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1- Sinopse 
 
A avaliação da dose nas mãos dos médicos durante procedimentos que utilizam a hemodinâmica é 
de grande importância para a verificação da aplicação da proteção radiológica quanto a otimização 
da dose e conseqüentemente limitação de dose, princípios estes exigidos pela Portaria 453/98 do 
Ministério da Saúde – ANVISA. Realizou-se a verificação dos níveis de exposição das mãos dos 
médicos durante a utilização do equipamento hemodinâmico em procedimentos neurológicos 
através de anéis dosimétricos com detectores termoluminescentes de LiF:Mg,Ti (TLD-100), 
calibrados em Equivalente de Dose Pessoal, HP(0.07). O valor médio de dose equivalente na 
extremidade obtido foi de 41,12.µSv por exame com uma incerteza expandida de 20% para k=2. 
Este valor é relativo ao procedimento hemodinâmico neurológico com a utilização de 
procedimentos de proteção radiológica acessíveis para minimizar a dose. 
 
 

2- Introdução 
 
A avaliação da dose nas mãos dos médicos durante procedimentos que utilizam a hemodinâmica é 
de grande importância para a verificação da real necessidade da monitoração de extremidades 
exigido pela Portaria 453/98 do Ministério da Saúde [1]. Esta modalidade de exame pode expor as 
mãos dos profissionais, médicos ocupacionalmente expostos, a níveis próximos ou até mesmo 
ultrapassar os limites máximos de dose equivalente para extremidades estabelecidos pela legislação 
vigente devido suas características técnicas de exame intervencionista [2]. O objetivo deste trabalho 
é a obtenção dos níveis de exposição das mãos dos médicos durante a utilização do equipamento 
hemodinâmico em procedimentos neurológicos, demonstrando se há necessidade da aplicação de 
procedimentos adicionais adequados de proteção radiológica para minimizar os valores das doses 
nas extremidades. 
 
 

3- Hemodinâmica 
 
O equipamento de hemodinâmica utiliza-se da técnica de fluoroscopia para a formação da imagem 
com raios X, permitindo estudar as funções dinâmicas do organismo. Os procedimentos em 
radiologia que utilizam a técnica de hemodinâmica têm sido largamente utilizados não apenas para 
diagnóstico, mas principalmente em métodos intervencionistas terapêuticos, na tentativa de evitar 
que o paciente se submeta a um procedimento de maior risco, como é o caso da cirurgia. A 
realização dos procedimentos intervencionistas realizados através de estudos hemodinâmicos teve 
crescimento significativo devido a melhoria substancial dos equipamentos de imagem por raios X e 
no próprio refinamento do projeto do cateter [3]. 
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As doses geradas para pacientes por esta técnica são relativamente altas, mas justificado devido o 
benefício que pode ser alcançado. Entretanto, os níveis de dose para a equipe médica que 
permanece próxima do paciente durante o procedimento são altos, principalmente nas mãos dos 
médicos em casos onde esta fica bastante próxima do feixe primário de raios X, podendo ultrapassar 
os limites máximos que a legislação atual permite [1][2]. 
 
O alto valor da exposição médica e ocupacional esta diretamente relacionada ao tempo em que o 
feixe de raios X esta sendo emitido, a direção do feixe em relação a equipe médica e a alta taxa de 
dose gerada pelo equipamento.  
 
 

4- Materiais e Métodos 
 
 
4.1. Características do Equipamento Hemodinâmico 
 
O equipamento de hemodinâmica utilizado foi um Integris Allura Monoplane fabricado pela Philips 
Medical Systems.com característica de combinação dos movimentos do arco em “C” e braço em 
“L” favorecendo as opções de rotação, angulação e deslocamento longitudinal do tubo de 
raios.X.(Figura 1). 
 

 
Figura 1. Equipamento Hemodinâmico Integris Allura Monoplane. 

 
O tubo de raios X possui pontos focais de 0,3 e 1,0 mm, alimentado por conversor de alta 
freqüência controlado por microprocessador com potência máxima de 100 kW.  
 
A radiação de fuga para o suporte do tubo de raios X e colimador é menor que 0,87 mGy/h, medido 
a uma distancia de 1 metro em qualquer direção da fonte quando operada com uma técnica de 
125.kV, 12 mA. 
 
 
4.1.1. Biombo Móvel Suspenso 
 
O biombo móvel é utilizado como um equipamento de proteção radiológica bastante eficiente para 
atenuação da radiação espalhada incidente no profissional. Esta atenuação pode chegar a 
aproximadamente 20 vezes da radiação incidente, reduzindo a exposição dos profissionais e 
aplicando o princípio da proteção radiológica de otimização de dose [2]. 
 
O biombo móvel suspenso utilizado para proteção radiológica durante a realização dos exames foi 
do modelo OT 60U01 marca Mavig (Figura 2), sendo constituído por uma placa de acrílico 
plumbífero de 40 x 50 cm e folhas de fibra plumbífera de 35 x 50 cm, ambos equivalentes a 
atenuação produzida por 0,5 mm de chumbo. 
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Figura 2. Biombo suspenso de acrílico plumbífero. 

 
 
4.2. Exame Neurológico 
 
Os exames hemodinâmicos angiográficos do sistema nervoso central em procedimentos 
diagnósticos e intervencionistas seguem os procedimentos descritos na tabela 1. 
 

Tabela 1. Exames diagnósticos e intervencionistas realizados e suas patologias. 
EXAMES REALIZADOS 

DIAGNÓSTICO INTERVENCIONISTAS PATOLOGIAS MAIS FREQUENTES 

Angiografias: 
- Cervical 
- Cerebral 
- Medular 

- Angioplastias: Dilatação das artérias. 
- Embolização: Correção de patologias 

- Isquemia 
- Hemorragia 

- Má formação artério-venosa 
- Embolia (cardíaca, vascular) 

- Trombose 
- Aneurismas 

- Tumores 

 
Para a realização do exame neurológico utiliza-se o modo fluoroscopia para localização das 
patologias em estudo, colocação e posicionamento de cateteres e avaliação de intervenções. No 
modo de fluoroscopia os valores de tensão são selecionados de acordo com cada técnica de exame e 
a corrente fica sob controle automático da fotocélula, fotodiodo. 
 
Durante a realização dos exames neurológicos o clínico utilizou todos os campos disponíveis do 
Intensificador de Imagem (12, 17, 22 e 30 cm). As variações de técnicas são controladas pelo 
sistema automático de exposição, sendo observado que a seleção de qualquer técnica não 
compatível com o equipamento provoca o seu bloqueio. 
 
Durante o levantamento dos dados os valores médios da tensão ficaram entre 77 e 90 kV. Os fatores 
que contribuem para variação da técnica e do tempo de exposição são as características anatômicas 
da região do paciente em estudo. 
 
O tempo médio dos exames para as angiografias, ficou em 20 minutos para as cerebrais e 50 
minutos para as medulares. As intervenções por angioplastias e embolização, duraram entre 1 e 
2.horas. O tempo médio de aquisição pulsada das imagens é de 10 segundos para cada série, sendo 
que são realizadas aquisições com 15 a 30 séries por exame. O tempo total de fluoroscopia variou 
de 2 minutos a 1 hora, podendo chegar a 2 horas de acordo com a complexidade do exame e da 
região em estudo. 
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4.3. Sistema Dosimétrico de Extremidades 
 
A dosimetria foi realizada no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear CDTN/CNEN, no 
Laboratório de Dosimetria Termoluminescente. Os equipamentos utilizados foram a Leitora 
Termoluminescente da marca Harshaw-Bicron modelo 4500, anel dosimétrico de extremidades 
Harshaw-Bicron e cartão dosimétrico de extremidades (Figura 3) contendo detector 
termoluminescente de LiF:Mg,Ti (TLD-100) calibrados na grandeza Equivalente de Dose Pessoal, 
HP(0.07) [4]. 
 
 

 
Figura 3. Anel e suporte dosimétrico de extremidades. 

 
Para a garantia e confiabilidade dos resultados foram utilizados dosímetros selecionados com 
96,1.% de homogeneidade, 91,8 % de reprodutibilidade, linearidade constante para faixa de 
0,5.mSv a 1Sv e uma excelente exatidão (Figura 4) [5]. 
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Figura 4. Representação da exatidão da dosimetria de extremidades. 

 
 
4.4. Característica da Técnica Dosimétrica 
 
A dosimetria foi realizada na mão esquerda, sendo o anel dosimétrico utilizado no dedo anelar. Este 
posicionamento do anel dosimétrico é devido a localização do médico durante os exames em 
relação ao campo de radiação primário; tendo a mão esquerda mais próxima do campo de radiação 
primário e o dedo anelar o mais próximo do dedo mínimo, onde o valor da dose é maior em relação 
as outras posições. O dosímetro foi utilizado sob a luva cirúrgica sem provocar nenhum evento 
adverso à rotina estabelecida [6]. 
 
Os dados foram levantados em um período de 40 dias sendo realizado um total de 50 exames. O 
estudo foi realizado de acordo com as programações de rotina do corpo clínico e da instituição onde 
foi realizada a coleta dos dados. Os dados foram adquiridos através do acompanhamento dos 
procedimentos bem como pelos registros realizados pela equipe médica. 
 
Durante todos os procedimentos neurológicos, o médico utilizou o dosímetro de extremidades, 
equipamentos de proteção radiológica, incluindo a utilização do biombo suspenso para otimizar a 
dose e empregando os procedimentos básicos de proteção radiológica. 
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5- Resultado e Conclusão 

 
O valor da dose na mão esquerda dos médicos durante procedimentos hemodinâmicos neurológicos, 
ficou no total de 2,056 mSv, já subtraindo a radiação de fundo (Background-BG) de 0,272 mSv e 
aplicando todos fatores de correção. Este valor encontrado de dose equivalente para extremidades é 
relativo ao total de 50 exames realizados no período de 40 dias. 
 
A dose média por exame de um procedimento hemodinâmico neurológico é de 41,120 µSv com 
incerteza expandida de 20% para um fator de abrangência k=2 [7]. 
 
Com o valor médio encontrado da dose equivalente de extremidades por exame, torna-se possível a 
realização de um planejamento das doses mensais para médicos que realizam apenas exames 
hemodinâmicos neurológicos. 
 
Sabendo que o valor da dose encontrada pode variar conforme a técnica empregada, equipamentos 
de proteção utilizados, experiência profissional e demais fatores; este valor médio deve ser avaliado 
através da monitoração de extremidades mensal e havendo alguma alteração deste valor, buscar 
descobrir e sanar o fator de acréscimo da dose, aperfeiçoando a proteção radiológica da instituição. 
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