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1. Sinopse 
 
Neste trabalho, foi feita uma avaliação da distribuição de dose recebida pelos profissionais 
envolvidos em alguns procedimentos de Radiologia Intervencionista em hospitais e clínicas do Rio 
de Janeiro. Para as medições foram utilizados TLD de LiF:Mg,Ti (TLD100), posicionados em 
diferentes pontos do corpo dos profissionais: mãos, joelho, pescoço, testa e tórax, por dentro e por 
fora do avental de chumbo. As medições foram feitas por procedimento e/ou por dia de trabalho, e os 
TLD foram calibrados na grandeza operacional equivalente de dose pessoal (Hp(d)) a diferentes 
profundidades: 0,07 mm, 3mm e 10mm. Em alguns procedimentos, os médicos (titulares do serviço 
e residentes) receberam doses significativas. Os resultados mostram a importância do treinamento 
adequado destes profissionais e do uso de equipamentos de proteção individual (EPI), tais como 
protetor de tireóide, que nem sempre é usado. Com base nestas avaliações, foram feitas algumas 
sugestões de modo a otimizar os valores de dose nestes procedimentos e uma discussão sobre a 
necessidade de pontos adicionais de monitoração. 
 
 
2. Introdução 
 
A Radiologia Intervencionista (RI) compreende intervenções diagnósticas e/ou terapêuticas, guiadas 
por acesso percutâneo. Geralmente, estes procedimentos são realizados sob anestesia local e/ou 
sedação. A fluoroscopia é utilizada para localizar a lesão ou local de tratamento, para monitorar o 
procedimento e para documentar a terapia. Atualmente, a área da medicina que tem utilizado em 
maior escala a RI é a hemodinâmica. A RI é uma técnica minimamente invasiva, quando comparada 
com as cirurgias, mas, na área de Radiologia, é a que proporciona as maiores doses nos pacientes e 
profissionais. 
 
O objetivo deste trabalho é avaliar, usando TLD, a distribuição das doses recebidas por profissionais 
que executam procedimentos intervencionistas hemodinâmicos intervencionistas.  
 
 
3. Materiais e Métodos 
 
Neste trabalho foram utilizados dosímetros termoluminescente (TLD) do tipo TLD100 na forma de 
chip de 3x3x0,5mm3, fornecidos pelo Laboratório de Dosimetria Termoluminescente (LDT) do 
Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN). Estes dosímetros foram escolhidos por 

 



 

apresentarem baixa dependência energética, faixa de linearidade da ordem de grandeza dos valores 
de doses esperados pelos procedimentos e boa estabilidade(1).  
 
Os TLD foram submetidos a dois tipos de tratamentos térmicos recomendados pelo fabricante, um 
antes de serem usados nos procedimentos e outro depois de serem usados. Para serem relacionados 
com a dose equivalente os TLD foram calibrados na grandeza equivalente de dose pessoal HP(d). 
Para calibrá-los, foram utilizados simuladores padrão e fatores de conversão da ISO(2). 
 
Para serem fixados ao corpo dos profissionais ocupacionalmente expostos, os TLD foram colocados 
em pequenos saquinhos plásticos pretos (para blindar a luz e proteger o TLD) que foram fixados por 
esparadrapos. Estes saquinhos foram posicionados em 7 diferentes pontos do corpo dos 
profissionais que realizaram e/ou auxiliaram nos procedimentos intervencionistas hemodinâmicos 
analisados: angioplastia coronária, arteriografia, coronariografia e valvuloplastia mitral. Os 7 pontos 
monitorados foram: 2 no tórax (por cima e embaixo do avental de chumbo), 2 nas mãos (direita e 
esquerda), 1 no centro da testa, 1 no joelho esquerdo e 1 no pescoço. A figura 1 mostra os pontos 
avaliados com a indicação da(s) grandeza(s) avaliada(s) em cada um deles. O ponto localizado na 
testa é usado como amostragem das doses no cristalino, na pele da cabeça e no crânio, o do joelho 
estima a dose na pele das pernas e no fêmur, o do tórax por baixo do avental estima os órgãos 
localizados no tórax, abdômen e região pélvica e a pele desta região, e o do pescoço estima a dose 
na tireóide. No caso do trabalhador usar protetor de tireóide, o TLD foi colocado por baixo dele. 
Foram monitorados todos os profissionais presentes na sala de exame, não só os médicos e 
enfermeiros. 
 
Após a realização dos procedimentos, os TLD, que foram utilizados pela equipe de profissionais e 
os TLD de controle da radiação de fundo do hospital, foram avaliados no LDT. As incertezas foram 
calculadas levando-se em conta a dependência energética e angular e a reprodutibilidade de uma 
leitura termoluminescente(1). 
 
 

 

FIGURA 1– Pontos de monitoração dos profissionais 
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4. Resultados e Discussão 
  
Os técnicos e enfermeiros foram monitorados, por dia de trabalho, pois suas doses são sempre 
menores do que as dos médicos e anestesistas. 93% dos valores de equivalente de dose medidos 
foram menores do que o limite inferior de detecção (0,14mSv) e os valores medidos foram sempre 
menores do que os obtidos no tórax por fora do avental. O maior valor medido, por fora do avental, 
em um dia trabalho destes profissionais foi de 0,4±0,3mSv (para um nível de confiança de 95,45%). 
Estes baixos valores eram esperados devido ao posicionamento destes profissionais na sala de 
procedimentos, que raramente se encontram nas proximidades do paciente. Para obter maiores 
informações sobre a distribuição de dose nos enfermeiros será necessário fazer medições com 
detectores mais sensíveis ou por períodos maiores. 
 
Os médicos e anestesistas que auxiliaram nos procedimentos intervencionistas avaliados neste 
trabalho foram monitorados, por procedimento, nos sete pontos de interesse citados. Todas 
apresentaram valores menores que o limite inferior de detecção no tórax por baixo do avental de 
chumbo. Em 30% dos procedimentos avaliados, a dose equivalente no cristalino (TLD posicionado 
na testa) foi maior do que a dose medida no tórax, por fora do avental. Em 17%, a dose equivalente 
no joelho foi maior do que a dose medida no tórax, por fora do avental. Isto indica que, talvez, 
mesmo para os médicos auxiliares, o valor de dose medido por fora do avental não é conservativo 
para estimar a dose equivalente no cristalino, nem em todos os pontos da pele do corpo. 
 
Da mesma forma que os médicos auxiliares e anestesistas, os médicos especialistas e residentes, que 
executaram os procedimentos intervencionistas analisados foram monitorados, por procedimento. A 
faixa de dose equivalente para estes médicos, estimada pela grandeza Hp(d), medidos nas mãos, 
cristalino, tireóide, com e sem proteção, joelho e tórax, por fora e por dentro do avental, para os 
exames de angioplastia e  coronariografia, que são os mais executados, são apresentados na 
tabela 1. Os maiores valores de dose medidos ocorreram nos exames de coronariografia. A 
disstribuição de dose para este exame é apresentada no histograma da figura 2.  
 
TABELA 1 – Resultados (faixa de dose equivalente) obtidos do monitoramento dos médicos 
especialistas que executaram procedimentos intervencionistas.  

Procedimento  Local do TLD/ grandeza de calibração Faixa de dose (mSv) 
Coronariografia  tórax fora do avental / Hp(10) *M – 2,35± 1,10 

 tórax dentro do avental / Hp(10) M - 0,27± 0,19 

 mão direita / Hp(0,07) M - 2,54± 1,19 

 mão esquerda / Hp(0,07) M - 3,88± 0,18 

 joelho / Hp(0,07) M - 1,61± 0,18 

 
pescoço s/ protetor / Hp(10) 
pescoço c/ protetor / Hp(10) 

0,18± 0,16 - 2,88± 1,35 
M - 0,27± 0,19 

 testa / Hp(3) M - 0,82± 0,41 

Angioplastia tórax fora do avental / Hp(10) M - 0,18± 0,16     

 tórax dentro do avental / Hp(10) M - 0,18± 0,16     

 mão direita / Hp(0,07) M - 0,30± 0,20 

 mão esquerda / Hp(0,07) M - 0,40± 0,23     

 joelho / Hp(10) M - 0,72± 0,36     

 
pescoço s/ protetor / Hp(10) 
pescoço c/ protetor / Hp(10) 

0,14± 0,14 - 0,27 ± 0,19 
M - 0,14± 0,14 

 testa / Hp(3) M – 0,33± 0,21     
*M: dose < 0,14mSv (=limite de detecção) 

 



 

FIGURA 2 - Comparação dos valores de dose equivalente no joelho, nas mãos e cristalino dos 
médicos especialistas, nos procedimentos de coronariografia. 

 
Analisando-se os valores da tabela 1 e da figura 2, verifica-se que a blindagem obtida pelo avental 
de chumbo e pelo protetor de tireóide. O fator de redução de dose para o tórax, proporcionado pelo 
avental de chumbo é da ordem de 10, o que está de acordo com o fator de redução proposto pela 
Portaria 453 da Vigilância Sanitária(3), que normaliza os procedimentos de radioproteção para a 
área de Radiologia no país. Comparando-se as doses na tireóide (pescoço) em profissionais que 
utilizaram protetores de tireóide e os que não usaram a proteção para o órgão durante a realização 
dos procedimentos vê-se claramente a importância do uso destes protetores para a redução da dose, 
o que nem sempre ocorre, diferentemente do uso do avental plumbífero que é sempre usado. 
Trabalhos anteriores já mostravam esta importância da blindagem deste órgão como meio de 
reduzir a dose em procedimentos hemodinâmicos(4). 
 
Entretanto, como vários valores de dose nas mãos, na testa e no joelho foram maiores do que os 
valores de dose medidos pelo TLD do tórax, por fora do avental, para estes procedimentos, não é 
suficiente o uso de um único monitor individual, por fora do avental. Alguns valores chegaram a ser 
cerca de 10 vezes maiores do que os avaliados pelo TLD do tórax, por ora do avental. Desta forma, 
é recomendável o uso de dosímetros adicionais para uma melhor interpretação dos resultados de 
monitoração individual.  
 
Estes altos valores de dose obtidos chamam a atenção para um risco potencial de que os limites 
anuais sejam ultrapassados. Principalmente, se for levado em consideração que cada profissional 
avaliado neste estudo executa cerca de 1000 procedimentos por ano (5,6).  
 
Neste trabalho foi observada uma relação entre dose ocupacional e o número de imagens adquiridas 
por tipo de procedimento. Quanto maior o número de imagens maior foi a dose recebida pelo 
profissional. Isto se deve ao fato de que as imagens são adquiridas no modo grafia, no qual a 
corrente e a taxa de kerma no ar são altas, ao contrário do modo fluoro. A conseqüência deste fato é 
que o número de fótons espalhados pelo paciente é maior, e conseqüentemente a dose no 
profissional será alta. Uma análise semelhante a esta foi feita no artigo de Neofotistou(7), o qual 
recomenda os níveis de referência de aquisição de imagens, que são os valores médios, 1653 e 1568 
para os procedimentos de coronariografia e angioplastia coronária, respectivamente. Estes valores 
quando comparados com os deste trabalho, 991 e 762, foram maiores. Não devemos esquecer que 
um treinamento adequado dos profissionais é fundamental para a otimização das doses. 
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Conclusões 
 
Os resultados mostram claramente a importância do uso do protetor de tireóide, além do avental de 
chumbo, por todos os médicos intervencionistas em todos os procedimentos, o que não costuma 
ocorrer. O sistema de medida utilizado permitiu a avaliação da distribuição das doses dos médicos e 
residentes, com uma incerteza menor do que a aceita em recomendações internacionais(1). 
A radioproteção visa minimizar a dose e não apenas medi-la. Para isto é preciso adotar também 
medidas adicionais de proteção. Para diminuir as doses dos médicos intervencionistas, além da 
disseminação da informação dos conceitos de radioproteção, é preciso conscientizar todos os 
envolvidos da importância da utilização de Vestimentas de Proteção Individual (VPI) adicionais ao 
avental de chumbo, tais como: protetores de tireóide, visto que quando os médicos não os utilizaram 
as doses foram altas, óculos plumbíferos e a utilização de luvas especiais que atenuam os feixes de 
raios X e que não recebem uma camada de chumbo, são feitas de outros materiais absorvedores, e, 
portanto não diminuem a sensibilidade das mãos(8,9). 
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