

© 

P.A = Póstero Anterior O.A.D = Oblíqua anterior Direita 
O.A.E = Oblíqua Anterior Esquerda O.PE = Oblíqua Posterior Esquerda 
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Exame. COLON COM DUPLO MEIO DE CONTRASTE (Com Tela Fluorescente) 
Sala: 8 
Paciente: A L 
Tempo Total. 10,28 min 
Fluoroscopia: 91 kVp e 4,5 mA 

Radiog. Nro. kVp mAs ms 

1 80 12 0,04 

2 80 12 0,04 

3 80 12 0,04 

4 80 12 0,04 

5 80 12 0,04 

6 80 32 0,01 

7 80 32 0,01 

8 80 50 0,16 

9 80 50 0,16 

10 77 50 0,16 

11 80 50 0,16 

12 80 50 0,16 

13 80 50 0,16 

14 80 50 0,16 

15 90 50 0,16 

mA Incidência Chassis 

320 A P 18x24 0) 
320 A P 24x30 (1) 
320 O.A.D 24x30 (1) 
320 O.A.D 18x24 (1) 
320 O.A.E 24x30 (1) 
320 P D 18x24 0) 
320 P E 18x24 (1) 
320 A P 35x43 (1) 
320 P A 35x43 (1) 
320 P A 35x43 (1) 
320 O.A.D 35x43 (1) 
320 O.A.E 35x43 (D 
320 A P 30° 30x40 (D 
320 A.P 30° 30x40 0) 
320 A.P 30° 24x30 (1) 

A.P = Antero Posterior 
O.A.D = Oblíqua Anterior Direita 
O.A.E = Oblíqua Anterior Esquerda 
P D = Perfil Direito 
P E = Perfil Esquerdo 
P.A = Póstero Anterior 
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Exame: ESOFAGOGRAFIA (Com Intensificador de Imagem) 
Sala: 9 
Paciente: M.L 
Tempo Total: 5,76 min 
Fluoroscopia: kVp = variável 

mA = 0,4 

Radiog. Nro. kVp mAs ms 

1 90 12 0,04 

2 90 12 0,02 

3 89 12 0,04 

4 89 12 0,04 

5 93 12 0,04 

6 93 12 0,04 

7 80 12 0,04 

8 80 12 0,04 

9 87 12 0,04 

10 82 12 0,04 

11 80 12 0,04 

12 80 12 0,04 

mA Incidência Chassis 

320 O.P.E 24x30 (1/2) 

550 O.PE 24x30 (1/2) 

320 O.P.E 24x30 (1/2) 

320 O.P.E 24x30 (1/2) 

320 O.P.E 18x24 (1/2) 

320 O.PE 18x24 (1/2) 

320 A.P.Cervical 24x30 (1/2) 

320 A.P.Cervical 24x30 (1/2) 

320 P E 18x24 (1) 
320 P E 18x24 (1) 
320 A.P.Cervical 24x30 (1/2) 

320 A.P.Cervical 24x30 (1/2) 

O.P.E = Oblíqua Posterior Esquerda 
A.P.Cervical = Antero Posterior Cervical © 
P.E = Perfil Esquerdo 
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^•Kassve. S m \ O G S A Y \ A GXÇrreJODYJOTîiEN KL (Com \Trteï\s\ï\caàot àe Imagem) 

Sala: 9 
Paciente: M.J 
Tempo Total: 13,79 min 
Fluoroscopia: kVp = variável 

mA = 0,5 

3g. Nro. kVp mAs ms mA Incidência Chassis 

1 70 80 0,25 320 A.P 30x43 (1) 

2 72 80 0,25 320 A P 30x43 (1) 

3 82 14 0,04 320 A.P 24x30 (1/4) 

4 82 14 0,04 320 A.P 24x30 (1/4) 

5 82 14 0,04 320 A.P 24x30 (1/4) 

6 82 14 0,04 320 A.P 24x30 (1/4) 

7 87 14 0,04 320 Hampton 24x30 (1) 

8 87 14 0,04 320 Shadsky 24x30 (1) 

9 83 14 0,02 600 Shadsky 24x30 (1) 

10 85 11 0,03 320 O.A.D 24x30 (1) 

11 93 11 0,03 320 O.A.E 24x30 (1) 

12 97 11 0,03 320 Shadsky 24x30 (1) 

13 97 18 0,05 320 O.A.E 24x30 (1) 

14 94 18 0,05 320 O A D 24x30 (1) 

15 94 18 0,05 320 O.A.D 24x30 (1/4) 

16 94 18 0,05 320 O.A.D 24x30 (1/4) 

17 94 18 0,05 320 O.A.D 24x30 (1/4) 

18 94 18 0,05 320 O.A.D 24x30 (1/4) 

19 94 18 0,05 320 Chaud 18x24 (1/2) 

20 94 18 0,05 320 Chaud 18x24 (1/2) 

21 94 18 0,05 320 Chaud 24x30 (1/2) 

22 94 18 0,05 320 Chaud 24x30 (1/2) 

23 97 18 0,025 670 Chaud 18x24 (1/2) 

24 97 18 0,025 670 Chaud 18x24 (1/2) 

25 97 18 0,025 670 Chaud 30x43 (1) 

A.P = Antero Posterior O.A.D = Oblíqua Anterior Direita 
Hampton = Oblíqua Anterior Direita 15 0 O.A.E = Oblíqua Anterior Esquerda 
Shadsky = Oblíqua Anterior Esquerda 60 ° Chaud = Oblíqua Anterior Esquerda 10° 
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Exame: COLON COM DUPLO MEIO DE CONTRASTE(Com Intensificador de Imagem) 
Sala: 9 
Paciente: N.N 
Tempo Total: 13,35 min 
Fluoroscopia: kVp = variável 

mA = 0,6 

Radiog. Nro. kVp mAs ms 

l 76 14 0,045 

2 82 14 0,045 

3 82 14 0,045 

4 82 14 0,045 

5 92 35 0,11 

6 92 35 0,11 
7 97 35 0,11 
8 97 35 0,11 

9 84 14 0,045 

10 84 14 0,045 

11 95 25 0,08 

12 95 14 0,045 

13 95 14 0,045 

14 95 14 0,045 

15 95 14 0,045 

16 95 14 0,045 

17 95 14 0,045 

m A Incidência Chassis 

320 O.A.E 24x30 (D 
320 24x30 (1) 
320 O.PE 24x30 0) 
320 A.P 18x24 (1) 
320 Chaud Dir. 18x24 (1) 
320 Chaud Esq. 18x24 (1) 
320 Chaud Dir. 18x24 (1) 
320 Chaud Esq. 18x24 (1) 
320 A.P 24x30 (1) 
320 A.P 24x30 (1/4) 

320 24x30 (1/4) 

320 A.P 24x30 (1/4) 

320 A.P 24x30 (1/4) 

320 24x30 (1/4) 

320 24x30 (1/4) 

320 24x30 (1/4) 

320 24x30 (1/4) 

O.A.E = Oblíqua Anterior Esquerda 
O.PE = Oblíqua Posterior Esquerda 
A.P = Antero Posterior 
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