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NÍVEL DE RADIAÇÃO NA ALTURA DO CRISTALINO EM CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA 

Fernando Alberto Leyton Legües 

 

RESUMO 

A equipe médica e o médico intervencionista em especial recebem altas doses de 

radiação espalhada. Casos de cataratas radioinduzidas entre os cardiologistas têm sido 

registrados em estudos, estimando uma dose no cristalino entre 450 a 900 mSv por ano sem 

utilizar o saiote ou biombo de teto durante vários anos. Estudos recentes consideram uma alta 

prevalência de mudanças no cristalino provavelmente induzidas pela exposição à radiação e 

sugerem uma urgente necessidade de aprimorar a segurança radiológica e treinamento, bem 

como o uso dos equipamentos de proteção durante o cateterismo e aprimorar a dosimetria 

pessoal.  Diante das evidências de detrimentos da radiação, o ICRP recomendou diminuir o 

limite ocupacional de dose de radiação no cristalino para 20 mSv por ano. Para a otimização de 

um sistema de angiografia guiado por raios X é necessário medir o kerma no ar na superfície 

de entrada (Ka,e) e o produto kerma área (PKA) do paciente e a dose espalhada na posição do 

indivíduo ocupacionalmente exposto (IOE), sob condições clínicas de trabalho utilizando 

simuladores e fatores técnicos definidos. Correlacionando Ka,e e PKA com a dose espalhada e 

aplicando os fatores de atenuação dos elementos de proteção pode-se estimar a dose no 

cristalino do operador. O propósito deste trabalho foi estudar a possibilidade de estabelecer um 

procedimento que seja útil para as sociedades científicas e a autoridade reguladora na prevenção 

e controle da dose do IOE e para controlar e aprimorar a qualidade dos procedimentos em 

cardiologia intervencionista, como uma iniciativa destinada a conscientização e otimização da 

proteção radiológica. Uma primeira proposta de referência da taxa do Ka,e para os angiógrafos 

foi de 16; 35; 40 e 220 (mGy/min) para os diferentes modos de operação. Considerando os 

valores típicos do PKA no paciente em procedimentos de cardiologia intervencionista; a dose na 

altura do cristalino do operador variou entre 0,078 a 1,490 mSv por procedimento, quando os 

elementos de proteção não foram utilizados. Portanto, um operador pode ultrapassar facilmente 

o limite de dose anual se os elementos de proteção não são utilizados.  

 

 

Palavras-chaves: Proteção Radiológica, Cardiologia Intervencionista, Dose 

Ocupacional, Dose no Cristalino, Qualidade de Imagem, Objetos Simuladores. 
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SCATTER RADIATION DOSE AT HEIGHT OF THE EYE LENS AND IMAGE 

QUALITY IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY. 

Fernando Alberto Leyton Legües 

 

ABSTRACT 

Cardiologist and other staff members receive high doses of scattered radiation. Cases of 

radiation-induced cataract among cardiology professionals have been reported in studies, 

estimates for the dose to eye lens ranged from 450 to 900 mSv per year (without ceiling 

suspended screen), over several years. Recent surveys regarding high prevalence of lens 

changes likely induced by radiation exposure suggest an urgent need for improved radiation 

safety and training, use of eye protection during catheterization procedures, and improved 

occupational dosimetry.  In view of the evidence of radiation injuries, the ICRP recommends 

limiting the radiation dose to the lens to 20 mSv per year for occupational exposure. A system 

for optimizing the radiation exposure is the measurement of entrance surface air kerma (Ka,e) 

and kerma-area product (PKA) for patient and scattered dose or dose rate at the position for the 

staff, under clinical working conditions using phantoms and defined technical factors. 

Correlating Ka,e and PKA with the scatter dose, applying the attenuation factors protective 

devices can enable estimation of the lens doses for operators. The purpose of this work is: to 

study the possibility of establishing a procedure which is useful for scientific societies and the 

regulatory authority in the prevention and control of IOE dose and to control and improve the 

quality of procedures in interventional cardiology as an initiative to raise awareness and 

optimization of radiological protection. Measurements were taken in different cardiac 

laboratories. Clinical working conditions were reproduced during the experiments for the 

different hemodynamic angiographic projections and operating modes used in fluoroscopy and 

cine. A first Ka,e rate reference proposal for the characterization of angiography for the different 

acquisition modes were 16; 35; 40 and 220 (mGy/min), respectively. Considering the typical 

PKA values to patient in interventional cardiology procedures; we have obtained that the dose at 

the height of the operator’s eye lens ranged from 0.078 to 1.490 mSv per procedure when the 

radiological protection devices have not been used. Therefore, an operator could easily exceed 

the annual dose limit if the radiological protection devices are not used.  

 

Keywords: Radiation Protection, Interventional Cardiology, Occupational Dose, Eye 

Lens Dose, Image Quality, Test object Phantoms. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Têm-se detectado a existência de cataratas radioinduzidas entre os profissionais que 

trabalham nos laboratórios de intervencionismo cardiológico (Vano et al., 1998; ICRP, 2000; 

ICRP, 2010). Estes procedimentos muitas vezes são complexos e demorados e o operador e a 

equipe médica podem realizar vários procedimentos por dia.  

Diversos estudos sugerem que pode haver um risco significativo de opacidade do 

cristalino em populações expostas a baixas doses de radiação ionizante (ICRP, 2010; Vañó et 

al., 2013). O estudo de Jacob et al. (2010), fornece evidências sobre os potenciais riscos de 

cataratas radioinduzidas por baixas doses em intervencionismo. O estudo de Ciraj-Bjelac et al. 

(2010) tem demostrado um aumento do risco de opacidade sub capsular posterior no cristalino 

para cardiologistas e enfermeiras intervencionistas quando não são utilizados os dispositivos de 

proteção radiológica. Vano et al. (2013a) mostram que mudanças no cristalino (opacidade 

subcapsular posterior) foram observadas em mais do 50% dos cardiologistas e 41% das 

enfermeiras e tecnólogos examinados, comparados com o grupo de controle que apresentou 

menos de 10% de opacidade no cristalino. 

Em vista das evidências o Comitê Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) no ano 

2011 recomendou um novo limiar de opacidade no cristalino de 0,5 Gy e um limite de dose de 

radiação no cristalino de 20 mSv por ano para a exposição ocupacional (ICRP, 2011). 

 Infelizmente, vários estudos mostram que os dispositivos de proteção e dosimetria 

pessoal não são usados frequentemente pelos operadores durante os procedimentos 

intervencionistas. Na América Latina, os procedimentos são feitos por médicos especialistas 

em colaboração de enfermeiras, tecnólogos e técnicos os quais habitualmente não têm um 

adequado treinamento em proteção radiológica, logo, não têm consciência dos potenciais danos 

produzidos pelas radiações ionizantes (Leyton et al., 2014a; IAEA, 2013a; Vano et al., 2011). 

Um estudo realizado por Vano et al. (2011) com cardiologistas de 11 países na América 

Latina, mostrou que somente 64% dos cardiologistas usam seu dosímetro pessoal (monitor 

individual) frequentemente e apenas 36% reconhecem o significado que tem sua dosimetria, 

somente 41% usa biombo de teto, somente 14% tem conhecimento detalhado de seu sistema de 

raios X e somente 27% conhece os resultados do controle de qualidade. Outra pesquisa da IAEA 

(2013a) entre cardiologistas de 56 países mostrou que dependendo da região, entre 33 e 77% 

dos cardiologistas intervencionistas utilizavam seu dosímetro pessoal regularmente.  
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Os resultados do programa europeu ORAMED (Optimization of RAdiation protection 

for MEDical staff) mostroram a frequência do uso dos dispositivos de proteção radiológica 

individuais e coletivos durante os procedimentos intervencionistas. Somente em 31% dos casos 

não foram usados os dispositivos de proteção coletivos. Além disso, somente o 44% dos casos 

usaram ambos, o saiote e o biombo de teto (Donadille et al., 2011). 

Por conseguinte, muitos estudos sugerem fortemente uma urgente necessidade de que 

os cardiologistas e suas equipes de trabalho tenham consciência da importância da proteção 

radiológica e desta forma promover o uso dos dispositivos de proteção do cristalino durante os 

procedimentos intervencionistas e a otimização da proteção da equipe medica, além do 

melhoramento da dosimetria ocupacional o que é de fundamental importância. 

Por essas razões se apresenta esta tese para conhecer as doses na altura do cristalino as 

quais estão expostos os operadores de procedimentos intervencionistas, de modo a promover 

as estratégias de otimização em procedimentos de cardiologia intervencionista. 

 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Estimar os níveis de dose na altura do cristalino aos quais estão sujeitos os indivíduos 

ocupacionalmente expostos (médico operador) nos procedimentos intervencionistas devido a 

utilização dos angiógrafos, com ênfase em cardiologia 

 

 

2.1. Objetivos Específicos 

• Estimar o equivalente de dose ambiental (H*(10)) na altura do cristalino do 

médico operador simulando o protocolo típico de trabalho em cardiologia intervencionista.  

• Determinar a qualidade da imagem do angiógrafo utilizando objetos de teste 

específicos. 

• Determinar a taxa de kerma no ar na superfície de entrada (Ka,e) no simulador de 

polimetilmetacrilato (PMMA). 

• Determinar a radiação espalhada na altura do cristalino para diferentes projeções 

de acordo com as condições técnicas operacionais do angiógrafo. 

• Determinar os níveis de radiação dispersa com e sem dispositivos de proteção 

(biombo de teto). 

• Estimar se a dose equivalente a que estaria exposto o operador no cristalino é 

superior ao limite recomendado pela ICRP. 

• Descrever e realizar os testes relacionados com a qualidade da imagem.  



18 

 

• Correlacionar a dose que recebe o operador na altura do cristalino com o produto 

kerma área que recebe o paciente.  

• Correlacionar a taxa de dose na entrada do paciente com a taxa de dose que 

recebe o operador.  

• Estudar a possibilidade de estabelecer um procedimento que seja útil para as 

sociedades científicas e a autoridade reguladora na prevenção e controle da dose do IOE e para 

controlar e aprimorar a qualidade dos procedimentos em cardiologia intervencionista, como 

uma iniciativa destinada à conscientização e otimização da proteção radiológica.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura está baseada na publicação de Leyton, et al., (2014a) na Revista 

Brasileira de Cardiologia Invasiva. Atividade desenvolvida dentro do programa de doutorado 

do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. 

 

 

3.1. Estado da Arte 

 

As aplicações médicas representam a principal fonte de exposição artificial da 

população mundial às radiações ionizantes. Segundo o Conselho Nacional da Proteção 

Radiológica e Medidas (NCRP, 2009) dos Estados Unidos, a exposição à radiação para a 

produção de imagens médicas aumentou em 600% entre os anos de 1980 e 2006. De acordo 

com o Comitê Científico das Nações Unidas sobre o Efeito das Radiações Atômicas 

(UNSCEAR, 2008), os procedimentos de cardiologia intervencionista representam a terceira 

maior contribuição às doses coletivas (a dose coletiva caracteriza o impacto radiológico de uma 

prática ou fonte), depois da tomografia computadorizada e da medicina nuclear.  

A introdução de novas tecnologias por imagem no campo diagnóstico e terapêutico e a 

permanente modernização dos aparelhos de raios X, têm feito da cardiologia intervencionista 

um procedimento cada vez mais frequente. Para garantir o bom funcionamento dos 

equipamentos e gerenciar adequadamente os riscos radiológicos é necessário estabelecer 

programas de garantia e controle de qualidade nos serviços de hemodinâmica recomendados 

pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, International Atomic Energy Agency).  

Devido aos elevados níveis de exposição que se pode atingir em alguns procedimentos 

da cardiologia intervencionista é possível observar efeitos determinísticos em pacientes, tais 

como necroses e eritemas, além dos efeitos estocásticos. Por outro lado, devido ao 

procedimento requerer o posicionamento do médico ao lado do paciente, também possibilita a 

ocorrência de reações teciduais como epilação e catarata nas exposições ocupacionais. 

 

 

3.2. Recomendações Internacionais e Marco Legal em Proteção Radiológica 

 

Ao contrário do que acontece na Europa e nos Estados Unidos da América (EUA) (FDA, 

1994; Limacher, 1998, EC., 1997; EC, 2000; IRMER, 2000), na América Latina, em geral, não 

há marco legal suficiente para regular o uso seguro das radiações ionizantes na medicina. A 
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consciência de que existem procedimentos intervencionistas que podem gerar altas doses de 

radiação ao paciente e ao operador, tem motivado as organizações internacionais a publicar 

recomendações que ajudem a conjugar a qualidade da cardiologia intervencionista com altos 

padrões de segurança. Assim, a Diretiva Europeia 97/43/EURATOM (European C., 1997) sobre 

exposições médicas determina requisitos para a prática da cardiologia intervencionista. A 

Comissão Europeia publicou um guia para a educação e treinamento em proteção radiológica 

para as exposições médicas que contém recomendações sobre os programas de formação e 

acreditação para a prática do intervencionismo (Partridge J, 2005). 

O American College of Cardiology (ACC), a North American Society of Pacing and 

Electrophysiology, Society for Cardiac Angiography and Interventions e a American Society of 

Nuclear Cardiology, publicaram o documento “Radiation Safety in the Practice of Cardiology” 

(Limacher et al., 1998). Este documento apresenta as recomendações sobre proteção 

radiológica para realizar os procedimentos com níveis de segurança adequados para a prática 

cardiológica. 

Da mesma forma, a publicação “Normas de Seguridad del OIEA Nº GSR Part 3” da 

IAEA (2011) e as publicações 60, 103 e 105 do Comitê Internacional de Proteção Radiológica 

(ICRP)(ICRP, 1991; ICRP, 2007a; ICRP, 2007b), estabelecem os critérios básicos sobre 

radioproteção, estabelecendo os princípios de justificação, otimização e limitação das doses 

para os indivíduos ocupacionalmente expostos e os níveis de referência de dose para as práticas 

médicas.  

No ano 2011 Chambers et al., (2011) da Sociedade de Angiografia Cardiovascular e 

Intervencionismo dos Estados Unidos publicaram um artigo onde se apresenta um enfoque 

prático para assistir aos serviços de cardiologia intervencionista no estabelecimento de 

programas de segurança e proteção radiológica. Revisa-se a terminologia básica para o 

planejamento da dose pré-procedimento, o gerenciamento da dose em tempo real, documentar 

a dose de radiação nos registros, notificação de dose alta para o paciente e médico de referência, 

os dispositivos de proteção radiológica e do treinamento da equipe médica.  

O artigo estabelece que os médicos e o pessoal envolvido no cateterismo deveriam ser 

treinados nos princípios básicos da física das radiações, segurança e proteção radiológica. Um 

físico médico deve participar conjuntamente com a equipe médica na seleção do equipamento, 

educação do pessoal e na medição da dose. Um aumento da qualidade da imagem com uma 

exposição otimizada proverá o melhor cuidado ao paciente e um aprimoramento da prática. 

Na publicação 85 do ICRP (2000) recomenda-se a utilização de três dosímetros para os 

indivíduos mais expostos. Sugere-se colocar um dosímetro pessoal principal sob o avental 
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plumbifero à altura do tórax direcionado a fonte de radiação, um segundo dosímetro localizado 

acima do avental na altura do pescoço e um terceiro situado perto do olho (cristalino) ou na 

região da mão (Fig.1). A normativa brasileira estabelece o uso de um dosímetro na altura do 

tórax por fora do avental plumbífero (BRASIL, 1998). 

 
Figura 1: Posição dos dosímetros para descrever a exposição do staff em procedimentos intervencionistas. 

(Leyton, et al., 2014) 

 

 

A IAEA recomenda incluir na legislação de proteção radiológica a implantação dos 

programas de garantia e controle de qualidade, incluindo os testes de aceitação e o 

comissionamento ou caracterização dos sistemas que produzem radiações ionizantes utilizados 

em procedimentos intervencionistas. No Brasil, a Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde, publicou em 1998 a Portaria SVS/MS 453/98 (BRASIL, 1998) que 

estabelece requisitos de proteção radiológica e controle de qualidade, para a radiologia médica, 

odontológica e intervencionista. 

Embora, ainda não exista um regulamento específico para o uso das radiações ionizantes 

em cardiologia intervencionista, a norma regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

em estabelecimentos de saúde, a NR-32 (BRASIL, 2005), estabelece as diretrizes básicas para 

a proteção à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Nesta norma fica expresso que os 

equipamentos de fluoroscopia devem possuir “cortina ou saiote plumbífero inferior e lateral 

para proteção do operador contra radiação espalhada”.  

Na Europa e outros países (EC, 1997, 2000; IRMER, 2000) não é permitido 

comercializar um equipamento de angiografia sem os dispositivos externos (saiote e biombo de 

teto) de proteção radiológica e sem o medidor do produto kerma no ar-área (ou kerma-área ou 
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também conhecido como produto dose area) que indica a dose que recebe o paciente e é uma 

ferramenta indispensável para a segurança e otimização dos procedimentos intervencionistas. 

No Brasil as câmaras para medir o produto kerma-área e os dispositivos externos de 

proteção radiológica, como o biombo de teto, ainda não são habituais e deveriam ser 

consideradas como parte elementar na hora de adquirir um equipamento angiográfico.  

 

3.3. Formação em Proteção Radiológica 

 

Na América Latina, os procedimentos intervencionistas são realizados por médicos 

especialistas acompanhados por enfermeiros, tecnólogos médicos e técnicos, que muitas vezes 

não têm formação adequada em Proteção Radiológica. Infelizmente o uso do dosímetro 

individual e o biombo de teto não são utilizados frequentemente entre os médicos operadores 

intervencionistas (Vano, et al., 2011; IAEA, 2013a). Este fato estabelece um desafio para os 

profissionais da proteção radiológica, onde uma das partes da solução passa pela educação e 

consciência que os profissionais da saúde deveriam ter sobre a proteção radiológica. 

No ano 2005 uma publicação do American College of Cardiology Foundation/American 

Heart Association/American College of Physicians (Hirshfeld J. W. et al., 2005) estabeleceu a 

competência clínica no conhecimento médico para aprimorar a segurança do paciente e a 

qualidade da imagem. Outras publicações do ACC “Radiation Safety in the Practice of 

Cardiology” apresentam como realizar os procedimentos de forma segura do ponto de vista da 

proteção radiológica em cardiologia intervencionista (Limacher M. C., et al., 1998), aliás, 

promoveu a publicação do documento “Cardiac catheterization laboratory standards: a report 

of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus Documents” 

(Bashore TM., et al., 2001) que estabelece os padrões dos laboratórios de cateterismo cardíaco 

e onde um dos capítulos está dedicado a proteção radiológica. 

O regulamento das radiações ionizantes nas exposições médicas da Comissão Europeia 

(EC, 2000) e do Reino Unido, IRMER (2000) estabelecem o adequado treinamento, tanto 

teórico quanto prático, que deve receber um operador de procedimentos intervencionistas. 

Atualmente na Espanha exige-se que os cardiologistas intervencionistas obtenham uma 

acreditação em proteção radiológica especialmente enfocada na área intervencionista (ICRP, 

2009). 
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3.4. O angiógrafo e a qualidade da imagem 

 

Médicos intervencionistas e Físicos Médicos deveriam participar no processo de compra 

e configuração de um equipamento de angiografia. Devem-se determinar quais procedimentos 

serão realizados para escolher o angiógrafo apropriado de acordo com a demanda. A ampla 

variedade de procedimentos que podem ser realizados e as grandes diferenças entre os 

componentes do hardware, os softwares e configurações necessárias para diferentes aplicações 

fazem que o angiógrafo seja um equipamento de alta complexidade.  

Para realizar os procedimentos em cardiologia intervencionista é necessário um 

angiógrafo especialmente desenhado e configurado para essa prática médica. Deve ser instalado 

em uma sala que permita o livre movimento do arco C, a circulação da equipe de trabalho e a 

instalação de todos os dispositivos necessários para a prática intervencionista, por exemplo, os 

monitores, o biombo de teto, o desfibrilador, bombas, injetores, máquina de anestesia e 

monitores fisiológicos entre outros. A sala deve assegurar todos os cuidados do paciente e 

minimizar os riscos do paciente e do pessoal clínico. 

As características desejáveis para um angiógrafo utilizado em cardiologia 

intervencionista são (NCRP, 2011): 

1.- Geometria: o tubo de raios X e o receptor da imagem giram em torno de um ponto 

chamado isocentro. Esse ponto no espaço é onde deve ser posicionada a região anatômica de 

interesse que será estudada. 

2.- Modos de Fluoroscopia: a escolha de diferentes taxas de pulso tem que estar 

disponível para o operador. A incorporação da fluoroscopia pulsada foi um importante avanço 

na redução da dose no paciente. 

3.- Filtros: Diferentes espessuras de filtros trocam automaticamente em função da 

espessura e densidade do paciente. Os filtros auxiliam na qualidade da imagem e no controle 

dosimétrico do paciente. 

4.- Ajuste de colimação: A colimação virtual apresenta a posição das lâminas do 

colimador sobre a imagem clínica enquanto as lâminas são ajustadas. Esse recurso elimina a 

irradiação do paciente durante o ajuste do colimador. A colimação adequada diminui a dose do 

paciente e do operador e melhora a qualidade da imagem. 

5.- Programação anatômica: Permite gerenciamento da dose e a qualidade da imagem, 

selecionando no angiógrafo a região do corpo e as dimensões corporais do paciente que será 

irradiado. 
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6.- Aquisição digital: O processamento de imagens não digitais é muito limitado em 

comparação com as imagens digitais. O formato para a edição de imagens digitais e 

comunicação em medicina (DICOM), representa o principal tipo de arquivo utilizado para a 

aquisição, manipulação e gerenciamento das imagens em cardiologia intervencionista. O 

cabeçalho DICOM fornece importante informação sobre os protocolos adotados em cada centro 

para cada procedimento. 

 7.- Armazenamento da fluoroscopia: Esta função mostra a última imagem 

fluoroscópica e permite o armazenamento retrospectivo dos últimos segundos de fluoroscopia. 

O recurso permite ao operador armazenar até 300 imagens da sequência de fluoroscopia e 

admite o registro da anatomia cardíaca sem necessidade de irradiar novamente. 

8.- Monitores de radiação: Visualização em tempo real do kerma no ar incidente (Ki) e 

do produto kerma-área (PKA). Este monitor permite a avaliação do risco da exposição à radiação 

para o paciente durante o procedimento. O serviço de hemodinâmica deveria registrar as doses 

dos pacientes e implantar um sistema de acompanhamento dos pacientes que superem a dose 

de alerta. 

9.- Blindagem, dispositivos de proteção radiológica externos: Sao biombos que 

consistem de cortinas de chumbo montadas no trilho da mesa do paciente (saiote) e outro 

biombo montado com um braço articulado fixado ao teto da sala de procedimentos (biombo de 

teto). A espessura típica equivalente é de 0,5 mmPb. O biombo de teto tem uma vantagem 

comparada com os óculos de proteção, pois além de proteger o cristalino protege a cabeça, a 

tiroide, braços e toda a estrutura superior do operador. 

10.- Alertas audíveis: Um alerta sonoro deve ser ativado na sala de procedimento sempre 

que os raios X são produzidos. Sons diferentes para diferentes modos de operação são 

desejáveis (IEC, 2010). 

Um angiógrafo para exames complexos que não possui a grande maioria das 

características mencionadas anteriormente não deveriam ser utilizados na cardiologia invasiva 

(NCRP, 2011). 

O ajuste adequado de todos os parâmetros do angiógrafo tais como: a taxa do pulso, a 

largura do pulso, a corrente do tubo, a tensão do tubo, a filtração e tamanho do ponto focal e do 

campo de visão contribuem para a otimização da exposição do paciente e melhoria da qualidade 

da imagem. 

Atualmente os sistemas de raios X utilizados nos procedimentos de cardiologia 

intervencionista utilizam dois tipos de tecnologias para a detecção da imagem: o intensificador 

de imagem (II) com dispositivo de carga acoplada e os detectores flat panel (FP) que chegaram 
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para substituir o Intensificador de Imagem. Existem numerosos estudos que comparam ambas 

as tecnologias onde se destaca que ainda não existem diferenças significativas no nível de dose 

e qualidade da imagem entre os dois sistemas (Wiesinger, et al., 2012; Chida, et al., 2009). Por 

outro lado, destaca-se o maior potencial para diminuir as doses e melhorar a qualidade da 

imagem dos detectores flat panel.  

No Brasil, os trabalhos de Medeiros et al (2010) e Vargas et al (2012) mostram que os 

angiógrafos com flat panel apresentaram as maiores taxas de kerma no ar na entrada da pele do 

paciente, chegando a 65% a mais, quando comparados com os sistemas que utilizam 

intensificador da imagem (II). Assim, a redução de dose não é inerente ao sistema flat panel, 

portanto, é necessária a otimização da dose por um físico médico qualificado. 

A diminuição da dose provoca a diminuição na qualidade da imagem, de tal modo, um 

excesso de zelo em obter doses baixas pode resultar em angiógrafos operando com uma baixa 

qualidade da imagem que prejudica o resultado clínico.  

Uma imagem de qualidade diagnóstica é fundamental para o sucesso do procedimento 

clínico. Assim, a avaliação da qualidade da imagem pode ser realizada de forma objetiva ou 

subjetiva (IAEA, 2009). É necessário um simulador para a avaliação da qualidade da imagem 

específico para sistemas que utilizam fluoroscopia. A avaliação subjetiva necessita de um 

observador que informe o número de grupos visíveis de alta resolução e os objetos de baixo 

contraste. Este tipo de avaliação está sujeito à variabilidade do observador. A avaliação objetiva 

(numérica) pode ser realizada com as imagens em formato DICOM. As avaliações podem 

incluir a função de transferência de modulação (MTF), o ruído, o contraste e a relação sinal-

ruído (SNR). As avaliações numéricas da qualidade da imagem são mais demoradas que as 

avaliações subjetivas, não obstante, são muito consistentes. 

A verificação da qualidade da imagem junto com as doses para os diferentes modos de 

exposição constitui a base dos testes de constância. Este processo é decisivo para o 

aprimoramento da qualidade das imagens a níveis clinicamente aceitáveis e obtidas com taxas 

de dose tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Assim, a caracterização completa do 

sistema de raios X durante o teste de aceitação e depois de mudanças significativas é 

indispensável. Se esta tarefa ainda não foi realizada, este é o primeiro passo para um processo 

de otimização.  
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3.5. Efeitos Biológicos das radiações ionizantes 

 

A grande maioria dos efeitos indesejados decorrentes da exposição às radiações 

ionizantes podem se agrupar em duas categorias (ICRU, 2007a): 

 Efeitos estocásticos da radiação: Doença maligna e efeitos herdáveis para os quais a 

probabilidade de que aconteça um efeito, mas não sua severidade, é considerada como 

uma função da dose, sem umbral. 

 Efeitos determinísticos: Dano na população de células, caracterizado por uma dose 

limiar e um aumento na severidade da reação à medida que aumenta a dose. Também 

denominado reações tissulares. Em alguns casos, os efeitos determinísticos podem-se 

modificar por procedimentos posteriores a irradiação, incluindo modificadores da 

resposta biológica. 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP, 2007a) adverte que alguns 

efeitos associados à radiação, diferentes ao câncer, ainda não são entendidos suficientemente 

bem, de modo a serem colocados em alguma das categorias genéricas mencionadas. 

Os dois exemplos mais frequentes de reações tissulares adversas (efeito determinísticos) 

de interesse em cardiologia intervencionista são a formação de catarata em médicos e lesões na 

pele em pacientes (Picano, et al., 2011). 

O estudo dos efeitos determinísticos se baseia sobre a análise da distribuição espacial e 

temporal das doses sobre o tecido. Com uma dose única de 6-8 Gy em um campo de 5 cm2, 

surge um eritema que aumenta durante a primeira semana, mas desaparece progressivamente 

depois de cerca de 10 dias. A este quadro continua a reação eritematosa principal, que chega a 

um máximo depois de umas duas semanas e dura entre 20 a 30 dias. No caso de doses maiores 

pode seguir a descamação seca ou mesmo a necrose (Cascón, 2009). 

As grandezas apropriadas para planejar a exposição de pacientes e as avaliações do 

risco-benefício são a dose equivalente ou a dose absorvida nos tecidos irradiados (cuja unidade 

é o Sievert, Sv e o Gray, Gy, respectivamente). A dose efetiva pode ser valiosa para comparar 

a dose devida a diferentes procedimentos de diagnóstico e para comparar a utilização de 

tecnologias e procedimentos similares em diferentes hospitais e países (ICRP, 2007a). 

As revisões dos dados biológicos e clínicos realizados pela ICRP 103 (2007a) têm 

estimado que, para uma dose absorvida de até 100 mGy nenhum tecido expressa um detrimento 

funcional clinicamente relevante. Esta estimativa se aplica a doses agudas únicas ou a situações 

onde as doses são recebidas de forma prolongada como as exposições anuais. No caso do 
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câncer, os estudos proporcionam evidências do risco da radiação para doses em torno de 100 

mSv ou menores ainda, devido às incertezas.  

A ICRP 103 declara que “continua sem ter nenhuma evidencia direta que a exposição dos pais 

a radiação conduza ao excesso de doença herdáveis na progênie. Embora, a Comissão estima 

que existe evidencia convincente de que a radiação causa efeitos herdáveis em animais de 

experimentação. Por conseguinte, a comissão prudentemente continua incluindo o risco dos 

efeitos herdáveis em seu sistema de proteção radiológica” (ICRP, 2007)” 

De acordo com o ICRP 103 existe risco de reação tecidual e malformação do embrião e 

o feto irradiado no útero. No caso do embrião, pode haver efeitos letais no período de pré-

implantação do desenvolvimento embrionário. A respeito das malformações, existem padrões 

de rádiossensibilidade in-útero dependente da idade gestacional. O limiar para a indução de 

malformações é da ordem de 100 mGy. Abaixo deste valor não se esperam malformação. 

O sistema prático de proteção radiológica recomendada pela ICRP 103 está baseado na 

suposição de que para doses menores que 100 mSv um aumento na dose produzirá um 

incremento diretamente proporcional à probabilidade de desenvolver um câncer ou efeitos 

hereditários produtos da radiação. Este modelo de resposta à dose se conhece como “linear sem 

limiar” (LNT, Linear-Non-Treshold). Este critério é compartilhado pela UNSCEAR 

(UNSCEAR, 2000), NCRP (NCRP, 2001 e 2009) e NAS/NRC (NAS/NRC, 2006). A 

publicação 99 da ICRP 2005 (ICRP, 2005) considera que a adoção do modelo LNT combinado 

com um valor estimado do fator de eficácia da dose e taxa de dose (DDREF) proporcionam 

uma base prudente para os propósitos práticos da Proteção Radiológica, ou seja, a gestão dos 

riscos da exposição a doses baixas de radiação.  

 

3.6. Lesões em operadores e pacientes 

 

Infelizmente alguns pacientes submetidos a procedimentos intervencionistas têm 

sofrido danos causados pela radiação (Koenig, et al., 2001). Pode-se observar na Figura 2 a 

necroses em um homem de 40 anos submetido a múltiplas angiografias coronárias, 

aproximadamente 18 a 21 meses depois do procedimento; na Figura 3 se apresenta o caso de 

uma adolescente de 17 anos, com história de arritmia cardíaca, submetida a duas ablações com 

13 meses de diferença. A fotografia foi tirada dois anos depois da última intervenção mostrando 

uma placa endurecida no tórax lateral direita comprometendo a mama direita. O endurecimento 
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teve consequências na limitação do movimento do braço direito e o aumento do risco do câncer 

de mama.  

Um dos primeiros registros de uma necrose na pele por cateterismo guiado por 

fluoroscopia foi em 1976 (Iyer PS, 1976). Contudo, somente na década de1990 a Food and 

Drug Administration dos Estados Unidos publicou as lesões por radiação na pele dos pacientes 

submetidos a procedimentos médicos com fluoroscopia (FDA, 1994).  

 
Figura 2: Lesão na pele depois de múltiplas angiografias coronárias. (livre acesso FDA, disponível em 

http://www.fda.gov/RadiationEmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/Medi

calX-Rays/ucm116682.htm) 

 

 

 
Figura 3: Atrofia no tórax lateral direita comprometendo a mama depois de duas ablações com 13 meses de 

diferença. (Vañó, et al., 1998) 

 

No Chile, conjuntamente com a IAEA, foi realizada uma pesquisa nas clínicas de 

cardiologia intervencionista. Dos entrevistados, 90% declararam não saber sobre nenhum caso 

de lesão no paciente e 84% declararam que nunca ocorreu uma exposição excessiva do paciente 

(IAEA, 2001). No Brasil nota-se uma dificuldade para estes casos serem informados e 

http://www.fda.gov/RadiationEmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/MedicalX-Rays/ucm116682.htm
http://www.fda.gov/RadiationEmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/MedicalX-Rays/ucm116682.htm
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estudados para evitar os procedimentos não desejados. A FDA desenvolveu um programa de 

reportes de efeitos adversos e informação de segurança chamado MedWatch, onde é possível 

informar este tipo de casos e registra-los (FDA safety, 2016).  

Têm- se demonstrado a existência de cataratas radioinduzidas entre a equipe médica que 

trabalha nos laboratórios de radiologia intervencionista (ICRP, 2000; Vano, et al., 2008; Vañó 

et al., 1998; Chodick et al., 2008) (Fig. 4). No ano de 2013 o estudo de Vano et al.,(2013) 

revelou que 50% da população testada, médicos cardiologistas expostos a radiações ionizantes, 

apresentaram opacidade do cristalino. Outros estudos, entre eles o projeto de “avaliação 

retrospectiva de lesões ao cristalino e dose” (RELID, Retrospective Evaluation of Lens Injuries 

and Dose) da IAEA (IAEA cataract, 2013), contribuiu para que o limite de dose no cristalino 

fosse diminuído. 

 
Figura 4 Opacidade no cristalino radio induzida em um especialista em radiologia intervencionista submetido a 

altos níveis de radiciação espalhada utilizando um angiógrafo não otimizado. (E Vañó et al., 1998b) 

 

Os médicos intervencionistas e sua equipe permanecem várias horas por dia perto da 

fonte de raios X. Em condições normais de trabalho, se os equipamentos de proteção radiológica 

não forem usados de forma sistemática, os níveis de exposição nos olhos dos médicos e do 

pessoal que trabalha na sala de intervencionismo podem ser consideravelmente elevados.  

O estudo de Russo et al.,(2012) mostra que os cardiologistas intervencionistas 

apresentam um aumento de dano ao DNA somático, ou seja, uma exposição crônica a baixas 

doses de radiação ionizante que induz respostas adaptativas, bioquímicas e celulares, para 

baixas doses, mesmo em níveis considerados seguros de exposição. Portanto as adoções de 

medidas de proteção radiológicas são fundamentais. 

A pesquisa de Almeida et al.,(2008) no estado de Minas Gerais, mostrou que as doses 

anuais dos indivíduos ocupacionalmente exposto (IOE) no laboratório de intervencionismo 

facilmente excede o limite legal dos trabalhadores expostos à radiação ionizante caso não sejam 

utilizados adequadamente os dispositivos de proteção radiológica durante os procedimentos 
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intervencionistas. O estudo de Kenneth, et al.,(2011) mostra o uso efetivo e adequado dos 

dispositivos de proteção radiológica em cardiologia intervencionista. 

As aparições de catarata têm sido consideradas como um efeito determinístico para os 

quais existem limiares de dose, porém, a ICRP observou evidências epidemiológicas e emitiu 

uma declaração do dia 21 de abril de 2011 (ICRP, 2011) a qual foi ratificada nas novas Normas 

de Segurança da IAEA (IAEA, 2011a). De acordo com esta declaração, o limiar de dose 

absorvida para a opacidade do cristalino é considerado agora de 0,5 Gy (500 mGy) e o limite 

ocupacional de dose equivalente no cristalino é de 20 mSv por ano. Estimativas indicam que as 

doses acumuladas que recebem os médicos intervencionistas e alguns membros da equipe 

médica na sua vida profissional podem superar esses valores indicados nas normas 

internacionais. 

 

3.7. O cristalino e as grandezas para a monitorização da dose  

 

O cristalino é uma estrutura do olho com forma de lente biconvexa que está entre a íris 

e o humor vítreo. Sua função consiste em focar os objetos. Como tem uma alta concentração de 

proteínas, o cristalino consegue refratar a luz ajudando a córnea na formação das imagens sobre 

a retina (Wikipedia, 2015).  

A principal doença que afeta o cristalino é a perda da sua transparência, conhecida como 

catarata. Há três tipos predominantes de cataratas, a nuclear, a cortical e a subcapsular posterior. 

O tipo mais comum de catarata é a nuclear a qual está associada com o envelhecimento do 

indivíduo. O termo nuclear neste contexto refere-se à porção central do cristalino chamado 

núcleo. O termo cortical refere-se ao córtex do cristalino, que é a margem periférica exterior do 

cristalino e subcapsular posterior é a superfície traseira que está sob a cápsula do cristalino, que 

é uma membrana que envolve o cristalino.  

O cristalino é um tecido radiossensível, portanto, as cataratas causadas pelas radiações 

ionizantes são diferentes das causadas pela idade do indivíduo ou outras causas. A radiação 

ionizante pode gerar tipicamente a formação de cataratas na região subcapsular posterior e 

cortical do cristalino. A opacidade do cristalino devido a radiação ionizante, resulta das células 

danificadas na região cortical (anterior) do cristalino que migram e cobrem a superfície 

posterior do cristalino (Figura 5) (RERF, 2007). 
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Figura 5: (esquerda) posição do cristalino no olho. Corte na região equatorial do cristalino (direita), 

com as diferentes partes da estrutura (Direita, Effects of A-bomb Radiation on the Human Body, ed by HICARE 

in 1991.Cortesia de Bunkodo Co, Ltd., Tokyo. Esquerda, IAEA, 

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/InformationFor/HealthProfessionals/6_OtherClinicalSpecialities/radiation-

cataract/Radiation-and_cataract.htm.)  

 

O relatório N°116 da ICRP (2010b) adotou o modelo de cristalino proposto por Behrens 

et al. (2009), onde são consideradas duas regiões do cristalino, a região cortical (parte anterior 

do cristalino) ao nível do equador muito radio sensível e a região central e posterior que é 

considerada insensível. Este modelo foi usado para calcular os coeficientes de conversão de 

dose para determinar a dose no órgão do cristalino. Embora, Behrens (2015) comenta que o 

ICRP ainda está usando o coeficiente de conversão de dose considerando todo o cristalino sem 

fazer diferença entre as regiões, isto pode fazer com que a dose no cristalino seja subestimada 

significativamente, especialmente em campos de radiação beta. 

A questão fundamental é a prevenção do surgimento de cataratas na equipe médica que 

participa dos procedimentos intervencionistas. Neste contexto, a dosimetria ocupacional 

continua sendo um desafio nos procedimentos guiados por fluoroscopia, onde numerosas 

variáveis devem ser levadas em conta para estimar a dose no cristalino. 

A grandeza apropriada para monitorar a dose no cristalino são o equivalente de dose 

individual e direcional a 3 mm de profundidade Hp(3) e H’(3,Ω), respectivamente. Não há 

coeficientes de conversão disponíveis a partir de kerma no ar para H '(3 Ω). Estes coeficientes 

não foram concordados em nível internacional, embora, no futuro H' (3 Ω) também possa ser 

importante para a monitoração da área (Behrens, 2012; 2015). 
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https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/InformationFor/HealthProfessionals/6_OtherClinicalSpecialities/radiation-cataract/Radiation-and_cataract.htm
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/InformationFor/HealthProfessionals/6_OtherClinicalSpecialities/radiation-cataract/Radiation-and_cataract.htm
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 O método com maior acurácia para monitorar a dose no cristalino é medir o Hp(3) com 

um dosímetro posicionado o mais perto possível do cristalino e calibrado em um simulador 

representativo da cabeça. Como este procedimento pode ser incompatível com a prática clínica, 

outros métodos podem ser utilizados, para a avaliação da dose através de Hp(10) ou Hp(0,07), 

ambos dosímetros colocados no tronco do IOE ou um dosímetro em Hp(0,07) posicionado perto 

do olho, ou utilizando monitores de radiação para medir H’(0.07,Ω), H’(3,Ω) ou H*(10) (IAEA, 

2013b).  

Os estudos de Behrens et al. (2010) e Vanhavere et al. (2011) mostram que, para as 

qualidades dos feixes de radiação utilizados em cardiologia intervencionista, Hp(0,07) é 

apropriado para a monitoração da dose no cristalino. Outra alternativa seria utilizar Hp(10) 

(IAEA, 2013b; Behrens et al., 2010). Mesmo que Hp(10) seja conservativo, deve-se ter em 

conta que uma superestimação da dose no cristalino pode acontecer em Hp(0,07) e Hp(10).  

O equivalente de dose ambiental H*(10), num ponto de interesse no campo de radiação 

real é o equivalente de dose que seria produzido pelo correspondente campo de radiação 

expandido e alinhado, na esfera ICRU na profundidade de 10 mm, no vetor de raio oposto ao 

sentido da radiação incidente. H*(10) deve dar uma estimativa conservadora da dose efetiva 

que um indivíduo recebera quando permanecer nesta posição. Isto é sempre o caso dos fótons 

abaixo de 10 MeV. Para esses fótons, a situação para Hp(10,0°) para a radiação incidente sobre 

a parte frontal do corpo é semelhante a H*(10) (Dietze, 2001; Stadtmann H, 2001).  

Os dosímetros de área ou os medidores de taxa de doses deveriam ser calibrados em 

termos de equivalente de dose ambiental, H*(10), ou equivalente de dose direcional, H′(0.07) 

(IAEA, 2000). Consequentemente, os monitores de área ou survey meters são usados para a 

monitoração da exposição em tempo real e assim estimar o risco potencial ao qual os membros 

do público e os indivíduos ocupacionalmente expostos são submetidos. 

A precisão da medição da dose pode ser melhorada quando há um entendimento 

adequado do funcionamento do detector em uso. O relatório técnico 457 da IAEA declara que 

os survey meters (monitores de área para o levantamento radiométrico), com exatidão de 20% 

na dosimetria deveria ser suficiente, uma vez que a incerteza do risco absoluto para efeitos 

estocásticos é alta (IAEA, 2007).  

A medição do H*(10) pode prover uma estimativa adequada da dose no cristalino e 

representa uma alternativa quando não há disponibilidade de instrumentos para a monitoração 

da radiação calibrados em Hp(3), Hp(0,07) ou Hp(10) (IAEA, 2013b; Behrens, 2012; 2015). 

Embora, o especialista qualificado em proteção radiológica ou física médica deva estar ciente 

de que a estimativa da dose no cristalino é menos exata, e portanto, a incerteza das medições 
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provavelmente aumentará. Nessa situação, a dose no cristalino que esteja próxima ao limite, 

deveria ser considerada com cautela. Uma outra vantagem do equivalente de dose ambiental, 

H*(10), é que os monitores de área e survey meters calibrados em H*(10) são amplamente 

usados e a grande maioria dos laboratórios de dosimetria das radiações ionizantes fornecem 

calibração nesta grandeza. Além disso, os monitores de área permitem estimar os niveis de dose 

antes de empreender uma monitoração individual com outros sistemas. 

 

 

 

3.8. Níveis de referência para paciente e o limite de dose ocupacional  

 

As grandes diferenças nas exposições dos mesmos exames médicos indicam que há um 

grande potencial de redução de dose (IAEA, 2009). O conceito de níveis de referência foi 

desenvolvido como uma ferramenta para a otimização da proteção na exposição dos pacientes. 

Os níveis de referência são definidos como valores de grandezas medidas acima dos quais 

alguma ação ou decisão específica deverá ser tomada. São usados para identificar situações nas 

quais as doses no paciente estão frequentemente fora da faixa de valores típicos. Se for 

constatado que as exposições durante os procedimentos resultam ser consistentemente 

diferentes do nível de referência, deverá ser realizada uma revisão dos procedimentos e 

equipamentos de modo a determinar se estes foram adequadamente otimizados. Os níveis de 

referência estão projetados para seu uso nos programas de garantia da qualidade, como um guia 

que ajuda a determinar uma revisão detalhada do equipamento e que o rendimento do sistema 

de raios X seja confiável. 

Nos países nos quais se têm implantados os níveis de referência, os médicos e a equipe 

médica dispõem de uma ferramenta de fácil aplicação para comparar as doses de radiação âs 

quais são submetidos os pacientes. Isto tem produzido uma consciência entre os profissionais 

sobre as doses de radiação associadas âs práticas, estimulando as ações corretivas em cada 

instituição (ICRP, 2007a; IAEA, 2009; IAEA, 2010). 

Nos países onde sucessivas pesquisas foram realizadas, tem se observado uma redução 

significativa das doses de radiação recebidas pelo paciente (Vano, et al., 2011; Ubeda C, et al., 

2012). Os níveis de referência, estão bem estabelecidos para os procedimentos comuns e 

padrões em radiologia e são exigidos pelas recomendações internacionais (IAEA, 2011). 

As doses nos procedimentos de cardiologia intervencionista podem chegar a variar em 

um fator 10 (Tabela 1) (Picano, et al., 2011) nos procedimentos complexos, assim como a 

dilatação de uma oclusão coronária crônica total (Suzuki S, et al., 2008) ou substituição de uma 
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válvula aórtica transtorácica (Panuccio G, et al., 2011) ou reparo de um aneurisma endovascular 

torácico-abdominal (Signorotto P, et al., 2010) os quais podem exceder a dose efetiva de 100 

mSv. 

 

 

Tabela 1: Dose efetiva para exames comuns em cardiologia associados ao número equivalente de radiografia de 

tórax e ao período aproximado de radiação natural que um indivíduo recebe em um ano (Picano, et al., 2011). 

Procedimento 
Dose efetiva  

(mSv) 

Número radiografias 

de tórax PA                          

(para 0,02 mSv) 

Período aproximado 

de radiação natural                       

(anos) 

Radiografia de tórax (PA) 0,02 1 0,008 

Intervencionismo    

Angiografia coronária diagnóstica 7 (2–16) 350 (100–800) 2,9 

Intervenção percutânea coronariana  15 (7–57) 750 (350–2800) 6,3 

Ablação cardíaca por radiofrequência 15 (7–57) 750 (350–2800) 6,3 

Dilatação de uma oclusão coronária 

crônica 
81 (17–194) 4050 (850–9600) 33,7 

Angiografia de cabeça e/ou pescoço 5 (1–20) 250 2,1 

Angiografia artéria pulmonar ou aorta 5 (4–9) 250 2,1 

Tomografia computada    

64-slice, angiografia coronária por 

tomografia computada 
15 (3–32) 750 (150–1600) 6,3 

 

O produto kerma no ar área (PKA ou PKA) é uma grandeza que representa a energia da 

radiação transmitida ao paciente durante o procedimento, sendo expressa em Gy·cm2. Esta 

grandeza é calculada pelo sistema de angiografia e apresentada no monitor da sala durante o 

procedimento. Conhecendo o PKA é possível estimar a dose que o operador recebe. A IAEA, na 

publicação safety report series N°59 (IAEA, 2009), estabelece níveis de referência de 

50Gy·cm2 para a angiografia coronária diagnóstica (CA) e 125Gy·cm2 para a intervenção 

coronária percutânea (PCI). Também devem ser considerados o tempo de fluoroscopia, o 

número de imagens e a complexidade do procedimento. 

Na literatura nacional têm sido pouco relatadas as doses em pacientes em cardiologia 

intervencionista. Embora, pesquisas realizadas no estado do Rio Grande do Sul (Medeiros et 

al., 2010; Vargas, et al., 2012; Azevedo, et al., 2013) mostrarem que o PKA em procedimentos 
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de cardiologia intervencionista variou entre 41 a 55Gy·cm2 e 62 a 103Gy·cm2 para os 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos, respectivamente (valores do 3° quartil obtidos nos 

estudos). 

O estudo de Azevedo, et al., (2013) determinou o impacto das lesões complexas na 

exposição radiológica durante intervenções coronárias percutâneas. Eles concluíram que a 

exposição radiológica é significativamente maior nos pacientes submetidos a PCI em lesões 

complexas do tipo B2/C comparada com as lesões do tipo A/B1 e que o peso e tipo de lesão 

(B2/C) são preditores de exposição radiológica aumentada. Também se relata que 14% dos 

pacientes submetidos a PCI ultrapassaram o nível de dose de 2 Gy que potencialmente poderia 

produzir uma lesão no paciente.  

Outra pesquisa de Vargas et al. (2012) também relata que as doses de alguns dos 

pacientes ultrapassam o nível de referência de 2 Gy. A amostra do estudo dividiu os pacientes 

em três grupos. A exposição radiológica foi maior que 2 Gy em 3,6% dos procedimentos do 

grupo com massa abaixo de 79 kg, em 16,3% do grupo com massa entre 80 e 99 kg e em 10,7% 

do grupo maiores de 100 kg. Portanto, o peso exerce impacto significativo na exposição 

radiológica.  

Em contrapartida, Mattos et al.,(2013) descreve que os pacientes submetidos a 

procedimentos cardiológicos invasivos, tanto diagnósticos como terapêuticos, são expostos a 

maiores níveis de radiação pela via de acesso radial e discute que a experiência do operador 

poderia ser significativa no nível de dose do procedimento.  

Esses estudos evidenciam o grande potencial de otimização da dose dos procedimentos 

intervencionistas. As recomendações internacionais estabelecem que o médico operador se 

responsabilize pela dose do paciente e, no caso da dose superior a 2 Gy, esta deve ser registrada 

e notificado o paciente para um posterior seguimento (NCRP, 2011; IAEA, 2009). 

Um cardiologista intervencionista experiente que realize um grande volume de 

cateterismos tem uma exposição equivalente aproximada de 5 mSv por ano, e um risco 

acumulado pela atividade laboral de 1 em 100 (Committe, 2006; Venneri L, et al., 2009). O 

risco é acumulativo para o paciente e o médico; isto significa que quanto maior o número de 

procedimentos realizados, a dose e os riscos aumentam. De acordo com estimativas de risco 

atuais se 100 indivíduos são expostos a 100 mSv, 42 apresentarão um câncer espontâneo 

(independentemente da exposição à radiação) e 1 terá um câncer induzido pela radiação (com 

uma variação da incerteza entre 1 em 30 ou 1 em 300). O risco é de 3 a 4 vezes maior em 

crianças e 50% menor em populações de 80 anos comparada com um grupo de 50 anos de idade 

e 38% maior em mulheres que em homens (Committe, 2006; Picano, et al., 2011). 
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No Brasil, os limites de doses para o indivíduo ocupacionalmente exposto e o público 

estão estabelecidos na norma CNEN 3.01 (2014) e atualizada na resolução N°114, de 24 de 

agosto de 2011. Estabelece-se que a dose efetiva e equivalente não excedam o limite de 20 mSv 

no ano, como média aritmética em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em 

qualquer ano. A dose equivalente anual não deve exceder 500 mSv para extremidades e 20 mSv 

para o cristalino. 

Limites de doses se aplicam ao público e ao indivíduo ocupacionalmente exposto. Na 

prática médica o objetivo principal é o diagnóstico e logo o tratamento, então, para os pacientes 

aplicam-se os níveis de referência, com os quais, se pode comparar, para um grupo de pacientes, 

se as doses de radiação estão entre os valores recomendados para determinada prática. Se o 

resultado da dose é muito maior, o equipamento e a forma de trabalho devem ser revistos; se a 

dose é menor que o nível de referência, deve-se revisar se há perda de informação nas imagens.    

 

3.9. Recomendações 

 

Deve-se insistir na educação e capacitação dos profissionais e da sociedade. É 

necessário que o ensino da proteção radiológica seja introduzido já no nível da graduação nas 

faculdades de Medicina. Nos hospitais deveriam existir cursos sistemáticos em proteção 

radiológica. Investir em segurança é investir na qualidade da saúde.  

Um dos objetivos da proteção radiológica é evitar o uso desnecessário da radiação 

ionizante justificando adequadamente cada procedimento (princípio da justificação). Esse 

princípio estabelece que a exposição à radiação produza um benefício suficiente para 

compensar o detrimento que a radiação possa causar. Os procedimentos devem ser feitos com 

a mínima dose de radiação para produzir o resultado esperado. (IAEA, 2011) 

Deve-se aprimorar, com um profissional bem formado (Hirshfeld JW, et al., 2005; 

NCRP, 2011), com um equipamento de raios X muito bem controlado, submetido a programas 

de garantia de qualidade que reduzam a exposição às radiações ionizantes tão baixa quanto 

razoavelmente exequíveis (princípio ALARA) minimizando os riscos para o paciente e a equipe 

médica. 

O princípio da otimização preconiza um balanço entre risco e benefício. Potenciais 

riscos da radiação são admitidos, desde que haja adequada gestão da dose para todos os 

procedimentos de imagenologia (IAEA, 2011; Balter S, et al., 2007; Stecker MS, et al., 2009, 

Lucia Canevaro, 2009).  
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Existem diversas publicações internacionais e algumas nacionais sobre as 

recomendações e metodologias para o gerenciamento da dose, a proteção do paciente e a equipe 

médica, tutoriais em física das radiações fundamental para a prática da segurança e 

administração da dose. Todos os IOEs em procedimentos que utilizem raios X deveriam se 

familiarizar com estes documentos e exigir capacitação em proteção radiológica de acordo a 

portaria 453 (Brasil, 1998). 

Em geral, a adoção de práticas que protegem o paciente também minimiza os riscos da 

equipe médica. O médico operador é responsável pelo procedimento intervencionista e deveria 

ter consciência dos riscos das radiações ionizantes. As tabelas 2 e 3 publicadas pela IAEA em 

2010 [10 Recomendações, 2010] apresentam recomendações sobre proteção radiológica no 

laboratório de cardiologia intervencionista.  

Todos os indivíduos que participam do procedimento intervencionista devem possuir os 

dispositivos de proteção pessoal. Um avental especialmente desenhado para a prática que pode 

ser tubular com um cinto para a distribuição do peso ou um conjunto (jaqueta e saia) com uma 

proteção equivalente a 0,5 mmPb, que atenue aproximadamente 95% da radiação espalhada 

para 70 kV. Para a proteção do cristalino são necessários óculos com uma proteção equivalente 

a 0,25 mmPb e com blindagem lateral. Adicionalmente deve se incorporar o protetor de tireoide 

com uma proteção de 0,35 mmPb (ICRP, 2000). 

 

Tabela 2: 10 Recomendações para proteção de pacientes em fluoroscopia  

1. Maximizar na medida do possível, a distância entre o tubo de raios X e o paciente. 

2. Minimizar a distância entre o paciente e o intensificador de imagem. 

3. Minimizar o tempo de fluoroscopia. Arquivar os dados de tempo de fluoroscopia para cada 

paciente. 

4. Use fluoroscopia pulsada com a menor quantidade de pulsos possível para obter imagens com 

qualidade aceitável. 

5. Evite expor a mesma região da pele nas diferentes projeções. Mude o ponto de entrada do feixe 

girando o tubo em torno do paciente. 

6. Pacientes de maior espessura requerem um aumento da dose na superfície de entrada (Ka,e). 

7. Projeções oblíquas também aumentam o Ka,e. Note que o aumento do Ka,e aumenta a probabilidade 

de dano na pele. 

8. Evite o uso da ampliação. Diminuindo o campo visual em um fator 2, a dose é aumentada em um 

fator 4. 

9. Minimize o número de quadros e o número de séries a um nível clinicamente aceitável. Evite usar 

o modo de aquisição se é possível usar fluoroscopia. 

10. Use colimação. Colime o feixe de Raios X a área de interesse. 
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Tabela 3: 10 Recomendações para a proteção da equipe de trabalho em fluoroscopia  

1. Use dispositivos de proteção! 

2. Faça bom uso dos princípios: tempo – distância - blindagem  

Minimize o tempo. Maximize a distância o quanto seja possível clinicamente. Use blindagem 

3. Use os biombos de teto, as blindagens laterais e as cortinas plumbíferas abaixo da mesa ou saiote. 

4. Mantenha suas mãos fora do feixe primário de raios X em todo momento. 

5. Somente 1-5% da radiação que incide na entrada do paciente vai para o detector de imagem. 

6. Mantenha o tubo de raios X abaixo da mesa e não sobre ela. 

7. Use seu dosímetro pessoal 

8. Atualize periodicamente seus conhecimentos em proteção radiológica. 

9. Exponha suas dúvidas sobre radioproteção aos especialistas em proteção radiológica 

(especialistas em física médica). 

10. Lembre! 

- O controle de qualidade dos equipamentos de fluoroscopia permitirá trabalhar de forma segura. 

- Conheça seu equipamento. Utilizar as características do equipamento de maneira apropriada 

ajudará a reduzir a dose ao paciente e a equipe. 

- Use bombas injetoras de meio de contraste automáticas. 

 

As roupas de proteção pessoal precisam de um cuidado diário, desde a maneira adequada 

de pendurar, da limpeza e a inspeção periódica em busca de danos nos trajes de proteção.  

Outro sistema de blindagem para a proteção do operador são os elementos externos de 

proteção como o saiote e o biombo de teto, os quais também são fornecidos pelos fabricantes 

dos angiógrafos. O biombo móvel proporciona proteção para a equipe médica que fica dentro 

da sala de procedimentos. Estes elementos oferecem uma significativa proteção contra a 

radiação espalhada embora existam operadores que os consideram de difícil manipulação.  

O saiote proporciona uma proteção eficiente da parte inferior do operador em especial 

para as gônadas e seu uso deve ser habitual em todos os procedimentos intervencionistas. Por 

outro lado, o biombo de teto transparente oferece uma proteção significativa para a parte 

superior do operador, em especial a cabeça, a tireóide e o cristalino (NCRP, 2011). Para 

posicionar o biombo de teto, considere a origem da radiação espalhada pelo paciente desde o 

coração, em seguida coloque a proteção entre o paciente e o operador para atenuar a radiação. 

Um biombo de teto de 1 mmPb e óculos com uma proteção equivalente a 0,5 mmPb 

podem chegar a diminuir a radiação espalhada que atinge o cristalino em um fator 0,015 e 0,03, 

respectivamente (Vano, et al., 2008), ou seja, entre 2 e 3% (97 a 98% de atenuação) da radiação 

espalhada seria transmitida ao cristalino. Estes fatores podem variar de acordo a dinâmica do 
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procedimento e principalmente pela modificação da qualidade da radiação dispersa e o bom 

posicionamento do biombo de teto.  

Outros estudos mostram que os óculos com uma proteção de 0,75 mmPb podem atenuar 

entre 30 e 88% a radiação devida ao retroespalhamento da cabeça e ao ângulo de incidência da 

radiação. A pesquisa de McVey, et al., (2013) confirma que o retroespalhamento provocado 

pela própria cabeça do operador é a principal limitação para a redução da dose fornecida pelos 

óculos de proteção. Assim, o uso do biombo de teto é fortemente recomendado. 

O impacto do adequado uso dos elementos de proteção radiológica pode reduzir 

significativamente a exposição à radiação da equipe médica em cardiologia intervencionista 

minimizando, por exemplo, a opacidade do cristalino no operador. Por outro lado, a 

variabilidade no poder de atenuação dos elementos de proteção radiológica e a forma de realizar 

um determinado procedimento depende do operador. Portanto, a principal fonte de proteção, é 

a consciência e conhecimento que o operador tem do risco radiológico, muitas vezes 

subestimado. 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA E INFRAESTRUTURA 

 

4.1. Amostra 

 

Foram avaliados seis angiógrafos, sendo quatro angiógrafos em Belo Horizonte (MG), 

um angiógrafo em São Paulo (SP) e um angiógrafo em Piracicaba (SP). No angiógrafo da cidade 

de São Paulo foram realizadas somente as medições da qualidade da imagem. 

A Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia intervencionista, SBHCI, tem 

30 centros de formação no Brasil. No estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte a 

SBHCI tem cinco centros de formação em Hemodinâmica com um total de oito angiógrafos.  

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério de 

Saúde do Brasil (Tabela 4) o universo de angiógrafos (equipamento de raios X para 

hemodinâmica) no Brasil é de 818 dos quais 792 estão em uso (CNES, 2016). 
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Tabela 4: Quantidade de equipamentos de raios X para Hemodinâmica no Brasil, Minas Gerais e 

Belo Horizonte (2016). 

 

 Existentes Em uso Estabelecimentos 

Brasil 818 792 656 

Minas Gerais 82 82 72 

Belo Horizonte 22 22 16 
 

 

O CNES declara que no Brasil existem atualmente 666 médicos cardiologista 

intervencionista, dos quais 86 se encontram em Minas Gerais e 30 em Belo Horizonte. 

Devido à alta demanda no uso clínico dos angiógrafos e do tempo do médico ou 

tecnólogo para manipular o angiógrafo durante as medições, torna-se uma grande dificuldade a 

disponibilidade dos angiógrafos para aplicar o protocolo de medições desta tese, o qual teve um 

tempo de aplicação inicial de seis horas. No transcurso deste projeto se otimizou o tempo das 

medições entre 1 e 3 horas.  

 

 

4.2. Laboratório de Hemodinâmica 

 

As medições experimentais foram realizadas em cinco laboratórios de Hemodinâmica. 

Os hospitais participantes foram: Fornecedores de Cana (INCORPI) (SP), Madre Teresa (MG), 

Felício Rocho (MG), Luxemburgo (MG) e Escola Paulista de Medicina (SP); onde foram 

avaliados seis angiógrafos diferentes.  

Na Tabela 5 se apresentam as características dos angiógrafos avaliados. O teste de 

qualidade da imagem não foi utilizado no angiógrafo A5. No angiógrafo A7, somente foi feita 

a avaliação da qualidade da imagem, não obstante, não foi possível salvar as imagens no 

formato DICOM, necessário para realizar a avaliação da qualidade da imagem, porem os 

resultados não foram apresentados nesta tese.  

Cinco sistemas angiográficos estavam equipados com um detector flat-panel de silício 

amorfo e um sistema com intensificador da imagem. O campo de visão (FOV) do flat-panel foi 

de 20 e 25 cm na lateral e a diagonal, respectivamente. No intensificador de imagem utilizou-

se um FOV de 22 cm. Os modos de fluorosocopia típicos de trabalho são: fluorosocopia baixa 

(FL), normal (FN) e alta (FH); todos eles configurados em 15 pulsos/s. O modo de cine (CI) foi 

utilizado na taxa típica de 15 quadros/s. 



41 

 

Tabela 5: Características dos angiógrafos 

Código 

angiógrafo Marca Modelo 

Fabricação 

ano 

Tensão 

kV 

Corrente 

mA Detector 

Distância 

solo 

isocentro 

cm 

Distância 

foco 

detector 

cm 

FOV 

cm  

Largura 

do 

pulso 

ms 

A1 
General 

Electric  

Innova 

2100 IQ 
2011 

75 - 

120 

7,5 - 

75,5 
flat panel 108 60 20 7 - 10 

A2 Philips 
Allura 

FD10  
2008 

73 - 

120 

10,5 - 

739 
flat panel 113 67 25 5 

A3 Philips 
Allura 

FD10 
2008 

71 - 

120 

13,3 - 

855 
flat panel 113 67 25 5 

A4 
Philips 

Brasil 
prototipo 2013 63 - 97 

96,6 - 

998 

Intensificador 

de Imagem 
113 67 22 5 - 11,8 

A5 Philips 
Allura 

FD10  
2008 

71 - 

125 

13,2 - 

855 
flat panel 113 67 25 5 

A6 
General 

Electric  

Innova 

IQ 
2011 

63 - 

110 

13,4 - 

94 
flat panel 108 60 20 7 - 10 

A7 
General 

Electric  

Innova 

3100 IQ 
2011 62 - 81 

0,7 - 

125,5 
flat panel 108 60 20 4 - 7 

 

 

Durante as medições foram reproduzidas as condições clínicas de trabalho as quais 

foram obtidas utilizando o protocolo mais comum para pacientes entre 70 e 90 kg. Na Tabela 

5, observam-se as variações da voltagem, corrente, distância solo isocentro, distância foco 

câmara na entrada do simulador e largura de pulso usados no modo fluoroscopia e cine. Os 

angiógrafos avaliados utilizam uma filtração adicional de cobre que muda automaticamente 

para o cuidado do paciente. No equipamento Philips o valor de filtro de cobre aparece no 

monitor, os equipamentos GE não indicam qual é o valor da filtração adicional de cobre, embora 

o fabricante declare no manual do equipamento que o sistema Innova 2100 IQ possui filtros de 

0,0; 0,1; 0,3; 0,6 e 0,9 mmCu. Esses mesmos valores de filtração são utilizados pelo sistema de 

raios X Philips. 

 

 

4.3. Projeções angiográficas 

 

As projeções angiográficas referem-se ao modo de movimentação do arco C do 

angiógrafo com respeito ao paciente, para obtenção das imagens necessárias para o diagnóstico 

ou tratamento. O arco C gira em torno do isocentro do angiógrafo, onde é posicionada a 

estrutura de interesse para o operador, neste caso o coração. Com os avances dos procedimentos 

intervencionistas as projeções angiográficas tem se padronizado dentro das diferentes rotinas 



42 

 

clinicas, especialmente nos procedimentos diagnósticos. De acordo com o trabalho de Kuon et 

al., (2004) é possível calcular uma quantidade de 157 projeções tecnicamente viáveis em 

cardiologia intervencionista. Todas elas são variações e combinações de 3 projeções 

elementares, a ântero-posterior (AP, que pode variar no eixo sagital para cranial ou caudal), 

oblíqua anterior esquerda (LAO) e oblíqua anterior direita (RAO).  

Entre as diferentes disciplinas que utilizam raios X na medicina, ainda não há uma 

nomenclatura única para identificar as projeções nos procedimentos intervencionista, assim, à 

projeção AP em cardiologia intervencionista corresponde a projeção PA em radiologia 

intervencionista.  Isto se deve ao fato dos cardiologistas usarem como referência para as 

projeções o detector da imagem em relação ao paciente e os radiologistas o tubo de raios X. Em 

ambos os casos o feixe de raios X incide nas costas do paciente. 

Para as medições foram utilizadas pelo menos três projeções angiográficas, as quais 

correspondem às projeções que produzem as maiores taxas de dose de acordo com a literatura 

(Kuon et al., 2004; Vano et al., 2008; 2015). A nomenclatura utilizada para as projeções 

radiológicas em cardiologia intervencionista (Abbas, 2015) são: ântero-posterior (AP) (tubo de 

raios X embaixo da mesa, Figura 6b). A projeção AP é utilizada para a caracterização e 

comissionamento do sistema de raios X. Oblíqua anterior esquerda 90° (LAO90° ou LAT; 

braço do tubo de raios X horizontal) e obliqua anterior esquerda 45° com angulação caudal 

entre 26 e 30° (LAO45°CAU30° ou spider). Devido ao tempo limitado para obter as medições 

somente em alguns angiógrafos foi possível realizar outra projeção como a anterior obliqua 

esquerda 45° com angulação cranial 30° (LAO45CRA30) (Figura 6c). 

Placas de Polimetilmetacrilato (PMMA) de 30x30x5 cm foram utilizadas para construir 

uma espessura de 20 cm simulando um tórax adulto de 30 cm (Rassow, et al., 2000). O detector 

flat panel ou intensificador da imagem foi posicionado a 5 cm do PMMA, simulando as 

condições clinicas de trabalho com os pacientes. O objeto simulador da Universidade de Leeds, 

TOR 18-FG (TOR 18-FG, 2013) foi utilizado para a avaliação da qualidade da imagem; o objeto 

de teste foi posicionado no isocentro entre as placas do simulador de PMMA, como se observa 

na Figura 7. Para o analise da qualidade da imagem foi utilizado o software ImageJ 

(http://imagej.nih.gov/ij/index.html), de livre aceso na internet. 

 

http://imagej.nih.gov/ij/index.html
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Figura 6: Diferentes projeções utilizadas em cardiologia intervencionista, a) oblíqua anterior 

esquerda 90° (LAO90° ou LAT). b) ântero-posterior (AP).  c) oblíqua anterior esquerda 45° com 

angulação cranial 30° (LAO45CRA30). e d) oblíqua anterior esquerda 45° com angulação caudal entre 26 

e 30° (LAO45°CAU30° ou spider) 

  

No angiógrafo A3 foi possível realizar as medições para as projeções oblíqua anterior 

direita 35° com cranial 30° (RAO35CRA30), oblíqua anterior direita 35° com caudal 35° 

(RAO35CAU35) e oblíqua anterior direita 7° com cranial 25° (RAO7CRA25). 

 
 

4.4. Dose de entrada no paciente Ka,e. 

 

Nesta tese utilizou-se a terminologia proposta pela Comissão Internacional de Unidades 

e Medidas das radiações (International Commission on Radiation Unit and Measurements) 

(ICRU, 2005). A expressão “dose de entrada” é equivalente a Ka,e com fator de 

retroespalhamento (BSF).  

Um sistema dosimétrico Unfors Xi modelo 8201023-C Xi Platinum Plus com um 

detector de estado sólido modelo 8202031-HXi (RaySafe, 2013) foi utilizado para medir o 

kerma no ar na superfície de entrada no simulador, Ka,e com BSF nas projeções AP e LAT para 

os diferentes modos de operação do angiógrafo. A incerteza total foi de 8 % (k=2, 95% nível 

de confiança) (IAEA, 2007).  

A distância do foco ao detector de estado sólido na entrada do simulador de PMMA para 

a projeção AP variou entre 60 a 67 cm dependendo do angiógrafo, a distância do isocentro ao 

chão variou entre 108 e 113 cm e a distância do foco ao detector da imagem variou entre 90 e 

a b 

c d 
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100 cm dependendo do angiógrafo (Tabela 5 e Figura 7). Para a comparação desses resultados 

com outras publicações, um BSF de 1,3 foi utilizado para calcular o Ka,e (ICRU, 2005).  

 

4.4.1. Produto kerma área no paciente 

 

Todos os angiógrafos avaliados estão equipados com uma câmara de transmissão 

integrada, dentro do cabeçote do tubo de raios X no colimador para medir o produto kerma área 

PKA e o kerma no ar incidente Ki no ponto de referência intervencionista.  

Para estimar a dose no paciente deve-se considerar a atenuação e a dispersão dos raios 

X gerados pela mesa e o colchonete onde se posiciona o paciente. Considerando este fato a 

calibração da câmara do PKA depende de cada um dos angiógrafos, portanto, essa câmara deve 

ser calibrada in-situ para corrigir as leituras do PKA e Ki fornecidas pelo próprio angiógrafo.  

O valor do PKA se observa nos monitores que estão dentro da sala de hemodinâmica. 

Esses valores foram registrados durante a irradiação do simulador no modo de fluorosocopia e 

cines disponíveis em cada angiógrafo. Por outra parte, os valores de PKA e Ki são registrados 

no arquivo do procedimento no formato DICOM.  

O valor de PKA apresentado nos monitores do Serviço de Hemodinâmica, foi 

correlacionado com o valor de dose no operador (H*(10)) para cada uma das projeções 

utilizadas. 

O fator de correção do PKA foi calculado somente para o angiógrafo A3.  Não foi 

calculado para os outros angiógrafos pelo tempo limitado para realizar a avaliação da dose no 

operador. Considerando que o PKA estima a dose no paciente, e para facilitar a comparação dos 

resultados desta tese com outras pesquisas (Vano et al., 2013b; Vanhavere et al; 2011) os 

valores de PKA não foram corrigidos pelo fator de correção produzido pela atenuação da mesa 

onde se posiciona o paciente.  

 

 

4.5. Dose de radiação espalhada no operador 

 

Para a exposição do pessoal médico, a radiação espalhada foi medida usando um sistema 

Unfors Xi modelo 8201023-C Xi com um detector de estado sólido modelo 8202062-CXi 

survey detector (RaySafe, 2013), calibrado pelo fabricante em H*(10).  

Para o registro da dose no operador o equivalente de dose ambiental H*(10) foi utilizado 

para estimar o equivalente de dose numa profundidade de 10 mm na esfera ICRU considerando 
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um campo expandido e alinhado (ICRU, 2005). O campo expandido e alinhado é somente 

requerido para a definição da grandeza e não é relevante para as medições obtidas com o 

monitor de área (IAEA, 2000). A incerteza total foi de 9 % (k=2, com 95% de nível de 

confiabilidade) (IAEA, 2007). 

Para a exposição do operador, as medições foram obtidas para as diferentes projeções 

angiográficas anteriormente mencionadas para os diferentes modos de operação utilizados na 

fluoroscopia e no cine. O detector para medir a radiação espalhada na altura do cristalino foi 

posicionado na posição típica onde o cardiologista se localiza para realizar o procedimento (1m 

desde o isocentro e 1,7m desde o solo, Figura 7) reproduzindo as condições clinicas dos 

procedimentos e assim estimar a dose no cristalino sem a blindagem de teto e com saiote. 

Apenas dois centros tinham o biombo de teto e foi possível medir com este dispositivo nos 

angiógrafos A3 e A4. A Figura 7 mostra a montagem com os detectores, o simulador de PMMA, 

o objeto de teste e os elementos externos de proteção (biombo de teto e o saiote). 

 

 
Figura 7 Montagem experimental no laboratório de hemodinâmica utilizando um simulador de 

30x30 cm e 20 cm de espessura de PMMA, para medir a dose de entrada no simulador (a). Detector para 

medir a dose espalhada (b). O biombo de teto é a estrutura (C) e o detector flat panel (FD). 

 

O documento técnico 1731 da IAEA (2013b) declara que o método com maior exatidão 

para monitorar a dose equivalente no cristalino é a medição do equivalente de dose pessoal 

(individual) na profundidade de 3mm, Hp(3). Como este procedimento pode ser impraticável, 

outros métodos podem ser utilizados para avaliar Hp(3) através de Hp(10) ou Hp(0,07), ou 

monitores para a medição de H*(10). O valor de H’(10, 0°) é igual a H*(10) (Dietze, 2001). 

Test Leeds 
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A norma ISO 4037-3 (1999) descreve os métodos e os coeficientes de conversão que 

devem ser usados para determinar a resposta dos monitores de radiação. Considerando os 

coeficientes de conversão de kerma no ar para o equivalente de dose ambiental e do kerma no 

ar para o equivalente de dose pessoal é possível aplicar um fator de conversão de 1,09 e 1,10 

(Hp(10)/H*(10)) para estimar o Hp(10) desde H*(10) para os feixes de radiação de referência 

específicos para a série de feixe estreito (narrow spectrum) dedicados para a proteção 

radiológica N80, N100 e N120, respectivamente. 

 

4.6. Calibração do detector 

 

O uso do Hp(3) para estimar a dose no cristalino foi introduzido pela ICRU (1985) na 

publicação N°39 e recomendado pelo ICRP 60 (1991). Como foi explicado no item 3.7. (“O 

cristalino e as grandezas para a monitorização da dose”) é possível utilizar Hp(10), Hp(0,07), 

H’(3), H’(0,07)) ou H*(10) para estimar a dose no cristalino. 

Ainda não estão disponíveis os coeficientes de conversão para correlacionar o 

equivalente de dose para diferentes profundidades, por exemplo, o Report 57 da ICRU, traz 

fatores de conversão apenas para Hp(10) e Hp(0,07); o padrão ISO12794, por sua vez, apresenta 

fatores de conversão para Hp(3) apenas para uma energia média e quatro ângulos diferentes e 

utilizando o simulador slab. (Borges, et al., 2013).  

A norma ISO 4037-3 (1999) descreve os métodos e determina os coeficientes de 

conversão que deveriam ser utilizados para determinar a resposta dos monitores de área e 

dosimetria pessoal (individual). Considerando os fatores de conversão de kerma no ar para o 

equivalente de dose ambiental e kerma no ar para o equivalente de dose individual para uma 

profundidade de 10 e 0,07 mm é possível calcular os fatores de conversão (Tabela 6) para 

estimar Hp(10) e Hp(0,07), a partir do H*(10) para um ângulo de 0° de incidência utilizando a 

radiação de referência específica para a série de feixe estreito (narrow) N60, N80, N100 e N120, 

respectivamente, específico para a proteção radiológica.  
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Tabela 6: Fator de conversão de H* para Hp(d) para um ângulo de 0°, calculados da norma ISO 

4037-3 (1999) 

Radiação 

de 

referência 

Potencial 

Tubo       

(kV) 

factor 

Hp(10, 0°) 

/H*(10) 

factor 

Hp(0,07; 0°) 

/H*(10) 

N60 60 1,04 0,97 

N80 80 1,09 0,99 

N100 100 1,10 1,01 

N120 120 1,10 1,02 

 

 

4.6.1. Calibração do detector Unfors survey 

  

A calibração do sistema Unfors Xi modelo 8201023-C Xi com o detector de estado 

sólido modelo 8202062-CXi survey detector (Figura 8), com um tempo de resposta de 0,5 s e 

faixa de energia entre 13 keV a 1,25 MeV foi calibrado no Laboratório de Calibração do Centro 

de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear CDTN/CNEN. As qualidades da radiação e o 

arranjo para a calibração cumprem com os padrões da ISO 4037-1, 2 e 3. Foram utilizadas as 

radiações de referência para o feixe estreitos específicos para proteção radiológica N60, N80 e 

N100, as quais foram implantadas no Laboratório (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Características das radiações de referências para o feixe estreito utilizados no 

Laboratório para a calibração a 1,5 m. 

Radiação 

de 

referência 

E     

(keV) 

Potencial 

Tubo       

(kV) 

Filtração 

adicional    (mm) 

Taxa de 

kerma 

(uGy/min) 

N60 48 60 0,6 Cu + 3,82 Al 239,13 

N80 65 80 2,0 Cu + 3,82 Al 90,91 

N100 83 100 5,0 Cu + 3,82 Al 89,09 

 

 

 O sistema de referência do laboratório para a grandeza H*(10) consta de uma câmara 

marca NE technology, modelo 2575 C de 600cc (Figura 8) junto com o eletrômetro marca PTW 

modelo Unidos E. O sistema é diretamente rastreável ao padrão secundário do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD) com uma incerteza de 2,7 % com um intervalo de confiança 

de 95%.  
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Figura 8: Montagem do sistema de calibração, a esquerda o tubo de raios X do ISOVOLT 320 

HS. O detector da direita corresponde a câmara de referência NE technology. No centro o detector de 

estado sólido Unfors CXi survey detector. 

 

Foi utilizado um sistema de raios X industrial marca Seifert-Pantak Agfa, modelo 

ISOVOLT 320 HS (Figura 8). Este equipamento utiliza alta frequência e tem uma filtração 

inerente de 7,0 mm Be com uma tensão entre 5 a 320 kV de potencial constante e uma variação 

de corrente de 0,1 a 45 mA.    

A calibração foi feita pelo método de substituição (IAEA, 2000) (método N°1). Os 

monitores de radiação foram posicionados no ponto de referência a 1,5 m do ponto focal no 

centro do feixe de radiação e foram realizadas 7 exposições de 60 s cada uma.  

Os valores médios de taxa de kerma no ar para as radiações de referência ISO com feixe 

estreito N60, N80 e N100 foram 239,13; 90,91 e 89,09 uGy/min, respectivamente (Tabela 7).  

Os valores registrados para a taxa de kerma no ar e a dependência angular do detector 

durante a calibração se observam no capitulo Resultados e Discussão nas Tabelas 10 e 11, 

respectivamente. As incertezas relativas combinadas e expandidas foram calculadas de acordo 

com o documento TRS N°457 (2007) e o documento N°1498 Human Health series 4 da IAEA 

(2011c). A incerteza padrão expandida foi de 9 % (Tabela 8).  
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Tabela 8: Estimativa das incertezas para a medição da taxa de kerma no ar do detector Unfors 

CXi survey detector. 

Fonte de incerteza Valor (%) Tipo Distribuição 

Fator Calibração 2,7 B Normal 

Dep. Energética 2,0 B Normal 

Direção radiação incidente 1,5 A Retangular 

Leituras 0,2 A Retangular 

Posição do detector 2,5 A Retangular 

Estabilidade longo prazo 0,5 A Retangular 

Incerteza padrão combinada relativa k=1 4,5     

Incerteza padrão expandida k=2 9,0     

 

 

 

4.6.2. Confiabilidade do detector Unfors HXi dose paciente 

 

O sistema dosimétrico Unfors Xi modelo 8201023-C Xi Platinum Plus com um detector 

de estado sólido modelo 8202031-HXi (Figura 9); foi calibrado pelo fabricante em maio do ano 

2012 declarando uma incerteza de 5% e um desvio máximo da leitura da dose durante a 

calibração de 2%.  

No Laboratório de Calibração do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

CDTN/CNEN; utilizando o sistema de raios X industrial marca Seifert-Pantak Agfa, modelo 

ISOVOLT 320 HS, descrito no item 4.3.1.; foram desenvolvidas entre os anos 2013 e 2014, 

duas dissertações do programa de mestrado do CDTN (Borges, et al., 2013; Guimaraes, et al., 

2014). Estas dissertações demostram a coerência e confiabilidade metrológica do detector 

Unfors Xi modelo 8201023-C Xi Platinum Plus. 

Ambas dissertações comparam o desempenho do detector Unfors Xi plus com a câmara 

de ionização Radcal 10X6, volume de 6 cm3, módulo digitalizador e software Accu-Gold para 

diferentes qualidades de radiação.  Na dissertação de Guimarães, et al., são utilizados os padrões 

da IEC 61267 para a qualidade da radiação RQR e RQA. Os resultados mostram que a incerteza 

padrão expandida para o detector Unfors Xi foi de 2,7 % com um intervalo de confiança de 

95%. A diferença relativa em relação a câmara Radcal 10X6 variou entre 0,5 a 1,6% para as 

qualidades RQR 4, 6 e 10. A diferença relativa para as qualidades RQA 5, 7 e 9 variou entre 0 

e 2,1%  
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Figura 9: Sistema de detecção Unfors Xi platinum plus com o detector HXi para medição do Ka,e 

no paciente. 

 

As incertezas relativas combinadas e expandidas foram calculadas de acordo com as 

séries de reporte técnico N°457 (2007) e o reporte N°1498 Human Health series 4 da IAEA 

(2011c). A incerteza padrão expandida foi de 8 % (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Estimativa das incertezas para a medição da taxa de kerma no ar na superfície de 

entrada para o paciente utilizando o detector Unfors HXi para fluorosocopia. 

Fonte de incerteza Valor (%) Tipo Distribuição 

Fator Calibração 2,7 B Normal 

Dep. Energética 1,8 B Normal 

Direção radiação incidente 1,5 A Retangular 

Leituras 0,2 A Retangular 

Posição do detector 1,0 A Retangular 

Fator retrodispersão 1,5 B Retangular 

Estabilidade longo prazo 0,3 A Retangular 

Incerteza padrão combinada relativa k=1 4,0     

Incerteza padrão expandida k=2 8,0     

 

 

 

4.6.3. Dependência angular. 

 

Para a avaliação da dependência angular, os detectores Unfors HXi e Survey detector 

foram colocados a 1,5 m do ponto focal, no centro do feixe de raios X (Figura 10). Os ângulos 

do goniômetro variaram de 15° em 15° entre -60° e 60° e entre 0° e 60° para os detectores 

Unfors HXi e Survey detector, respectivamente, utilizando um goniômetro de alta precisão. 

Foram realizadas 5 exposições de 30 s e 1 minuto para cada ângulo para o detector Unfors Xi 
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e survey, respectivamente; utilizando as radiações de referência RQR5 e ISO N80 para cada 

detector, respectivamente. Foram registrados os valores de kerma no ar e taxa de kerma no ar 

para a dependência angular dos detectores, os quais se observam no capitulo Resultados e 

Discussão, Tabela 11 e 12 respectivamente. 

 

 
Figura 10 Montagem experimental para a dependência angular dos detectores Unfors HXi e survey 

detector. 

 

 

 

4.7. Qualidade da Imagem 

 

Para a avaliação da qualidade da imagem no modo cine e fluorosocopia, utilizou-se um 

objeto de teste desenvolvido pela Universidade de Leeds, modelo TOR 18-FG. O objeto teste 

foi posicionado no isocentro do sistema de angiografia, no meio do simulador de PMMA, 

utilizando a mesma configuração do item 4.5. Figura 7.  

A análise da qualidade da imagem foi feita numericamente utilizando o software “image 

J” de livre disposição na internet (http://imagej.nih.gov/ij/index.html). Os cálculos foram 

realizados em um notebook Toshiba, modelo Satellite, L45-B4182SM, utilizando uma planilha 

Excel. 

http://imagej.nih.gov/ij/index.html
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O objeto de teste TOR 18-FG tem 18 círculos de baixo contraste de 8 mm de diâmetro 

cada um, com diferentes espessuras de metal que decrescem exponencialmente. A faixa de 

contraste vai de 0,009 até 0,167 (em relação ao fundo). Um padrão de barras metálicas para a 

análise da resolução espacial com 21 séries de pares de linhas com resoluções de alto contraste 

de 0,5 a 5 pares de linhas/mm (pl/mm) foi utilizado. 

A análise da qualidade da imagem foi desenvolvida no angiógrafo A5. O tamanho da 

matriz usada para o registro das imagens (formato DICOM), foi de 512x512 e 8 bits, 

tipicamente usado em cardiologia, e gravadas em um CD. A avaliação numérica da qualidade 

da imagem foi feita em cada uma das imagens obtidas no angiógrafo A6, para cada uma das 

séries registradas nos modos FL, FN e CI; foram avaliadas 206, 181 e 294 imagens, 

respectivamente. 

 A área da região de interesse (ROI) retangular para todas as imagens foi de 100 pixels. 

O valor médio do pixel (VMP) na ROI e seu desvio padrão (DP) foram utilizados para a 

avaliação dos parâmetros numéricos da qualidade. A primeira imagem das séries para o modo 

FL e FN não foram utilizadas, pois apresentava uma variabilidade notória da qualidade da 

imagem, devido ao processo de estabilização do controle automático de exposição (ou brilho 

neste caso) para uma determinada técnica radiográfica.  

A qualidade da imagem foi avaliada utilizando os dez primeiros círculos de baixo 

contraste (faixa de contraste de 16,9 a 3,9%) e o sétimo padrão de barras (resolução espacial de 

alto contraste) equivalente a 1,25 pl/mm do teste TOR 18-FG. Foram utilizados os seguintes 

parâmetros: Ruído (R) (Huda et al., 2003), Diferença razão sinal ruído (SdNR) (Samei et al., 

2005), Razão sinal ruído (SNR) (Vano, et al., 2008), Resolução espacial de alto contraste 

(HCSR) (Vano, et al., 2010), Figura de mérito (FOM) (Samei, et al., 2006), Razão sinal 

contraste (CNR) e Contraste (CO) (Doyle, et al., 2006). Estes parâmetros numéricos foram 

definidos como: 

 

1. Ruído, R: 

𝑅 =
𝐷𝑆𝐵𝐺

𝐵𝐺
                 (1) 

Onde DSBG é o desvio padrão dos pixels contidos em uma região de interesse retangular 

perto do primeiro círculo de baixo contraste (ROI 2), observar Figura 11. BG é o nível de fundo 

(background) que corresponde ao valor médio dos pixels contidos na região de interesse 

retangular perto do primeiro círculo de baixo contraste (ROI 2) (Figura 11). O tamanho do ROI 

1 e ROI 2 são iguais. 
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Figura 11 Imagem do test Leeds TOR 18-FG e os diferentes ROIs utilizados para os cálculos. 

 

 

2. Diferença razão sinal ruído, SdNR: 

 

𝑆𝑑𝑁𝑅 =
|𝐵𝐺−𝑅𝑂𝐼|

𝐷𝑆𝐵𝐺
              (2) 

Onde ROI é o valor médio dos pixels contidos na região de interesse retangular dentro 

do primeiro círculo de baixo contraste (ROI 1).  

 

3. Razão sinal ruído, SNR: 

𝑆𝑁𝑅 =
|𝐵𝐺−𝑅𝑂𝐼|

√𝐷𝑆𝐵𝐺
2 +𝐷𝑆𝑅𝑂𝐼

2

2

                (3) 

Onde DSROI é o desvio padrão dos pixels contidos na região de interesse retangular 

dentro do primeiro círculo de baixo contraste (ROI 1).  

 

4. Resolução espacial de alto contraste, HCSR: 

 

𝐻𝐶𝑆𝑅 = 𝐷𝑆1 − 𝐷𝑆2           (4) 

Onde DS1 é o desvio padrão dos pixels contidos na ROI 3 (figura 11), dentro do sétimo 

grupo (eleição arbitraria para facilitar a comparação com outros estudos) (Figura 11). O desvio 

padrão DS2 do pixel contidos na ROI 4, posicionado na periferia dos grupos de alto contraste 

que representa o ruído dessa área. 
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5. Figura de mérito, FOM: 

 

𝐹𝑂𝑀1 =
𝑆𝑑𝑁𝑅2

𝐾𝐴𝑆𝐸
                    (5) 

𝐹𝑂𝑀2 =
𝐻𝐶𝑅𝑆2

𝐾𝐴𝑆𝐸
                    (6) 

Onde Ka,e é medido na superfície de entrada no PMMA.  

 

6. Razão sinal contraste, CNR, e Contraste, CO: 

𝐶𝑁𝑅 =
|𝐵𝐺−𝑅𝑂𝐼|

√𝐵𝐺
                    (7) 

𝐶𝑂 =
|𝐵𝐺−𝑅𝑂𝐼|

𝐵𝐺
                       (8) 

BG e ROI já foram definidos nas equações 1 e 2. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Calibração e dependência angular do detector Unfors survey 

 

Os resultados da calibração e da dependência angular do detector Unfors survey são 

apresentados nas Tabelas 10 e 11.  

Na Tabela 10, os fatores de correção variaram entre 0,95 e 1,02 para as diferentes 

tensões. A resposta do detector é muito boa para as diferentes energias avaliadas com uma 

imprecisão menor que 5% com respeito ao valor de referência para 80 kV.  

 

Tabela 10: Taxa de kerma e fator de correção para o detector Unfors survey, para as radiações de 

referencia N60, 80 e 100 a 1,5 m do ponto focal. 

Radiação 

de 

referencia 

Tensão 

(kV) 

Corrente 

(mA) 

Taxa de 

kerma 

detector 

(uGy/s) 

Taxa 

kerma 

referência 

(uGy/s) 

Fator 

correção 

N60 60 6 239,13 239,13 1,00 

N80 80 5 95,53 90,91 0,95 

N100 100 10 87,68 89,09 1,02 
 

 

Na Tabela 11, se apresentam os resultados para a dependência angular. Quando se 

aumenta o ângulo de incidência a resposta do detector subestima o valor de dose comparado 

com a incidência frontal de 0°.  O detector tem um bom comportamento tanto no modo taxa 

como no modo integrado, com uma diferença menor que 0,4% para tempos de exposição de 1 

minuto.  

   

Tabela 11: Dependência angular do detector Unfors survey, ângulos de incidência, taxa e 

equivalente de dose ambiental H* para a radiação de referência N80 

Radiação 

de 

referencia 

Tensão 

(kV) 

Ângulo 

incidência 

(°) 

Taxa de 

H*(10) 

media 

(uSv/min) 

H*(10) 

media 

(uSv) 

Diferença 

modo taxa     

(%) 

Diferença 

modo 

dose    

(%) 

N80 80 

60 125,42 62,06 30,3 30,4 

45 153,46 76,07 14,8 14,7 

30 176,08 87,26 2,2 2,1 

15 183,74 91,35 -2,1 -2,5 

0 180,02 89,15 0,0 0,0 

 

De acordo com a norma ISO 4037-2 o erro introduzido pela imprecisão na orientação 

do detector não deveria ser maior que 2%. O desempenho do dosímetro eletrônico para o ângulo 
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de incidência da radiação X entre 0° a 60° não pode ultrapassar o 20% (IAEA, 2000). Na 

montagem experimental desta tese no laboratório de Hemodinâmica a incidência de raios X no 

detector não ultrapassa os 30°, porem a maior diferença seria de 2,2%. 

 

5.2. Dependência angular do detector Unfors HXi dose paciente 

 

Os resultados da dependência angular do detector Unfors HXi para estimar a dose no 

paciente se apresentam na Tabela 12. O detector apresenta uma boa resposta para ângulos 

menores que 30°, com uma imprecisão menor que 5% em relação ao ângulo de 0°, usando 

tempos de exposição de 30s, embora o ângulo positivo de 30° apresente uma diferença de 33% 

em relação ao ângulo de 0°. Porém, precauções devem de ser tomadas se a incidência da 

radiação no detector é maior que 30°. Para os ângulos de 30 e 45° tem perda de simetria da 

resposta do detector.  

Com a geometria utilizada na montagem experimental, no laboratório de 

Hemodinâmica, temos estimado na prática, que o erro introduzido pela imprecisão na 

orientação do detector para medir o Ka,e no simulador não foi maior que 15°.   

 

Tabela 12: Dependência angular do detector Unfors HXi, ângulos de incidência, taxa de kerma, 

kerma no ar e diferenças respeito ao ângulo de 0°, para a radiação de referência RQR6 

Radiação 

de 

referencia 

Tensão 

(kV) 

Angulo de 

incidência 

(°) 

Taxa de 

kerma 

média 

(mGy/min) 

kerma 

média 

(mGy) 

Diferença 

taxa 

 (%) 

Diferença 

kerma 

 (%) 

RQR6 70 

60 0,57 0,29 98 98 

45 4,41 2,20 85 86 

30 20,22 10,12 33 33 

15 30,43 15,21 0 0 

0 30,40 15,20 0 0 

-15 30,31 15,14 0 0 

-30 28,99 14,47 5 5 

-45 13,97 6,97 54 54 

-60 1,14 0,57 96 96 

 

 

5.3. Laboratório Hemodinâmica 

 

A principal fonte de radiação dispersa é o paciente. Vários fatores podem modificar os 

riscos da radiação do pessoal médico, mas se a dose de radiação no paciente é elevada o nível 

de radiação espalhada também será elevada (Figuras 12 até 19) (Vano, 2006).  
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Na Tabela 13 observa-se a taxa de Ka,e no paciente para a projeção AP nos seis 

angiógrafos avaliados, utilizando 20 cm de PMMA e um FOV entre 20 a 25 cm e os valores de 

referência proposto no SRS N°59 (IAEA, 2009), para a caracterização do angiógrafo.  

Os valores da media, mediana e percentil 75 (Perc 75) foram calculados somente para 

os angiógrafos A1, A2, A3, A5 e A6. A Tabela 14 apresentam a primeira proposta de referência 

do Ka,e no modo cine e fluoroscopia para a caracterização dos angiógrafos utilizados em 

cardiologia intervencionista no Brasil. 

 O angiógrafo A4 presenta um desajuste entre os modos de operação; a fluoro baixa tem 

uma taxa de dose maior que no modo fluoro médio. Além disso, este angiógrafo corresponde a 

um protótipo que está em fase de experimentação e que ainda não tem sido comercializado no 

Brasil. Por esses motivos não serão considerados os valores de A4 para calcular a media, 

mediana e Perc 75. 

 

Tabela 13: Taxa de kerma na superfície de entrada (simulador)  Ka,e, para a projeção AP em seis 

angiógrafos (A1, A2, A3, A4, A5 e A6 ) para os diferentes modos de fluoroscopia e cine. 
 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 
IAEA SRS 

59 

Modo aquisição 
Taxa kerma na superficie de entrada no simulador,  

AP mGy/min 

fluoro baixa 13,28 16,74 15,05 47,45 17,19 15,4 12 

fluoro normal 38,56 34,52 28,57 32,42 30,66 40,4 30 

fluoro alta  42,13 36,34 31,66 41,31  98 

cine 281,81 204,28 183,92 137,67 188,14 240,01 337 
 

  
Tabela 14: Primeira proposta de referência do Ka,e no modo cine e fluorosocopia para a 

caracterização dos angiógrafos na projeção AP para cardiologia intervencionista 

  Media Mediana Perc 75 

Modo 

aquisição 

Taxa kerma no ar na superficie 

de entrada, AP mGy/min 

fluoro baixo 16 15 17 

fluoro normal 35 35 39 

fluoro alta 40 41 42 

cine 220 204 240 

 

A maior taxa de Ka,e foi de 47,45 mGy/min e 281,81 mGy/min para fluorosocopia e 

cine, respectivamente. As maiores diferenças percentuais para cada modo de fluorosocopia 

baixa, normal, alta e cine foram de 23, 29, 14 e 35%, respectivamente. Isto mostra que existe 

um potencial de otimização para a fluorosocopia normal e cine. 
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 Os angiógrafos A1 e A6 por desenho de fábrica somente têm dois modos de 

fluoroscopia, o valor de Ka,e no modo normal é similar aos valores de fluorosocopia alta dos 

outros angiógrafos. Também registraram o menor valor de fluoroscopia baixa.  

Na Tabela 13, o angiógrafo A4 está descalibrado pois a taxa de dose no modo 

fluorosocopia baixa é maior que as taxas no modo normal e alto. No modo cine o menor valor 

de Ka,e foi para o angiógrafo A4. É necessário avaliar a qualidade da imagem e verificar se as 

imagens têm qualidade diagnóstica com esse nível de taxa de Ka,e.  

Comparando os resultados da taxa de Ka,e das Tabela 13 e 14 com os valores indicados 

no SRS N°59 da IAEA (IAEA, 2009) (Tabela 13) utilizando uma metodologia similar para 20 

cm de PMMA; os valores médios de FH e CI desta tese são inferiores em 59 e 35 %, 

respectivamente e somente os valores médios de FL e FN são superiores em 29 e 15 %, 

respectivamente.  

A taxa de Ka,e do angiógrafo A2, 3 e 5 são similares às publicadas por Ubeda, et al. para 

o mesmo sistema de raios X (Ubeda, et al., 2011). O conhecimento da taxa típica de Ka,e para 

cada angiógrafo é essencial para a otimização dos sistemas de raios X e o aprimoramento da 

proteção do paciente e do staff. 

 

 

5.3.1. Correlação entre a taxa do Ka,e e a taxa de radiação espalhada no 

operador 

 

As figuras 12 até 19 mostram uma boa correlação entre taxa de Ka,e no paciente e a taxa 

de radiação espalhada na altura do cristalino do cardiologista, medido nas projeções AP e LAT, 

considerando todas as projeções juntas ou em separado, sem o biombo de teto para todos os 

angiógrafo avaliados. 
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Figura 12: Correlação entre a taxa de dose na entrada do simulador Ka,e e a taxa de dose de 

radiação espalhada no cristalino considerando todas as projeções no angiógrafo A1. 

 

 

 
Figura 13: Correlação entre a taxa de dose na entrada do simulador Ka,e e a taxa de dose de 

radiação espalhada no cristalino para cada uma das projeções no angiógrafo A1 
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Figura 14: Correlação entre a taxa de dose na entrada do simulador Ka,e e a taxa de dose de 

radiação espalhada no cristalino para a projeção AP no angiógrafo A2 

 

No caso do angiógrafo A3 foi possível realizar as medições utilizando o biombo de teto 

e o saiote de proteção. A figura para esse caso se apresenta no item 5.3.4. 

 

 

 
Figura 15: Correlação entre a taxa de dose na entrada do simulador Ka,e e a taxa de dose de 

radiação espalhada no cristalino para a projeção AP no angiógrafo A4. 
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Figura 16: Correlação entre a taxa de dose na entrada do simulador Ka,e e a taxa de dose de 

radiação espalhada no cristalino para cada projeção no angiógrafo A5. 

 

 

 
Figura 17: Correlação entre a taxa de dose na entrada do simulador Ka,e e a taxa de dose de 

radiação espalhada no cristalino considerando todas as projeções no angiógrafo A5. 
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Figura 18: Correlação entre a taxa de dose na entrada do simulador Ka,e e a taxa de dose de 

radiação espalhada no cristalino para cada projeção no angiógrafo A6. 

 

 

 
Figura 19: Correlação entre a taxa de dose na entrada do simulador Ka,e e a taxa de dose de 

radiação espalhada no cristalino considerando todas as projeções no angiógrafo A6. 
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obtendo um coeficiente de determinação R2 que correlaciona a taxa de radiação dispersa na 

altura do cristalino e a taxa de Ka,e de 0,8746 e 0,9684, respectivamente.  

O estudo de Ubeda, et al., (2010), também obteve valores de R2 maiores que 0,987 

quando correlaciona a taxa de dose no paciente com a taxa de radiação espalhada, utilizando 

uma metodologia similar.  

Essa boa correlação se explica, em parte, porque durante as medições mantem-se 

constante o tamanho do paciente, a distância foco - flat panel, os pulsos de fluoroscopia, a 

velocidade de aquisição, o tamanho do campo, a colimação não muda, não há intervenção do 

operador nem uso inadequado do biombo de teto. Considerando que os angiógrafos são sistema 

de raios X muito estáveis, onde a repetitividade da taxa de dose não pode variar mais que 10% 

(SEFM, 2011) e considerando a geometria estável desta metodologia para cada projeção, o 

valor de R2 menor que 0,7 poderia indicar um desempenho não otimizado do angiógrafo 

(Leyton, et al., 2014b).  

Também é possível avaliar, com base nas figuras 12 a 19, que para uma taxa máxima 

de Ka,e no paciente de 100 mGy/min a taxa de dose no cristalino do cardiologista varia entre 1,0 

a 2,6 mSv/h com uma média de 1,8 mSv/h sem biombo de teto.  

As maiores taxas de Ka,e são obtidas no modo cine, principalmente pelo aumento 

considerável da corrente do tubo para realizar o registro da imagem, a qual pode chegar a ser 

65 vezes maior que a corrente (mA) no modo fluoroscopia e também depende da projeção como 

se verá no item 5.3.3.  

Um fator multiplicativo médio de 0,024 ((mSv/h)/(mGy/min)) correlaciona a taxa do 

Ka,e no paciente (em mGy/min) com a taxa de radiação espalhada na altura do cristalino 

(mSv/h), com uma faixa de 0,018 a 0,03 dependendo da projeção e sem o uso do biombo de 

teto. Esse fator de 0,024 poderia ser usado como uma ferramenta prática, como uma primeira 

aproximação para estimar o nível da taxa de dose proveniente da radiação espalhada na altura 

do cristalino do cardiologista, baseado na taxa de Ka,e do paciente que se observa no monitor 

interno da sala de hemodinâmica, onde o médico operador visualiza as imagens.  

Os angiógrafo onde foi possível medir para várias projeções (Figuras 13, 16 e 18), por 

exemplo a projeção LAT, é possível avaliar taxas de Ka,e no paciente superiores aos 

1000mGy/min (1 Gy/min) gerando taxas de radiação espalhada no operador superiores a 

20mSv/h.  

O maior valor da taxa do Ka,e foi de 1762 mGy/min no modo CI, associado a uma taxa 

de radiação dispersa de 28 mSv/h para a projeção LAT no angiógrafo A5 (Figura 16). Este valor 

foi elevado pela própria configuração do angiógrafo, mas principalmente porque a distância 
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foco detector diminuiu para 58 cm. Porém, o fator multiplicativo que correlaciona ambas 

medições foi de 0,016 [(mSv/h)/(mGy/min)]. 

  

5.3.2. Correlação entre PKA e a dose de radiação espalhada no operador 

 

Nas figuras 20 a 26, mostram uma boa correlação linear entre o PKA no paciente e a dose 

de radiação espalhada em H*(10) medido na altura do cristalino do cardiologista para diferentes 

projeções, com e sem o biombo de teto, para os angiógrafo A 1, 3, 5 e 6.  

Quando considerada cada projeção por si só o valor de R2 é superior a 0,9882. Quando 

consideradas todas as projeções juntas o valor de R2 diminuiu, variando entre 0,6994 e 0,8494 

(Figuras 21, 24 e 26). Estes valores de R2 mostra uma boa correlação linear entre o PKA e a 

radiação espalhada na altura do cristalino. 

Nas figuras 20 até 26 cada ponto corresponde a medição feita no modo FL, FN, FH e 

CI, portanto para cada projeção apresentan-se 4 pontos, da mesma maneira que foi explicado 

para o caso da taxa do Ka,e.  

 

 

 
Figura 20: Correlação entre o PKA do paciente e a dose de radiação espalhada no cristalino do 

operador considerando cada uma das projeções no angiógrafo A1. 
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Figura 21: Correlação entre o PKA do paciente e a dose de radiação espalhada no cristalino do 

operador considerando todas as projeções no angiógrafo A1. 

 

 
Figura 22: Correlação entre o PKA do paciente e a dose de radiação espalhada no cristalino do 

operador considerando a projeção AP no angiógrafo A3. 

 

 
Figura 23: Correlação entre o PKA do paciente e a dose de radiação espalhada no cristalino do 

operador considerando cada uma das projeções no angiógrafo A5. 
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Figura 24: Correlação entre o PKA do paciente e a dose de radiação espalhada no cristalino do 

operador considerando todas as projeções no angiógrafo A5. 

 

 
Figura 25: Correlação entre o PKA do paciente e a dose de radiação espalhada no cristalino do 

operador considerando cada uma das projeções no angiógrafo A6. 

 

 
Figura 26: Correlação entre o PKA do paciente e a dose de radiação espalhada no cristalino do 

operador considerando todas as projeções no angiógrafo A6. 
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Diferentes estudos mostram que há uma forte correlação linear entre o PKA e a radiação 

espalhada no cristalino do operador. Geber et al.(2011) apresentam valores de R2 de 0,92 a 0,97 

para a correlação entre a dose absorvida no cristalino e o PKA, calculada somente com quatro 

pontos. Outra pesquisa realizada por Vano, et al. (2009), usando uma metodologia similar, 

obteve um valor de R2 de 0,9913 com um número maior de pontos, correlacionando o PKA e a 

radiação espalhada para cinco tamanhos de simuladores e quatro modos de operação.  

Outro estudo realizado por Krim et al. (2011), no contexto do projeto ORAMED o qual 

foi realizado utilizando outra metodologia, mostra o valor de R2 de 0,95 para correlacionar PKA 

e a dose no cristalino medido diretamente na posição do operador durante os procedimentos 

clínicos com um sistema biplano. Para os procedimentos realizados sem elementos de proteção 

radiológica (biombo de teto) e o tubo de raios X sob a mesa também se encontrou uma forte 

correlação com R2 de 0,78 entre o PKA e a dose no cristalino.  

A Tabela 15 mostra os primeiros fatores de correlação (quociente) para o Brasil entre a 

dose de radiação espalhada na altura do cristalino do cardiologista e o PKA no paciente para as 

diferentes projeções e angiógrafos, calculados a partir das Figuras 20 a 26.  

No Angiógrafo A3 foi possível medir com e sem o biombo de proteção. O fator de 

correlação com o biombo de proteção foi de 0,1 (µSv/(Gy*cm2)) para a projeção AP e LAT, 

embora quando foi medido sem biombo de teto os fatores de correlação médios foram 1,3 e 5,8 

respectivamente. Isto mostra a eficiência dos dispositivos de proteção que serão discutidos no 

item 5.3.4.  

 

Tabela 15: Fator de correlação entre o PKA e a dose de radiação espalhada na altura do cristalino 

do cardiologista para diferentes projeções e considerando todas as projeções juntas para cada angiógrafo 

  Fator µSv/Gy*cm2   

projeção 
A1 A3 

A3 

c/proteção 
A5 A6 Media* Mediana* 

AP 1,1 1,7 0,1 1,3 1,0 1,3 1,2 

LAT 5,7 -- 0,1 5,9 5,8 5,8 5,8 

spider 5,7 -- -- 4,7 4,8 5,1 4,9 

LAO45CRA30 6,6 -- -- 4,6 5,1 5,4 5,2 

RAO7CRA25 -- -- -- 2,5 2,9 2,7 2,7 

RAO35CRA35 -- -- -- 3,9 -- 3,9 3,9 

RAO35CAU35 -- -- -- 0,4 -- 0,4 0,4 

TODAS 5,3 1,7 0,1 3,9 4,6 4,6 4,6 

media 4,8 1,7 0,1 3,3 3,9 4,0  

mediana 5,7 1,7 0,1 3,9 4,8 4,8  

per 75 5,9 1,7 0,1 4,6 5,1    
*sem considerar os valores do angiógrafo A3 
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Os maiores fatores de correlação médios foram 5,8; 5,1 e 5,4 para as projeções LAT, 

spider e LAO45CRA30, as quais são projeções onde o tubo de raios X fica perto (do lado) do 

operador.  

O maior fator de correlação foi de 6,6 para a projeção LAO45CRA30 no angiógrafo A1; 

e o menor fator de correlação foi de 0,4 para a projeção RAO35CAU35 no angiógrafo A5.  

A projeção AP é a projeção utilizada para caracterizar o equipamento de raios X. O fator 

de correlação médio para esta projeção foi de 1,3 (a segunda menor). Pode chegar a ter uma 

diferença de 4,5 vezes com as projeções do lado esquerdo LAT e spider. 

Quando são consideradas as projeções do lado direito (RAO) os fatores de correção 

tendem a diminuir, pois em geral, o tubo de raios X fica a uma distância maior do cristalino do 

operador. Nos angiógrafos A1 e A6 não foram consideradas as projeções RAO, então o valor 

médio dos fatores de correção ficaram maiores que o fator do angiógrafo A5 que considera 

todas as projeções.  

Não foi possível realizar as medições de dose no operador para todas as projeções, em 

cada um dos angiógrafo avaliados (Tabela 15), o que representa uma limitação desta tese quanto 

a acurácia do fator de correção para estimar a dose no operador. Nesse sentido, o estudo de 

Vano, et al. (2013b) mostra que para 1969 procedimentos cardiológicos, considerando todas as 

projeções angiográficas, a correlação entre PKA e a radiação espalhada é linear com um valor 

de R2 de 0,85. “Tal aproximação do fator de correlação poderia ser aplicada para os outros 

sistemas com alguma correção para as distâncias consideradas. Para um grande número de 

dados para procedimentos de cardiologia, esta correlação é bastante consistente”.  

O fator de correção médio no estudo de Vano et al. (2013b) variou entre 3,2 e 3,4 para 

os diferentes procedimentos realizados com o mesmo modelo do angiógrafo A5. Nesta tese o 

fator de correção médio para A5 foi de 3,3, aplicando as correções para a distância e 

transformação de H* em Hp(10) (Tabela 6) o fator fica em 3,6; bastante similares com uma 

diferença menor que 6%. O fator de correção é característico de cada angiógrafo (Tabela 15).  

O valor médio do fator de correlação nesta tese foi de 4 (µSv/Gycm2) sem o uso do 

biombo de teto, estando dentro da faixa observada no estudo de Vanhavere, et al. (2011) 

realizado com outra metodologia que utilizou TLD calibrados em Hp(0,07), posicionados perto 

do olho e considerando o biombo de teto; a faixa para o fator de correlação médio para 

diferentes procedimentos foi de 1 até 6,3 (µSv/Gycm2). O fator de correlação médio especifico 

para os procedimentos cardiológicos intervencionistas foi aproximadamente de 1,7; com uma 

faixa de 0,3 até 7,7 sem biombo de teto.  
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Os valores típicos do PKA no paciente em procedimentos de cardiologia intervencionista 

(CA e PCI) variam entre 20 a 281 Gy*cm2 por procedimento; dependendo da complexidade do 

cateterismo cardíaco (Vargas, et al., 2012; Vano et al., 2013b). Aplicando esses valores típicos 

de PKA na equação linear das Figuras 21, 24 e 26 ou na Tabela 15 verifica-se que a dose na 

altura do cristalino do operador varia entre 0,106 a 1,490; 0,078 a 1,090 e 0,091 a 1,285 mSv 

por procedimento, para os angiógrafo A1, A5 e A6, respectivamente; quando os elementos de 

proteção não são utilizados. Portanto, um operador poderia ultrapassar facilmente o limite de 

dose anual se os elementos de proteção não são utilizados.  

Estes valores são consistentes com os resultados informados por Vañó et al., (2013b) 

(0,158 – 1,005 mSv por procedimento). Embora, por outro lado, estes valores de dose pareçam 

sobrestimar quando comparados com os valores de dose no cristalino dos estudos O’CLOC e 

ORAMED (Jacob et al.,2013; Vanhavere, et al.,2011) com uma faixa de dose de 0,055 a 0,439 

e 0,046 a 0,102 mSv por procedimento, respectivamente.  

No entanto, deve-se notar que estes valores dependem fortemente do uso adequado dos 

dispositivos de proteção radiológica, especialmente do biombo de teto, a qual pode diminuir a 

dose em uma ordem de grandeza (ou mais), como pode se ver nos fatores de correlação para o 

angiógrafo A3 na Tabela 15.  

A metodologia usada nesta tese tem a vantagem de que o operador pode estimar durante 

ou imediatamente depois do procedimento o nível de radiação espalhada recebido pelo operador 

na altura do cristalino; se os elementos de radioproteção não são usados. Também é necessário 

corrigir pelo inverso do quadrado da distância se a posição do operador é diferente de 100 cm 

(Vano, et al., 2008; 2013b). Uma variação de 30cm, o seja, o operador fica a 70cm do isocentro, 

pode incrementar a dose em um fator 2.  

Outra limitação desta tese foi que as medições foram feitas somente para um simulador 

de 20 cm de espessura de PMMA. Também a rotação da cabeça do operador poderia modificar 

os resultados deste estudo. 

 

5.3.3. Taxa de dose de radiação espalhada em H*(10) para as diferentes 

projeções 

 

Nas Figuras 27 a 32; se observa que a maior taxa de radiação espalhada na altura do 

cristalino para os angiógrafos A1, A2, A3, A4, A5 e A6 foi de 60,19 mSv/h (projeção 

LAO45CRA30); 35,93 mSv/h (LAT); 19,74 mSv/h (spider); 17,02 mSv/h (LAT); 28,00 mSv/h 

(LAT) e 52,60 mSv/h (LAT), respectivamente no modo cine. Isto significa que o médico 
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operador poderia facilmente ultrapassar o limite de dose ocupacional de 20 mSv/ano para o 

cristalino, se os elementos de proteção radiológica não são usados.  

 

 

 
Figura 27: Taxa de radiação espalhada para os diferentes modos de operação FL, FN e CI e para 

as diferentes projeções no angiógrafo A1. 

 

 

 
Figura 28: Taxa de radiação espalhada para os diferentes modos de operação FL, FN, FH e CI e 

para as diferentes projeções no angiógrafo A2. 
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Figura 29: Taxa de radiação espalhada para os diferentes modos de operação FL, FN, FH e CI e 

para as diferentes projeções no angiógrafo A3. 

 

 
Figura 30: Taxa de radiação espalhada para os diferentes modos de operação FL, FN e CI e para 

as diferentes projeções no angiógrafo A4. 

 

 
Figura 31: Taxa de radiação espalhada para os diferentes modos de operação FL, FN, FH e CI e 

para as diferentes projeções no angiógrafo A5. 
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Figura 32: Taxa de radiação espalhada para os diferentes modos de operação FL, FN, FH e CI e 

para as diferentes projeções no angiógrafo A6. 

 

Nas figuras 27 a 32 é mostrado um grande intervalo de valores de taxa de dose no 

operador na altura do cristalino desde 0,15 até 60,19 mSv/h. Isso significa que quando o arco 

C parte da projeção AP no modo FL até a projeção LAO45CRA30 no modo cine a taxa de dose 

no operador pode aumentar 401 vezes. Considerando o angiógrafo A1 o aumento seria de 163 

vezes. 

O maior valor médio da taxa de dose considerando todos os angiógrafos foi de 

39,83mSv/h para a projeção LAO45CRA30 no modo cine. A Tabela 16 apresenta os primeiros 

valores médios de taxa de dose na altura do cristalino para diferentes projeções no Brasil. Os 

valores em itálica correspondem a medições feitas somente no angiógrafo A5. O angiógrafo A4 

não foi considerado no cálculo de valor médio. 

 

Tabela 16: Valores médios da taxa de radiação espalhada na altura do cristalino considerando 

todo os angiógrafos avaliados para as diferentes projeções 

  FL FN FH CI   

  média mSv/h média 

AP 0,45 0,76 1,08 4,06 1,59 

LAT 4,09 6,30 6,64 34,02 12,76 

spider 2,59 4,86 4,21 29,93 10,40 

LAO45CRA30 2,79 5,36 2,95 39,83 12,73 

RAO7CRA30 1,45 2,37 1,73 14,60 5,04 

RAO35CRA30 1,45 2,55 2,54 19,67 6,55 

RAO35CAU35 0,15 0,26 0,25 1,93 0,65 
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A projeção que mais irradiou o operador foi a LAT, seguida das projeções 

LAO45CRA30, spider, RAO35CRA30, RAO7CRA30, AP e RAO35CAU35; esta sequência 

de projeções decrescentes em relação a taxa de dose, coincide com as descritas na literatura 

(Kuon, et al; 2004; Vano et al., 2008). Embora, a intensidade da taxa de dose por projeção seja 

uma característica de cada angiógrafo, em geral as projeções do lado esquerdo (LAO) são mais 

intensas, pois o tubo de raios X fica mais perto do operador e também pela radiação dispersa 

gerada pelo paciente.  

Em geral, o valor médio da taxa de dose na altura do cristalino variou entre 5 a 30% 

entre o modo FN e FH; para o modo FL e FN a taxa de dose variou entre um 35 e 48%. Portanto, 

quando possível, deveria se priorizar pelo modo FL para diminuir a dose no paciente e no 

operador. Por outro lado, o serviço de manutenção deveria equilibrar as diferenças porcentuais 

de taxa de dose entre os modos de operação para a fluoroscopia. 

Com os dados da Tabela 16 é possivel estimar a dose espalhada no operador, por 

exemplo, a cabeceira DICOM de um procedimento em intervencionismo fornece os dados de 

tempo total de fluoroscopia e o tempo de cine para cada projeção, o tempo total de fluoroscopia 

foi de 150s e o tempo de CI foi 3, 4, 3 e 4 s para as projeções LAT, spider, LAO45CRA30 e 

RAO35CRA35, respectivamente. Utilizando os dados de taxa de dose para FN e as projeções 

de CI a estimativa de dose espalhada no operador seria de 0,35±0,04mSv no procedimento, sem 

o uso dos dispositivos de proteção radiológica como o biombo de teto. 

Na Tabela 17 se apresentam os valores médios do fator multiplicativo que modifica a 

taxa de dose espalhada na altura do cristalino do médico operador durante o movimento do arco 

C para as diferentes projeções sem o uso do biombo de teto. Os fatores variaram entre 0,1 e 34, 

dependendo do tipo de angiógrafo e do modo de operação.  

O fator médio multiplicativo da variação da dose espalhada no cristalino é 

aproximadamente 11 vezes maior quando o tubo de raios X se movimenta da projeção AP ao 

LAT ou LAO45CRA30 e 8 vezes quando se movimenta para a projeção spider. Portanto, a 

orientação do arco C é significativa na dose espalhada e tem que ser considera para estimar a 

dose no cristalino (IAEA, 2013).  

A variação da taxa de radiação espalhada entre as projeções LAT, spider e 

LAO45CRA30 corresponde a um fator multiplicativo perto de 1; a variação da taxa de dose é 

inferior a um 20% entre essas projeções (Leyton et al., 2016).  
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Tabela 17: Fator multiplicativo médio para a mudança de projeção considerando todos os 

angiógrafos 

  Valor médio do Fator multiplicativo 

  AP LAT spider LAO45CRA30 

LAT 10,8    

spider 7,5 0,8   

LAO45CRA30 10,8 0,9 1,1  
RAO7CRA30 6,2 0,4 0,6 0,6 

RAO35CRA30 4,0 0,6 0,8 0,8 

RAO35CAU35 0,4 0,1 0,1 0,1 
 

 

 

5.3.4. Taxa de dose de radiação espalhada em H*(10) no operador utilizando o 

biombo de teto 

 

A avaliação da radiação dispersa é complexa devido à grande quantidade de fatores que 

devem ser considerados como a troca da colimação, troca de filtros no feixe, campo de visão 

(FOV), tensão (kV), corrente (mA), distância foco-flat panel ou Intensificador de Imagem, 

filtros, posição do operador, projeções, tipo de procedimento, fator humano e dispositivos de 

proteção entre outros. 

Considerar o uso dos dispositivos de proteção radiológica como o biombo de teto e os 

óculos plumbíferos, representa um desafio atualmente para estimar com maior acurácia a dose 

que recebe o operador, por procedimento. O correto uso do biombo de teto pode reduzir 

significativamente a dose no cristalino (Vano, et al., 2008; Leyton, et al., 2014b), não obstante, 

o uso incorreto do biombo de teto pode chegar a produzir uma falsa sensação de segurança 

(Vanharder, et al.,2011).  

Dos 4 centros de hemodinâmica onde foram realizadas as medições todos tinham saiote 

e somente 2 possuíam o biombo de teto para proteger ao operador. Os seguintes resultados 

correspondem as avaliações feitas no angiógrafo A3 e A4 usando o biombo de teto. Não são 

apresentados os valores da linearidade do angiógrafo A4 porque este angiógrafo estava 

desajustado (Tabela 14) e corresponde a um protótipo em fase de prova, como foi explicado na 

metodologia. 

A figura 33, mostra uma boa correlação linear entre a taxa de Ka,e e a taxa de radiação 

espalhada na altura do cristalino do médico operador para a projeção AP com um R2 de 0,9024 

e 0,9076 com e sem o biombo de teto, respectivamente. Na figura 33 há dois grupos de pontos, 
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com e sem proteção, cada grupo tem duas equações de tendência, uma representa a estimativa 

considerando o termo livre da equação desde zero. 

 

 
Figura 33: Correlação entre a taxa de dose na entrada do simulador Ka,e e a taxa de radiação 

espalhada no cristalino considerando a projeção AP com e sem biombo de teto no angiógrafo A3. 

 

 

Os fatores de correlação foram 0,0205 e 0,0008 (mSv/h/(mGy/min)) sem e com o 

biombo de proteção, respectivamente. A diferença entre os fatores com e sem biombo de teto 

foi de 26 vezes, o seja, uma diferença porcentual de 2463 %; porém o poder de atenuação do 

biombo de teto é fortemente significativo na diminuição da taxa de dose no operador.  

Se for considerada uma taxa de Ka,e no paciente de 100 mGy/min, utilizando o fator de 

correlação se obterá uma taxa na altura do cristalino do operador de 2 e 0,1 mSv/h, sem e com 

proteção, respectivamente. Após 10 h de exposição o operador que não usa proteção atingirá o 

limite ocupacional de dose no cristalino de 20 mSv contra 1 mSv do operador que utiliza 

corretamente o biombo de teto. 

Na Tabela 18, se apresentam os valores de taxa de dose na altura do cristalino para as 

projeções AP, LAT e spider, junto com a taxa de dose no paciente na projeção AP para os 

diferentes modos de aquisição FL, FN, FH e CI, no angiógrafo A3. 
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Tabela 18: Taxas de Ka,e no paciente e taxa de dose na altura do cristalino para as projeções AP, 

LAT e spider para FL, FN, FH e CI no angiógrafo A3. 

Modo 

aquisição 

Taxa kerma 

superfície do 

simulador, 

AP  

mGy/min 

Taxa de dose  

AP                                    

mSv/h 

Taxa de dose  

LAT                      

mSv/h 

Taxa de dose 

spider                             

mSv/h 

    

com 

proteção 

sem 

proteção 

com 

proteção 

sem 

proteção 

com 

proteção 

sem 

proteção 

FL 15,05 0,03 0,55 0,05 2,55 0,11 2,36 

FN 28,57 0,03 0,82 0,05 3,74 0,15 4,01 

FH 36,34 0,04 1,03 0,07 4,62 0,15 4,02 

CI 183,92 0,13 3,66 0,18 16,44 0,48 19,74 

 

 

Em geral, na Figura 33 e na Tabela 18 se observa que a correlação entre a taxa de Ka,e 

no paciente e a taxa de dose no operador na projeção AP, com e sem proteção, tem um fator 

aproximado da ordem de 0,01 (centésimo) e 0,001(um milésimo), respectivamente, em relacao 

a dose do paciente. 

Na Tabela 18 é possível observar que a faixa de taxa de dose no operar é ampla variando 

entre 0,03 e 19,74 mSv/h. A amplitude da taxa de dose no operador é menor quando é utilizado 

o biombo de teto. O fator entre o mínimo e o máximo foi de 18 e 36 vezes com proteção e sem 

proteção, respectivamente. 

Considerando todas as projeções, quando o modo de aquisição muda de FL para CI a 

taxa de dose no operador aumenta por um fator médio de 4 e 7 vezes, sem e com proteção, 

respectivamente. Quando o modo de aquisição muda do modo FH a CI a taxa de dose aumenta 

um fator médio de 3 e 4 vezes, sem e com proteção, respectivamente. 

Nas Tabelas 19 e 20 são mostrados os fatores de redução para as diferentes projeções 

quando utilizado o biombo de teto. O fator de redução médio foi de 0,03 e 0,05 para os 

angiógrafos A3 e A4, respectivamente.  

A maior atenuação do biombo de teto foi para as projeções LAT e spider, para os 

angiógrafos A3 e A4, respectivamente. É possível calcular (Tabelas 18-20) que a menor 

atenuação do biombo de teto foi de um 95%.   

No modo CI o biombo de teto diminui a taxa de dose em um fator 0,04; 0,01 e 0,02 nas 

projeções AP, LAT e spider, respectivamente (Tabela 19). Isto significa que, utilizando 

corretamente o biombo de teto, a taxa de dose de 16,44 mSv/h na projeção LAT diminuiu para 

0,18 mSv/h, reduzindo a dose em um fator 0,01; resultando em pequenos níveis de radiação no 

cristalino do operador, por procedimento. 
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Tabela 19: Fator de redução da taxa de dose no operador do angiógrafo A3 quando é utilizado o 

biombo de teto. 

Modo 

aquisição 

Fator 

redução 

usando 

proteção      

AP 

Fator 

redução 

usando 

proteção 

LATERAL 

Fator 

redução 

usando 

proteção 

SPIDER 

FL 0,05 0,02 0,05 

FN 0,04 0,01 0,04 

FH 0,04 0,01 0,04 

CI  0,04 0,01 0,02 

Media 0,04 0,01 0,04 

 

 

Tabela 20: Fator de redução da taxa de dose no operador do angiógrafo A4 quando é utilizado o 

biombo de teto. 

Modo 

aquisição 

Fator 

redução 

usando 

proteção     

AP 

Fator 

redução 

usando 

proteção 

LAT 

Fator 

redução 

usando 

proteção 

spider 

FN 0,06 0,06 0,03 

FH 0,06   

FL 0,06 0,06 0,04 

CI 0,05 0,06 0,03 

media 0,06 0,06 0,03 

 

 

 

Estes resultados coincidem com os valores encontrados por Vano et al. (2008). Portanto, 

um fator importante na redução da dose no cristalino é o uso certo do biombo de teto. Por outro 

lado, no projeto ORAMED (Carinou et al., 2011; Vanhavere et al., 2011) foi mostrad que o uso 

do biombo de teto na prática clínica reduz a dose em um fator 7 (ponderar por 0,14 vezes), 

dependendo do tipo de procedimento. Uma possível explicação para esta diferença com os 

resultados apresentados, seria o uso inadequado ou mal posicionamento do biombo de teto, 

portanto, este fato também deveria ser considerado quando for estimada a dose no cristalino do 

operador. 
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5.4. Qualidade da imagem. 

A avaliação da qualidade da imagem no angiógrafo A5, foi realizada somente com 

parâmetros numéricos, para calcular o contraste, a resolução espacial e o ruído da imagem. Se 

apresentaram dificuldades para o registro das imagens no formato DICOM, principalmente 

porque não foi possível manipular a configuração para o registro das imagens em um CD, pois 

é necessário a autorização do fabricante ou serviço técnico.  

Conhecer a relação entre a dose e a qualidade da imagem permitiria reduzir a dose ao 

mínimo e manter uma qualidade de imagem diagnóstica constante, ou iria permitir que qualquer 

melhoria na CNR seja quantitativamente equilibrada para qualquer aumento da dose no 

paciente.  

Sabe-se que o contraste do objeto nas imagens digitais é independente da intensidade da 

radiação (mAs) (Huda et al., 2003) e pode ser processada para alcançar o nível de contraste 

desejado. Aliás, os sistemas digitais têm um grande alcance dinâmico e possuem uma alta 

eficiência quântica (Doyle, et al 2006). O mais importante fator que afeta o desempenho da 

imagem digital é a qualidade do feixe de raios X, o seja, o potencial do tubo de raios X e sua 

filtração. A imagem digital, também, pode ser afetada pelo formato de gravação, o modo de 

aquisição, o monitor e software de visualização das imagens. 

A SNR permite comparar o nível de um sinal da imagem em relação ao nível de fundo, 

por exemplo, um vaso arterial ou um stent com o tecido ao redor, considerando a natureza 

estatística da flutuação quântica (significativo nos modos de aquisição fluoroscopica de baixa 

dose). Quanto maior for o valor de SNR, melhor será a visualização dos objetos de baixo 

contraste.  

A CNR e a SdNR referem-se à capacidade de um modo de aquisição de imagem em 

distinguir entre vários contrastes de uma imagem adquirida e o ruído inerente à imagem. Quanto 

maior for a CNR, maior será a capacidade de distinguir, por exemplo, um fio (arame) guia ou 

um stent dentro de uma artéria (Vano, et al., 2008).  

O Ruído, R, é menor quando as imagens são adquiridas no modo CI (Tabela 21) e pode 

ser observado visualmente na Figura 34. Quando comparado o R da região de baixo contraste 

perto dos círculos 1 e 5, a variação do R foi de 24% no modo CI; utilizando o teste t, existem 

diferenças estatisticamente significativas no valor do R entre estas regiões, com um valor de p= 

0,0004 e uma variância entre [0,00488193 ; 0,00543494] com 95% de confiabilidade. 

A diferença porcentual do R no modo CI em relação ao modo FL foi de 95% na região 

de baixo contraste (perto do circulo1) (teste t, p=0,000; [-0,0208944 ; -0,0199228] com 95% de 

confiabilidade) e na região do alto contraste (padrão de barras) foi de 41% (Figura 11). As 
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diferenças do R entre o modo CI e o modo FN, foram menores, com uma diferença de 60% 

(teste t, p=0,000; [-0,0133396,-0,0124172] com 95% de confiabilidade) na região de baixo 

contraste e 17% na região de alto contraste (Tabela 21).  

 

 

 

Figura 34: Imagens das sequências obtidas no modo FL(superior), FN (inferior esquerda) e CI 

(inferior direita). 

 

 

Tabela 21: Valores de Ruído e desvio padrão (DP) para os modos de aquisição de fluoroscopia FL, 

FN e cine, CI, na região de baixo contraste perto do círculo 1 (Ruído 1) e círculo 5 (Ruído 5) e na região de 

alto contraste no padrão de barras. 

  FL DP FN DP CI DP 

Ruido 1 0,042 0,002 0,034 0,002 0,022 0,002 

Ruido 5 0,033 0,003 0,027 0,001 0,016 0,003 

Ruido pl 0,048 0,002 0,040 0,002 0,034 0,002 

Ka,e (mGy) 3,0 0,2 7,7 0,6 91,7 7,3 

Ka,e/frame (uGy/fr) 14,6 1,4 42,6 3,4 311,9 25,0 

 

 

A diferença de 17% entre o ruído na região de alto contraste no modo CI e FN, poderia 

ser um indicador para o médico operador, quando precisar registrar imagens de alto contraste, 

considerar o registro no modo FN, o qual diminui a dose no paciente significativamente e 

portanto nele mesmo. 

Nas Tabelas 22 e 23, se observa que o valor do R é maior no modo FL e FN; em outra 

coluna estão os valores de CNR e CO, os quais são iguais no modo FL e FN, respectivamente, 
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portanto, para imagens ruidosas os valores de SNR e SdNR seriam um melhor parâmetro 

numérico para identificar a qualidade da imagem.  

 

Tabela 22: Valores do ruído, diferença da razão sinal ruído e razão sinal de alto contraste e 

desvios padrão (DP) para os diferentes modos de operação e o Ka,e por frame 

Modo 

operação 

Tensão 

kV 

Corrente 

mA 

Ka,e 

uGy/fr 

Ruidox100 

circ 1 SdNR DP HCSR7 DP HCSR8 DP 

FL 76 12,1 14,6 4,2 2,12 0,03 5,85 0,7 4,68 0,7 

FN 79 14,8 42,6 3,4 2,59 0,05 8,43 0,5 7,02 0,5 

CI 75 41,8 311,9 2,2 5,17 0,06 8,19 0,4 6,32 0,3 

 

 

O contraste é independente da corrente (mAs) e a CNR com CO diminui em 21% e 18%, 

respectivamente, quando aumentou-se a tensão. Acredita-se que os filtros automáticos, os quais 

não foi possível registrar para este angiógrafo, possam influenciar significativamente estes 

valores. Este comportamento, também foi registrado por Huda, et al. (2003) na avaliação de 

mamógrafos digitais.  

Para a mesma espessura do simulador, o aumento da dose por frame deveria sempre 

melhorar a qualidade da imagem. Isto acontece no angiógrafo avaliado (Tabela 22, 23), exceto 

na avalição do HCSR entre o modo FN e CI, onde os valores do HCSR7 e 8 são ligeiramente 

maiores do que os valores no modo CI em 3 e 11%, respectivamente; o que sugere que a 

configuração dos modos de aquisição deveria ser reconsiderada, no sentido que o modo cine 

tem uma alta dose por frame e atinge o mesmo nível de HCSR que o modo FN com uma dose 

muito menor. Esta irregularidade também se observa na Tabela 23, entre o CNR e CO para os 

modos FL e FN. 

Quando se tem imagens com alto ruído quântico, os valores de CNR e CO foram iguais 

para cada modo FL e FN, respectivamente, como se observa na Tabela 23. Então, neste caso a 

SdNR seria um melhor parâmetro numérico para identificar a qualidade da imagem dos objetos 

de baixo contraste. Existem diferenças estatisticamente significativas entre os valores de SdNR 

para FL e FN com um valor de p= 3,75131E-7 e uma variância entre [0,426631 ; 0,536456] com 

95% de confiabilidade.  

 

Tabela 23: Valores da FOM1 e FOM7 na região de baixo e alto contraste, respectivamente, ruído, 

razão contraste ruído e contraste (CO) e desvios padrão (DP) para os diferentes modos de operação e o 

Ka,e por frame. 

Modo 

operação 

Tensão 

kV 

Corrente 

mA 

Ka,e 

uGy/fr 

Ruidox100 

circ 1 

FOM1 

uGy(fr)-1 DP 

FOM7 

uGy(fr)-1 DP CNR DP CO DP 

FL 76 12,1 14,6 4,2 0,31 0,02 2,34 0,50 0,92 0,07 0,09 0,03 

FN 79 14,8 42,6 3,4 0,16 0,01 1,67 0,13 0,92 0,10 0,09 0,05 

CI 75 41,8 311,9 2,2 0,09 0,02 0,21 0,1 1,16 0,09 0,11 0,06 
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A FOM tem sido usada por outros autores (Samei, et al., 2005; Doyle, et al., 2006; Vano, 

et al., 2008, 2010) para otimizar a detectabilidade do sinal em imagens digitais. Este parâmetro 

permite relacionar a qualidade de uma imagem e a dose por frame necessária para obter essa 

imagem, o que fornece uma indicação objetiva da relação custo/benefício para o paciente 

irradiado. No estudo de Samei et al. (2005) a FOM se define baseado em uma estratégia de 

otimização ou no ponto final da otimização.  

O valor da FOM na Tabela 23, varia entre 0,09 a 0,31 e 0,21 a 2,34 para o FOM 1 e 7 

respectivamente, apresentando um fator máximo de 3,6 e 10,9 entre os valores para CI e FL 

para o FOM1 e FOM7, respectivamente. Isto representa um desequilíbrio entre o Ka,e /frame e 

a qualidade da imagem. De acordo com Vano et al., (2008) uma diferença perto de um fator 2 

representa um compromisso equilibrado entre a dose e a qualidade da imagem, considerando 

todos os modos de aquisição.  

O conhecimento dos valores de dose e qualidade da imagem obtidas para os diferentes 

modos de aquisição, é essencial para a otimização dos procedimentos de operação. O uso de 

registro das series de fluoroscopia no lugar da série de cine sugere-se quando não é necessária 

uma qualidade da imagem alta. No caso de nossos resultados (Tabela 23) a dose por imagem 

diminui um fator 7 e 21 quando é utilizado o modo FL e FN, respectivamente. 

Alguns destes parâmetros de qualidade da imagem tem sido usado por outros autores 

(Vassileva, et al., 2013; Sanchez, et al., 2012; Vano, et al., 2008; Doyle et al., 2006) mas têm 

sido utilizadas outras definições destes parâmetros, por exemplo, o protocolo espanhol para 

mamografia digital (Chevalier, et al., 2010) define a SNR de uma maneira diferente da definição 

utilizada nesta tese. A definição de CNR no protocolo espanhol de mamografia corresponde a 

definição de SNR desta tese. A definição de CNR é diferente nos estudos de Vassileva, et al., 

(2013), Vano, et al. (2008) e Doyle, et al. (2006), e a definição de HCSN é diferente nos estudos 

de Vano et al. (2010) e no estudo de Sanchez et al., (2012).  

Ao contrário do que acontece na mamografia, onde existe um protocolo específico e 

unificado para o controle de qualidade em mamografia digital, em intervencionismo ainda não 

há um critério único para este tipo de avaliação e, por enquanto, é necessário seguir trabalhando 

na criação de um protocolo específico e unificado da qualidade da imagem nos sistemas de 

raios X utilizados em intervencionismo. 
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6. Conclusões. 

 

Estima-se as doses que os indivíduos ocupacionalmente expostos recebem ou informar 

à equipe de saúde qual é o nível de dose que poderiam estar expostos devido a sua pratica 

laboral, através da monitoração de área em H*(10) posicionando o detector de radiação 

ionizante em locais relevantes, tais como a típica posição do cardiologista durante os 

procedimentos intervencionistas.  

A dose de radiação dispersa no cristalino do cardiologista depende do ângulo do arco C 

e pode aumentar até um fator 11 dependendo das projeções utilizadas. A taxa de radiação 

dispersa incrementa linearmente com a taxa do Ka,e do paciente.  

A Tabela 15 mostra os primeiros fatores de correlação para o Brasil entre a dose de 

radiação espalhada na altura do cristalino do cardiologista medido em H*(10) e o PKA no 

paciente para as diferentes projeções e angiógrafos. 

Foi calculado um fator de correlação experimental entre o PKA e H*(10), este fator 

depende do angiógrafo, da projeção e do elemento de proteção. O valor médio do fator foi de 4 

µSv/ Gy*cm2 e a variação foi de 1,7 a 5,3 µSv/ Gy*cm2. 

A dose na altura do cristalino do médico operador foi estimada entre 0,106 a 1,490; 

0,078 a 1,090 e 0,091 a 1,285 mSv por procedimento, para os angiógrafo A1, A5 e A6, 

respectivamente, quando os elementos de proteção não têm sido utilizados. Portanto, um 

operador poderia ultrapassar facilmente o limite de dose anual se os elementos de proteção não 

são utilizados. 

A Tabela 16 apresenta os primeiros valores médios de taxa de dose na altura do 

cristalino para o Brasil, considerando diferentes projeções e angiógrafos, os quais podem ser 

utilizados para estimar a dose na altura do cristalino do médico operador.   

Apresentam-se os primeiros resultados no brasil para a avaliação da qualidade da 

imagem com métodos numéricos (Tabelas 21 a 23). Isto permite um melhor entendimento 

(objetivo) entre a dose e a qualidade da imagem, facilitando as estratégias de otimização de 

cada laboratório de intervencionismo para diminuir a dose mantendo o nível de alto e baixo 

contraste ou aumentar a dose para conseguir o nível de contraste desejado para o sucesso de um 

determinado procedimento.  

Estes resultados mostram que é possível e necessário estabelecer um procedimento para 

controlar e aprimorar a qualidade dos procedimentos em cardiologia intervencionista, como 

uma iniciativa destinada à conscientização e otimização da proteção radiológica.  
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Portanto, estes primeiros resultados no Brasil, podem ajudar a criar consciência sobre o 

uso seguro da radiação ionizante. Ainda mais, a equipe intervencionista, físicos médicos, órgãos 

reguladores e vigilância sanitária, os quais requerem que a exposição ocupacional não 

ultrapasse os limites de dose. Todos eles poderiam usar esta metodologia desenvolvida nesta 

tese e seus resultados para controlar e diminuir as doses nos procedimentos intervencionistas. 
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8. APENDICES 

 

8.1. Grandezas em proteção radiológica para exposição externa. 

 

A história dos conceitos dosimétricos e as grandezas para a proteção radiológica tem 

mais de 80 anos. No ano de 1937 foi introduzida a unidade “Roentgen”, logo no ano 1953 a 

dose absorvida D, continuaram com a dose equivalente H no ano 1962, depois no ano 1985 as 

grandezas operacionais, equivalente de doses ambiental H*, equivalente de dose direcional H’ 

e equivalente de dose individual Hp e finalmente a dose efetiva E, no ano 1991. As bases 

conceituais para as grandezas em proteção radiológica foram publicadas pela comissão 

internacional em medições e unidades em radiação (ICRU) e o comitê internacional de proteção 

radiológica (ICRP). A primeira instituição trabalha principalmente com os aspectos físicos das 

radiações e a segunda trabalha com os aspectos de avaliar e quantificar os efeitos biológicos 

das radiações e também fornece recomendações e guias nos aspectos da proteção radiológica 

das radiações ionizantes. (Wernil, 2004; Dietze, 2001; ICRP, 2007a).  

Seria ideal ter uma única grandeza que permita calcular sob todas as situações de 

exposição uma relação direta, sem ambiguidades sobre a probabilidade de um efeito, por 

exemplo o risco de contrair câncer; mas há muitas situações diferentes de exposição assim como 

diferentes tipos de radiação. Esta ampla gama de condições tem que ser consideradas, por tanto 

resulta improvável que uma única grandeza cubra todas as necessidades e propósitos de 

irradiação. Considerando estes fatos é necessário conhecer as necessidades e limitações para a 

implementação de qualquer grandeza (Dietze, et al., 2004). 

Na pratica o ICRP e a ICRU tem desenvolvido grandezas dosimétricas especificas para 

a proteção radiológica as quais permitem quantificar a exposição do corpo humano, assim como 

a incorporação de radionuclidos. Estas podem ser descritas como as grandezas de dose 

limitantes ou de limite primário, chamada de “grandezas de proteção” tomando em conta as 

características do corpo humano e as “grandezas operacionais” para a vigilância e monitoração 

da exposição externa. 

A aceitação geral das grandezas para radioproteção e a demonstração de sua utilidade 

na proteção radiológica são razões importantes para conserva-las, embora, há vários aspetos do 

sistema de dosimetria que precisam ser melhorados e clarificados (ICRP, 2007a). 

De acordo com Mattsson, et al.(2013) a estrutura atual das grandezas e unidades em 

radioproteção é complicada e não tem sido de fácil aplicação na prática, o que poderia acarretar 

alguma confusão entre os IOE e incluso entre os responsáveis da própria autoridade reguladora, 
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porém sendo necessário continuar melhorando o sistema dosimétrico (Sabol, et al., 2011; 

Dietze, et al., 2004).  

A radioproteção tem interesse por estimar o risco de um indivíduo ou grupo de pessoas 

que tenham sido expostas a radiação ionizante. A ideia básica da grandeza de limitação primária 

(grandezas de proteção) é correlacionar o risco da exposição para uma única grandeza a qual 

considere o homem como um receptor, as diferentes sensibilidades de vários órgãos e tecidos e 

as diferentes qualidades da radiação. Embora, outros parâmetros como a dose e taxa de dose ou 

o sexo e a idade de uma pessoa exposta, considerando a resposta biológica, não foram 

consideradas na definição destas grandezas. Estes efeitos são em certa medida levado em conta 

pelas diferentes limitações de exposição (Dietze, 2001).  

Uma das recentes recomendações do ICRP nesta temática é a publicação 103 (ICRP, 

2007a), que define as grandezas de proteção, como a dose absorvida media no órgão ou tecido 

(DT, dose órgão), a dose equivalente no tecido o órgão (HT) e a dose efetiva (E). Essas grandezas 

são utilizadas para a limitação de dose em proteção radiológica dos indivíduos 

ocupacionalmente expostos (IOE) e membros do público. 

As grandezas de proteção são definidas para uma profundidade dentro do corpo humano, 

portanto, não são diretamente mensuráveis ou seus valores não são rastreáveis a padrões 

primários. Como as grandezas de proteção, não são mensuráveis, o ICRU reportes 39,43 e 47 

tem recomendado as grandezas operacionais que proveem uma estimação adequada e 

conservativa da HT e E.  

Por estas razões, o conhecimento das relações numéricas entre as grandezas físicas 

básicas, as grandezas de proteção e operacionais é uma condição importante para a aplicação 

prática de todo o sistema de grandezas para a proteção radiológica como se especifica no ICRU 

Report 33 (1980), o qual é usado nos laboratórios de metrologia e dosimetria e são definidas 

sem considerar os aspectos de proteção radiológica. (Dietze, 2004; Sabol, et al., 2011; Mattsson 

et al., 2013). 

As grandezas físicas básicas com as grandezas de proteção e operacionais estão 

relacionadas entre si, e podem ser esquematizadas como na Figura 35 (IAEA, 2000; Mattson et 

al, 2013). A publicação ICRU 57 (1998) e ICRP 116 (2010) facilita a conversão entre as 

grandezas operacionais e de proteção.  
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De acordo com várias publicações (Dietze et al., 2004; ICRP, 2007a; Mattsson, et al., 

2013), a dose absorvida tem sido a principal grandeza nas aplicações médicas, assim como na 

proteção radiológica. A dose absorvida considera também a influência do material no deposito 

de energia no ponto de interesse. Na radioterapia, altas dose são aplicadas em partes do corpo 

humano em um curto período de tempo e a dose absorbida está relacionada com os efeitos 

determinísticos, tais como, a morte celular e dano tissular. Em contraste, a proteção radiológica 

também abrange baixas doses (baixo de 100 mGy para fótons), baixas taxas de dose e efeitos 

estocásticos de longo prazo como a indução de câncer.  

Em radiobiologia, radiologia clínica e proteção radiológica, a dose absorbida, D, é a 

grandeza física básica de dose e se utiliza para todos os tipos de radiação ionizante e qualquer 

tipo de geometria de irradiação. Se define como o cociente entre 𝑑𝜀 ̅e dm, onde 𝑑𝜀 ̅é a energia 

media depositada no ponto P de interesse, na massa dm, logo:  

 

𝐷 =
𝑑𝜀̅

𝑑𝑚
 

 

A unidade no SI é J/kg, e seu nome é Gray (Gy). A dose absorvida deriva-se do valor 

médio da grandeza estocástica de energia absorvida, Ԑ, porém não reflete as flutuações 

aleatórias das interações no tecido. Embora, esteja definido em qualquer ponto da matéria, seu 

valor se obtém como a média em um elemento de massa dm, porem para muitos átomos ou 

Grandezas Físicas 
-Fluência, Φ 

-Kerma, K 

-Dose absorbida, D 

  

Grandezas Proteção 
-Dose absorbida no órgão, D

T
 

-Dose equivalente, H
T
 

-Dose efetiva, E 

Calculado usando Q(L) e 

simuladores (esfera o slab) 

validado por medições e cálculos 

  

Calculado usando w
r
, w

t 
e 

simuladores antropomórficos 

Grandezas Operacionais 
-Equivalente de dose ambiental, H*(d) 

-Equivalente de dose direcional, H’(d,Ω) 

-Equivalente de dose individual, Hp(d, Ω) Comparado por medições e 

cálculos (usando w
r
, w

t 
 e 

simuladores antropomórficos) 

Monitorização das grandezas e 

resposta de instrumentos 

Relacionado por 

calibração e cálculos 

Figura 35: Relação entre as grandezas físicas, de proteção e operacionais. (Gentileza (Mattsson et al., 

2013)) 
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moléculas da matéria. A dose absorvida é uma grandeza mensurável e existem padrões 

primários para determinar seu valor (ICRP, 2007a).     

 

8.2. GRANDEZAS PROTECAO 

8.2.1 Dose absorvida e dose equivalente no órgão ou tecido 

 

A dose absorvida no órgão ou tecido, DT, é a dose absorvida media sobre o volume de 

um tecido ou órgão T (em vez de um ponto), enquanto, a dose absorvida em um ponto é a 

grandeza física básica de dose. Quando a grandeza de dose absorvida é usada na pratica da 

proteção radiológica, se utilizam as medias das doses sobre os volumes de tecido. Se supõe que 

para as doses baixas, o valor médio da dose absorvida media em um órgão ou tecido especifico 

pode se correlacionar com suficiente exatidão com o detrimento da radiação para os efeitos 

estocásticos nesses tecidos. Calcular a dose absorbida media em órgão ou tecido e totalizar as 

doses medias entregues nos diferentes órgãos e tecidos do corpo humano constitui a base da 

definição das grandezas de proteção, as quais se utilizam para limitar os efeitos estocásticos das 

baixas doses. Este conceito está baseado no modelo linear sem limiar (LNT, do inglês linear-

not-treshold) e na acumulação de dose para a avaliação do risco na região de baixas doses. 

(ICRP, 2007a). 

A dose equivalente em órgão ou tecido, se define como: 

𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑅𝐷𝑇,𝑅

𝑅

 

Onde DT,R é a dose absorvida no órgão (dose absorvida media), no órgão ou tecido T 

para a radiação incidente do tipo R e wR é o fator de peso da radiação, que caracteriza a eficácia 

biológica para um tipo de radiação R especifica, relativa aos fótons. A soma se faz sobre todos 

os tipos de radiação envolvidas. 

 

Fatores de peso da radiação 

Na publicação 26 do ICRP (1977) as grandezas de proteção radiológica utilizavam o 

fator de qualidade da radiação, Q(L) em função da transferência linear de energia (LET). Na 

publicação 60 do ICRP (1991), mudou o método de ponderação do tipo de radiação aplicadas 

nas grandezas de dose equivalente e efetiva. Os fatores de peso da radiação wR , estão definidos 

na base da eficácia biológica relativa (RBE) das diferentes radiações.  
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Na publicação 103 do ICRP (2007a) tem revisado os valores de wR  para nêutrons e 

prótons e acrescentou valores para pions carregados. Para o caso do radiodiagnóstico e 

intervencionismo, o valor de wR  para fótons é 1 tanto para raios X ou Gama de todas as energias. 

Para os fines de proteção radiológica tem se usado os valores de RBE máximo para selecionar 

os wR e são atribuídos valores fixos. 

Os fótons, elétrons e muons são radiações com valores de baixo LET, menores que 10 

keV/µm e seu fator de peso é 1. Com tudo, isto não significa que não há diferenças na qualidade 

da radiação de fótons para diferentes energias. Esta simplificação somente é adequada para sua 

aplicação na dose equivalente e efetiva, por exemplo, na limitação da dose, a avaliação da dose 

e seu controle, na faixa das doses baixas. No caso das avaliações retrospectivas do risco 

individual, pode ser necessário considerar mais detalhes sobre o campo de radiação e valores 

adequados de RBE. 

 

8.2.2. Dose Efetiva 

A dose efetiva, E, é a soma ponderada das doses equivalentes nos órgãos ou tecidos, 

expressa por: 

𝐸 = ∑ 𝑤𝑇𝐻𝑇

𝑇

     𝑐𝑜𝑚     ∑ 𝑤𝑇 = 1  

Onde wT é o fator de peso para o tecido T e HT é a dose equivalente a ele atribuída. A 

soma é feita sobre todos os órgãos e tecidos do corpo humano considerados sensíveis à indução 

de efeitos estocásticos. A unidade da dose efetiva é J/kg como o nome especial de Sievert (Sv). 

O ICRP (2007a), tem escolhido uma serie de valores de wT baseados nos valores 

respetivos de detrimento relativo a radiação. Eles representam valores médios para os seres 

humanos para ambos sexos e todas as idades e, portanto, não se referem as características de 

indivíduos particulares.  

Os usos principais da dose efetiva são para a avaliação da dose provável no 

planejamento e a otimização da proteção radiológica e na demonstração, com fins reguladores, 

do cumprimento dos limites de doses. Não se recomenda a dose efetiva para as avaliações 

epidemiológicas, nem para estudos retrospectivos específicos e detalhados da exposição 

individual e do risco (ICRP, 2007a).  

A dose efetiva deve-se utilizar com precaução no caso dos pacientes, não devem utilizar-

se para realizar estimações do dano produzido por exposições médicas. Portanto, a dose efetiva 

pode se utilizar com fins diagnósticos, sempre e quando seja feito com fins comparativos e para 
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populações de pacientes similares, sendo necessário considerações significativas para comparar 

com outras populações (IAEA, 2016a).  

 

8.3. GRANDEZAS OPERACIONAIS 

 

Os conceitos básicos das grandezas operacionais estão baseados no equivalente de dose 

e são descritos na ICRU Reports 39, 43 e 51. As grandezas são utilizadas para a estimação 

conservativa da dose efetiva e a dose equivalente em tecidos ou órgãos. As grandezas 

operacionais para a proteção radiológica são as grandezas de equivalente de dose ambiental, 

equivalente de dose direcional e equivalente de dose individual. As primeiras duas grandezas 

são usadas na monitoração de área, tanto que a última grandeza é para a monitoração individual. 

As grandezas operacionais estão definidas para doses em pontos localizados em simuladores 

específicos.  

 

8.3.1. Equivalente de dose e fator de qualidade 

 

O equivalente de dose, se define como: 

𝐻 = 𝑄𝐷 

Onde D é a dose absorvida em um ponto de interesse e Q o fator de qualidade, a unidade 

é o J/kg, chamada Sievert. Q é definido como uma função da transferência linear de energia, L, 

na agua de uma partícula carregada. A função do fator de qualidade Q(L), se expressa em 

keV*μm-1, e está estabelecida no ICRP 60 (1991). O valor de Q para fótons, elétrons e radiação 

gama é 1. 

 

8.3.2. Grandezas operacionais para a monitoração de área 

 

As grandezas operacionais para a monitoração de área são definidas em um simulador, 

chamado de esfera ICRU. Esta esfera é de material tecido equivalente com um diâmetro de 30 

cm, uma densidade de 1g/cm3 e uma composição de 76,2% oxigênio, 11,1% carbono, 10,1% 

hidrogênio e 2,6% nitrogênio.  Ela aproxima-se de forma adequada ao corpo humano, com 

respeito à dispersão e atenuação dos campos de radiação sob consideração. 

Para conservar o seu carácter de uma grandeza pontual e aditiva, foi necessário 

introduzir também as características do campo de radiação a que a esfera estaria submetida. 

Assim, surgiram os conceitos de campo expandido e campo alinhado de radiação (Figura 36). 
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Campo expandido é um campo de radiação homogêneo, no qual a esfera da ICRU fica 

exposta com fluência, distribuição de energia e distribuição direcional, iguais ao do ponto de 

referência P de um campo de radiação real. 

No campo expandido e alinhado a fluência e a distribuição de energia são iguais às do 

campo expandido, mas a distribuição angular da fluência é unidirecional. Neste campo, o valor 

do equivalente de dose em um ponto da esfera ICRU independe da distribuição direcional da 

radiação de um campo real. 

 

 

Figura 36: Diagrama de um campo expandido (a) e um campo alinhado (b). (Gentileza Mattsson, 

2013) 

 

8.3.2.1. Equivalente de doses ambiental, H* 

 

O Equivalente de dose ambiente H*(d), em um ponto de um campo de radiação, é o 

valor do equivalente de dose que seria produzido pelo correspondente campo expandido e 

alinhado na esfera ICRU na profundidade d, no raio que se opõe ao campo alinhado. A Figura 

37 ilustra o procedimento de obtenção de H*(d). A unidade utilizada é o J/kg-1, denominada de 

Sievert (Sv). (Outras informações na seção 3.7.) 

 

Figura 37: Geometria de irradiação da esfera ICRU e o ponto P na esfera, no qual H*(d) é 

determinado num campo de radiação expandido e alinhado. (Gentileza (IAEA, 2016b)) 
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8.3.2.2. Equivalente de dose direcional, H’(d,Ω)   

 

O equivalente de dose direcional H´(d,Ω) em um ponto de um campo de radiação é o 

valor do equivalente de dose que seria produzido pelo correspondente campo expandido na 

esfera ICRU na profundidade d sobre um raio na direção específica Ω. A unidade utilizada é o 

Sievert. Na Figura 38 tem-se uma representação gráfica da obtenção de H´(d,Ω). 

 

 

Figura 38: Geometria de irradiação da esfera ICRU e o ponto P na esfera, no qual o equivalente 

de dose direcional é obtido no campo de radiação expandido, com a direção Ω de interesse. (IAEA, 2016b) 

 

A profundidade d deve ser especificada, para os diversos tipos de radiação. Para 

radiações fracamente penetrantes d = 0,07 mm para a pele e para o cristalino d = 3 mm. A 

notação utilizada tem a forma H’(0,07,Ω) e H’(3,Ω), respectivamente. Para radiações 

fortemente penetrantes, a profundidade recomendada é de d = 10 mm, isto é H’(10,Ω). (IAEA, 

2016b). O valor de H’(10, 0°) é igual a H*(10).  

 

8.3.3. Grandezas operacionais para a monitoração individual  

 

São grandezas definidas no indivíduo, em um campo de radiação real, e devem ser 

medidas diretamente sobre o indivíduo. Como seus valores podem variar de pessoa para pessoa, 

pelas diferenças de espalhamento e atenuação, e varia o local do corpo onde são feitas as 

medições, é necessário se obter valores que sirvam de referência. Como os dosímetros 

individuais não podem ser calibrados diretamente sobre o corpo humano, eles são expostos 

sobre simuladores apropriados.  

A grandeza operacional para a vigilância radiológica individual é o equivalente de dose 

pessoal, Hp(d), que é o equivalente de dose em tecido mole (interpretado como o tecido ICRU), 

numa profundidade d, abaixo de um ponto especificado sobre o corpo. A unidade utilizada é o 

Sievert. Para a avaliação da dose na pele e o cristalino se utilizam as grandezas Hp(0,07) e 
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Hp(3) para radiações fracamente penetrantes, respectivamente e, para a avaliação da dose 

efetiva se utiliza Hp(10) para as radiações fortemente penetrantes. O Hp(d) pode ser medido 

com um detector encostado na superfície do corpo, envolvido com uma espessura apropriada 

de material tecido-equivalente; também deve ser considera a direção da radiação incidente. As 

grandezas operacionais são mensuráveis e os instrumentos utilizados para a vigilância 

radiológica estão calibrados nestas grandezas.  

 

8.3.4. Relação entre as grandezas de proteção e a monitoração  

 

A relação entre as grandezas físicas, de proteção e operacionais se apresentam na Figura 

39. Eles são discutidos com mais detalhes no ICRP 74 (1996), que fornece os coeficientes de 

conversão para uso em proteção radiológica.  

Quando a exposição do corpo é relativamente baixa e uniforme, é prática comum que a 

leitura do dosímetro, devidamente calibrado em Hp(10), seja diretamente introduzido nos 

registros de doses como um substituto da dose efetiva. No entanto, o equivalente de dose 

individual geralmente sobrestima a dose efetiva. Para energias de fótons inferiores a ~ 50 keV, 

a dose efetiva pode ser sobrestimada por um fator de 2, dependendo da orientação do corpo 

(Mattsson, et al., 2013). 

 
Figura 39: Principais grandezas utilizadas no atual sistema de proteção radiológica quantificando 

a exposição em termos dos efeitos estocásticos e determinísticos para a radiação externa. 
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8.4. Kerma 

 

O kerma, K, é o quociente dEtr por dm, onde dEtr é a soma das energias cinéticas iniciais 

de todas as partículas carregadas liberadas por partículas não carregadas em uma massa dm do 

material. Unidade: J.kg-1. O nome especial para a unidade de K é gray (Gy) (IAEA 2007). 

   

dm

dE
K tr  (02) 

 

Em radiologia diagnóstica, a produção de radiação de frenagem (bremsstrahlung) em 

materiais de baixo número atômico é insignificante. Para um dado material e campo de 

radiação, D e K são então numericamente iguais quando o equilíbrio de elétrons secundários é 

estabelecido. Haverá importantes diferenças numéricas entre estas duas grandezas quando este 

equilíbrio não for estabelecido, como por exemplo, perto de uma interface entre diferentes 

materiais (IAEA 2007). 

   

 

8.5. Kerma no Ar Incidente 

 

O kerma no ar incidente, Ki, é o kerma no ar de um feixe de raios X incidente medido 

no eixo central do feixe na posição do paciente ou da superfície do objeto simulador. Somente 

a radiação incidente no paciente ou objeto simulador é incluída, sendo excluída a radiação 

retroespalhada (IAEA 2007). 

 

10.2.4. Kerma no Ar na Superfície de Entrada 

 

O kerma no ar na superfície de entrada, Ke, é o kerma no ar medido no eixo central do 

feixe na posição do paciente ou da superfície do objeto simulador. A radiação incidente no 

paciente ou objeto simulador e a radiação retroespalhada são incluídas. O Ke é relacionado ao 

Ki pelo fator de retroespalhamento, B (IAEA 2007). 

 

BKK ie   (03) 
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10.2.5. Produto kerma área. 

A tendência atual é considerada o PKA como a grandeza mais apropriado para definir e 

expressar níveis de referência em intervencionismo. O PKA também tem um papel importante 

nos programas de controle e garantia de qualidade de equipamentos de raios-X. Vários estudos 

e está tese mostram que é possível correlacionar o PKA com a doses no operador, propondo 

outro enfoque para melhorar a segurança nos procedimentos intervencionistas. 

O PKA é definido como a integral do kerma no ar (Ki) na área A do feixe de raios X, num 

plano perpendicular ao plano do eixo do feixe. 

𝑃𝐾𝐴 = ∫ 𝐾𝑖(𝐴)𝑑𝐴 

 

A unidade é J*kg-1*m2 ou Gy*m2, se o Ki (A) é constante ao longo da área, logo 

𝑃𝐾𝐴 = 𝐾𝑖 ∗ 𝐴 

O PKA tem a propriedade de ser invariante com respeito a distância ao ponto focal do 

tubo de raios X, sempre e quando a radiação espalhada provocada pelo paciente e a atenuação 

do ar sejam desprezíveis. 


