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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. A metodologia utilizada para especificação da espessura de barreira 
primária e secundária de uma sala radiográfica tradicional 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. Com estes dados foi possível o desenvolvimento de um programa computacional, cujo objetivo se 
encontra em identificar e usar variáveis em funções obtidas através de regressões de gráficos oferecidos pela no 
Relatório NCRP-147 {Structural Shielding Design for 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 materiais diversos, corno 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 resultou em uma ferramenta de fácil utilização para planejamento de salas radiográficas de modo a 
cumprir os limites estabelecidos pelaNorma CNEN-NN-3.01 publicada em setembro/2011. 

1. INTRODUÇÃO 

O propósito da utilização de blindagens é garantir a segurança de membros do público e 
Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOEs) contra a exposição às radiações ionizantes. 
Recomenda-se a utilização da quantidade de Kerma no ar (K) para a modelagem de barreiras. 
Esta variável é definida como a soma das energias cinéticas iniciais de todas as partículas 
carregadas libertadas por partículas sem carga por unidade de massa de ar, medido em um ponto 
[1]. 

Em aplicações medicas a consideração do uso de Raios-X envolve o estudo de feixes primários 
e secundários. O feixe primário é a radiação que é emitida diretamente do tubo de Raios-X 
direcionada a um paciente. O feixe primário, devido a sua capacidade de não interagir com o 
paciente e atingir outros alvos necessita ser blindado. Este tipo de blindagem é denominado 
barreira primária e é responsável por garantir a integridade dos que possam ser expostos a ela 
[2]. O feixe secundário emana dos Raios-X espalhados devido a interação do feixe primário 
com o paciente e outros objetos. A Fig. 1 ilustra a interação da radiação primária com um 
paciente e a produção dos feixes de espalhamento e vazamento. 
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Figura 1. Feixes e Barreiras [3]. 

As radiações primária e secundária dependem principalmente dos seguintes fatores: 

• A quantidade de radiação produzida por uma fonte; 

• A distância entre o paciente a ser exposto e a fonte de radiação; 

• A quantidade de tempo que um indivíduo permanece na área irradiada; 

• A quantidade de barreiras protetivas entre o indivíduo e a fonte radioativa. 

A motivação para a criação de métodos eficazes para blindagem de radiação se deve a 
preocupação com efeitos que as radiações ionizantes possam causar. Os efeitos provocados 
pela exposição à radiação ionizante podem ser divididos em duas categorias: efeitos 
determinísticos e estocásticos [4]. Os efeitos determinísticos são definidos como um efeito 
somático, que aumenta em termos de gravidade, com o aumento da dose de radiação acima de 
uma dose limiar, enquanto que os efeitos estocásticos são definidos como aqueles em que a 
probabilidade de ocorrência do efeito aumenta continuamente com o aumento da dose 
absorvida. A gravidade do efeito, em indivíduos afectados, é independente de a magnitude da 
dose absorvida [4]. 

Este trabalho compreende o uso do Relatório Projeto Estrutural para Blindagem de Instalações 
Médicas de Imagens de Raios-X (NCRP-147 ou Structural Shielding Design for Medical 
X-Ray Imaging Facilities) [1], que estabelece cálculos e padrões a serem adotados de forma a 
se garantir a segurança aos que podem ser expostos às radiações ionizantes em instalações 
odontológicas, de acordo com os limites de dose estabelecidos pela norma CNEN-NN-3.01 
publicada em setembro/2011 [5]. 

Um sistema radiográfico possui a finalidade de produzir exposições de curta duraçao. A fonte 
consiste em um tubo de Raios-X na faixa de cinquenta à cento e cinquenta kVp. O feixe 
produzido pela fonte é direcionado ao paciente, a mesa radiográfica e ao chão. O tubo de 
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Raios-X pode possuir movimento rotatório, o que pode fazer com que o feixe seja dirigido para 
outras barreiras. Muitas salas radiográficas possuem a capacidade de realizar radiografia de 
tórax, onde o feixe primário é direcionado a um conjunto de cassetes verticais, conhecidos 
como "Bucky de peito" ou "Bucky de parede". As salas radiográficas possuem uma área 
protegida, onde o operador é posicionado. Esta área, chamada de cabine de controle (Fig. 2), 
possui uma barreira capaz de permitir que o operador observe e se comunique com o paciente 
sem este seja exposto desnecessariamente. 
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Figura 2. Esquema Simples de Sala de Controle [1]. 

Além da sala de controle, uma das características das salas radiográficas é possuir um espaço 
reservado para o processamento de filmes. Esta área cahamada de Câmara Escura é o lugar 
onde se desenvolvem processos de revelação, fixação e lavagem das películas radiográficas, 
onde se carregam e descarregam os chassis e fica localizada dentro da sala para se evitar 
desperdício de tempo. A área possui duas subdivisões: 

• Parte seca; 

• Parte úmida. 

Na parte seca se localizam as colgaduras, filmes, chassis e demais utensílios. Na parte úmida 
se encontram os tanques nos quais os filmes serão submetidos a processos de lavagem. Devido 
a toxidade das soluções utilizadas na Câmara Escura, estes ambientes possuem um sistema de 
ventilação para circulação de ar. Na Fig. 3 é apresentado um modelo esquemático de uma sala 
radiográfica com base em seus ambientes internos, além de outras divisões para maior 
percepção de uma instalação médica que possui este tipo de sala. Nesta imagem a cabine de 
controle recebe o nome de comando e a Câmara escura de Câmara de Revelação. No ponto A 
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é representado uma janela responsável por permitir que o operador possa visualizar o paciente, 
no ponto B está localizado a mesa utilizada para o posicionamento do paciente durante a 
obtenção de uma imagem radiográfica e no ponto C o "Bucky de peito" 
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Figura 3. Sala Radiográfica Convencional [6]. 

Para uma aplicação eficiente de materiais para blindagem é considerado a interação de feixes 
primários e secundários na sala radiográfica. De acordo com o Relatório NCRP-147 a 
consideração do feixe primário é feito para o chão abaixo da mesa, outras paredes primárias, a 
mesa e para o "Bucky de peito", enquanto que a atenção para o feixe secundário deve ser 
direcionada para o chão, teto [1]. Sendo assim, este trabalho foi baseado em princípios e dados 
fornecidos por este relatório considerando a interação dos feixes com todas as regiões 
associadas a uma sala radiográfica. O resultado final do trabalho consiste em um código capaz 
de fornecer dados referentes a espessura de materiais que possam ser utilizados para uma 
blindagem eficaz contra a radiação ionizante presente em exames radiográficos. O código, 
construído em linguagem computacional C++, foi construído de modo a apresentar resultados 
de acordo com a limitação de dose para IOEs e para o público. A técnica de cálculo utiliza 
variáveis conhecidas na radioproteção, além de utilizar tabelas de transmissão, incluídas no 
código através de técnicas de regressão linear, para a obtenção rápida e precisa de espessuras 
de diferentes materiais para blindagem de todas as áreas expostas aos feixes primário e 
secundário. 
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2. METODOLOGIA 

Ametodologia consiste no uso do Relatório NCRP-147 como base para determinar a espessura 
das paredes de uma sala radiográfica. O relatório fornece dados e equações de forma a se 
enquadrar no Princípio ALARA. O resultado da metodologia consiste em um código 
computacional (SalaRadiografica.exe) que é capaz de determinar toda a blindagem de uma sala 
onde se realizam exames radiográficos. Os cálculos realizados pelo código limitam seus 
resultados de modo a cumprir as determinações da Nonna CNEN-NN-3.01 para os limites de 
dose para os efeitos estocásticos, aqueles em que há o aparecimento de problemas de saúde a 
longo prazo, e determinísticos, aqueles em que há o aparecimento de problemas de saúde em 
curto prazo de tempo. Os limites de dose determinados pela CNEN são apresentados na 
Tab.1. 

Tabela 1. Limites de Dose [4]. 

BASES 

Efeitos 
Estocásticos 

Efeitos 
Determinísticos 

Embrião e Feto 

LIMITES DE DOSE 
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 

PÚBLICO 
Dose efetiva anual para 

exposição frequente ou contínua 
(lmSv) 

Dose efetiva anual para 
exposição sem frequência 

(5mSv) 

Dose anual equivalente a lente do 
olho(15mSv) 

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

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

A motivação para criação do código surgiu de pesquisas que buscavam métodos de cálculos 
precisos e rápidos para se poder criar salas radiográficas com certa mobilidade para determinar 
o posicionamento de suas divisões internas e posicionamento do operador. Além disto, outro 
fato importante que levou a criação do código foi a necessidade de se possuir uma ferramenta 
que permitisse o registro de inúmeros dados e equações, o que é um problema para se 
determinar espessuras de baneira manualmente, já que os cálculos necessitam de uma grande 
quantidade de dados, ainda mais quando há a necessidade de comparação da eficácia da barreira 
para tipos de materiais diferentes. O código também possui a simplicidade de realizar cálculos 
para tipos de materiais diferentes, como o concreto e o aço por exemplo. 
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2.1. Métodos de Cálculo 

O SalaRadiografica.exe diferentes cálculos de padrões, que, em conjunto com "mapas" de 
espessura, torna-se possível a determinação exata da espessura de barreiras. Um dos métodos 
de determinação de espessura de barreira é dado pela equação (1). 

1 
B 

N.T 
(1) 

Onde: 

• N é o número de pacientes atendidos; 

• dp é a distância entre a o isocentro da fonte de Raios-X e a barreira; 

• P é o Fator de Área; 

• T é o fator ocupacional; 

O Fator Ocupacional é responsável por caracterizar o tipo de ambiente a ser considerado, que 
está localizado após a barreira. Na Tab. 2 são apresentados os alguns valores para esta variável. 

Tabela 2. Fator Ocupacional (T) [4]. 

LOCALIZAÇÃO FATOR OCUPACIONAL 
Escritórios Administrativos, Laboratórios, Farmácias e 
Outras Áreas de Trabaiho 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 é utilizado pelo código para determinação do fluxo ocupacional de uma área. 
A partir desta variável uma área pode ser considerada controlada ou incontrolada. Os valores 
para o Fator de Área são apresentados na Tab. 3. 

RADIO 2014, Gramado, RS, Brazil. 



Tabela 3. Fator de Determinação de Área (P) [5]. 

DETERMINAÇÃO DE ÁREA VALORES (mGy. semana ̂ ) 
Área Livre 

Área Controlada 
0,02 
0,1 

Através da equação 1 é possível determinar a espessura de barreira com auxílio de um "mapa 
de espessuras", que foi inserido no código através de métodos de regressão por equações de 
grau nove. Outra alternativa de cálculo pode ser obtida através da equação (2). 

Bp(xb reira ' X p r é J T.Kp(0) (2) 

Onde: 

• Kp(0) é a quantidade de Kerma no ar semanal para uma área ocupada por N pacientes. 
Esta variável é calculada pela equação (3). 

Kp(0) 
K^.U.N 

" P 
(3) 

Kp representa o valor da quantidade de Kerma no ar sem a barreira primária por unidade de 
paciente a um metro da fonte de Raios-X. Seu valor está associado com a distribuição de Carga 
de Trabalho (W). Dados referentes a esta variável são dados na Tab. 4. 

Tabela 4. Quantidade de Kerma no Ar sem Barreira Primária [1]. 

Distribuição W (mA. min. Paciente"1) Kp (mGy. paciente1) 
Bucky de Peito 
Chão e outras Barreiras 
Sala de R&F 
Sala de Tórax 

0,6 2,3 
1,9 
1,5 

0,22 

5,2 
5,9 
1,2 

Uma das desvantagens de utilizar a equação (2) recai sobre a necessidade de se utilizar valores 
de pré-espessuras (Xpré). Com a determinação do resultado obtido com esta equação o valor da 
espessura pode ser encontrado em um "mapa de espessuras". Com seu valor localizado basta 
subtrair o valor da pré-espessura do material utilizado para blindagem. Valores de pré-
espessuras são fornecidos na Tab. 5. 
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Tabela 5. Limites de Dose [4]. 

APLICAÇÃO 

Receptores de imagem (atenuação 
feita pela grade, cassete e estrutura 
de suporte para o receptor) 

Mesa lateral (atenuação pela grade 
e cassete) 

CHUMBO 

0,85 

0,3 

Kpré (mm) 
CONCRETO 

72 

30 

AÇO 

7 

2 

Para o cálculo da baneira secundária a equação (2) pode ser utilizada com uma pequena 
modificação em sua estrutura, sendo assim, a equação (4) é apresentada como método de 
cálculo para baneira secundária. 

" s e c (xb a 
(?) 

K S e c ( 0 ) 

(4) 

A variável Ksec(0) representa a quantidade total de Kerma no ar secundário sem 
blindagem e seu valor pode ser obtido através da equação (5). 

K S e c ( 0 ) 
K 
d2 

"sec 

(5) 

As variáveis apresentadas para o cálculo da blindagem secundária são equivalentes ao da 
baneira primária. 

Todas as formas de cálculo de espessura de barreira apresentadas são utilizadas pelo código 
SalaRadiografica.exe juntamente com os "mapas" responsáveis pela localização de espessura. 
Esses mapas, como mencionado anteriormente, foram incluídos no programa através de 
métodos de regressão por grau nove. Antes da regressão, para acentuar a precisão do código, 
foi feito uma interpolação de cerca de oitocentos mil pontos das curvas fornecidas pelo 
Relatório NCRP-147 e construído gráficos com maior quantidade de informações de pontos. 
Este procedimento permitiu maior precisão do método, chegando a apresentar eno de 10"48. 

2.2. O Código SalaRadiografica.exe 

O resultado da pesquisa permitiu a construção do código. Ele foi escrito em C++, possuindo 
cerca de quatrocentas linhas. Sua operação se dá em modo console, onde são feitas inúmeras 
perguntas ao usuário, todas com valores de referência. Após o processo de interação com o 
usuário são fornecidos os valores de espessuras para todas as paredes da sala radiográfica para 
tipos diferentes de materiais. A Fig. 4 mostra a interface inicial do programa construído 

RADIO 2014, Gramado, RS, Brazil. 



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^n 
Calculo de Blindagem 

Sala Ftadiograf ica 

Chao 

Insira a distancia entre o isocentro e a Barreira Primaria 

Figura 4. SalaRadiologica.exe. 

A estrutura do programa compreende o uso de funções, classes e objetos. Sua construção se 
deu de maneira otimizada trazendo clareza para quem deseja estuda-lo. Para a sua validação, 
foi utilizado um problema de modelagem fornecido pelo Relatório NCRP-147 para simulação. 
O problema consiste em determinar valores de espessuras para a sala radiográfica apresentada 
naFig. 5. 

r = 1 
P - 0 0 2 

mGy 4ZL 
Banheiro 

T- 1« 
P = 0 02 

mGy M 
0 8 m-

Bucky 
Peito 
2 5 m 

Teto 
2 7m 2 m 

Câmara 
Escura 

4 5m 

T = 1 
P - 0 02 

mGy w«olr1 

Figura 5. Modelo para Validação do Código [1]. 

Com Base no projeto apresentado, a Tab. 6 presenta uma comparação entre os resultados 
obtidos com o código e com o Relatório NCRP-147. Através da comparação de dados é 
possível ver que os dados são compatíveis, assim, validando o código SalaRadiografica.exe. 
Os dados calculados pelo código são apresentados com dupla precisão, assim como são 
mostrados em sua conclusão. 
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Tabela 6. Validação do SalaRadiografica.exe. 

VARIÁVEIS Relatório NCRP-147 Código SalaRadiografica.exe 

CHÃO 

Kp(0) (mGy.semana"1) 

"pV^barre i ra ' Xp réJ 

Vep^Gy"1) 

Ksec(0) (mGy.semana"1) 

" s e c (Xbarreira) 

V B (mGy1) 
" s e c 

Espessura (concreto) mm 

39,00 

5,10.10-4 

372,00 

0,47 

4,30.10"2 

694,00 

35,00 

38,6675 

5,17231.10"4 

371.802 

0.472222 

0,0423529 

694.444 

35,23 

TETO 

Ksec(0) (mGysemana"1) 

" s e c (Xbarreira) 

V B (mGy1) 
" s e c 

Espessura (concreto) mm 

0,84 

2,4.10-2 

875,00 

39,00 

0,840192 

0,0238041 

857,339 

39,02 

CÂMARAESCURA 

Ksec(0) (mGysemana"1) 

" s e c (Xbarreira) 

V B (mGy1) 
" s e c 

Espessura (chumbo) mm 

0,21 

2,30 

250,00 

1,30 

0,2125 

0,00235294 

250,00 

1,34 

PAREDE DO RECEPTOR DE IMAGEM DE PEITO 

Kp(0) (mGysemana"1) 46,00 46,00 
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Continuação daTab. 6. 

VARIÁVEIS Relatório NCRP-147 Código SalaRadiografica.exe 

PAREDE DO RECEPTOR DE IMAGEM DE PEITO 

" p v ^ b a r r e i r a ""•"" Xp r^J 

Vep^Gy"1) 

Ksec(0) (mGy.semana-1) 

" s e c (Xbarreira) 

V B (mGy1) 
" s e c 

Espessura (chumbo) mm 

2,2.10"3 

200,00 

1,10 

9,10.10"2 

200,00 

0,45 

0,00217391 

200,00 

1,10681 

0,09035 

200,00 

0,4512 

PAREDE ATRÁS DA MESA DE RAIOS-X 

Kp(0) (mGysemana"1) 

"pV^barre i ra ' Xp réJ 

Vep^Gy1) 

Ksec(0) (mGysemana-1) 

" s e c (Xbarreira) 

V B (mGy1) 
" s e c 

Espessura (chumbo) mm 

7,50 

2,70.10"3 

797,00 

0,72 

0,02 

1562,00 

1,03 

7,46173 

0,00268034 

797,194 

0,71875 

0,0278261 

1562,50 

1,034 

SALADE CONTROLE 

Ksec(0) (mGysemana-1) 

" s e c (Xbarreira) 

V B (mGy1) 
" s e c 

Espessura (chumbo) mm 

0,26 

1,90."3 

15432 

1,33 

0,262346 

0,001905 

15432,1 

1,332 
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2.3. Aplicação da Metodologia 

Com a validação do código criado, foi criado como caso de ilustração uma instalação na qual 
servirá como base de cálculo e aplicação do SalaRadiografica.exe. Uma projeção em 3D da 
instalação é apresentada na Fig. 6. 

Figura 6. Instalação Simulada. 

A estrutura da instalação apresentada não segue critério algum. Seu planejamento foi 
totalmente arbitrário de modo a ser utilizada apenas como caso de ilustração e cálculos através 
do código. Maiores detalhes da instalação é apresentado na Fig. 7. Na imagem o chão e o teto 
não estão identificados, porém, serão considerados nos cálculos. Atrás das paredes A e B se 
encontram conedores. Na parede B está localizado o "Bucky de peito", atrás da parece C se 
encontra a sala de controle, posterior a parede D uma sala de espera, a parede F foi inserida na 
sala para evitar a blindagem da porta e a área E representa uma sala de revelação de filmes. As 
retas em vermelho representam o espalhamento do feixe, e assim a importância para a 
blindagem das paredes adjacentes a mesa radiográfica. 

A criação do caso simulado foi feita através do Software HomeStyler. O seu funcionamento é 
simples e possibilita ao usuário a criação e decoração de ambientes internos e extemos, além 
de utilizar moveis e aparelhos para dar sensação de realidade da simulação. Com o uso deste 
software a simulação pôde ficar mais próxima do real e dar maior clareza sobre a utilização do 
código criado. 
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Figura 7. Vista Superior da Sala Simulada. 

A Tab. 7 apresenta os dados considerados para simulação do projeto. Para a realização dos 
cálculos foi considerado a quantidade de duzentos pacientes por semana, além disto, a distância 
entre a fonte e as barreiras primária e secundária (dpe dsec) em metros, o Fator de Área (P) em 
mGy/semana, A quantidade de Kerma no ar sem blindagem a um metro da fonte para o primário 
e secundário (Kp e Ksec) em mGy/semana e o Fator de Uso (U) e Fator Ocupacional (T) 
adimensionais. 

Tabela 7. Dados para a Simulação. 

5,2 1,87 0,02 1,0 0,09 

B 2,3 2,3.10" 2,7 3,7 0,02 1/2 1,0 

3,4.10" 2,80 0,1 1,0 1,0 

D 2,3.10" 2,0 0,1 1,0 1,0 

E 3,4.10" 2,50 0,1 1,0 1,0 

2,3.10" 1,10 0,1 1,0 1,0 

Chão 5,2 3,4.10" 2,0 3,0 0,02 1,0 1,0 

Teto 4,9.10" 2,0 0,02 1/5 1,0 
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Com a utilização dos dados mostrados na Tab. 7 pelo código SalaRadiografica.exe foi possível 
a construção de uma tabela (Tab. 8) que caracteriza valores de espessura materiais que podem 
ser utilizados para blindagem das paredes da sala radiográfica simulada na Fig. 6. 

Tabela 8. Resultados. 

Parede 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Chão 

Teto 

Espessura 
Chumbo 

(mm) 

1,40 

1,80 

1,00 

0,72 

1,20 

0,90 

2,00 

0,30 

Espessura 
Concreto 

(mm) 

105,00 

135,60 

85,00 

55,00 

90,00 

80,00 

148,00 

28,00 

Espessura 
Vidro 
(mm) 

90,0 

3. CONCLUSÕES 

A determinação de uma barreira eficaz contra os feixes primários e secundários em salas 
radiográficas de fato requer a consideração de inúmeras variáveis. Tal fato é um problema para 
determinação manual dos valores de espessuras. Aconstrução do código SalaRadiografica.exe 
possibilitou aplicar técnicas de cálculo de barrira de maneira simples e rápida. 

Analisando-se os valores de espessuras calculadas fica-se evidente a necessidade de estudos 
para determinação de espessuras com maior nível de eficiência. As salas radiográficas utilizam 
feixes consideráveis que merecem atenção especial para garantir a segurança dos IOEs e do 
público em geral. 

O código SalaRadiografica.exe apresentou dados satisfatórios, quando comparados com o 
modelo apresentado no Relatório NCRP-147 e pode ser utilizado como uma ferramenta para 
cálculos de blindagem na radiografia. Seu funcionamento é satisfatório, assim como a sua 
interação com o usuário. Todos os cálculos realizados por ele possuem margens que garantem 
que os limites de dose estabelecidos pela Comissão de Energia Nuclear (CNEN) sejam 
respeitados. 
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