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RESUMO 

A construção de uma barreira eficaz contra a interação de radiações ionizantes presentes em salas radiográficas 
requer a consideração de inúmeras variáveis. Ametodologia utilizada para especificação da espessura de barreira 
primária e secundária de uma sala básica de radiografia considera os seguintes fatores: Fator de Uso, Fator 
Ocupacional, distância entre a fonte e a parede, Carga de Trabalho, Kerma no Ar e distância entre o paciente e o 
receptor. O programa construído a partir destes dados, possui o objetivo de identificar e usar variáveis em funções 
obtidas através de regressões lineares de gráficos oferecidos pelo Relatório NCRP-147 (Structural Shielding 
Designfor Medical X-Ray Imaging Facilities) para o cálculo de blindagem das paredes da sala, como a parede da 
sala escura e de áreas adjacentes. Com a metodologia construída, é feita uma validação do programa através da 
comparação de resultados com um caso base fornecido pelo relatório citado. Os valores das espessuras obtidas 
compreendem diversos materiais, como o aço, madeira e concreto. Após a validação é feita uma aplicação em um 
caso real de sala radiográfica. Sua construção visual é feita com auxílio de um software utilizado em modelagens 
de interiores e exteriores. A construção do programa para cálculo de barreiras possui o objetivo de ser uma 
ferramenta de fácil utilização para planejamento de salas radiográficas de modo a cumprir os limites estabelecidos 
pela Norma CNEN-NN-3.01 publicada em setembro de 2011. 

1. INTRODUÇÃO 

Os testes de diagnóstico fornecem informações importantes, mas eles não dão todas as 
respostas. As vezes, uma angiografia ou angiograma também é necessário para o médico fazer 
um diagnóstico correto e determinar o melhor tratamento para problemas de coração [1]. 

Uma angiografia é um teste com corante utilizado para detectar problemas cardíacos. O 
procedimento envolve a inserção de um tubo fino e flexível (cateter) numa artéria localizado 
na região da virilha ou do braço (Fig. 1). O cateter é guiado para o coração. Uma vez em 
posição, um corante é injetado nas artérias coronárias de modo que as imagens de Raios-X 
pode ser feitas. Os Raios-X revelam quaisquer bloqueios ou estreitamento nestas artérias. O 
teste também pode olhar para o funcionamento de válvulas cardíacas e músculo cardíaco [1]. 
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Artéria Radial (pulso) 

Cateter inserido 
através do pulso 
ou da virilha 

Artéria Femoral (virilha) 

Figura 1. Cateter Inserido [1]. 

Aangiografia é umprocedimento comumFig. 2. O procedimento só é adotado quando entende-
se que os benefícios deste superam os riscos. No entanto, uma vez que esses procedimentos 
são invasivos, há riscos associados a eles [1]. 

Figura 2. Angiografia Cardíaca [2]. 
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A maioria dos efeitos indesejados decorrentes da exposição às radiações ionizantes podem se 
agrupar em duas categorias: 

• efeitos estocásticos: aqueles cuja probabilidade de ocorrência é proporcional à dose de 
radiação recebida, sem a existência de limiar. O desenvolvimento de câncer em 
indivíduos expostos, devido à mutação de células somáticas ou por uma doença 
hereditária em sua progênie, é exemplo; 

• Efeitos determinísticos: efeitos causados por irradiação total ou localizada de um 
tecido, levando a um grau de morte celular não compensado pela reposição ou pelo 
reparo, com prejuízos detectáveis no funcionamento do tecido ou órgão. Existe um 
limiar de dose, abaixo do qual a perda de células é insuficiente para prejudicar o tecido 
ou órgão de um modo detectável [3]. 

Para que pacientes, indivíduos ocupacionalmente expostos (IOEs) e público não corram riscos 
desnecessários, é preciso que as salas onde se realizam angiografias sejam blindadas contra 
radiações secundárias. 

Este trabalho compreende o uso do relatório NCRP-147 ou Structural Shielding Design for 
Medical X-Ray Imaging Facilities [4], pararealizar cálculos de barreiras a serem adotadas para 
garantir a segurança aos que podem ser expostos às radiações ionizantes, de acordo com os 
limites de dose estabelecidos pelanorma CNEN-NN-3.01 publicada em setembro de 2011 [5]. 
O desenvolvimento do relatório NCRP-147 é atribuído ao Conselho Nacional de Proteção 
Contra Radiações e Medidas (NCRP ou National Council on Radiation Protection and 
Measurements), cujo objetivo é fornecer orientações de proteção radiológica contra radiações 
provindas de aparelhos de Raios-X, incluindo os utilizados em angiografias. 

O objetivo desse relatório se encontra em apresentar métodos e procedimentos contra a 
exposição à radiação ionizante, tal que: 

• Se garanta a limitação de exposição desnecessária de radiação aos pacientes; 

• Se garanta que a exposição aos funcionários e ao público estejam dentro do princípio 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable ouTão Baixo Quanto Exequível). 

2. METODOLOGIA 

A metodologia é baseada em pesquisas qualitativas e bibliográficas que visam o estudo dos 
princípios da radioproteção e da blindagem de salas onde acontecem procedimentos de 
angiografia, respeitando os limites de dose estipulados pelaNorma CNEN-NN-3.01. 
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Tabela 1. Limites de Dose [6]. 

BASES 
LIMITEDEDOSE 

Efeitos 
Estocásticos 

Efeitos 
Determinísticos 

Embrião e Feto 

OCUPACIONAL 

Dose efetiva anual (50 mSv) 

Dose cumulativa efetiva 
(10 mSv x idade (Ano)) 

Dose anual equivalente a lente do 
olho(150mSv) 

Dose equivalente anual para a pele, 
mãos e pés (500 mSv) 

0,5 mSv/mês 

PUBLICO 
Dose efetiva anual para 

exposição frequente ou contínua 
(lmSv) 

Dose efetiva anual para 
exposição sem frequência 

(5mSv) 

Dose anual equivalente a lente do 
olho (15 mSv) 

Dose equivalente anual para a 
pele, mãos e pés (50 mSv) 

Dose equivalente a um mês de 
exposição (0,5 mSv) 

A elaboração do trabalho foi motivada pela necessidade de se evitar doses desnecessárias em 
pacientes, indivíduos ocupacionalmente expostos (IOEs) e o público em geral e facilitar o 
cálculo de barreiras de blindagem para salas onde ocorrem angiografias. 

2.1. Equações e Dados Adotados 

A equação (1) é utilizada para a realização do cálculo da espessura da barreira. Ela fornece a 
espessura de um material para a criação de uma barreira contra radiações ionizantes com base 
nos valores a, P e y, que são parâmetros de transmissão (B) de um material (m) (madeira, 
chumbo, aço, vidro, "dry wall" e concreto), que podem ser encontrados no Relatório NCRP-
147 [4]. 

xb arrevra a.Y 
ln 

VN.T.KlA7 

\ r . Usec / 

1 + P 
a 

+ a 
(1) 

Onde: 

• ÍV é o número de pacientes por 
semana; 

• T é o fator ocupacional; 

• P é o fator de área; 

• dsec é a distância entre a barreira e 
a fonte; 

• Ksec é a quantidade total de Kerma 
secundário no ar. 
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Outra forma de se obter a espessura da barreira é através dos valores da quantidade total de 
Kerma secundário no ar semblindagem (Ksec(0)), que é dado pela fórmula (2) e pelo fator de 
transmissão pela barreira (Bsec), que é dado pela fórmula (3). Apartir destes valores o Relatório 
NCRP-147 [4] fornece mapas para se obter a espessura de barreira para cada material. Os 
mapas foram inseridos no código computacional através de interpolações e regressões, e desta 
forma o código retorna como resultado o maior valor entre as duas formas de calcular as 
espessuras, a fim de garantir uma margem de segurança. 

K S e c ( 0 ) 
K 1 

^sec 
d2 

"sec 

(2) 

" sec (xb 3 
(S 

K S e c ( 0 ) 
(3) 

Os cálculos da transmissão pela barreira e da espessura da barreira exigem o conhecido de 
variáveis relacionadas à sala, como fator de área (P), fator ocupacional (T), número de 
pacientes atendidos por semana (N), distância entre a fonte e a barreira (dsec) e quantidade total 
de Kerma secundário no ar Ksec. 

O Fator Ocupacional (T) determina o tipo de ambiente a ser analisado posterior a localização 
dabarreira. Seu valor é mensurado de forma a considerar o fluxo ocupacional nestes ambientes. 
Os valores associados a esta variável são dados na Tab. 2. 

Tabela 2. Fator Ocupacional (7). 

LOCALIZAÇÃO OCUPAOONAL 

Escritórios administrativos, laboratórios, farmácias e outras áreas de 
trabalho totalmente ocupadas por um indivíduo, área de recepção, salas 
de espera, áreas de lazer infantil, salas de raios-x adjacentes, área de 
análise de filme, postos de enfermagem, salas de controle de raios-X. 

Salas de exames e tratamentos de pacientes. 

Corredores, salas de pacientes, salas de funcionários, banheiro pessoal. 

Sanitários públicos, áreas de vendas autônomas, salas de 
armazenamento, áreas exteriores com assentos, salas de espera 
autônomas, áreas de detenção de pacientes. 

Áreas ao ar livre, com apenas pedestres ou tráfego de veículos, 
estacionamentos autônomos, estacionamento de veículos fora das áreas 
(autônomas), sótãos, escadas, elevadores autônomos, armários de 
zeladores. 

1 

1/2 

1/5 

1/20 

1/40 



O fator de área (P) representa o grau de restrição de permanência em um ambiente. Os valores 
para P podem ser 0,02 mGy/semana se a área posterior à barreira for uma área livre ou 0,1 
mGy/semana se for uma área controlada. 

2.2. O Código Angiografia.exe 

O código computacional foi escrito em linguagem C++ utilizando-se dados do Relatório 
NCRP-147. AFig. 3 apresenta a interface do código. Ele funciona emmodo console, comcinco 
perguntas a respeito da sala e retorna na tela as espessuras de barreira de cada material, o valor 
da transmissão pela barreira (B) e a quantidade total de Kerma secundário no ar sem blindagem 
(Ksec(0))-

Calculo de Blindagem 
Angiogra f ia 

Card iaca 

n s i r a a quan t idade de p a c i e n t e s a t e n d i d o s por sentana 

Figura 3. Angiografia.exe. 

Para validação do código Angiografia.exe foram feitos cálculos com base em um exemplo já 
resolvido pelo Relatório NCRP-147. ATab. 3 contém os dados fornecidos para o problema de 
validação. 

Tabela 3. Dados de Entrada para Validação do Angiografia.exe [4]. 

DADOS VALORES 

Fator ocupacional 

Distância (m) 

Número de pacientes por semana 

Fator de área (mGy/semana) 

Quantidade total de Kerma secundário no ar 
(mGy/paciente à lm) 

1 

4 

25 

0,02 

3,8 
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ATab. 4 compara o resultado fornecido pelo Relatório NCRP-147 com o calculado pelo código 
Angiografia.exe, afim de validar os dados de saída. 

Tabela 4. Comparação de Resultados com o Relatório NCRP-147. 

BARREIRAS 

Chumbo 

ESPESSURA NCRP-147 

1,33 mm 

ESPESSURA CALCULADA 

1,33492 mm 

A diferença entre os resultados se dá por conta de arredondamentos numéricos realizados pelo 
relatório. O resultado encontrado pelo código condiz com o calculado pelo relatório. 

2.3. Simulação de um Exemplo 

Como exemplo de aplicação da metodologia, foi calculada as espessuras dos materiais paras as 
paredes A, B, C e D. Consideramos que a parede E não recebe radiações e, portanto, não 
necessita blindagem. Com a finalidade meramente de ilustrar a situação, a Fig. 4 apresenta a 
sala onde ocorre a angiografia, uma sala de espera e um corredor. 

Figura 4. Simulação de uma sala de angiografía. 

A Fig. 5 apresenta uma visualização em três dimensões do mesmo ambiente. 
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Figura 5. Visão em 3D. 

Os dados necessários para a simulação são dados na Tab. 5. 

Tabela 5. Dados Para a Simulação. 

DADOS 

Fator ocupacional 

Distância (m) 

Número de 
Pacientes por 

semana 

Fator de área 
(mGy/semana) 

Quantidade total 
de Kerma 

secundário no ar 
(mGy/paciente à 

lm) 

Parede A 

1 

1,5 

Parede B 

1/5 

2 

Parede C 

1/5 

3 

Parede D 

1/5 

1,5 

20 

0,02 0,1 0,02 0,02 

3,8 
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Através da utilização do código Angiografia.exe são obtidos os devidos valores de espessura 
de materiais que devem ser utilizados em cada parede para uma blindagem efetiva. Os 
resultados se encontram na Tab. 6. 

Tabela 6. Espessura das Barreiras. 

BARREIRAS 

Chumbo 

Concreto 

Dry Wall 

Aço 

Vidro 

Madeira 

Parede A 

2,038 mm 

138,492 mm 

420,008 mm 

17,548 mm 

149,127 mm 

1012,94mm 

Parede B 

0,611 mm 

48,716 mm 

155,51 mm 

4,612 mm 

57,704 mm 

490,86 mm 

Parede C 

0,8695 mm 

65,457 mm 

208,53 mm 

6,8527 mm 

76,016 mm 

600,685 mm 

Parede D 

1,3854 mm 

97,812 mm 

305,17 mm 

11,514 mm 

109,37 mm 

791,44 mm 

3. CONCLUSÕES 

A angiografia é um procedimento bastante utilizado, e por haver riscos é necessária a 
blindagem da sala onde esta ocorre. O código computacionalAngiografia.exe mostrou-se uma 
ferramenta útil para o cálculo fácil e rápido de espessuras de barreiras de vários materiais desde 
que se forneça algumas informações sobre o funcionamento da sala. Estes dados resultantes 
estão de acordo com os limitantes de dose estabelecidos pela Norma CNEN-NN-3.01 [5], o 
que garante a segurança dos pacientes, IOEs e público em geral, desde que os equipamentos de 
segurança sejam sempre utilizados. 

O código processa rapidamente as informações e facilita os cálculos, pois dispensa a consulta 
em mapas e tabelas extensas. Verificou-se que o chumbo é o material com maior poder de 
blindagem, apresentando uma espessura muito menor que a espessura do concreto, por 
exemplo. 
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