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Resumo: A exposição aos raios X dos profissionais de Radiologia Intervencionista (RI) impacta na 
alta taxa de dose recebida por estes indivíduos, havendo relatos acerca de efeitos biológicos 
decorrentes desta atividade profissional. Portanto, é fomentado maior controle sobre as doses 
recebidas por esses trabalhadores. A presente pesquisa busca caracterizar as doses recebidas pelos 
profissionais durante procedimentos de RI. Foram avaliadas as doses de radiologistas, anestesistas e 
equipe de enfermagem, através de medidas com dosímetros do tipo OSL, distribuídos em até seis 
regiões do corpo destes profissionais. Até o momento foram acompanhados 33 procedimentos de 
colangiografia e 29 procedimentos de embolização. Como resultado preliminar, foi possível identificar 
uma grande variação entre as doses dos profissionais de mesma função em cada procedimento. Em 
visão geral, a dose dos profissionais apresenta-se em ordem decrescente como radiologista 1 > 
radiologista 2 > anestesista > enfermagem. 
Palavras-chave: radiologia intervencionista, dosimetria, exposição ocupacional. 

Abstract: Exposure to X-rays of Interventional Radiology professionals (IR) impacts in the high dose 
rate received by these individuals, and there are reports of biological effects of this professional 
activity. Therefore, it is fomented greater control over the doses received by these workers. This 
research intends to characterize the doses received by the professionals during IR procedures. We 
evaluated the doses of radiologists, anesthesiologists and nursing staff of the Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre, through measures with dosimeters of the OSL type, distributed in up to six regions of the 
body of these professionals. Until now were accompanied 33 cholangiography procedures and 29 
embolization procedures. As a preliminary result, it was possible to identify a wide variation between 
doses of the professionals of the same function in each procedure. In overview, the dose of the 
professionals presented in descending order as a radiologist 1> radiologist 2 > anesthetist > nursing. 
Keywords: interventional radiology, dosimetry, occupational exposure. 

Introdução: A Radiologia Intervencionista (RI) é um ramo da medicina que se utiliza de imagens com 
uso de raios X, para guiar procedimentos pouco invasivos, com objetivo diagnóstico ou terapêutico. 
Entretanto a técnica pode propiciar altas taxas de dose de radiação em pacientes e profissionais 
envolvidos, podendo acarretar lesões nos mesmos [1]. Os níveis elevados de dose podem ocorrer 
devido ao longo tempo de exposição aos raios X, ao número de imagens adquiridas, e ao mau uso do 
equipamento, tal como a inadequada utilização de colimação e filtros [2].  A presente pesquisa busca 
caracterizar a exposição à radiação X dos profissionais de RI. 

Método: O estudo consiste em uma coorte realizada durante os procedimentos de RI que ocorrem no 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A medida da dose foi realizada através da tecnologia de 
Dosimetria Opticamente Estimulada (OSLD) da Landauer Inc., com dosímetros tipo Nanodot para 
estimativa de dose no cristalino e tipo Inlight nas demais regiões. Monitoramos uma equipe de RI 
contendo um técnico de enfermagem ou enfermeiro, um anestesista e dois radiologistas (1: mais 
próximo do feixe; 2: mais afastado do feixe).   Os dosímetros foram dispostos nos profissionais sobre 
o protetor de tireoide; no tórax sobre e sob o avental plumbífero, na região gonadal, sob o avental 
plumbífero, e no joelho esquerdo. Além destes, utilizamos um conjunto de três Nanodots, a dois 
centímetros da glabela nos médicos anestesistas e na equipe de enfermagem. Para os radiologistas 
1 e 2 estes nanodots foram posicionados na lateral esquerda da cabeça, próximo aos olhos. Foi 
considerada a medida em Hp (10) para os dosímetros tipo Inlight e o Kerma na superfície para o 
Nanodot, na região do cristalino. O angiógrafo utilizado para realização dos procedimentos em 
radiologia intervencionista é do fabricante GE, modelo INNOVA 3100, possuindo acoplado à sua 
mesa cirúrgica um saiote plumbífero e, no teto, um visor plumbífero.  Realizamos as medidas nos 
dois procedimentos mais frequentes, sendo 29 de embolizações e 33 de colangiografias. Foram 
estimadas as distâncias mínimas e máximas da equipe com relação ao feixe de incidência da 



        

    

 

radiação (DPmin-max). O tempo de procedimento foi definido como o tempo total de raios X acionado 
disponível no display do console do operador do angiógrafo da pesquisa. O visor plumbífero foi 
utilizado em 41% dos procedimentos de embolização e 9% nos de colangiografia. Seu uso depende 
do acesso utilizado para a inserção do cateter, sendo comumente utilizado quando o acesso é 
femoral. Todos os participantes utilizam o avental plumbífero com proteção frontal, protetor de 
tireoide, e somente os dois radiologistas fazem uso de óculos plúmbífero.  

Resultados: O tempo de exposição entre cada procedimento avaliado é significativamente 
divergente, variando de 2min 22s à 1h 04 min 48s para colangiografias e de 5min 34s à 31min 19s 
para embolizações. O resultado preliminar das coletas realizadas durante os procedimentos citados 
estão expressos na Tabela 1.  

Tabela 1 – Caracterização das doses dos profissionais em procedimentos de colangiografia e embolização 
    COLANGIOGRAFIA  EMBOLIZAÇÃO 

Profissional Região do corpo Dose 
Máxima 

(mSv) 

Mediana 
(mSv) 

Terceiro 
Quartil 
(mSv) 

 Dose 
Máxima 

(mSv) 

Mediana 
(mSv) 

Terceiro 
Quartil 
(mSv) 

Médico Operador 1 
(DPmin-max = 0,5 – 1,0 m) 

Cristalino 0,17 0,03 0,06  0,34 0,04 0,08 

Tireoide 1,41 0,12 0,31  1,17 0,22 0,10 

Tórax sob avental 0,49 0,04 0,12  0,35 0,05 0,11 

Tórax sobre avental 1,45 0,21 0,44  1,69 0,17 0,40 

Gônadas 0,36 0,03 0,06  0,28 0,03 0,10 

Joelho 2,20 0,04 0,22  1,03 0,06 0,15 

Médico Operador 2 
(DPmin-max = 0,8 – 1,0 m) 

Cristalino 0,13 0,03 0,04  0,29 0,02 0,03 

Tireoide 0,45 0,01 0,11  1,08 0,48 0,05 

Tórax sob avental 0,29 0,00 0,12  0,19 0,00 0,07 

Tórax sobre avental 0,42 0,04 0,08  1,61 0,09 0,29 

Gônadas 0,17 0,03 0,06  0,21 0,00 0,05 

Joelho 0,29 0,02 0,11  0,75 0,09 0,23 

Médico Anestesista 
(DPmin-max = 0,6 – 3,0 m) 

Cristalino 0,09 0,03 0,04  0,07 0,01 0,02 

Tireoide 0,27 0,02 0,08  0,48 0,04 0,05 

Tórax sob avental 0,83 0,00 0,06  0,61 0,06 0,17 

Tórax sobre avental 0,79 0,01 0,10  0,85 0,00 0,06 

Gônadas 0,38 0,01 0,16  0,65 0,00 0,05 

Joelho 0,40 0,02 0,06  0,26 0,05 0,10 

Equipe de Enfermagem 
(DPmin-max = 0,6 – 2,0 m) 

Cristalino 0,06 0,01 0,02  0,03 0,02 0,02 

Tireoide 0,11 0,00 0,06  0,24 0,00 0,05 

Tórax sob avental 0,49 0,00 0,28  0,34 0,00 0,20 

Tórax sobre avental 0,16 0,00 0,05  0,74 0,05 0,16 

Gônadas 0,10 0,02 0,07  0,19 0,02 0,05 

 
De modo geral, a dose dos profissionais apresenta-se em ordem decrescente como 

radiologista 1 > radiologista 2 > anestesista > enfermagem. Também é possível identificar que as 
doses nos procedimentos de embolização são maiores que as obtidas em colangiografia. A equipe de 
enfermagem apresentou uma dose maior no dosímetro disposto sob o avental plumbífero, 
principalmente em procedimentos de colangiografia. Esse resultado pode ser influenciado pelo 
modelo do avental, que possui somente proteção frontal.  

Discussão e Conclusões: Os procedimentos em RI possuem uma grande variação nas medidas de 
dose dos profissionais envolvidos. Este comportamento pode estar associado à diversidade de 
metodologias empregadas no procedimento e as diferentes regiões anatômicas envolvidas. Desta 
forma, é necessário aumentar a amostra do estudo para melhor caracterizar estas exposições. Foi 
considerada a possibilidade de realizar a medida de exposição no joelho da equipe de enfermagem, 
porém, houve limitação de instrumentação. A amostra coletada até o momento possibilita identificar 
oportunidades de melhoria em proteção radiológica, tais como o tipo de equipamento de proteção 
individual utilizado pela equipe de enfermagem e a necessidade de capacitar continuamente a equipe 
médica na otimização de protocolos para redução da dose dos profissionais e dos pacientes.  
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