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Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento?  

O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. 

O abismo diz: Não está em mim; e o mar diz: Ela não está comigo. 

Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. 

Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir,                                                               

nem pelo precioso ônix, nem pela safira. 

Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal;                                                 

nem se trocará por jóia de ouro fino. 

Não se fará menção de coral nem de pérolas;                                                               

porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. 

Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. 

Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? 

Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente, e oculta às aves do céu. 

A perdição e a morte dizem: Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. 

Deus entende o seu caminho, e Ele sabe o seu lugar. 

Porque Ele vê as extremidades da terra; e vê tudo o que há debaixo dos céus. 

Quando deu peso ao vento, e tomou a medida das águas; 

Quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões; 

Então a viu e relatou; estabeleceu-a, e também a esquadrinhou. 

E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria,                                       

e apartar-se do mal é a inteligência. 
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RESUMO 

 

Em cardiologia intervencionista, os procedimentos de angiografia coronária 

(coronariografia) e angioplastia coronária transluminal percutânea são os mais 

frequentes. Desde os anos 1990, o número de procedimentos de cardiologia 

intervencionista tem crescido rapidamente. Sabe-se, também, que estes 

procedimentos podem estar associados às altas doses de radiação, ao longo tempo 

de fluoroscopia e ao grande número de imagens adquiridas para documentar o 

procedimento. Mapear as doses na pele em cardiologia intervencionista é útil para 

estimar a probabilidade de lesões cutâneas, para detectar as áreas dos campos 

sobrepostos e registrar as áreas mais expostas da pele. Os objetivos deste estudo 

foram estudar a aplicabilidade de filmes radiocrômicos na avaliação da distribuição do 

kerma na superfície de entrada, avaliar a quantidade total de radiação, utilizando a 

grandeza produto kerma-área, em pacientes submetidos a coronariografia e 

angioplastia, e compará-los com os trabalhos publicados. Com os resultados, estudar 

a relação entre as duas grandezas medidas. As medições das doses foram realizadas 

em uma amostra de 330 pacientes, submetidos aos procedimentos de coronariografia, 

angioplastia, estudo eletrofisiológico e alguns procedimentos intervencionistas 

cardiológicos complexos. O estudo foi desenvolvido no departamento de 

hemodinâmica de quatro hospitais no Rio de Janeiro, Brasil, selecionando do total um 

grupo de 46 pacientes, nos quais foi possível medir utilizando filmes Gafchromic® XR-

RV2 e medidor do produto kerma-área: Diamentor E e Diamentor M4-KDK 

simultaneamente. Nos procedimentos de angioplastia e coronariografia, os máximos 

kerma na superfície de entrada estimados foram: 6 e 2 Gy, respectivamente. Os 

valores do terceiro quartil para o produto kerma-área Total, nos procedimentos de 

angioplastia e coronariografia, foram 15.700 e 10.620 cGy.cm2, respectivamente. 

Neste trabalho, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) e encontrou-se 

uma correlação moderada entre o máximo kerma na superfície de entrada e o produto 
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kerma-área Total (      ), para os procedimentos de coronariografia. O limiar de 1 

Gy para reações tissulares nocivas foi excedido em quatorze pacientes, e foi sugerido 

um posterior acompanhamento para avaliação de prováveis lesões. O uso dos filmes 

Gafchromic© XR-RV2 e o medidor do produto kerma-área foram adequados para medir 

o máximo kerma na superfície de entrada, e o mapa de distribuição da dose e o 

produto kerma-área. Os métodos foram eficazes para identificar a distribuição dos 

campos de radiação e a dose integrada, permitindo o acompanhamento do paciente 

de forma a investigar o aparecimento de lesões cutâneas. 
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ABSTRACT 

 

In interventional cardiology the coronary angiography and percutaneous transluminal 

coronary angioplasty procedures are the most frequent ones. Since the 1990s, the 

number of interventional cardiology procedures has increased rapidly. It is also known 

that these procedures are associated with high radiation doses due to long fluoroscopy 

time and large number of cine-frames acquired in order to document the procedure. 

Mapping skin doses in interventional cardiology is useful to find the probability of any 

skin injury, to detect areas of overlapping field and to get a permanent record of the 

most exposed skin areas. The purpose of this study were to study the applicability of 

radiochromic films in the evaluation of surface entrance kerma distribution, evaluate the 

total amount of radiation, using the quantity kerma-area product, in patients undergoing 

coronary angiography and angioplasty, and compare them with published works. With 

the results, study the relationship between the two measured quantities. Patients' dose 

measurements were carried out on a group of 330 patients at the hemodynamic 

department in four hospitals in Rio de Janeiro, Brazil, selecting from a total group of 46 

patients in whom could be measured using Gafchromic© XR-RV2 films and kerma area 

product meters: Diamentor E and Diamentor M4-KDK, simultaneously. In coronary 

angioplasty and coronary angiography procedures, the maximum entrance surface 

kerma were estimated as 6 and 2Gy, respectively. The third quartile values of total 

kerma area product, in coronary angioplasty and coronary angiography procedures, 

were 15,700 and 10,620 cGy.cm2, respectively. It was used the Pearson's correlation 

coefficient ( ), and it was found a moderate correlation between maximum entrance 

surface kerma and Total kerma area product           , for coronary angiography 

procedures. The tissue reaction effects threshold of 1Gy was exceeded in 14 patients, 

and suggested a further monitoring to assess likely injuries. Gafchromic© XR-RV2 films 

and kerma area product meter were adequate for measuring maximum entrance 

surface kerma, the distribution map of the dose and kerma area product. The methods 
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were effective to identify the distribution of radiation fields and the integrated dose, thus 

allowing the follow up of the patient in order to investigate the appearance of skin 

injuries. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

Em Medicina, todos os procedimentos utilizando radiação ionizante, tanto 

para fins de diagnóstico quanto terapêutico, devem ser justificados e todas as 

questões relacionadas ao risco-benefício devem ser ponderadas antes de sua 

realização. Para um procedimento médico que envolve o uso da radiação ionizante ser 

justificado, é necessário que os benefícios esperados excedam os riscos previsíveis 

do procedimento [1]. 

Na área médica há inúmeros procedimentos justificados clinicamente que 

proporcionam aos pacientes altas doses de radiação. Entre estes se destaca a 

cardiologia intervencionista, onde não raramente é excedido o limiar de dose para o 

aparecimento de reações tissulares nocivas [2-5]. 

A cardiologia intervencionista é considerada como uma ‘prática especial’ que 

envolve altas doses ao paciente, sendo a aplicação de meios apropriados de proteção 

radiológica extremamente necessária. Uma especial atenção deve ser dada a 

programas de garantia de qualidade, incluindo medidas do controle de qualidade e 

avaliação de doses em pacientes [1, 6]. 

Mesmo quando os procedimentos intervencionistas são bem indicados, a 

questão da otimização da prática é de suma importância. Há na literatura científica 

inúmeros casos de reações tissulares nocivas na pele de pacientes após serem 

submetidos a algum procedimento da cardiologia intervencionista [2, 6-24]. No 

entanto, a experiência tem mostrado que a frequência e a gravidade das lesões 

radioinduzidas na pele poderiam ser minimizadas com a otimização da prática, e isso 

sem perder a qualidade e os benefícios do procedimento [1]. 
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Em 1994, a US Food and Drug Administration (FDA) chamou a atenção sobre 

os sérios danos induzidos em pacientes durante procedimentos guiados 

fluoroscopicamente e posteriormente outros autores têm relatado diversos casos de 

danos na pele durante irradiação de pacientes em radiologia e cardiologia 

intervencionista [21, 25-29]. A União Européia (UE) também intensificou a 

preocupação a respeito desses aspectos [30-35]. 

É importante enfatizar a relevância da medição da exposição do paciente em 

procedimentos intervencionistas. Nos países europeus, esta medição tornou-se 

obrigatória a partir da década de 1990 [5, 13, 36-39]. As legislações internacionais 

proíbem a realização de qualquer procedimento e tratamento com radiação ionizante 

que não estejam devidamente justificados, além de ser exigida a avaliação dosimétrica 

e a otimização das práticas, incluindo a implementação de um programa de garantia 

de qualidade. Estas Normas estabelecem a obrigatoriedade de medir e registrar o 

nível de exposição do paciente em todos os procedimentos de Radiologia 

Intervencionista [39, 40]. Atualmente, os fabricantes instalam um medidor do produto 

kerma-área, na saída do sistema de colimação, em virtude desta obrigatoriedade. 

Diversos métodos dosimétricos têm sido propostos e testados [41-47], baseados em 

diferentes abordagens para obter a distribuição de dose na pele: arranjos de 

dosímetros termoluminescentes, filmes radiográficos lentos, filmes radiocrômicos, etc 

[28]. 

A dosimetria de pacientes em radiologia intervencionista é complexa, devido à 

dificuldade na identificação das áreas da pele irradiada para diferentes projeções, 

tamanhos de campo, qualidades de radiação, distâncias foco-pele e distância foco-

intensificador de imagem. Estas intervenções complexas requerem longos tempos de 

fluoroscopia e grande número de imagens para documentar a lesão e os resultados. 

Em alguns pacientes, dependendo da patologia, se faz necessário repetir o 

procedimento, de maneira que uma irradiação adicional da pele pode ser esperada 

[48]. Estes eventos podem ocorrer devido ao uso inadequado do equipamento de raios 
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X ou inadequado treinamento dos operadores, equipamentos obsoletos, inadaptados, 

falta de orientação de especialista em física médica, entre outras razões [6]. 

Há uma série de problemas práticos para se realizar dosimetria em paciente: 

diferentes tamanhos e posições dos campos de irradiação, diferentes taxas de doses, 

diversas angulações e tempos de exposição, entre outros.  

O Produto kerma-área (PKA) é uma grandeza associada à avaliação do risco 

de efeitos estocásticos. No entanto, está relacionada à energia total cedida durante o 

procedimento e não é possível inferir o valor do máximo kerma na superfície de 

entrada da pele do paciente a partir da sua medição. 

Antes do início do procedimento, é difícil prever as diferentes regiões e 

distribuição na pele do paciente dos campos de radiação. Torna-se necessário adotar 

um método dosimétrico que forneça a distribuição da dose na pele do paciente. Os 

filmes radiocrômicos são indicados para registrar essa distribuição de dose após o 

procedimento. 

Os trabalhos científicos sobre dosimetria de pacientes são importantes, pois 

permitem quantificar a dose de radiação que os pacientes recebem. A correta 

interpretação dos resultados dosimétricos deve ser realizada por um Físico Médico 

especializado em radiologia intervencionista, de modo a também propor e adotar 

mecanismos de otimização da prática. A partir de uma análise cuidadosa é possível 

encaminhar para um profissional especializado em lesões radioinduzidas aqueles 

pacientes que receberam dose acima do limiar de reações tissulares nocivas. Esse 

acompanhamento é denominado follow up [49-53]. 

Devido às questões apresentadas, o objetivo geral deste trabalho é 

quantificar as doses recebidas por pacientes submetidos a procedimentos de 

cardiologia intervencionista. Os objetivos específicos são: 

 Estudar a aplicabilidade de filmes radiocrômicos na avaliação da distribuição 

do kerma na superfície de entrada. 
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 Estudar a relação entre o produto kerma-área total e o máximo kerma na 

superfície de entrada. 

 Avaliar a quantidade total de radiação recebida pelo paciente, utilizando a 

grandeza produto kerma-área. 

 Sugerir meios de otimização das práticas.  
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 Radiologia e Cardiologia Intervencionista 

A radiologia intervencionista (RI) é uma especialidade da Radiologia que 

possibilita uma avaliação dinâmica dos órgãos e estruturas internas do corpo humano 

por meio de procedimentos minimamente invasivos, guiados por fluoroscopia, com 

finalidade diagnóstica e/ou terapêutica, realizados por acesso percutâneo. Os 

procedimentos são executados, sempre com anestesia local, usando a imagem 

fluoroscópica para localizar a lesão ou o local de tratamento. Os raios X, tanto 

fluoroscopia como grafia, têm como funções principais monitorar o procedimento e 

controlar e documentar a terapia [6]. 

A Cardiologia Intervencionista (CI) compreende procedimentos médicos 

invasivos para diagnóstico e tratamento de cardiopatias. Utiliza o cateterismo, prática 

que consiste na inserção de finos catéteres na dinâmica circulatória, possibilitando 

assim o diagnóstico (Angiografia, Coronariografia), por injeção de uma substância que 

atua como meio de contraste radiológico. Permite também tratar isquemias coronárias 

pela desobstrução mecânica do vaso (Angioplastia, ACP) bem como a introdução de 

dispositivos (stents) que impedem a re-estenose (estreitamento recorrente da artéria 

desobstruída) [54, 55]. Outros procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados 

na Cardiologia Intervencionista são: ventriculografia, aortografia, arteriografia 

pulmonar, biópsia endocárdica, estudos de cardiopatia valvular, valvuloplastia 

pulmonar, colocação de marca-passo, estudo de cardiopatia congênita, 

atriosseptostomia, etc. 
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2.2 O Coração 

O coração é um órgão muscular oco cuja função fundamental é bombear o 

sangue para todo o organismo. Este órgão é essencialmente composto pelo músculo 

cardíaco (miocárdio), pelas artérias, veias, válvulas e por um particular sistema elétrico 

para controle do ritmo cardíaco [56]. Na Figura 2.1 pode-se observar uma 

representação do coração com a indicação das suas principais estruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Anatomia do coração [57] 

 

O órgão consiste em duas bombas separadas por um septo: um coração 

direito que bombeia o sangue através dos pulmões e um coração esquerdo que 

bombeia o sangue através dos órgãos periféricos. O átrio bombeia 25% do débito 

cardíaco, que auxilia a impulsionar o sangue para o ventrículo. O ventrículo, por sua 
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vez, fornece a principal força para propelir o sangue através das circulações pulmonar 

e periférica [56]. 

Para bombear o sangue, o coração carece de um eficiente sistema de 

irrigação que forneça todos os nutrientes para o miocárdio, função esta 

desempenhada principalmente pelas artérias coronárias. A redução ou a interrupção 

do fluxo sanguíneo através das artérias coronárias determinará graus variáveis de 

isquemia miocárdica e em consequência disso o comprometimento do músculo 

cardíaco [56]. 

A redução do fluxo sanguíneo coronariano é um processo que pode levar à 

necrose do tecido cardíaco devido à carência do aporte adequado de nutrientes e 

oxigênio. A causa habitual da necrose do tecido é a deficiência de oxigênio no 

músculo cardíaco, ocasionado pela oclusão de uma ou mais artérias coronárias. Esta 

oclusão ocorre, em geral, pela formação de um coágulo sobre uma área previamente 

comprometida por aterosclerose, causando estreitamentos luminais de dimensões 

variadas [56]. 

Também o coração pode sofrer algumas alterações na velocidade ou no ritmo 

dos batimentos, ou seja, por um processo arrítmico o coração pode bater muito rápido, 

ou muito devagar, ou com ritmo irregular, isso se for considerado que em condições 

normais o coração pode bater com uma frequência que varia de 60 a 100 vezes por 

minuto. A arritmia pode ocorrer quando os sinais elétricos que controlam os 

batimentos cardíacos ficam atrasados ou bloqueados. Tal processo pode ocorrer 

quando células nervosas especiais que produzem o sinal elétrico não funcionam 

apropriadamente, ou quando os sinais elétricos não circulam normalmente pelo 

coração. Uma arritmia também pode ocorrer quando outra parte do coração começa a 

produzir sinais elétricos, adicionando-se aos sinais das células nervosas especiais e, 

assim, alterando o batimento cardíaco normal. Em consequência à arritmia cardíaca, o 

coração pode não ser capaz de bombear sangue suficiente para o corpo, o que pode 

danificar o cérebro, coração e outros órgãos [56, 58]. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coron%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Necrose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Co%C3%A1gulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aterosclerose
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2.3 Procedimentos frequentemente realizados na Cardiologia Intervencionista 

Os procedimentos intervencionistas mais frequentemente realizados são: 

coronariografia (AC, Coronary Angiography), angioplastia coronária transluminal 

percutânea (ACP, Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), estudos 

eletrofisiológicos, ablação, entre outros. Estes procedimentos cardiovasculares são 

realizados de forma menos invasiva, quando comparados com uma cirurgia de ponte 

de safena, já que uma pequena incisão é realizada no paciente. Esta incisão é a via de 

acesso por onde o médico hemodinamicista introduzirá um cateter até o coração do 

paciente. A visibilização da imagem do cateter no interior do paciente é realizada 

através da emissão contínua de raios X e apresentada em um monitor de TV em 

tempo real, processo denominado de fluoroscopia [54, 55]. O aumento na frequência 

dos procedimentos intervencionistas deu-se pela melhora no material, tais como: 

stents de baixo perfil, os farmacológicos, farmacologia adjunta; além da expertise dos 

especialistas e também pelo desenvolvimento e aprimoramentos dos equipamentos de 

fluoroscopia. 

 

 

2.4 Angiografia coronária (AC) ou coronariografia 

A angiografia coronária, ou cateterismo cardíaco, é um procedimento invasivo 

para diagnosticar possíveis lesões nas artérias coronárias, tais como a presença de 

alguma obstrução nas artérias por depósitos de gordura (aterosclerose) ou coágulos 

(originados pelo acúmulo de gordura que lesam a parede interna da artéria). Este 

procedimento é realizado sob emissão contínua de raios X na forma de fluoroscopia 

para dirigir o cateter ao local a ser estudado e cinefluoroscopia para registro de 

imagens digitalizadas em CD. As vias de acesso utilizadas neste procedimento são: 

femoral, radial e braquial. São introduzidos diferentes tipos de cateteres para registros 

de pressões intra-cardíacas, coleta de amostras sanguíneas e injeções intra-cardíacas 

de contraste radiopaco [54, 55]. 
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2.5 Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (ACP) 

Após a constatação de alguma lesão coronária, um possível tratamento a ser 

realizado é a angioplastia coronária. Desde a realização da primeira ACP, em 1977, a 

utilização deste procedimento tem aumentado drasticamente, tornando-se uma das 

intervenções médicas mais comuns. Com a combinação de sofisticados equipamentos 

e profissionais experientes, a angioplastia coronária evoluiu para as modernas 

técnicas menos invasivas e eficazes no tratamento de pacientes com doença arterial 

coronária. A angioplastia coronária tem múltiplas indicações, incluindo angina estável, 

infarto agudo do miocárdio (IAM) e multivascular. [54, 55]. 

A angioplastia consiste na desobstrução da artéria comprometida mediante a 

colocação de um stent [54, 55]. O procedimento é realizado pelas mesmas vias de 

acesso que uma coronariografia, e ambos os procedimentos são iniciados e 

concluídos da mesma forma (FIGURA 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 – Desobstrução de uma artéria coronária [59, 60]. 

1 

            2                  3 

Legenda: 
 

1 – coração;  
2- artérias coronárias; 
3- placa; 4 – catéter; 5 – stent fechado; 
6 – stent expandido; 7 – balão;  
8 – stent comprimindo a artéria;  

9 – placa comprimida;  
10 – fluxo sanguíneo restaurado 

          4            5 
7 

       6 

               8              
3 

                9 
10 
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A angioplastia é iniciada com a punção de artéria periférica de grande calibre, 

em geral a artéria femoral, através de uma agulha. Em seguida, é introduzido um 

catéter com um balão na extremidade direcionado à aorta e, finalmente, à artéria 

coronária obstruída. Todo o processo é realizado utilizando fluoroscopia para visibilizar 

as estruturas internas [54, 55]. 

Uma vez localizada a artéria obstruída, o cateter é posicionado de modo que 

o balão permaneça no nível da obstrução. Em seguida, o balão é insuflado por alguns 

segundos. O paciente deve ser cuidadosamente monitorizado durante o procedimento, 

pois a insuflação do balão provoca uma obstrução momentânea do fluxo sanguíneo 

através da artéria coronária [54, 55]. O balão insuflado comprime o ateroma que está 

obstruindo o vaso, dilata e descola parcialmente as camadas internas da parede 

arterial. 

Em cerca de 20 a 30% das angioplastias realizadas, a artéria coronária é 

novamente obstruída em um período de seis meses (re-estenose). Para manter a 

artéria desobstruída após a angioplastia, utiliza-se a técnica de inserção de um 

dispositivo produzido com malha de fio metálico (stent). Esse procedimento parece 

reduzir à metade o risco de uma obstrução arterial subsequente [54, 55]. 

 

 

2.6 Eletrofisiologia 

A eletrofisiologia consiste no diagnóstico e tratamento de arritmias através de 

cateteres introduzidos no sistema venoso do paciente, chegando até as câmaras 

cardíacas. É um procedimento realizado com anestesia local, com ou sem sedação do 

paciente, onde cateteres introduzidos em veias ou artérias femorais são posicionados 

em diferentes pontos do coração e ligados a computadores especiais, a fim de estudar 

todo seu sistema elétrico [55, 58]. 

Este mapeamento, conhecido como estudo eletrofisiológico, permite 

diagnosticar os distúrbios que provocam tanto a diminuição (bradicardia) quanto o 
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aumento (taquicardia) anormal dos batimentos cardíacos. Esta técnica de diagnóstico 

é aplicada quando há suspeita de alteração do ritmo cardíaco devido a distúrbios 

elétricos, cujo agravamento possa levar a situações de desconforto ou de risco para o 

paciente. Em alguns casos, quando há necessidade, além de se realizar somente um 

estudo eletrofisiológico, tratam-se problemas cardíacos através dessa técnica. O 

procedimento terapêutico é denominado ablação. Existem diversos distúrbios elétricos, 

que desencadeiam taquicardias, provocando diversos graus de morbidade ao 

paciente, incluindo, nos casos de maior gravidade, a morte súbita. A substituição das 

cirurgias pela ablação tornou possível a cura definitiva da maioria dos casos, com alto 

grau de sucesso e baixo índice de complicações [55, 58]. 

Devido ao longo tempo de duração dos procedimentos, e das taxas de 

exposição, normalmente os pacientes recebem doses altas, podendo ocorrer reações 

tissulares nocivas [61], denominadas de efeitos determinísticos [1]. 

 

 

2.7 Produção de raios X 

2.7.1 Espectro de raios X 

A emissão de raios X pode ser analisada através de seu espectro 

(FIGURA 2.3), que consiste na distribuição do número de fótons de raios X emitidos 

para cada valor de energia entre zero e o valor máximo correspondente à tensão de 

pico kVp. Dependendo do material utilizado como alvo para a produção dos raios X, 

haverá a presença de picos característicos para determinadas energias [62, 63]. 

Pode-se considerar o espectro de raios X como composto por dois espectros 

superpostos: um espectro denominado contínuo e um espectro característico [62, 63]. 
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Figura 2.3 – Espectro de raios X de um alvo de 
tungstênio, em função da energia [64]. 

 

 

2.7.2 Raios X característicos 

Este processo ocorre quando por captura eletrônica ou outro processo são 

retirados elétrons da eletrosfera do átomo, envolvendo uma colisão entre o elétron 

incidente e um elétron orbital ligado ao átomo no material alvo. O elétron incidente 

transfere energia suficiente ao elétron orbital sendo este ejetado de sua órbita. A 

vacância originada é imediatamente preenchida por algum elétron de orbitais 

superiores. Ao passar de um estado menos ligado para outro mais ligado (por estar 

mais interno na estrutura eletrônica), ocorre diminuição da energia potencial do 

elétron. O excesso de energia é emitido como radiação eletromagnética, cuja energia 

é igual à diferença de energia entre o estado inicial e o final. Este processo de 

“enchimento” pode ocorrer numa única onda eletromagnética emitida ou em transições 

múltiplas (emissão de vários raios X de menor energia) [62, 63, 65, 66]. 

Os raios X característicos são, portanto, dependentes dos níveis de energia 

da eletrosfera e, dessa forma, seu espectro de distribuição de energia é discreto. 

Como a emissão de raios X característicos é um fenômeno que ocorre para energias 

da ordem da energia de ligação dos diversos níveis da eletrosfera, as energias de 

emissão dos raios X característicos variam de alguns eV a dezenas de keV [62, 63, 

65, 66]. No processo de produção dos raios X, 99% da radiação são emitidos como 

calor e somente 1% possui energia com características de radiação X [63]. 
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2.7.3 Raios X de freamento (“Bremsstrahlung”) 

Quando partículas carregadas, principalmente elétrons, interagem com o 

campo elétrico de núcleos de número atômico elevado ou com a eletrosfera, estas 

perdem uma parte de sua energia cinética original, mudam de direção e emitem a 

diferença de energia sob a forma de ondas eletromagnéticas de alta e baixa energia e 

comprimento de onda diferentes, denominadas raios X de freamento ou 

"bremsstrahlung" [64]. 

A energia dos raios X de freamento depende fundamentalmente da energia 

da partícula incidente. Existem raras situações em que alguns elétrons muito 

energéticos interagem diretamente com os núcleos, convertendo toda a sua energia 

cinética em um fóton de alta energia e frequência (a rigor, esta seria uma outra forma 

de geração de radiação, onde a energia do fóton gerado é igual à energia do elétron 

incidente, o que se configura como um fóton de máxima energia). Como o processo 

depende da energia e da intensidade de interação da partícula incidente com o núcleo 

e de seu ângulo de "saída", a energia da radiação produzida pode variar de zero a um 

valor máximo, sendo contínuo seu espectro em energia. O espectro de distribuição 

das energias dos fótons gerados por uma radiação de freamento não é 

monoenergético, pois temos fótons de diferentes energias, em quantidades diferentes 

[62, 63, 65, 66]. 

Utilizando como referência a equação do efeito fotoelétrico de Einstein 

(    ) temos que:          . Podemos escrever a energia cinética adquirida 

devido à diferença de potencial do tubo de raios X como     . Assim, isolando o 

comprimento de onda mínimo obtemos a Equação 2.1 [62, 63, 65, 66]:  

 

     
  

  
                                      (2.1) 
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2.7.4 Fatores que modificam o espectro de raios X 

O espectro de raios X é modificado por três fatores: filtração, diferença de 

potencial do tubo e tipo de suprimento de alta tensão. Os dois últimos são os que mais 

influenciam os fótons de alta energia, que agem na formação da imagem radiográfica 

[64, 67]. A filtração, que blinda os fótons de baixa energia, conhecida como 

endurecimento do feixe, não tem grande influência na formação da imagem e sim na 

redução da dose no paciente [63, 64]. 

 

2.7.4.1 Filtração 

A filtração total de um feixe de raios X consiste na filtração inerente mais a 

filtração adicional. A filtração inerente é constituída pelo vidro do tubo de raios X, o 

óleo isolante e o vidro da janela. A filtração adicional por sua vez é usada para 

completar a filtração inerente até ultrapassar a filtração mínima. No radiodiagnóstico, a 

filtração adicional é, em geral, feita por placas de alumínio [64, 68]. A maioria dos 

equipamentos dedicados à radiologia intervencionista possui uma filtração adicional de 

cobre.  

 

2.7.4.2 Tensão do tubo 

Quando o potencial de aceleração do tubo é modificado, o espectro do feixe 

também é modificado, ou seja, o aumento da tensão (kV) implica no aumento do 

número de fótons de maior energia [64, 68]. 

 

2.7.4.3 Suprimento de alta tensão 

Em todos os aparelhos de raios X, a tensão é aumentada por um 

transformador de linha 110 - 220 Volts para a alta tensão desejada, da ordem dos 

quilovolts. A forma de onda é a mesma da linha de suprimento, porém muito 

aumentada em amplitude [64, 68]. 
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A tensão de saída de um transformador de alta tensão é de corrente 

alternada (AC) e muda de polaridade 60 vezes por segundo (60Hz). Se esta tensão 

fosse aplicada em um tubo de raios X, o anodo seria positivo, em relação ao cátodo, 

durante apenas metade do tempo da exposição. Durante a outra metade do ciclo de 

tensão, o catodo seria positivo e tenderia a atrair os elétrons do anodo, que começaria 

a liberar elétrons por emissão termoiônica quando aquecido e poderia destruir o 

filamento. Este problema é resolvido com o uso de retificadores de tensão [69]. 

A tecnologia mais moderna com o uso de geradores multi-pulsos possibilita 

uma fácil obtenção de um potencial de aceleração virtualmente constante. A forma de 

retificação modifica o espectro dos elétrons produzidos e, portanto, modifica o 

espectro de raios X produzidos, a taxa de aquecimento do anodo e o rendimento do 

tubo (taxa de produção de raios X). Normalmente, os equipamentos de raios X 

dedicados para radiologia intervencionista possuem retificação de onda completa. O 

circuito de retificação de onda completa consiste de quatro elementos retificadores que 

invertem a polaridade da tensão alternada durante metade do ciclo, de maneira que o 

catodo do tubo de raios X receba sempre uma tensão negativa em relação ao anodo 

[68, 69]. 

 

 

2.8 Interação da radiação com a matéria e importância relativa dos modos de 

interação 

A radiação eletromagnética ionizante, por seu caráter ondulatório e ausência 

de carga e massa em repouso pode penetrar em um material percorrendo grandes 

espessuras antes de sofrer a primeira interação. Este poder de penetração está 

diretamente relacionado com a energia inicial e com a interação que tais radiações 

sofrem durante seu percurso, ou seja, dependendo da seção de choque de interação 

para cada tipo de evento, a matéria pode absorver ou espalhar a radiação incidente. 
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Para os raios X, o poder de penetração depende do valor de sua energia e das 

características do meio. 

Os principais modos de interação da radiação com a matéria, excluindo as 

reações nucleares, são: efeito fotoelétrico, espalhamento Compton e produção de 

pares [70, 71]. 

As interações fotoelétricas preponderam para todos os materiais em energias 

de fótons suficientemente baixas, mas à medida que a energia do fóton aumenta, 

diminui-se a probabilidade de ocorrer tal efeito. Assim o espalhamento Compton, que 

ocorre em todos os materiais e predominantemente com fótons de média-energia 

entre 0,5 e 3,5 MeV, torna-se predominante. Se a energia do fóton continua 

aumentando, ainda que o efeito Compton decresça em termos absolutos, este 

espalhamento continuará aumentando em relação ao efeito fotoelétrico. Acima de 

1,02 MeV para o fóton, a produção de pares passa a ser a principal contribuição para 

as interações de fótons. A ocorrência do efeito fotoelétrico, do espalhamento Compton 

e da produção de pares depende da energia da radiação incidente e do número 

atômico do material que irá absorvê-la [71]. 

Na Figura 2.4 é apresentada a variação da participação de cada um desses 

processos em função do número atômico     e da energia dos fótons [70, 71]. 

Para o chumbo (      ), o efeito fotoelétrico ocorre para energias inferiores 

a 500 keV, o espalhamento Compton para energias no intervalo de 500 keV a 5 MeV e 

acima disso há produção de pares. Para o alumínio         , o efeito fotoelétrico 

ocorre para energias inferiores a 50 keV, o espalhamento Compton para energias no 

intervalo de 50 keV a 10 MeV e acima disso há produção de pares [71]. 
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Figura 2.4 – Os principais tipos de interação da radiação com a matéria [70]. 

 

 

2.9 Fluoroscopia e sistemas de raios X para radiologia intervencionista 

A fluoroscopia proporciona uma imagem em movimento, em tempo real, 

permitindo sua aplicação em exames para obter imagens dinâmicas de estruturas e 

funções do organismo com auxílio de meios de contraste a base de iodo ou bário [6]. A 

imagem gerada pela fonte de raios X é formada em uma tela fluorescente de entrada 

de um intensificador de imagem, que converte a imagem dos raios X do paciente em 

uma imagem luminosa. A intensidade da luz é diretamente proporcional à intensidade 

de raios X e, portanto, a imagem é fiel [72-74]. Nos modernos sistemas fluoroscópicos, 

a imagem é gerada digitalmente. Na Figura 2.5 é apresentado um aparelho de 

fluoroscopia do tipo arco em C com o tubo de raios X na parte inferior e o 

intensificador de imagem na parte superior. 
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Figura 2.5 – Aparelho Philips Universal R/F - MultiDiagnost Eleva [75]. 

 

 

2.9.1 Componentes de um equipamento fluoroscópico 

2.9.1.1 Gerador de raios X e Fluoroscopia contínua e pulsada 

O gerador de raios X modifica a tensão e a corrente de entrada proveniente 

da rede elétrica, proporcionando as condições necessárias para a produção do feixe 

de raios X. O gerador controla o início e término da exposição e possibilita a seleção 

das energias, taxas de dose e tempo de exposição [64, 68, 73, 74]. 

O gerador é ligado ao sistema de controle automático de exposição (CAE), 

que controla os parâmetros operacionais, tensão máxima (kVp) e corrente (mA). 

Fototemporizadores e subsistemas de controle de brilho automático medem a 

exposição da radiação incidente no receptor de imagem para gerar instantaneamente 

um sinal de retorno que permite adequar a densidade das imagens adquiridas ou o 

brilho da imagem fluoroscópica. O CAE age para manter um nível constante de brilho 

da imagem observada em um monitor, mesmo quando o intensificador de imagem se 

movimenta por partes do corpo de diferentes densidades e coeficientes de atenuação. 

O brilho constante é alcançado ajustando o kVp e a corrente, automaticamente, tanto 
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quanto for necessário para manter o nível de radiação na entrada do intensificador de 

imagem [64, 68, 73, 74, 76]. 

Os geradores usados para fluoroscopia podem ser dos tipos monofásicos e 

trifásicos, de potencial constante e de alta frequência. Os geradores de alta 

frequência, usados nos equipamentos modernos, provêem uma reprodutibilidade de 

exposição superior, são mais compactos, de menor custo de aquisição e de menor 

tempo para reparo e manutenção [77]. Nos estudos cardíacos, o gerador deve ser 

capaz de produzir uma faixa de quilovoltagem entre 80 e 100 kVp,de forma uniforme e 

de pulsos com tempos muito curtos [73]. 

Em fluoroscopia, são usados dois modos para fornecer energia ao tubo de 

raios X: exposição contínua e pulsada. Na fluoroscopia contínua, o gerador provê uma 

corrente do tubo contínua enquanto a fluoroscopia é acionada. As imagens são 

adquiridas para uma taxa de 30 fotogramas por segundo, sendo um tempo de 

aquisição de 33 milisegundos por imagem. No modo pulsado, são produzidos pulsos 

de radiação curtos e intensos, sendo possível controlar sua altura, largura e 

frequência. Mudando a taxa de pulsos de 30 para 7,5 pulsos/s, uma redução de dose 

de 75% pode ser alcançada facilmente [73]. 

Uma vantagem da fluoroscopia pulsada é a melhoria na resolução temporal. 

É possível reduzir o ‘borrão’ (‘blur’ em inglês) causada pelo movimento na imagem, 

quando são usados tempos de aquisição mais curtos, tornando a técnica útil e 

possível de ser usada para examinar estruturas em movimento rápido, como as 

obtidas nas aplicações cardiovasculares. A frequência de pulsos pode ser modificada 

de maneira a obter uma redução da dose cumulativa. No entanto, a fluoroscopia 

pulsada nem sempre significa que a dose será menor que a da contínua. A taxa de 

dose depende da dose por pulso (altura e largura do pulso) e do número de pulsos por 

segundo. Os geradores de potencial constante são capazes de gerar pulsos mais 

curtos de exposições, enquanto os de alta frequência e trifásicos produzem alguns 

pulsos ligeiramente mais longos [73]. 
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Na imagem vascular periférica, é utilizada uma taxa moderada de aquisição 

de imagens (baixa taxa de imagens por segundo). Na angiografia cardíaca, as 

exposições com altas taxas de aquisição (60 a 90 imagens por segundo) podem ser 

necessárias e o gerador deve ser capaz de produzir tensões uniformes e pulsos com 

tempos de exposição muito curtos [73]. 

 

2.9.1.2 Tubo de raios X 

Um tubo de raios X é um conversor de energia. Ele recebe energia elétrica e 

converte-a em duas formas: radiação X e calor. Os tubos de raios X são construídos 

visando a maior produção de raios X e a dissipação do calor de forma tão rápida 

quanto o possível [62-66]. 

Na Figura 2.6 é apresentado um típico tubo de raios X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Tubo de raios X com anodo rotativo [78]. 

 

A ampola possui uma “janela” com espessura menor que o restante da 

ampola e pela qual passa o feixe útil com o mínimo de absorção possível. O tubo é 

colocado dentro de uma calota protetora revestida de chumbo, chamado de cabeçote 

a fim de blindar a radiação que é produzida em todas as direções (radiação de fuga). 

O cabeçote é preenchido com óleo que atua como isolante elétrico e térmico [64]. 

Vidro 

Catodo 
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O catodo é o eletrodo negativo do tubo de raios X, composto pelo filamento e 

pela capa focalizadora (cilindro de welmelt). O filamento é de tungstênio, tem forma de 

espiral e mede cerca de 2mm de diâmetro, e 1 ou 2 cm de comprimento. Através dele 

são emitidos os elétrons, por emissão termoiônica, quando uma corrente de 

aproximadamente 6 Ampères atravessa o filamento. A ionização nos átomos de 

tungstênio ocorre devido ao calor gerado e aos elétrons emitidos. O tungstênio é 

utilizado porque permite maior emissão termoiônica que outros metais (temperatura de 

3.380 °C) [62-66]. 

Assim que os elétrons são acelerados na direção do anodo, há uma perda, 

devido à dispersão dos mesmos, visto que os elétrons são carregados negativamente 

e há uma repulsão entre eles. Para evitar esse efeito, o filamento do catodo é 

envolvido por uma capa carregada negativamente, mantendo os elétrons unidos em 

volta do filamento e concentrando os elétrons emitidos em uma área menor do anodo. 

A eficiência desta capa focalizadora é determinada por seu tamanho, sua carga, forma 

e posição do filamento dentro dela [62-66]. 

O anodo é o eletrodo positivo do tubo de raios X. Além de ser um bom 

condutor elétrico, é também um bom condutor térmico. Quando os elétrons se chocam 

contra o anodo, mais de 95% de suas energias cinéticas são transformadas em calor 

e, este calor deve ser dissipado rapidamente, para o anodo não ser derretido [62-66]. 

Existem dois tipos de anodo: anodo fixo e anodo rotatório. O anodo fixo consiste de 

um alvo de tungstênio embutido em um bloco de cobre. O anodo rotatório aumenta 

sensivelmente a área do alvo e a capacidade de dissipação de calor, uma vez que não 

há uma concentração do feixe de elétrons em uma mesma área. A maioria dos tubos 

de raios X utiliza este tipo de anodo, devido à sua capacidade de resistir à maior 

intensidade de corrente em tempo mais curto e, com isso, produzir feixes mais 

intensos [62-66]. 

Em radiodiagnostico, o diâmetro do anodo varia entre 5 e 12 cm com 

angulações de 7º a 12º. A maioria dos aparelhos modernos possui anodo rotatório cuja 
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velocidade pode atingir até 10.000 r.p.m. O anodo tem capacidade limitada de 

armazenar calor embora este seja continuamente dissipado para o óleo contido no seu 

invólucro.  

O alvo é a área do anodo onde ocorre o impacto direto dos elétrons. O 

material mais utilizado para o alvo é o tungstênio, por ser adequado na dissipação do 

calor e apresentar as seguintes características [62-66]: 

 Alto número atômico       , o que implica em grande eficiência de 

produção de raios X e maior energia. 

 Condutividade térmica quase igual a do cobre, o que resulta em rápida 

dissipação do calor produzido. 

 Alto ponto de fusão (3380 ºC), superior à temperatura de bombardeamento de 

elétrons (2000 ºC). 

 Baixa taxa de evaporação (para evitar metalização do vidro da ampola). 

 Alta resistência física quando aquecido. 

 

Para aplicações clínicas de angiografias e de procedimentos 

intervencionistas, é importante que o tubo de raios X tenha algumas características 

adicionais [73, 77]: 

 rotação de anodo de alta velocidade: devido ao requerimento de registro de 

imagens de alta velocidade, a quantidade de calor dissipado pode ser 

considerável, sendo necessário um tubo de raios X com uma grande 

capacidade de dissipação do calor. Para melhorar a dissipação de calor, pode 

ser usada uma rotação anódica de alta velocidade (acima de 10.000 rpm); 

 circulação de água ou dissipador de calor de óleo: pelo exposto acima, é 

necessária a instalação de um sistema de circulação por água ou um trocador 

de calor de óleo com ventiladores de resfriamento. 

Além dos filtros de alumínio encontrados em equipamentos convencionais, a 

maioria dos equipamentos intervencionistas dispõe de filtros adicionais, geralmente de 
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cobre (FIGURA 2.7), que podem reduzir a dose no paciente em até 58% sem 

prejudicar o resultado do procedimento [68, 76, 79, 80]. Este filtra os componentes de 

baixa energia do espectro de raios X que não são necessários para criar a imagem, 

causando o ‘endurecimento’ do feixe e reduzindo não somente a dose na pele do 

paciente, mas também a radiação espalhada para o operador. Durante a fluoroscopia, 

o espectro de raios X é permanentemente endurecido pela presença deste filtro. Na 

aquisição digital, mediante o controle automático da exposição, é calculada a 

equivalência em água do paciente a partir da relação kV/mA e da largura do pulso. 

Dependendo deste valor, o filtro de cobre é automaticamente retirado da trajetória do 

feixe, caso a qualidade da imagem se torne inaceitável como consequência da alta 

densidade do paciente [73]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 - Lâmina de cobre na saída do sistema de colimação, geralmente presente 

nos equipamentos intervencionistas; filtro ‘cardíaco’; imagem congelada (LIH), 

mostrando a presença do filtro. (Cortesia de L. Canevaro) [73]. 

 

Os equipamentos também possuem ‘colimador cardíaco’, que consiste em 

lâminas de alumínio que podem ser deslocadas para dentro da região irradiada, de 

modo a compensar efeitos de brilho intenso na imagem, quando em alguma região da 

imagem não há objeto atenuador e o feixe incide diretamente sobre o intensificador de 

imagem (FIGURA 2.8). A posição do filtro é mostrada graficamente na última imagem 

fluoroscópica (‘last image hold’, em inglês, LIH), de maneira que é possível mudar a 

posição do filtro sem necessidade da emissão de radiação [73]. 
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2.9.1.3 Tubo intensificador de imagem 

O tubo intensificador de imagem (FIGURA 2.8) é um dispositivo eletrônico 

que recebe um feixe de raios X após estes terem atravessado o paciente 

transformando-os em luz visível e intensificando a imagem gerada. É composto por um 

elemento fluorescente de entrada que converte os fótons de raios X em luz visível. O 

fotocatodo é usado para converter os fótons da energia luminosa em elétrons. Entre o 

fotocatodo e o anodo é aplicada uma diferença de potencial de 25 kV para que os 

elétrons emitidos pelo fotocatodo sejam acelerados em direção ao anodo. À medida 

que os elétrons passam pelo tubo intensificador, estes são multiplicados milhares de 

vezes em relação ao número original, através do uso de lentes eletrostáticas no tubo 

[73, 76]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Tubo intensificador de imagem [64]. 

 

Quando os elétrons emitidos pelo fotocatodo atingem o primeiro eletrodo das 

lentes eletrostáticas, estes são acelerados por uma diferença de potencial até o 

eletrodo seguinte. À medida que os elétrons passam pelos eletrodos, fazem com que 

milhares de outros elétrons sejam liberados usando um processo chamado emissão 

secundária em cascata. Basicamente, os elétrons originais colidem com a lateral dos 

eletrodos, excitando os átomos e provocando a liberação de outros elétrons. Esses 

novos elétrons também colidem com outros átomos, criando uma reação em cadeia 
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que resulta em milhares de elétrons saindo do eletrodo onde somente alguns poucos 

entraram [67, 81]. 

 

2.9.1.3a Partes de um tubo intensificador de imagem 

 Tubo de vidro: proporciona rigidez e é onde se faz vácuo. 

 Estrutura metálica: Protege contra possíveis rupturas. 

 Elemento fluorescente de entrada: Consiste de uma camada de Iodeto de 

Césio - CsI ou Sulfeto de Zinco e Cádmio onde os raios X incidem e se 

convertem em fótons de luz visível. 

 Fotocatodo: Está preso ao elemento fluorescente de entrada. É uma camada 

metálica, geralmente Iodeto de Césio (CsI), Sulfeto de Zinco e Cádmio, que 

recebe luz e a transforma em elétrons, processo denominado fotoemissão. O 

número de elétrons emitidos pelo fotocatodo é diretamente proporcional à 

quantidade de luz que incide nele. Portanto, o número de elétrons é 

proporcional à quantidade de raios X incidente. 

 Elemento fluorescente de saída: Feita de cristais de zinco e sulfeto de 

cádmio. Ao colidirem os elétrons nesta região, há a produção de luz. Cada 

fotoelétron que chega ao elemento fluorescente de saída produz, ao chocar-

se com ele, cerca de 75 vezes mais fótons de luz que foram necessários para 

criá-lo. O quociente entre o número de fótons de luz que é produzido no 

elemento fluorescente de saída e o número de fotoelétrons que são 

produzidos no elemento fluorescente de entrada é chamado de ganho de 

fluxo. 

 Lentes eletrostáticas: Estão em toda a extensão do tubo intensificador de 

imagem para que os elétrons emitidos pela superfície do tubo intensificador 

sejam enfocados como raios de luz. Os elétrons atingem o elemento 

fluorescente de saída com alta energia cinética e contêm a imagem do 
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elemento fluorescente de entrada em forma reduzida. Cerca de 3 cm de 

diâmetro. 

 

2.9.1.3b Magnificação do intensificador de imagem 

Os intensificadores de imagem possuem a propriedade de ampliar as 

imagens proporcionando bastante flexibilidade em todos os procedimentos guiados 

por fluoroscopia. Os tamanhos mais frequentes de magnificação são de 23 cm, 17 cm 

e 13 cm (FIGURA 2.9). Estes números se referem ao diâmetro do elemento 

fluorescente de entrada do tubo intensificador de imagem. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.9 – Tubo intensificador de imagem com as 
magnificações 23 cm, 17 cm e 13 cm [64]. 

 

 

Todos os fotoelétrons que são produzidos no elemento fluorescente de 

entrada são acelerados em direção ao elemento fluorescente de saída. Se a 

magnificação é mudada para 17 cm, o potencial das lentes eletrostáticas é 

aumentado, o que faz com que o ponto focal dos elétrons se separe do elemento 

fluorescente de saída. Em consequência, só os fotoelétrons da parte central de 17 cm 

de diâmetro incidem sobre o elemento fluorescente de saída. A consequência desta 

mudança de ponto focal é a redução do campo e o aumento da imagem. A utilização 

de uma área menor em um tubo intensificador de imagem com a magnificação da 

imagem sempre oferece lugar a uma ampliação da imagem, com um fator de aumento 

23 cm 

17 cm 

13 cm 
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diretamente relacionado com o quociente do diâmetro do tubo. Um tubo 23/17/13 no 

modo de magnificação 17 cm produzirá uma imagem 1,4 vezes maior que as obtidas 

trabalhando com a magnificação de 23 cm [81]. 

Para se manter o nível de contraste, a corrente é aumentada 

automaticamente, o que incrementa a dose recebida pelo paciente. O aumento da 

dose que o paciente recebe é aproximadamente igual à relação entre a área do 

elemento fluorescente de entrada utilizado ou 1,8 vezes (232/172) a dose obtida 

quando se utiliza o equipamento sem magnificação [81]. 

Este aumento da dose acarreta a produção de uma imagem de melhor 

qualidade. A dose aumenta por que são utilizados mais fótons por unidade de área 

para formar a imagem. O resultado é uma redução do ruído e um aumento do 

contraste [64]. 

 

2.9.1.3c Câmara de vídeo ou dispositivo de acoplamento de cargas 

A função básica da câmara de vídeo é a de produzir um sinal eletrônico 

proporcional à quantidade de luz enviada pelo intensificador de imagem. O sinal 

gerado pela câmara de vídeo é um sinal de tensão que varia em tempo e que é 

enviado até o monitor por meio de um processo de varredura que pode ser de 525 ou 

de 1.023 linhas [73]. 

 

2.9.1.4 Monitor de TV 

O tubo da câmara de TV converte a imagem luminosa em um sinal elétrico, 

que é enviado ao monitor, onde é reconstruída a imagem. O monitor de TV permite 

que muitos observadores vejam a imagem simultaneamente, e é possível conectar 

mais monitores fora da sala de exames [81]. 
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2.9.2 Fluoroscopia digital 

Um sistema fluoroscópico digital é comumente configurado como um sistema 

convencional (tubo, mesa, intensificador, sistema de vídeo) no qual o sinal de vídeo 

analógico é convertido e armazenado na forma de dados digitalizados. A aquisição 

digital de dados permite a aplicação de diversas técnicas de processamento de 

imagem, como congelamento da última imagem, processamento da escala de cinzas, 

média temporal de imagens, intensificação de bordas, subtração de imagens em 

tempo real (angiografia por subtração digital, ASD), assim como a realização de 

diversas medições de tamanhos de vasos sanguíneos, volumes, etc. 

Alternativamente, a digitalização pode ser realizada dispositivos de 

acoplamento de carga (DAC), ou por captura direta dos raios X com um detector do 

tipo flat panel. Os DAC foram inicialmente introduzidos em meados de 1970, como 

microcircuitos de silício capazes de gravar imagens de luz visível. O detector flat panel 

é baseado em arranjos de fotodiodos de silício amorfo e finos transistores (TFT), em 

combinação com cintiladores de CsI (Tl). Em salas de intervencionismo, a transição de 

intensificadores de imagem para flat panel é facilitada pelas vantagens que oferecem, 

tais como imagens sem distorção, excelente contraste, grande faixa dinâmica e alta 

sensibilidade aos raios X. 

Na Figura 2.10 apresenta-se um moderno aparelho de fluoroscopia digital 

com dois detectores flat panel com a possibilidade de fazer reconstrução 3D. 
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Figura 2.10 – Aparelho Siemens Axiom Artis dB [82]. 

 

De maneira geral, um equipamento intervencionista é capaz de trabalhar com 

faixas de tensões entre 50 e 125 kVp, controle automático de exposição e 

possibilidade de congelamento da última imagem. Normalmente dispõe de, pelo 

menos, três modos de magnificação e dois modos de imagem: fluoro e aquisição 

digital, com diferentes frequências de pulsos. Alguns equipamentos têm incorporado 

um sistema dosimétrico do produto kerma-área (cGy.cm2). Geralmente oferecem a 

possibilidade de diferentes modos de taxa, denominados low, normal e high, ou baixa 

taxa e alta taxa, ou fluoro e fluoro+. No modo de alta taxa, deve se acionar um alarme 

sonoro durante a emissão da radiação. A mesa é montada sobre o piso no centro 

longitudinal da sala, e a sua rotação é possível mediante um único ponto situado no 

piso, para possibilitar diversos movimentos do arco em C. 

 

 

2.10 Efeitos Estocásticos e Reações Tissulares Nocivas 

Considerando que os procedimentos intervencionistas são realizados com 

raios X, podem ocorrer nos pacientes alguns efeitos denominados estocásticos e 

reações tissulares nocivas. 
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Os efeitos estocásticos (ou probabilísticos) do tipo cancerígenos são aqueles 

para os quais não existe um limiar de dose para sua ocorrência e cuja probabilidade 

de ocorrência é uma função da dose, ou seja, a probabilidade do aparecimento do 

efeito aumenta com a dose, porém não sua severidade. Já as reações tissulares 

nocivas são causadas por irradiação total ou localizada em um tecido, causando um 

grau de morte celular não compensado pela reposição ou reparo, com prejuízo 

detectável no funcionamento do tecido ou órgão, ou seja, existe um limiar diferente 

para cada tipo de efeito e a severidade do dano produzido aumenta com a dose de 

radiação a partir do limiar. Existe um limiar de dose, abaixo do qual a perda de células 

é insuficiente para prejudicar o tecido ou órgão de um modo detectável. Isto significa 

que as reações tissulares nocivas são produzidas por doses elevadas, acima do limiar, 

onde a severidade ou gravidade do dano aumenta com a dose aplicada. A 

probabilidade de reações tissulares nocivas, assim definidos, é nula para valores de 

dose abaixo do limiar, e 100%, acima deste [6, 83, 84]. 

No Quadro 2.1 são apresentados os limiares de dose para a ocorrência de 

reações tissulares nocivas averiguadas na pele de pacientes submetidos a 

procedimentos guiados fluoroscopicamente (QUADRO 2.1). 

 

Quadro 2.1 - Limiar para ocorrência de reações tissulares nocivas [6]. 

Efeito Limiar aproximado de dose [Gy] Tempo de aparição do efeito 

Eritema imediato transiente 2 2-24 horas 

Depilação temporária 3 Aproximadamente 3 semanas 

Depilação permanente 7 Aproximadamente 3 semanas 

Escamação seca 14 Aproximadamente 4 semanas 

Escamação úmida 18 Aproximadamente 4 semanas 

Ulceração secundária 24 > 6 semanas 

Eritema tardio 15 8-10 semanas 

Necrose dérmica isquêmica  18 > 10 semanas 

Necrose dérmica > 12 > 52 semanas 
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Na Figura 2.11 são apresentados dois exemplos de danos ocasionados pela 

radiação em procedimentos intervencionistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.11 – Casos de reações tissulares nocivas [6]. 

 

 

Nas Figuras 2.12 são apresentados outros exemplos de danos na pele 

ocasionados pela radiação após procedimentos intervencionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuras 2.12 – Outros casos de reações tissulares nocivas [23, 24]. 
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Como decorrência do procedimento intervencionista, há a probabilidade do 

aparecimento de reações tissulares nocivas [1], que apesar de existirem relatos de 

procedimentos com este tipo de consequências, trata-se de situações anormais dentro 

da prática intervencionista. O uso de ferramentas de proteção radiológica que 

conduzam à minimização destes efeitos se faz necessário cada vez mais, em função 

da evolução das técnicas intervencionistas e do desenvolvimento de equipamentos 

mais sofisticados. Uma maneira de prevenir, monitorar e quantificar o aparecimento 

estes efeitos é mediante a dosimetria em pacientes.  

 

 

2.11 Dosimetria em pacientes na radiologia intervencionista 

Para realizar a dosimetria de pacientes são utilizados preferentemente 

medidores do produto kerma-área (PkA) e filmes radiocrômicos [21, 37, 85-89]. O 

produto kerma-área é uma grandeza relacionada à quantidade total de energia 

entregue ao paciente, ou seja, à probabilidade de ocorrência dos efeitos estocásticos 

[90, 91]. Já quando se deseja avaliar o aparecimento de efeitos radioinduzidos pela 

radiação na pele do paciente, o uso do filme radiocrômico é o método mais indicado 

[85, 92]. Uma apropriada lista de conceitos e de grandezas dosimétricas utilizadas em 

radiologia intervencionista foi definida na Publicação ICRP 85 [6, 93]. 

 

2.11.1 Produto kerma-área 

 
O produto kerma-área, PKA, de um feixe de raios X é definido como a integral 

de superfície do kerma de colisão no ar livre no ar (     ) sobre toda a área do feixe 

(  ) em um plano de referência perpendicular ao eixo do feixe  (EQUAÇÃO 2.6) [94, 

95]: 

                     
    (2.6) 

Unidade: J.kg-1.m2 ou Gy.cm2. 
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Esta integral é matematicamente igual ao produto da área AE pelo kerma de 

colisão no ar médio dentro da mesma área, onde o sinal da câmara é proporcional à 

integral de superfície sobre a área sensível da câmara (EQUAÇÃO 2.6). Para que a 

definição e o conceito apresentados sejam válidos, é necessário que a área de 

integração e a área sensível de medição da câmara sejam grandes o suficiente para 

cobrir todo o feixe de raios X, incluindo as regiões de penumbra. No caso real, as 

radiações extra-focal e dispersa, e a atenuação do feixe no ar e na mesa onde o 

paciente fica deitado durante o procedimento afetam o valor do produto kerma área 

[96-98]. 

O instrumento utilizado para medir a grandeza produto kerma-área consiste 

em uma câmara de ionização de placas planas paralelas, conectada a um eletrômetro. 

Este é o melhor instrumento para estimar o risco dos pacientes expostos à radiação 

ionizante quando submetidos a exames de diagnóstico por raios X [73, 96, 99]. O 

medidor do produto kerma-área é um instrumento de fácil manuseio que permanece 

acoplado ao tubo de raios X durante todo o exame, sem interferir na qualidade do feixe 

[73, 99]. 

Os modernos aparelhos de raios X diagnósticos são frequentemente 

equipados com um medidor de PKA fixo ou removível, com uma exibição do valor 

calculado baseado na intensidade do feixe na saída do tubo de raios X e no tamanho 

de campo. 

Já que as condições em que o instrumento foi calibrado na fábrica não são as 

mesmas da situação real (ambiente hospitalar), faz-se necessário realizar uma 

calibração apropriada do medidor de PKA. Em uso diagnóstico de raios X, as incertezas 

de 7% (nível de confiança de 95%, fator de abrangência k = 2) ou inferiores são 

recomendadas para medidas do kerma na superfície de entrada e para as medidas do 

PKA [94, 95, 100]. 

A calibração do medidor de PKA deve ser realizada toda vez que este for 

instalado em um aparelho de raios X, toda vez que as câmaras de ionização ou 



 

34 
 

eletrômetros são trocados, ou pelo menos uma vez por ano se o instrumento está 

permanentemente instalado no mesmo equipamento [95]. 

O procedimento de calibração “in loco” consiste em medir separadamente o 

kerma no ar (cGy) e a área irradiada (cm2). O produto do kerma no ar (cGy) pela área 

irradiada (cm2) nos fornece o valor verdadeiro (calculado) do produto kerma-área 

(cGy.cm2) (EQUAÇÃO 2.7). 

               
                       (2.7) 

Após ser determinado o valor verdadeiro do produto kerma-área, o fator de 

calibração (      ) do medidor de PKA é calculado pelo quociente entre o valor 

verdadeiro do produto kerma-área pelo valor registrado do produto kerma-área 

registrado no display digital do medidor. Assim o fator de calibração é dado pela 

Equação 2.8: 

       
               

                    
    (2.8) 

 

2.11.2 Filme radiocrômico 

Os filmes radiocrômicos têm uma ampla aplicação no radiodiagnóstico, na 

radioterapia, e na radioproteção. Eles podem ser utilizados como detectores de 

radiação, tanto para uma dosimetria qualitativa como quantitativa. Além disso, podem 

ser utilizados como um dispositivo de registro da dose e também como um meio de 

arquivar este registro [101]. Na radiologia intervencionista, estes filmes são usados 

para mapear a distribuição do kerma na superfície de entrada nas costas do paciente. 

O filme deve ser posicionado sobre a mesa e sob o paciente, sendo centrado o mais 

próximo possível da zona mais irradiada do paciente. Neste posicionamento leva-se 

em consideração que a face amarela do filme deve ficar virada para cima [102]. 

O filme Gafchromic® XR-RV2 é um tipo de filme radiocrômico desenvolvido no 

ISP Corp. International Specialty Products, Wayne, NJ. Consiste de uma camada de 
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gel radiossensível entre duas placas de proteção. Quando o filme é irradiado o gel é 

polimerizado e produz um escurecimento visível. Este escurecimento é proporcional à 

dose entregue ao gel. Além do mais, este gel é relativamente pouco afetado pela luz 

visível. Estas propriedades proporcionam uma manipulação extremamente 

simplificada se comparada com os filmes radiográficos convencionais. No Quadro 2.2 

apresentam-se algumas características destes filmes. Os filmes Gafchromic® possuem 

ainda outras propriedades dosimétricas vantajosas, destacando-se as seguintes [103-

105]: o filme é feito de material tecido equivalente, a dose não tem dependência 

energética, o filme apresenta alta sensibilidade ou abrange uma larga extensão de 

dose. 

 

Quadro 2.2: Resumo das características do filme radiocrômico Gafchromic
®
 XR-RV2 [105-

107]. 

Propriedade Gafchromic
®
 XR-RV2 

Espessura da camada ativa 17 µm 

Dependência energética 
Diferença menor que 8% na densidade líquida para 
exposição de 5 Gy entre 80 e 120 keV 

Resposta da fração de dose 
Diferença menor que 1% na densidade líquida para uma 
única dose de 5 Gy e para doses acumuladas de quatro 
exposições de 1,25 Gy em um intervalo de 30 min. 

Taxa de dose 
Diferença menor que 3% na densidade líquida 

entre as exposições a taxas de 2 a 0,02 Gy / min 

 

As reações radiocrômicas são conhecidas desde o século XIX. As primeiras 

manifestações do fenômeno são de 1826, quando Niepce [108-110] demonstrou que 

um polímero de hidrocarboneto não saturado misturado em uma base de betume sob 

radiação faz ligações cruzadas, deixando um padrão de luz dispersa [103]. Em torno 

do final dos anos de 1980 Saylor et al. demonstrou que um tipo de filme baseado em 

polydiacetylene se tornaria no que hoje é comercialmente conhecido como 

Gafchromic® [111, 112]. 
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O filme radiocrômico Gafchromic® XR-RV2 é comercializado para dosimetria 

em procedimentos intervencionistas guiados por fluoroscopia. A estrutura do filme é 

mostrada esquematicamente na Figura 2.13. 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 2.13 - Estrutura do filme Gafchromic® XR-RV2 [106]. 

 

 

O filme Gafchromic® XR-RV2 é composto de cinco camadas. O poliéster 

amarelo proporciona um melhor contraste visual e ajuda a bloquear a luz UV de 

chegar até a camada ativa, enquanto o poliéster branco ajuda na parte dosimétrica. 

Cada camada de poliéster possui 97 µm de espessura. 

 

 

2.12 Dosimetria em pacientes na cardiologia intervencionista: Valores 

publicados. 

Para os procedimentos de AC e ACP, um resumo dos resultados de alguns 

trabalhos científicos de dosimetria em pacientes realizados por diferentes autores 

estão apresentados nas Tabelas 2.1 e 2.2. Nestas Tabelas estão os valores médios e 

de terceiros quartis (com asterisco) do produto kerma-área total e o produto kerma-

área para os modos fluoro e cine; além do tempo total de irradiação, número de 

imagens e o máximo kerma na superfície de entrada (MKSE). 

 

 

Poliester Amarelo – 97 µm 

Adesivo – 12 µm 
        Camada Superficial – 3 µm 

       Camada Ativa - 17µm 

Poliester Branco – 97 µm 
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Tabela 2.1 – Dosimetria em pacientes para procedimentos de AC. 

Publicações 

Valores médios para procedimentos de AC 

PKA 

TOTAL 

[cGy.cm
2
] 

PKA 

FLUORO 

[cGy.cm
2
] 

PKA 

 CINE 

[cGy.cm
2
] 

Tempo total 

de irradiação 

[min] 

Número 

de 

imagens 

MKSE 

[Gy] 

Trianni [19] 3.980 - - 6,2 - 0,28 

Giordano [43] 4.155 1.718 2.155 5,26 559 0,16 

Neofotistou [113] 5.700* - - 6* 1.270* - 

Padovani [37] 4.500* - - 6,5* 700* - 

IAEA [24] 4.940* 1.560* 2.980* 9* 1.003* - 

IAEA [24] 3.990 1.340 2.390 7,1 868  

 

* Terceiro quartil dos resultados. 

 

Tabela 2.2 – Dosimetria em pacientes para procedimentos de ACP. 

Publicações 

Valores médios para procedimentos de ACP 

PKA  

TOTAL 

[cGy.cm
2
] 

PKA 

FLUORO 

[cGy.cm
2
] 

PKA  

CINE 

[cGy.cm
2
] 

Tempo total 

de irradiação 

[min] 

Número 

de 

imagens 

MKSE 

[Gy] 

Trianni [19] 7.160 - - 13,4 - 1,03 

Giordano [43] 14.915 8.066 6.849 21,2 1.540 0,96 

Neofotistou [113] 9.400* - - 16* 1.355* - 

Padovani [37] 8.500* - - 15,5* 1.000* - 

IAEA [24] 9.840* 4.390* 3.680* 20* 1.465*  

IAEA [24] 7.590 3.380 2.990 15,2 1.100 0,5 - 3 

 

* Terceiro quartil dos resultados. 

 

NEOFOTISTOU, et al. [113] descrevem a abordagem utilizada pelo Projeto 

DIMOND para definir níveis de referência (NR) para doses de radiação em pacientes 

submetidos a procedimentos de AC e ACP. As informações foram coletadas em 100 

pacientes de seis países da Europa. Os autores obtiveram dados do produto kerma-

área, tempo de fluoroscopia e número de imagens para cada tipo de procedimentos. 

Os aparelhos de raios X que foram usados estavam submetidos a testes de 

constância. Os valores propostos para níveis de referência para AC e ACP foram: para 
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PKA 4500 cGy.cm2 e 7500 cGycm2, para tempo de fluoroscopia 7,5 min e 17 min e para 

número de imagens 1250 e 1300, respectivamente. 

TRIANNI et al. [19] investigaram as doses de radiação em pacientes 

submetidos a procedimentos da cardiologia intervencionista. Os dados dosimétricos 

foram coletados em 77 e 90 procedimentos da hemodinâmica e eletrofisiologia, 

respectivamente. As médias do máximo kerma na superfície de entrada (MKSE) foram 

               para AC (    ) e,                para ACP (    ). Para AC, o 

PKA Total, o tempo total de irradiação e a relação entre o MKSE e o PKA Total, foram 

respectivamente,                    ,                 e                    . 

Para ACP, os mesmos parâmetros que foram enumerados para AC, respectivamente, 

foram                  ,                e                   . 

Como parte do programa europeu DIMOND, VAÑÓ et al. [21] desenvolveram 

uma metodologia para a avaliação da distribuição de dose na pele e verificar possíveis 

lesões na pele de pacientes submetidos a procedimentos intervencionistas. Os dados 

dosimétricos para quantificação da dose foram registrados a partir do uso de filmes 

lento Kodak® EDR2, filmes radiocrômicos, dosímetros termoluminescentes e por 

dosímetros opticamente estimulados. Em um grupo de 191 pacientes, os resultados 

apresentados mostram que, de todos os pacientes incluídos no estudo, 16% 

receberam doses na pele superior a 1,5 Gy, e nenhuma lesão na pele foi encontrada.  

DOMIENIK et al. [114] realizaram um estudo relacionando os indicadores de 

dose com a área mais irradiada da pele do paciente, normalmente expressa em 

termos do local da pele que apresenta o MKSE. Este estudo foi realizado em duas 

instituições, considerando os dois procedimentos cardíacos mais comuns: a 

angiografia coronária (AC) e intervenção coronária percutânea (PCI). Para os 

procedimentos de AC, os valores registrados para o tempo total de fluoroscopia e 

MKSE estiveram na faixa de      –           , e     –            , respectivamente e, 

para as intervenções coronárias percutânas,                  e     –              
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PADOVANI, et al. [37] apresentam os resultados de um estudo realizado pelo 

consorcio SENTINEL em centros de nove países europeus coletando informações de 

662 procedimentos de AC e 672 de ACP com o objetivo de sugerir um novo conjunto 

de níveis de referência. Os valores sugeridos para PKA foram: 4.500 e 8.500 cGy.cm2, 

tempo de fluoroscopia: 6,5 e 15,5 min e número de imagens: 700 e 1000 imagens, 

respectivamente para AC e ACP. 

BOGAERT et al. [115] realizaram um estudo em 318 pacientes e mapearam a 

distribuição da dose na pele, além de obterem a região do MKSE. Neste trabalho, 

utilizaram em cada paciente uma grade com 70 dosímetros termoluminescentes e 

também um medidor do produto kerma-área (PKA). Os autores dividiram os 

procedimentos em dois grupos: diagnósticos e terapêuticos. O valor médio do MKSE 

foi de 0,310 Gy para procedimentos diagnósticos e 0,699 Gy para procedimentos 

terapêuticos.Como resultado, verificaram que em 3% dos casos, o MKSE ultrapassou 

o limiar de 2 Gy para o aparecimento de reações tissulares nocivas. Os autores 

propuseram dois níveis de ação para PKA. O primeiro nível de ação foi para um PKA de 

125 Gy.cm2 implicando em um acompanhamento radiopatológico (follow-up). Um 

segundo nível de ação foi para um PKA de 250 Gy.cm2, correspondendo a uma dose 

na pele de 3 Gy, implicando em um acompanhamento sistemático. Foram sugeridos 

níveis de referência de dose de 71,3 Gy.cm2 para procedimentos diagnósticos, e 

106,0 Gy.cm2 para procedimentos terapêuticos. Os autores propõem que o PKA total 

seja registrado no prontuário do paciente, para fazer melhor o follow-up naqueles que 

apresentarem lesões radioinduzidas.  

BOR et al. [85] avaliaram o produto kerma área e a dose na pele em 325 

pacientes submetidos a procedimentos da cardiologia intervencionista.  As médias dos 

valores de PKA foram: 49,1 Gy.cm2, 66,8 Gy.cm2, 106,9 Gy.cm2 e 124,7 Gy.cm2, 

respectivamente, para coronariografia, angioplastia [sem stent] ou angioplastia [com 

stent], e ablação. O kerma na superfície de entrada foi medido utilizando filmes 

radiocrômicos, sendo encontrados valores entre 2 Gy e 6 Gy. Os autores concluíram o 



 

40 
 

trabalho afirmando que embora a complexidade dos procedimentos seja a principal 

razão para essas doses excessivas, também foi observada uma contribuição 

considerável das altas taxas de raios X em alguns aparelhos de fluoroscopia. 

O documento “Safety Report Series No. 59” da IAEA [24] contém a descrição 

da metodologia e os resultados de um estudo piloto conduzido em 4 países em que os 

pacientes foram expostos aos mais comuns procedimentos cardíacos intervencionista. 

Após a avaliação dos resultados, algumas sugestões foram propostas para futuras 

pesquisas. As Tabelas 2.1 e 2.2 apresentam os valores médios e dos terceiros quartis 

de parâmetros que foram medidos. O MKSE da pele foram avaliados em uma amostra 

de pacientes em 4 centros cardiológicos. Doses maiores que 3 Gy foram encontradas 

em 8 procedimentos de ACP, demonstrando a necessidade de monitorar a exposição 

do paciente e de identificar altas doses e as razões da sua manifestação. No 

documento se descreve que não há uma boa correlação entre o MKSE e o PKA; 

indicando que o PKA não é suficiente para estimar algumas altas doses medidas. 

Outros fatores técnicos que podem influenciar o MKSE na pele são: a distância foco-

pele e o grau de superposição do feixe de raios X de diferentes projeções, que 

depende de mudança na projeção e abertura do colimador. No entanto, o PKA pode ser 

usado para, prospectivamente, identificar pacientes em risco potenciais de danos na 

pele. 

GIORDANO et al. [43] avaliaram o máximo kerma na superfície de entrada 

(MKSE) em pacientes submetidos a 8 AC e 16 ACP. O MKSE nas costas dos 

pacientes foi obtida usando filmes Gafchromic XR tipo R. Foram também registrados 

em cada procedimento o número de imagens adquiridas, o tempo de fluoroscopia e o 

PKA total. Para os procedimentos de AC, os valores do MKSE foram inferiores a 

0,5 Gy. Para os procedimentos de ACP, foi encontrada uma boa correlação entre o 

tempo de fluoroscopia e o MKSE (               ). Encontraram também uma 

forte correlação entre o PKA Total e o MKSE (                ). No artigo, os 
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autores relatam que encontraram em apenas um procedimento um MKSE superior a 

3 Gy. 

YING E KANDAIYA [102] realizaram medições dosimétricas em 44 pacientes 

submetidos a procedimentos da cardiologia intervencionista. Para tais medições, os 

autores utilizaram filmes radiocrômicos Gafchromic® XR-RV2, para mapear o kerma na 

superfície de entrada, e uma câmara de ionização de placas paralelas para realizar a 

medida do produto kerma-área. Os valores de MKSE na pele variaram entre 0,035 Gy 

a 2,442 Gy e a variação do produto kerma-área foi de 1.090 cGy.cm2 a 

34.440 cGy.cm2. Com os resultados obtidos, os autores realizam algumas relações, 

sendo possível afirmar que o PKA é um bom indicador do MKSE para os procedimentos 

de angioplastia, mas houve uma melhor correlação              para os 

procedimentos AC + ACP. No estudo, o valor mais alto de MKSE excedeu o limiar de 

dose de 2 Gy para lesões transientes precoces na pele indicado pela Food and Drug 

Administration  [25, 116].  

 

  



 

42 
 

CAPÍTULO 3 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Pacientes – Critérios de seleção 

Neste trabalho o estudo foi prospectivo e os pacientes foram escolhidos 

randomicamente, a fim de minimizar a influência de fatores tendenciosos nos dados 

amostrais. A coleta de dados foi realizada em pacientes adultos, independentemente 

da idade, sexo, peso ou tipo de patologia. No período de março de 2009 até dezembro 

de 2011, foram acompanhados 330 pacientes nos procedimentos de coronariografia, 

angioplastia, estudo eletrofisiológico e alguns procedimentos intervencionistas 

cardiológicos complexos. Dentre esta amostra, foram selecionados aqueles em que foi 

possível medir simultaneamente o produto kerma-área e o kerma na superfície de 

entrada, totalizando-se 46 procedimentos. 

Entre os pacientes estudados, além dos dados dosimétricos também foram 

obtidas informações sobre alguns fatores de risco para o paciente, tais como: se o 

paciente foi submetido a alguma intervenção anterior, se sofre de diabetes ou se tem 

algum tipo de sensibilidade na pele. 

Um paciente que já se submeteu a uma intervenção anterior tem maior 

probabilidade de aparecimento de algum efeito estocástico. Acima de 1 Gy, pode-se 

acelerar também o processo de indução de alguma lesão. Pessoas diabéticas têm um 

alto risco de insuficiência cardíaca [117]. Além do mais, caso algum paciente diabético 

receba nas costas uma dose na pele superior ao limiar para o aparecimento de efeitos 

determinísticos, a recuperação da pele destes pacientes será mais difícil, se 

comparada à recuperação de um paciente não diabético submetido à mesma 

exposição, já que a diabetes também dificulta a coagulação do sangue e 

consequentemente há um retardo nos processo biológico de cicatrização [119]. 
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A sensibilidade na pele do paciente foi incluída no estudo ao perceber-se que 

alguns pacientes apresentavam algumas lesões na pele (geralmente nos braços ou no 

rosto), provocadas não pelos raios X, mas por outras razões não questionadas ao 

paciente. Na ótica deste fato, a questão abordada é se seria acelerado o processo de 

manifestação do efeito determinístico, caso a dose na pele ultrapassasse o limiar 

deste efeito. 

Os dados relativos a intervenções anteriores, ocorrência de diabetes e 

sensibilidade na pele foram coletados para se ter um protocolo completo de dosimetria 

de pacientes, a fim de que em estudos posteriores estes dados possam ser 

aproveitados. 

 

 

3.2 Instituições e Serviços de Hemodinâmica 

Este trabalho foi desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro, em quatro 

serviços de hemodinâmica, aqui denominados de Hospital A, Hospital B, Hospital C e 

Hospital D.  

O Hospital A é uma instituição de referência em cardiologia no Estado do Rio 

de Janeiro. Neste Hospital há três salas de hemodinâmica, denominadas Sala 1A, 

Sala 2A e Sala 3A e os dados obtidos são procedentes das Salas 1A e 2A. Esta 

instituição, além de atender a pacientes, desenvolve atividades de ensino e pesquisa, 

pois se trata de um hospital escola, o que favorece um efeito multiplicador do 

conhecimento, com um grande número de exames realizados anualmente.  

As caractéristicas de todos os Hospitais estão no Quadro 3.1, incluindo o 

equipamento de fluoroscopia que tem algumas funções específicas que podem estar 

habilitadas ou inativas, apesar de serem da mesma marca e modelo. 
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Quadro 3.1 – Características dos Hospitais. 

 
HOSPITAL 

A B C D 

Categoria 
administrativa 

Público Federal Privado Privado 
Público 
Federal 

Número de salas de 
hemodinâmica 

3 1 1 1 

Número de unidades 
coronarianas 

1 1 1 1 

Equipamento de 
fluoroscopia 

X-PRO Arcomax N (Sala 1) e  

Siemens Coroskop HIP TOP 
(Salas 2 e 3) 

Siemens 
Coroskop 
HIP TOP 

Siemens 
Coroskop 
HIP TOP 

Toshiba 
DFP 

2000ª 

 

 

Em todas as instituições o trabalho foi realizado com a aprovação da Chefia 

do Serviço de Hemodinâmica, após a apresentação de um projeto de pesquisa 

detalhando todas as atividades a serem realizadas, cumprindo todos os aspectos 

relativos à ética em pesquisa [ANEXO A]. 

Antes de implementar a metodologia para a monitoração dos pacientes, foi 

necessário fazer um estágio em cada uma das instituições participantes, com a 

finalidade de familiarização com o equipamento de raios X, reconhecimento do cenário 

e levantamento de informações pertinentes à realização dos procedimentos sob 

aspectos médicos e físicos. As principais informações referem-se ao número e 

posicionamento dos profissionais envolvidos na sala, aos procedimentos de assepsia 

(tanto do paciente quanto da sala), ao protocolo médico adotado, às projeções 

angiográficas utilizadas, ao tempo médio de duração do exame, aos métodos de 

aquisição de imagens, etc. 

Os serviços contam com contrato ativo de serviço de manutenção dos 

equipamentos de raios X e de todos os acessórios associados a ele; porém, um 

programa de controle da qualidade aplicado por profissionais de Física Médica não é 

ainda desenvolvido. Observou-se que apenas no Hospital D existe um Físico, que atua 

como um supervisor de proteção radiológica. 
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No Apêndice C há uma descrição dos aparelhos de fluoroscopia instalados 

nas instituições participantes. 

 

3.3 Estudo piloto e avaliação dos equipamentos 

Uma vez concluído o período de estágio na sala de hemodinâmica do 

Hospital A, a metodologia para o levantamento dos dados dosimétricos dos pacientes 

foi estabelecida. Durante o processo de coleta dos dados dosimétricos, todas as 

informações referentes ao procedimento, assim como aos pacientes, foram inseridas 

nos formulários desenvolvidos para tal fim. Encerrando-se a coleta dos dados no 

Hospital A, a mesma metodologia usada neste serviço foi aplicada nos outros 

Hospitais. 

Em todos os serviços, durante o tempo de permanência na instituição, foram 

realizados controles de qualidade e caracterização dos equipamentos de fluoroscopia. 

 

3.3.1 Medição de doses 

Para caracterizar a exposição dos pacientes nos serviços de cardiologia 

intervencionista onde se realizou este trabalho, foi necessário primeiramente 

desenvolver uma metodologia padronizada para ser aplicada em todos os serviços 

participantes da pesquisa. Esta padronização foi possível através do protocolo para 

dosimetria de pacientes em procedimentos intervencionistas [APÊNDICE A], 

elaborado pelo Grupo de Pesquisa em Fluoroscopia do Serviço de Física Médica do 

IRD/CNEN. Foram seguidas as etapas: 

1º. Acoplou-se uma câmara de ionização de placas paralelas conectada a um 

eletrômetro de um medidor do produto kerma-área na saída do tubo de raios X do 

aparelho de fluoroscopia, para medir esta grandeza durante a realização dos 

procedimentos intervencionistas.  

2º. Em cada equipamento de raios X das diferentes instituições, e antes de 

começar o acompanhamento e medição dos parâmetros de interesse em cada 
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procedimento intervencionista, o medidor do produto kerma-área foi calibrado in loco 

para evitar que os valores obtidos fossem sub ou superestimados. 

3º. Posicionou-se cuidadosamente um filme radiocrômico, modelo 

Gafchromic® XR-RV2 (cujas características já foram descritas no capítulo 2), sobre a 

mesa de exames, para obter o valor e a distribuição do kerma na superfície de entrada 

das costas do paciente. 

4º. Antes e durante a realização dos procedimentos, registraram-se todas as 

informações pertinentes de cada procedimento no Formulário para Dosimetria de 

Pacientes em Radiologia Intervencionista, destacando-se algumas informações, tais 

como: 

 dos pacientes: iniciais do nome, idade, sexo, peso, altura, fatores de risco 

e índice de massa corpórea (IMC). O IMC é definido pela Equação 3.1. 

    
         

             
    (3.1) 

 dos procedimentos: tipo de procedimento, médico hemodinamicista, via 

de acesso do cateter, tempo total de irradiação, número de séries e 

imagens de cine, produto kerma-área e kerma na superfície de entrada 

registrado no filme e a distribuição dos campos de irradiação. 

 das técnicas: tensão (kVp), corrente (mA), frequência e largura do pulso 

(ms) para fluoroscopia e cine, além de projeções (incidências) do tubo de 

raios X, modo de taxa e magnificação mais usada. 

5º. Finalizado o procedimento, todas as informações obtidas em campo foram 

armazenadas no banco de dados, desenvolvido usando a ferramenta Access da 

Microsoft® pelo Grupo de Pesquisa em Fluoroscopia do Serviço de Física Médica do 

IRD/CNEN [APÊNDICE B]. 
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3.3.2 Medição do produto kerma-área 

As medições do produto kerma-área foram obtidas com uma câmara de 

ionização de placas paralelas, posicionada na saída do tubo de raios X (após o 

sistema de colimação) dos aparelhos de fluoroscopia dos serviços de hemodinâmica.  

Esses instrumentos são projetados para medir a grandeza PKA em feixes de 

raios X produzidos na faixa de tensão de 50 a 150 kVp (FIGURA 3.1). 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Câmara de ionização de transmissão plana de placas paralelas. 

 

A câmara estava conectada a um eletrômetro e neste estudo foram 

empregados os dois modelos de medidores, ambos disponibilizados pelo Serviço de 

Física Médica do IRD/CNEN, o Diamentor E e o Diamentor M4-KDK, ambos da marca 

PTW-FREIBURG (FIGURA 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Diamentor E e Diamentor M4-KDK, respectivamente. 

 

As características técnicas dos medidores de PKA utilizados nos hospitais 

onde este trabalho foi desenvolvido são: 
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 DIAMENTOR M4-KDK (PTW, Freiburg, Alemanha) composto por câmara 

de ionização, eletrômetro com display digital (número de série T11017-

0425) e teclas de controle incorporados e cabos. A faixa de medição do 

PKA é 0 a 99.999 cGy.cm2, com uma incerteza de 4%. O tempo de 

estabilização e de resposta do equipamento é de 15 minutos e 7 

segundos, respectivamente. A resolução é de 0,01 cGy.cm2. 

 DIAMENTOR E (PTW, Freiburg, Alemanha) com câmara de ionização 

(número de série 11002-0035) e eletrômetro com display digital (número 

de série 726427) e teclas de controle incorporados e cabos. A faixa de 

medição do PKA é 0 a 19.999 cGy.cm2, com uma incerteza de 4%. 

O Quadro 3.2 informa o instrumento utilizado em cada hospital. 

 

Quadro 3.2 – Diamentor utilizado em cada instituição. 

HOSPITAL DIAMENTOR E DIAMENTOR M4-KDK 

A [SALA 1] Sim Sim 

A [SALA 2] Sim Sim 

B Não Sim 

C Sim Não 

D Sim Não 

 

 

3.3.3 Acoplamento da câmara medidora de PKA ao tubo de raios X - Elaboração 

de suportes específicos 

Dependendo do fabricante (marca, modelo), os cabeçotes dos tubos de raios 

X nos equipamentos intervencionistas têm diferentes formas e dimensões. Alguns 

exemplos estão apresentados nas Figuras D.3 e D.6 [ANEXO D], e também no 

Capítulo 4. Por outro lado, de maneira geral, estes equipamentos não têm 

incorporados medidores de produto kerma-área. Para poder medir esta grandeza 

durante os procedimentos acompanhados neste trabalho, foi necessário instalar 
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externamente uma câmara medidora do produto kerma-área na saída do tubo, após o 

sistema de colimação. Devido aos diferentes designs dos cabeçotes, um suporte 

adequado teve que ser fabricado para cada equipamento de raios X. O acoplamento 

desta câmara ao cabeçote foi um elemento importante para o desenvolvimento da 

pesquisa, pois o acoplamento da câmara estava sempre relacionado à geometria de 

fabricação do cabeçote dos aparelhos intervencionistas. O acoplamento devia ser 

absolutamente seguro para evitar que se produzisse deslocamento ou queda da 

câmara durante a movimentação do arco em C quando da realização dos 

procedimentos. 

Os suportes foram desenvolvidos em parceria com o Serviço de Engenharia / 

Setor de Mecânica do IRD/CNEN, sendo minuciosamente projetado de acordo com os 

aspectos geométricos de cada aparelho de fluoroscopia. Para tal fim, foi necessário 

fazer várias visitas aos serviços de hemodinâmica, com o objetivo de realizar as 

medições das dimensões do cabeçote de cada equipamento de raios X, assim como 

os ajustes necessários para conseguir um encaixe preciso entre suporte e cabeçote. 

Como matéria prima utilizou-se Polimetil-meta-acrilato (PMMA), comercializado como 

acrílico. Foi utilizado acrílico por ser um material transparente, fácil de moldar com as 

ferramentas mecânicas fácil de limpar ou esterilizar, caso fosse necessário.  

O suporte também devia ser leve, já que os cabeçotes possuem um sistema 

de alarme e travamento do movimento quando se exerce uma pressão sobre estes. 

Por outro lado, deveria ocupar o menor volume possível quando encaixado no 

cabeçote do aparelho de raios X de maneira que não interferisse na movimentação do 

médico ou no desempenho do aparelho de fluoroscopia (atenuação da intensidade do 

feixe de raios X desprezível). Também deveria ser transparente e sem riscos, metais, 

parafusos, etc., para não produzir artefatos na imagem. O trabalho de fabricação dos 

suportes foi demorado e cuidadosamente projetado com objetivo de alcançar todas as 

condições necessárias para serem utilizados em uma sala onde se realizam 

procedimentos intervencionistas. 
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3.3.4 Calibração do medidor do produto kerma-área 

Como já foi discutido no capítulo 2, é mister calibrar o medidor do produto 

kerma-área “in loco” [94], pois as condições em que o instrumento foi calibrado na 

fábrica não são as mesmas que as da situação real do ambiente hospitalar. O 

procedimento de calibração “in loco” consiste em medir separadamente o kerma no ar 

(cGy) e a área irradiada (cm2). O produto do kerma no ar (cGy) multiplicado pela área 

irradiada (cm2) nos fornece o valor verdadeiro (calculado) do produto kerma-área 

(cGy.cm2) (EQUAÇÃO 3.2). 

               
                       (3.2) 

Para estimar a incerteza do produto kerma-área verdadeiro, foi calculada 

separadamente a incerteza do kerma no ar e da área irradiada e depois calculou-se a 

incerteza padrão combinada.  

A incerteza padrão combinada para o PKA verdadeiro (ΔPKA) é dada pela 

Equação 3.3. 

                 

                

   
     

    

    
     

             

    
             

    (3.3) 

A incerteza expandida é baseada na incerteza padrão (EQUAÇÃO 3.3) 

multiplicada pelo fator de abrangência    , fornecendo um nível de confiança de 

aproximadamente 68%. 

Após a determinação do valor verdadeiro (calculado) do produto kerma-área, 

o fator de calibração (      ) do medidor de PKA é calculado pelo quociente entre o 

valor verdadeiro do produto kerma-área e o valor do produto kerma-área registrado no 

display digital do medidor. Assim o fator de calibração é dado pela Equação 3.4: 

       
                

                     

                                (3.4) 

Para medir o kerma no ar utilizou-se um dosímetro de referência (câmara de 

ionização de 60cc com número de série: 9350 e eletrômetro Radcal 9015 com número 
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de série: 91-0860), cujo fator de calibração é rastreado a um padrão secundário, ou 

seja, a cadeia de rastreabilidade do produto kerma-área é estabelecida através do 

kerma no ar a partir do dosímetro de referência.  

No Hospital A, na Sala 1A, a câmara de ionização do dosímetro Radcal foi 

posicionada no ar no mesmo plano da mesa onde o paciente fica deitado. A distância 

foco-câmara foi de 54 cm e distância da câmara ao intensificador foi de 44 cm. Para se 

minimizar as incertezas relativas às flutuações eletrônicas da câmara de ionização, a 

mesma foi irradiada nos modos fluoro, fluoro+ e cine até alcançarem um valor 

considerado adequado, de modo a minimizar a introdução de maiores incertezas na 

medição. Os valores de kerma no ar obtidos para cada modo irradiado foram 

anotados. Para o cálculo do fator de calibração foi calculada a média aritmética dos 

valores de kerma no ar medidos nos três modos de irradiação supracitados. Ao 

mesmo tempo em que era medido o kerma no ar, a câmara de ionização de placas 

paralelas do medidor de PKA estava acoplada na saída do tubo de raios X para se 

obter o valor do produto kerma área registrado no display do eletrômetro, utilizado 

para o cálculo do fator de calibração. Os valores de PKA medidos também foram 

anotados. 

O tamanho de campo foi determinado colocando-se um filme radiográfico 

convencional sobre a mesa (no mesmo local em que a câmara de ionização havia sido 

posicionada previamente, no mesmo plano perpendicular ao eixo do feixe). Após a 

revelação deste filme, a área irradiada pôde ser determinada com o auxílio de um 

negatoscópio, onde visualmente foi marcado o tamanho de campo no filme, 

considerando para cada lado da figura geométrica formada uma incerteza de ± 0,5 cm. 

Os valores medidos foram anotados e suas incertezas estimadas. 

Na sala 2A, o procedimento de calibração foi similar ao da Sala 1A, porém, 

devido a indisponibilidade de filme radiográfico, o tamanho de campo foi medido a 

partir da imagem de um campo colimado apresentada no monitor de TV. 

Primeiramente posicionou-se sobre a mesa de procedimentos o dosímetro de 
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referência (câmara de ionização de 60cc, eletrômetro Radcal 9015). Em seguida o 

tamanho de campo foi colimado de forma que fosse possível observar as bordas das 

lâminas dos quatro colimadores no monitor de TV, e cujo tamanho fosse 

aproximadamente 100 cm2, certificando-se que a câmara do dosímetro de referência 

estivesse sendo irradiada na sua totalidade, dentro do tamanho de campo 

selecionado. A câmara de ionização de 60cc foi utilizada, pois a área da mesma é, 

segundo o manual do fabricante, igual 9,17 cm2. Tomando-se essa área como 

referência, é possível calcular o valor numérico da área real irradiada a partir dos 

comprimentos medidos na imagem apresentada no monitor e correlacioná-los com o 

diâmetro da câmara de ionização. Com o auxílio de uma régua graduada, foram 

obtidas as médias dos lados da figura geométrica que forma o campo de irradiação, 

estimando-se uma incerteza de ± 0,5 cm para cada lado da figura. 

Nos hospitais B, C e D, o método usado para calibração do medidor do 

produto kerma área foi igual ao método utilizado na sala 1 do hospital A. 

 

3.3.5 Dosimetria do kerma na superfície de entrada 

A quantificação do kerma na superfície de entrada nas costas dos pacientes 

que foram submetidos a procedimentos da cardiologia intervencionista foi realizada 

utilizando filmes radiocrômicos Gafchromic® XR-RV2 (International Specialty Products, 

Wayne, NJ), tamanho 43x35 cm. As características deste tipo de filme foram descritas 

no capítulo 2. A distribuição dos diferentes campos de radiação incidentes nas costas 

do paciente, também foi determinada. Com o auxílio das imagens registradas no filme, 

foi possível determinar a região mais irradiada nas costas do paciente. 

Cada caixa de 25 filmes Gafchromic® XR-RV2, inclui uma fita de calibração 

específica desse lote de filmes, que relaciona o enegrecimento no filme com a faixa de 

exposição administrada ao filme. Esta fita permite obter, de forma simples e rápida, a 

estimativa da dose que o paciente recebeu na pele, com uma incerteza de ± 25% 

(FIGURA 3.3) [106, 120]. Uma maior precisão na calibração não é fundamental, devido 
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a que uma vez ultrapassados os limiares de dose para o aparecimento de efeitos na 

pele, interessa conhecer somente a ordem de grandeza da dose recebida a fim de 

inferir a possível gravidade do dano provocado, porque o dano ocasionado não 

depende exclusivamente da dose e sim de outros parâmetros tais como sensibilidade 

na pele, se o paciente realizou algum procedimento intervencionista anteriormente, o 

peso, entre outros fatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.3 – Fita de calibração de um lote de filme Gafchromic

®
 XR-RV2. 

 

Antes da realização de cada procedimento intervencionista, o filme 

radiocrômico era posicionado sobre a mesa de procedimentos, utilizando sempre 

como ponto de referência o meio da orelha de cada paciente. Este posicionamento é 

essencial para poder identificar posteriormente a correta distribuição do kerma na 

superfície de entrada nas costas do paciente.  

Para não danificar o filme e não causar algum desconforto ao paciente 

durante a intervenção, o filme radiocrômico ficava colocado debaixo do colchão onde o 

paciente se deita na posição supina (FIGURA 3.4). 
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Figura 3.4 - Posicionamento do filme radiocrômico. 

 

Da forma em que o filme está posicionado, não há a possibilidade de se 

registrar estruturas anatômicas do paciente, mas somente os campos irradiados, visto 

que o filme é colocado antes do feixe de raios X penetrar no paciente. 

Uma vez finalizado o procedimento, esperava-se o paciente sair da sala para 

retirar o filme. A leitura do filme para quantificação do kerma na superfície de entrada é 

feita vinte e quatro horas após a irradiação do filme, de acordo às instruções do 

fabricante. 

Estudando as imagens no filme foi possível avaliar alguns parâmetros, tais 

como as condições e geometria de irradiação, distribuição dos campos e sua 

intensidade, as possíveis superposições dos campos de radiação, etc. 

 

3.4 Análise estatística 

O teste de correlação de Pearson [ANEXO C] foi utilizado para avaliar se o 

máximo kerma na superfície de entrada e o tempo total de irradiação apresentam 

alguma relação de linearidade. Um valor de p <0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. Todos os cálculos foram realizados usando o Programa R - software de 

análise estatística [121]. 

Dentro da análise estatística, alguns gráficos em boxplot foram construídos 

para facilitar a compreensão da distribuição dos resultados obtidos. Esses gráficos 



 

55 
 

ajudam na identificação de procedimentos atípicos observando os dados que estão 

fora do boxplot. Uma vez identificados estes pontos atípicos, é necessário realizar um 

estudo crítico envolvendo alguns parâmetros subjetivos, como por exemplo, a 

dificuldade de acesso do cateter à região obstruída ou, em uma angioplastia, a 

quantidade de obstruções localizadas e tratadas. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Pacientes 

Neste estudo o principal grupo amostral consiste de 46 pacientes submetidos 

aos procedimentos da cardiologia intervencionista. Nestes foi possível usar 

simultaneamente o medidor do produto kerma-área e o filme radiocrômico. Na Tabela 

4.1 é apresentado o número de pacientes submetidos a cada procedimento estudado, 

sendo os procedimentos de AC e ACP os de maior frequência. 

Tabela 4.1 – Número de pacientes submetidos a procedimentos intervencionistas (n= 46). 

Procedimentos da cardiologia intervencionistas Número de pacientes 

Angioplastia coronária transluminal percutânea (ACP) 12 

Angiografia coronariana (AC) 26 

Outros procedimentos intervencionistas: 8 

 

Na amostra, 71,74% dos pacientes são do sexo masculino e 28,26% são do 

sexo feminino. As Tabelas 4.2 e 4.3 apresentam um resumo das principais 

características destes pacientes, tais como: idade, peso e altura.  

Tabela 4.2 - Características dos pacientes do sexo masculino (n= 33). 

Estatística Idade (anos) Peso (kg) Altura (m) 

Mínimo 41 58 1,50 

Mediana 61 79 1,72 

Média 60,1 83,1 1,71 

3º Quartil 69,3 90 1,76 

Máximo 84 159 1,89 

Desvio Padrão 12,1 21,3 0,07 
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Tabela 4.3 - Características dos pacientes do sexo feminino (n = 13). 

Estatística Idade (anos) Peso (kg) Altura (m) 

Mínimo 39 50 1,45 

Mediana 68 60 1,50 

Média 65,6 63,5 1,53 

3º Quartil 74,5 67 1,58 

Máximo 77 86 1,64 

Desvio Padrão. 12,3 12 0,06 

 

No grupo amostral, 25% dos pacientes são classificados como acima do 

peso. Entre os dados coletados também foram incluídos fatores de risco para o 

paciente, tais como: se o paciente foi submetido a alguma intervenção anterior, se 

sofre de diabetes, ou possui alguma sensibilidade na pele. 

Na Tabela 4.4 é apresentado o percentual de pacientes submetidos a 

procedimentos intervencionistas que afirmaram apresentar algum dos fatores de risco 

supracitados. 

 

Tabela 4.4 – Fatores de risco para paciente. 

Fatores de risco para pacientes 
Percentual de 

pacientes 

Apenas Intervenção anterior 12,8% 

Apenas Diabetes 12,8% 

Apenas Sensibilidade na pele 6,4% 

Diabetes + Intervenção anterior 4,3% 

Diabetes + Sensibilidade na pele 4,3% 

Intervenção anterior + Sensibilidade na pele 19,1% 

Diabetes + Intervenção anterior + Sensibilidade na pele 4,3% 

 

É mister que os médicos antes de realizarem o procedimento, tenham ciência 

dos fatores de risco que o paciente possa apresentar (p.e. diabetes e/ou sensibilidade 

na pele). Tanto para os pacientes que possuem algum fator de risco, quanto para 

aqueles que não os possuem, as questões de proteção radiológicas são requisitos 
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fundamentais para o sucesso do procedimento como um todo. No entanto é 

necessária atenção nos pacientes que apresentam algum fator de risco, pois neste 

grupo os que já foram submetidos a alguma intervenção anterior, apresentam um 

aumento na probabilidade de algum efeito estocástico. Também nestes pacientes, 

caso haja uma maior incidência de raios X em uma região da pele muito exposta aos 

raios X anteriormente (devido a alguma intervenção anterior), poderá acelerar o 

processo de aparecimento de alguma reação tissular nociva caso a dose integrada 

nestas regiões específicas ultrapasse o limiar para aparecimento destes efeitos. Nos 

pacientes diabéticos, se ocorrer o aparecimento de alguma reação tissular nociva, 

haverá uma dificuldade na cicatrização da lesão radioinduzida. 

 

 

4.2 Acoplamento do medidor de PKA ao tubo de raios X e elaboração de suportes 

específicos 

No Brasil, geralmente os fabricantes dos aparelhos de fluoroscopia oferecem 

uma redução ao custo total do aparelho quando alguns acessórios são excluídos 

(como o medidor de PKA). Além disso, certas dificuldades na interpretação das 

grandezas dosimétricas e o desconhecimento dos danos acarretados pela radiação 

em Radiologia Intervencionista fazem com que estes medidores não sejam instalados, 

como seria desejável. 

Neste trabalho, o acoplamento entre câmara e tubo de raios X foi um dos 

principais problemas a resolver porque não havia um trilho adequado nos diferentes 

equipamentos de raios X. Na Sala 1A do Hospital A, o acoplamento da câmara para 

medição do PKA foi facilitado porque o equipamento possui um trilho fixo e regulável na 

saída do tubo de raios X (FIGURA 4.1). 
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Figura 4.1 – Câmara de ionização plana de placas paralelas acoplada no 
equipamento X-Pro Arcomax N. 

 

De acordo com o discutido no Capítulo 3 (Parágrafo 3.3.4), para os outros 

equipamentos, suportes tiveram que ser projetados. Nas Figuras 4.2 e 4.3 são 

apresentados os suportes fabricados e instalados nos equipamentos Toshiba e 

Siemens Coroskop HIP-T.O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Suporte para câmara no aparelho Toshiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Suporte para câmara no equipamento Siemens Coroskop HIP-T.O.P. 
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4.2.1 Fatores de calibração 

Neste trabalho o produto kerma-área foi obtido com os medidores PTW 

Diamentor E e Diamentor M4KDK, posicionados na saída do tubo de raios X conforme 

descrito no capítulo 3. Os fatores de calibração,       , com as respectivas incertezas, 

para cada medidor, estão apresentados na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Fatores de calibração para os medidores de PKA. 

Instituição Aparelho 
Fator de Calibração        

Diamentor E Diamentor M4-KDK 

A 

X-Pro (0,59 ± 0,02) (0,64 ± 0,06) 

Siemens (0,69 ± 0,03) (0,64 ± 0,02) 

B Siemens - (0,74 ± 0,03) 

C Siemens (0,70 ± 0,20) - 

D Toshiba (0,71 ± 0,09) - 

 

Na Tabela 4.5 observam-se diferentes fatores de calibração para um mesmo 

medidor. Estes resultados são decorrentes das diferentes geometrias dos sistemas 

tubo de raios X-colimadores-filtros-cabeçote nos diferentes equipamentos. Além do 

mais, as mesas de procedimento onde o paciente fica deitado são constituídas de 

diferentes materiais, o que modifica a qualidade da radiação incidente em cada caso. 

Pelos resultados obtidos, percebe-se uma significativa atenuação do feixe de raios X 

pela mesa e outros componentes. 

O método descrito no Capítulo 3 para determinar o fator de calibração do 

medidor do produto kerma-área não considera correções resultantes da 

heterogeneidade do campo, causada pelo efeito anódico e pela radiação extrafocal. 

Por outro lado, a estimativa das incertezas associadas inclui tanto os erros aleatórios 

quanto os sistemáticos. Estas simplificações são consideradas aceitáveis 

considerando que o trabalho foi realizado em um ambiente hospitalar que apresenta 
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muitas diferenças e limitações em relação a um laboratório de calibração, tais como: 

temperatura, pressão, umidade, estabilidade da tensão elétrica, etc, não permitindo 

que seja atingido um maior grau de precisão. 

 

4.2.2 Resultados obtidos da amostra de todos os pacientes monitorados com 

medidor de PKA 

A Figura 4.4 mostra a distribuição dos valores de PKA Total medidos durante 

todos os procedimentos avaliados, onde a linha mais espessa, paralela ao eixo das 

abscissas, indica o valor do terceiro quartil (7.703 cGy.cm2). A maioria dos valores de 

PKA Total são menores que 10.000 cGy.cm2, com exceção da sala A1 que, de maneira 

geral, apresentou valores de PKA Total maiores. Nesta sala era realizada a maioria dos 

procedimentos de eletrofisiologia, que normalmente demandam tempos de exposição 

do paciente à fluoroscopia muito mais longos que para procedimentos de AC e ACP. 

 

 
Figura 4.4 - Distribuição dos valores de PKA Total medidos durante todos os 

procedimentos avaliados (n = 330). 
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Na Figura 4.5 apresentamos a relação entre o PKA Cine e o número total de 

imagens para todos os procedimentos intervencionistas acompanhados, onde é 

possível observar um subconjunto de pontos (destacados dentro da curva fechada) 

que nitidamente não seguem a tendência dos restantes. Foi analisada a procedência 

de cada um destes pontos e se constatou que eram dados referentes a procedimentos 

realizados na Sala 1 do Hospital A.  

Os pontos destacados representam situações nas quais foi obtido um elevado 

valor de PKA por imagem adquirida. Isto pode ser devido à falta ou à insuficiência de 

colimação durante o procedimento, além de possíveis elevadas taxas de dose. 

Durante os procedimentos de controle de qualidade e caracterização dos 

equipamentos de raios X, foram medidas neste equipamento, X-Pro Arcomax N, taxas 

maiores do que nos outros aparelhos. Tamanhos de campo grandes também foram 

constatados em alguns procedimentos, como será apresentado na seção 4.2.3. 

 

 
 

Figura 4.5 - Relação entre o PKA Cine e o número de imagens para todos os 

procedimentos estudados (n = 330). 
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Observa-se que se fossem excluídos os dados envolvidos pela curva fechada 

pontilhada, os resultados apresentariam uma tendência linear. Com a exclusão dos 

dados citados, encontrou-se um coeficiente de Pearson [122]       , onde se pode 

inferir que há uma forte correlação entre o PKA Cine e o número de imagens. Isso 

significa também que se forem aplicados procedimentos de otimização da prática e 

mecanismos de controle de qualidade, poder-se-ia esperar que esses pontos se 

enquadrassem na tendência da maioria (FIGURA 4.6). 

 

  

Figura 4.6 - Relação entre o PKA Cine e o número de imagens, excluindo os 

procedimentos da Sala 1 do Hospital A. 

 

 

Na Figura 4.7 apresenta-se a distribuição dos valores de PKA/imagem nas 

diferentes instituições para todos os procedimentos acompanhados. Fica evidente a 

discrepância dos valores das doses por imagem ministradas aos pacientes na Sala A1 

em relação às outras salas. As razões foram comentadas nos parágrafos anteriores. A 
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linha mais espessa, paralela ao eixo das abscissas, indica o terceiro quartil 

(3,5 cGy.cm2/imagem). 

 

 

 
Figura 4.7 – Distribuição dos valores de PKA/imagem nas diferentes instituições 

para todos os procedimentos acompanhados (n = 229). 

 

Na Figura 4.8, está a relação entre o PKA Total e o tempo total de irradiação 

para todos os procedimentos de AC.  
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Figura 4.8 - Relação entre PKA Total e o tempo total de irradiação para 
procedimentos de AC (n = 190). 

 

 

Os pontos em destaque correspondem aos resultados de procedimentos de 

AC realizados na Sala 1A. Estes pontos representam uma relação PKA – tempo total 

diferente dos restantes da amostra, porque se trata de intervenções nas quais houve 

colimação não otimizada ou altas taxas de dose, como foi verificado no Banco de 

Dados para Dosimetria de Pacientes [APÊNDICE B]. 

A linha mais espessa indica o terceiro quartil do PKA Total (7400 cGy.cm2), um 

pouco acima do valor de referência proposto no “Safety Report Series No. 59” [24]. No 

entanto, os dados aqui apresentados são provenientes de instituições nas quais não 

há ainda programas de otimização implementados. 

A Figura 4.9 apresenta a relação entre o PKA Total e o tempo total de 

irradiação para todos os procedimentos de ACP. Foi calculado o coeficiente de 

Pearson e encontrou-se       , que indica uma correlação moderada. 
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Figura 4.9 - Relação entre PKA Total e o tempo total de irradiação para 
procedimentos de ACP (n = 79). 

 

 

Na Figura 4.9 percebe-se que há uma tendência crescente do produto kerma-

área com o tempo. Nesta relação observa-se que o tempo total de irradiação é um 
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tendência mostrada na Figura é o ponto destacado dentro da curva fechada 
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alteração dos parâmetros para técnicas radiológicas utilizadas. 
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melhorar a interpretação dos gráficos, possibilitando a identificação de diferentes 

grupos de AC e ACP. 

Neste estudo, o tamanho da amostra foi limitado (n = 190 e 79, 

respectivamente para AC e ACP). Se o tamanho da amostra fosse maior, poder-se-ia 

fazer uma melhor análise estatística para os diferentes gráficos de AC e ACP 

apresentados. 

 

4.2.3 Resultados obtidos da amostra de 46 pacientes monitorados com medidor 

de PKA e filme radiocrômico. 

4.2.3.1 Determinação do produto kerma-área 

Nas Tabelas 4.6 e 4.7 são apresentados os resultados referentes aos 

procedimentos de AC e ACP da amostra de 46 pacientes nos que foram medidos 

simultaneamente o PKA e o máximo kerma na superfície de entrada.  

 

Tabela 4.6 – Resultados relativos aos procedimentos de AC (n=26). 

Coronariografia (AC) 

 

PKA 

TOTAL 

[cGy.cm
2
] 

PKA 

FLUORO 

[cGy.cm
2
] 

PKA CINE 

[cGy.cm
2
] 

Tempo total 

de irradiação 

[min] 

Número de 

imagens 

Número 

de séries 

Mínimo 551 201 114 1,4 398 6 

1º Quartil 2.718 765 2.119 3,08 677 7 

Mediana 5.403 1.423 3.469 5,24 1127 10 

Média 9.184 4.955 4.456 5,96 1297 10 

3º Quartil 10.620 3.695 5.402 6,91 1818 12 

Máximo 69.437 52.164 17.273 16,5 2602 17 

Desvio 
Padrão 

13.404 10.979 3.657 4,1 709 3 
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Tabela 4.7 – Resultados relativos aos procedimentos de ACP (n=12). 

Angioplastia (ACP) 

 

PKA 

TOTAL 

[cGy.cm
2
] 

PKA 

FLUORO 

[cGy.cm
2
] 

PKA CINE 

[cGy.cm
2
] 

Tempo total 

de irradiação 

[min] 

Número de 

imagens 

Número 

de séries 

Mínimo 2.884 1.177 717 3,6 932 14 

1º Quartil 5.085 3.999 1.722 16,2 1076 16 

Mediana 6.804 4.290 2.191 17,3 1330 19 

Média 10.372 7.692 3.446 24,7 1605 26 

3º Quartil 15.700 9.262 3.039 30,3 1625 33 

Máximo 26.574 20.278 10.921 59 3363 52 

Desvio 
Padrão 

7.712 6.641 3.216 15,7 820 13 

 

 

Nestas Tabelas os valores de PKA são apresentados separadamente como: 

produto kerma-área total e para os modos de fluoroscopia e cine. Também são 

apresentados os valores do tempo total de irradiação, o número total de imagens 

adquiridas para documentar a intervenção e o número total de séries. 

Nas Figuras 4.10 a 4.14, apresentam-se os resultados das Tabelas 4.6 e 4.7 

na forma de gráficos. Ainda que uma Tabela com os dados referentes aos “outros 

procedimentos intervencionistas” não tenha sido aqui apresentada, estes resultados 

são incluídos nos gráficos em boxplot a modo de comparação com os obtidos para 

procedimentos de AC e ACP. 
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Figura 4.12 - Distribuição produto do 
kerma-área total. 

           AC              PTCA           Outros            AC              PTCA           Outros 

Figura 4.13 – Distribuição do produto 
kerma-área modo fluoro. 

Figura 4.10 - Distribuição do tempo 
total de irradiação. 

 
              AC                PTCA             Outros 
 

Figura 4.11 - Distribuição do número 
de imagens. 
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Nas Tabelas 4.6 e 4.7 observa-se que o terceiro quartil da grandeza PKA de 

fluoroscopia (somente fluoro), para os procedimentos de ACP é 2,5 vezes maior que 

nos procedimentos de AC. Essa maior contribuição está estritamente ligada à 

finalidade do procedimento: a desobstrução da artéria lesionada. Procedimentos de 

ACP são mais complexos; neles, é necessário localizar o local da lesão para introduzir 

o stent, o que normalmente não é uma tarefa elementar. A complexidade está 

relacionada à tortuosidade das artérias, posicionamento preciso do stent, número de 

lesões a serem tratadas, o calibre das artérias, entre outras razões. Como 

consequência, os tempos de irradiação são geralmente maiores que para os 

procedimentos de AC, como pode ser observado a partir dos terceiros quartis do 

tempo de exposição nas Tabelas 4.6 e 4.7. O terceiro quartil do tempo de irradiação 

para os procedimento de AC é 80% menor que em ACP. 

Já nos procedimentos de AC, o terceiro quartil da contribuição de cine é 1,8 

vezes maior que para os procedimentos de ACP. Este fato é explicado pela finalidade 

da intervenção: documentar a localização das lesões. 

           AC              PTCA           Outros 

Figura 4.14 – Distribuição do produto 
kerma-área modo cine. 
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Em ACP o terceiro quartil do número de imagens é da mesma ordem de 

grandeza do terceiro quartil do número de imagens para os procedimentos de AC. No 

entanto, o terceiro quartil do número de séries daqueles procedimentos é 2,8 vezes 

maior que o terceiro quartil do número de séries de AC. Este fato é entendido uma vez 

que em uma ACP se busca documentar o estado inicial da artéria (com aterosclerose), 

e em seguida documentar cada importante evento do processo de desobstrução. 

Ainda na Tabela 4.7, pode-se observar que o número máximo de séries para 

ACP foi muito alto (52 séries). Pela Figura 4.11, observa-se que o número de imagens 

correspondente a esse valor é igual a 3000, e esses resultados são oriundos do 

Hospital C. No mesmo Hospital, esses valores foram elevados durante a realização de 

outros procedimentos, revelando uma tendência sistemática observada: o uso 

excessivo do modo cine nos procedimentos. A razão para tal prática foi evidenciada a 

partir das avaliações da qualidade da imagem durante os controles de qualidade, nas 

que se observaram imagens geradas no monitor de TV de qualidade insuficiente. Para 

contornarem esta deficiência, os médicos hemodinamicistas “melhoravam” essas 

imagens fazendo uso do modo cine em lugar da fluoroscopia, apenas com a finalidade 

de acompanharem em tempo real a trajetória do cateter. Este fato fica evidenciado nos 

gráficos de barra da Figura 4.15, onde se pode observar que a barra correspondente a 

“PKA Cine” para a instituição C é sempre maior que a de “PKA Fluoro”, diferente das 

outras instituições. 
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Figura 4.15 – PKA Fluoro, Cine e Total por instituição para os 

procedimentos de ACP (n = 12). 

 

Imagens de qualidade insuficiente podem ser decorrentes do desgaste do 

tubo de raios X, baixas taxas de dose, falta de manutenção do monitor e outras 

questões físicas ou técnicas do aparelho. Portanto, é mister que no aparelho de 

fluoroscopia do Hospital C sejam identificados os parâmetros que estão prejudicando a 

qualidade da imagem e se providencie uma solução para este problema. 

Na Figura 4.15, não são apresentados dados da Sala A1, pois nesta Sala não 

são realizados procedimentos de ACP. O resultado do Hospital B refere-se a um caso 

particular de um procedimento de altíssima complexidade, com colocação de vários 

stents, e longo tempo de exposição, com o consequente elevado valor de PKA total. 

Na Figura 4.16 são apresentados os resultados referentes ao PKA Fluoro, Cine 

e Total por instituição para os procedimentos de AC. 
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Figura 4.16 – PKA Fluoro, Cine e Total por instituição para os 

procedimentos de AC (n = 26). 
 

Na Figura 4.16 percebe-se que os valores do PKA para Sala 1 do Hospital A 

são maiores que os da Sala 2. Como se trata da mesma instituição, os protocolos de 

realização dos procedimentos e os profissionais são os mesmos, de maneira que se 

pode afirmar que os elevados valores de dose são decorrentes de problemas 

específicos do equipamento X-PRO Arcomax N. As altas taxas de dose medidas são 

uma provável explicação para esses resultados. Foram observados também defeitos 

no sistema de colimação do equipamento, resultando em áreas de irradiação muito 

grandes. Como consequência, regiões das costas do paciente são irradiadas 

desnecessariamente. O defeito no sistema de colimação foi identificado mediante a 

colocação de filmes radiocrômicos durante a realização dos procedimentos, obtendo-

se imagens de tamanhos de campo significativamente maiores que os gerados pelos 

outros equipamentos. Essa questão do tamanho de campo será ainda discutida na 

secção 4.2.3.2.  
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No hospital B não foram coletados dados dosimétricos usando 

simultaneamente o medidor de PKA e o filme radiocrômico. 

 

4.2.3.2 Determinação do kerma na superfície de entrada – filme radiocrômico 

A distribuição da frequência do máximo kerma na superfície de entrada, 

estimado com filmes radiocrômicos na amostra de 46 pacientes, está apresentada na 

Figura 4.17. O objetivo destas medições foi determinar os máximos valores de doses 

na pele dos pacientes. Apesar de terem sido identificados alguns valores acima dos 

limiares para indução de reações tissulares nocivas, não houve acompanhamento 

(“follow-up”) destes pacientes. 

 

Figura 4.17 – Distribuição da frequência do máximo kerma na superfície de entrada obtida 
através de filmes radiocrômicos (n = 46). 

 

Nos procedimentos estudados, há casos em que o máximo kerma na 

superfície de entrada ultrapassou o limiar para aparecimento de reações tissulares 

nocivas [1, 123]. Assim, em 8 ACP as doses máximas recebidas pontualmente em 

alguma região da pele foram maiores ou iguais a 2 Gy. 
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Na Figura 4.17 observa-se que a maioria dos procedimentos de AC estão na 

faixa dos valores de dose abaixo de 1 Gy, não ultrapassando o limiar para a 

manifestação da maioria das reações tissulares nocivas. Isto é explicado pelo fato de 

os procedimentos de AC terem a finalidade de diagnóstico, ou seja, o médico objetiva 

apenas localizar possíveis obstruções nas artérias coronárias. Com esse propósito, 

são realizadas diversas projeções no tubo de raios X (projeções crânio-caudal e 

oblíqua direito-esquerda), além de alguns movimentos na mesa de procedimentos. 

Esses movimentos, tanto do tubo de raios X quanto da mesa, são dois dos principais 

fatores que minimizam a sobreposição dos campos de radiação em uma particular 

região das costas do paciente. Além do mais, outro fator importante nestes 

procedimentos, é a redução do tempo de irradiação em uma área específica da pele, 

proporcionada principalmente pelos movimentos do tubo de raios X e da mesa de 

procedimentos, como citados acima. 

Nas Figuras 4.18 a-c são apresentados três filmes radiocrômicos Gafchromic® 

XR-RV2 digitalizados correspondentes a três diferentes procedimentos de AC. Os 

máximos valores estimados de kerma na superfície de entrada foram 0,25 Gy, 0,5 Gy 

e 1 Gy, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)           (b)                                    (c) 

Figura 4.18 – Filmes radiocrômicos digitalizados correspondentes a três 
procedimentos de AC. 
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Nos filmes estão registradas as distribuições dos campos de irradiação 

decorrente das diferentes projeções do tubo de raios X e dos movimentos da mesa 

onde o paciente se deita. Observa-se, na Figura 4.18c, que o filme apresenta mais 

sobreposições de campos de irradiação que os filmes das Figuras 4.18 a e b, fato que 

contribui para o aumento da dose em uma determinada região da pele. 

Na Figura 4.19 é apresentado o gráfico da relação entre o máximo kerma na 

superfície de entrada e o tempo total de irradiação. Foi possível realizar testes 

estatísticos para se conhecer a significância da relação entre estes parâmetros [122]. 

Para os procedimentos de AC o valor da estimativa do coeficiente de Pearson (r) é 

0,6718, sendo classificado como uma correlação moderada. 

 

 

Figura 4.19 – Relação entre o máximo kerma na superfície de entrada e o 
tempo total de irradiação para AC (n=26). 
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O teste estatístico de Pearson também foi realizado para se conhecer o grau 

de correlação entre o máximo kerma na superfície de entrada e o número de imagens, 

obtendo-se um coeficiente igual a 0,0746, ou seja, esta correlação não é significativa. 

Com os resultados dos coeficientes de Pearson pode-se dizer que, para os 

procedimentos de AC, o tempo total de irradiação é um bom indicativo para os 

potenciais riscos de manifestação de reações tissulares nocivas para os pacientes. 

Na Figura 4.19 observa-se poucos casos de AC com máximo kerma na 

superfície de entrada ≥ 1 Gy. Estes casos particulares foram decorrentes de 

procedimentos complexos com pacientes obesos. Nos casos em que o paciente é 

obeso, as técnicas radiográficas (tanto para fluoroscopia quanto para cine) são 

aumentadas e há um significativo aumento da dose na pele destes pacientes, pois o 

feixe de raios X deve penetrar mais no tecido para chegar ao detector de imagem. 

Nos procedimentos de ACP, a distribuição da frequência do máximo kerma na 

superfície de entrada é mais uniforme, variando de 0,5 Gy a 6 Gy. Nestes 

procedimentos as doses são mais altas que em AC, pois o objetivo primário de uma 

ACP é a desobstrução de artéria(s) coronária(s), ou seja, o médico irá expor o 

paciente o quanto for necessário até que o procedimento seja concluído. Em alguns 

casos verificou-se a dificuldade de introdução dos cateteres em algumas artérias; em 

outros, há dificuldades para movimentar a mesa e realizar muitas projeções com o 

tubo de raios X. Ainda há situações em que são colocados, em uma mesma artéria, de 

forma sequencial mais do que um stent. Esses são alguns fatores que contribuem 

significativamente para o aumento da dose no paciente. 

Nas Figuras 4.20 a-c estão apresentados três filmes digitalizados 

Gafchromic® XR-RV2 expostos durante três diferentes procedimentos de ACP. Os 

máximos valores estimados de kerma na superfície de entrada foram 6 Gy, 3 Gy e 

1,5 Gy, respectivamente. 
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      (a)                                            (b)                                    (c) 

Figura 4.20 – Filmes radiocrômicos digitalizados após procedimentos de ACP. 

 

Outro fato percebido que contribui para o aumento da dose é o tamanho de 

campo de irradiação. Essa questão, já discutida na secção 4.2.2, é agora ilustrada nas 

imagens da Figura 4.21, mostrando tamanhos de campo registrados em dois 

diferentes filmes radiocrômicos. 

 

            

(a)                                                       (b) 

 

Figura 4.21 – Diferença entre o tamanho de campo da Sala 1 (a) e 
a Sala 2 (b) do Hospital A. 
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Na Figura 4.22 é apresentado o gráfico da relação entre o máximo kerma na 

superfície de entrada e o tempo total de irradiação. Para os procedimentos de ACP o 

valor da estimativa do coeficiente de Pearson (r) é 0,6316, sendo classificado como 

uma correlação moderada. O coeficiente de Pearson para correlação entre o MKSE e 

o número de imagens foi igual a 0,2742, indicando uma fraca significância. 

 

 

Figura 4.22 – Relação entre o máximo kerma na superfície de entrada e o 
tempo total de irradiação para ACP (n = 12). 

 

 

De modo geral, para os procedimentos de ACP, o tempo total de irradiação é 

um bom indicativo para correlacionar com o máximo kerma na superfície de entrada. 

Já a correlação com o número de imagens apresenta uma significância fraca. 

A baixa significância da correlação entre o máximo kerma na superfície de entrada e o 

número de imagens pode ser devida ao fato de que, na maioria dos procedimentos, a 

maior contribuição para o PKA Total é proveniente da fluoroscopia, como foi observado 
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na Figura 4.14. Com isso reduz-se significativamente o número de séries de cine, e 

consequentemente o número de imagens. 

Nos outros procedimentos intervencionistas acompanhados (oito casos), o 

limiar para o aparecimento de reações tissulares nocivas (1 Gy) foi alcançado em dois 

casos. Em outros quatro, o limiar foi ultrapassado (6 Gy). Os casos em que o máximo 

kerma na superfície de entrada chegou a 6 Gy são os procedimentos de ablação, 

aspiração de trombo e estudo eletrofisiológico. Nestes procedimentos, em particular, o 

tempo de fluoroscopia é muito elevado, e na maior parte do estudo não são realizados 

movimentos na mesa e a projeção mais usada em quase todo o procedimento é a AP 

(antero-posterior). Pode-se ainda dizer que para estes casos o tempo total de 

irradiação é mais significativo que para os procedimentos de AC e ACP. 

A estimativa das doses nos filmes foi realizada utilizando uma fita de 

calibração, cuja leitura possui uma incerteza de ± 25% [106, 120]. Entretanto, poder-

se-ia construir uma curva de calibração sensitométrica para cada lote do filme 

Gafchromic® XR-RV2, quando se deseja obter valores mais precisos da dose. Porém, 

para fins hospitalares e práticos, não vale a pena realizar esta calibração já que uma 

incerteza de ± 25% não compromete os resultados. Como já foi apresentado neste 

capítulo, os procedimentos intervencionistas proporcionam altas doses aos pacientes 

e o dano na pele produzido por uma dose de 4 Gy, por exemplo, não seria 

significativamente diferente daquele produzido por uma dose de 5 Gy. 

 

 

4.3 Relações entre o máximo kerma na superfície de entrada e PKA 

As Figuras 4.23 e 4.24 apresentam a relação entre o máximo kerma na 

superfície de entrada e o PKA Total para os procedimentos de AC e ACP, 

respectivamente. 
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Figura 4.23 - Relação entre o máximo kerma na superfície de entrada e o 
PKATotal para AC (n = 26). 

 

 

 

Figura 4.24 - Relação entre o máximo kerma na superfície de entrada e o 
PKATotal para ACP (n = 12). 
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O coeficiente de Pearson para as correlações supracitadas são        (AC) 

e        (ACP). Para ACP infere-se que há moderada correlação entre os 

parâmetros. Para AC, a correlação é forte. 

Provavelmente, se esse estudo fosse desenvolvido por um Físico Médico em 

apenas uma sala de hemodinâmica para uma amostra de pacientes de grande 

tamanho, seguindo a perspectiva dos resultados contidos nas Figuras 4.23 e 4.24, 

obter-se-ia uma forte significância de correlação do coeficiente de Pearson para a 

relação entre máxima dose e PKA Total. Além disso, se fosse obrigatório o uso de 

medidores do produto kerma-área, seria possível medir esta grandeza (relacionada 

aos efeitos estocásticos), e estimar-se o máximo kerma na superfície de entrada 

(grandeza relacionada ao aparecimento de reações tissulares nocivas) a partir de 

alguns dados dosimétricos de correlação, mesmo que as instituições não disponham 

de filmes radiocrômicos para realizar a dosimetria em todos os pacientes. 

Algumas estratégias que podem ser adotadas, em curto prazo, para a 

otimização da dose no paciente são: o uso de técnicas radiológicas apropriadas 

(máxima distância entre tubo de raios X e paciente, limitar o uso de magnificação, etc); 

a redução das doses (menores tamanhos de campo, evitar superposição de campos, 

menores taxas de pulsos/s, etc). 

Estratégias em longo prazo compreendem: a inclusão de um Físico Médico 

no staff, a incorporação de tecnologias que ofereçam redução de doses e dispositivos 

de medição de doses nos equipamentos, a implantação de programas de controle de 

qualidade. A presença do Físico Médico em um serviço de hemodinâmica é primordial 

para desenvolver trabalhos de dosimetria e gerenciamento dos aspectos de proteção 

radiológica tais como programas de garantia de qualidade e otimização das práticas 

intervencionistas. 

 

 

 



 

83 
 

4.4 Comparações com os valores relatados na literatura científica 

A distribuição dos valores de doses em pacientes obtidos neste trabalho tem 

uma ampla variação, apesar de que um mesmo protocolo médico é utilizado (caso 

verificado na Figura 4.16, para os procedimentos de ACP). Isto porque a duração de 

cada procedimento e sua complexidade são fortemente dependentes das 

circunstâncias clínicas individuais, além dos diferentes graus de desempenho dos 

equipamentos de raios X em cada instituição.  

No capítulo 2, nas Tabelas 2.3 e 2.4, foram apresentados os valores médios 

(terceiros quartis com asteriscos) de alguns estudos científicos de dosimetria em 

pacientes para procedimentos de AC e ACP. Nesta secção (Tabelas 4.8 e 4.9) 

comparar-se-á os resultados publicados na literatura científica [19, 24, 37, 43, 113], 

com os obtidos no presente trabalho. Para realizar uma melhor comparação, incluímos 

nas Tabelas 4.8 e 4.9 os valores, médios e terceiros quartis, dos resultados deste 

trabalho, onde faremos a comparação usando o terceiro quartil ou a média dos 

resultados, em combinação com a estatística dos resultados publicados [19, 24, 37, 

43, 113]. 

 

Tabela 4.8 – Comparação de resultados para procedimentos de AC. 

Publicações 

Valores médios para procedimentos de AC 

PKA 

TOTAL 

[cGy.cm
2
] 

PKA 

FLUORO 

[cGy.cm
2
] 

PKA 

 CINE 

[cGy.cm
2
] 

Tempo total 

de irradiação 

[min] 

Número 

de 

imagens 

MKSE 

[Gy] 

Trianni [19] 3.980 - - 6,2 - 0,28 

Giordano [43] 4.155 1.718 2.155 5,26 559 0,16 

Neofotistou [113] 5.700* - - 6* 1.270* - 

Padovani [37] 4.500* - - 6,5* 700* - 

IAEA [24] 4.940* 1.560* 2.980* 9* 1.003* - 

IAEA [24] 3.990 1.340 2.390 7,1 868 - 

ESTE TRABALHO 10.620* 3.695* 5.402* 6,91* 1.818* - 

ESTE TRABALHO 9.184 4.955 4.456 5,96 1.297 0,25 - 2 

* Terceiro quartil dos resultados. 
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Tabela 4.9 – Dosimetria em pacientes para procedimentos de ACP. 

Publicações 

Valores médios para procedimentos de ACP 

PKA  

TOTAL 

[cGy.cm
2
] 

PKA 

FLUORO 

[cGy.cm
2
] 

PKA  

CINE 

[cGy.cm
2
] 

Tempo total 

de irradiação 

[min] 

Número 

de 

imagens 

MKSE 

[Gy] 

Trianni [19] 7.160 - - 13,4 - 1,03 

Giordano [43] 14.915 8.066 6.849 21,2 1.540 0,96 

Neofotistou [113] 9.400* - - 16* 1.355* - 

Padovani [37] 8.500* - - 15,5* 1.000* - 

IAEA [24] 9.840* 4.390* 3.680* 20* 1.465* - 

IAEA [24] 7.590 3.380 2.990 15,2 1.100 0,5 - 3 

ESTE TRABALHO 15.700* 9.262* 3.039* 30,3* 1.625* - 

ESTE TRABALHO 10.372 7.692 3.446 24,7 1.605 0,5 - 6 

 

* Terceiro quartil dos resultados. 

 

Comparando os resultados deste trabalho com os dados da literatura, de 

modo geral, os valores de PKA Total deste trabalho são maiores que os publicados 

pelos autores [19, 24, 37, 43, 113], tanto para AC quanto para ACP, excetuando-se, 

GIORDANO et al., que para ACP encontraram um valor médio de PKA Total maior que 

a média dos valores deste trabalho. Os resultados para o PKA Total deste trabalho são 

2,4 e 1,8 vezes maiores, para AC e ACP respectivamente, que os encontrados por 

PADOVANI, et al. [37]. 

Para os procedimentos de AC, observa-se que nos trabalhos publicados [19, 

24, 37, 43, 113], há uma tendência dos valores de PKA Fluoro serem menores que os 

valores de PKA Cine. Comparando-se o terceiro quartil dos resultados, verifica-se que a 

relação PKA Fluoro / PKA Total e PKA Cine / PKA Total, no documento da IAEA [24], são 

respectivamente, 31% e 60%, onde para esta mesma relação, respectivamente, os 

resultados deste trabalho são 35% e 51%. De maneira geral, pode-se dizer que as 

relações seguem as mesmas tendências da publicação da IAEA [24]. Já para os 
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procedimentos de ACP, tanto para os terceiros quartis quanto para as médias, os 

valores de PKA Fluoro são maiores que os valores de PKA Cine. 

Com relação ao tempo total de exposição, para os procedimentos de AC, o 

valor do terceiro quartil dos resultados publicados por NEOFOTISTOU, et al., 

PADOVANI, et al., e pela IAEA [24, 37, 113], variaram de 6 a 9 minutos, onde o 

terceiro quartil o tempo total de exposição está entre os valores publicados pelos 

autores [24, 37, 113], estando mais próximo o valor publicado por NEOFOTISTOU, et 

al. [113]. Com relação à média do tempo total de exposição publicados por TRIANNI, 

et al., GIORDANO, et al., e pela IAEA [19, 24, 43], os resultados variaram de 5,26 a 

7,1 minutos, e a média do resultado deste trabalho encontra-se, também, entre os 

valores publicados; estando mais próximo do valor publicado por GIORDANO, et al. 

[43]. Para ACP, os resultados deste trabalho, tanto o terceiro quartil quanto a média do 

tempo total de exposição, estão acima dos valores publicados pelos autores [19, 24, 

37, 43, 113]. 

Tanto para os procedimentos de AC quanto ACP, considerando o terceiro 

quartil e a média do número de imagens, os valores publicados neste trabalho são 

maiores que os valores publicados na literatura científica [19, 24, 37, 43, 113]. O 

número de imagens que encontramos são 2,6 e 1,6 vezes maiores, para AC e ACP 

respectivamente, que os encontrados por PADOVANI, et al. [37]. 

Ao compararmos o máximo kerma na superfície de entrada, verifica-se que, 

para AC, os valores de TRIANNI, et al. e GIORDANO, et al. [19, 43] não ultrapassaram 

o limiar para o aparecimento de reações tissulares nociva. Em contra partida, nos 

nossos resultados, um caso ultrapassou esse limiar com um valor máximo de 2Gy. 

Para os procedimentos de ACP, a média dos resultados publicados por TRIANNI, et 

al. [19], ultrapassa, ligeiramente, o limiar para o aparecimento de reações tissulares 

nocivas e a publicação da IAEA [24] apresenta valores que também ultrapassam esse 

limiar (3Gy). Comparando esses resultados com os encontrados neste trabalho, 
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verifica-se que os nossos valores são significativamente maiores que os publicados 

[19, 24]. 

Para os procedimentos de ACP, GIORDANO, et al. [43], encontram um 

coeficiente de Pearson para a relação entre o máximo kerma na superfície de entrada 

e o PKA Total igual a          , com           , sendo inferida uma forte correlação. 

Em nosso caso encontramos       , sendo inferida uma correlação moderada entre 

os parâmetros. Para AC, GIORDANO, et al. [43], não obtiveram uma boa correlação 

entre os parâmetros supracitados. No entanto, os resultados de TRIANNI, et al. [19] e 

os resultados deste trabalho indicam uma forte correlação entre o máximo kerma na 

superfície de entrada e o PKA,         , com         e       , respectivamente.  

Tanto para AC e ACP, GIORDANO, et al. [43], encontraram uma forte 

correlação entre o MKSE e o PKA,          com          e          com 

        , respectivamente. Contudo, neste trabalho, para a mesma relação, 

encontrou-se uma correlação moderada entre os parâmetros,          e         .  

GIORDANO, et al. [43], realizaram a correlação entre o PKA e o tempo total de 

irradiação apenas para os procedimentos de AC, e encontraram uma forte correlação 

entre os parâmetros,          com        . Neste trabalho esta correlação foi 

realizada tanto para AC quanto para ACP,        e       ,  

Uma análise dos resultados do presente trabalho sugere que a ampla faixa de 

distribuição dos valores obtidos é decorrente da complexidade do procedimento, dos 

diferentes graus de desempenho dos equipamentos, do protocolo médico e da 

destreza do operador. Por exemplo, o “Safety Report Series No. 59” [24] sugere 

valores de referência para ACP classificados em função do grau de complexidade 

(                                           ).  

De modo geral, os valores dos parâmetros obtidos neste trabalho foram 

superiores aos publicados na literatura científica. Embora a complexidade dos 

procedimentos possa ser a principal razão para essas doses excessivas, também foi 
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observada uma contribuição considerável das altas taxas de dose em alguns 

aparelhos de raios X. Portanto, é necessário enfatizar que a otimização da prática 

intervencionista é, em todos seus aspectos, fundamental, buscando a continuidade da 

excelência dos procedimentos atrelada à redução da dose nos pacientes. Neste 

trabalho ficou clara a necessidade de monitorar o paciente em tempo real. 

 

 

4.5 Estudo de caso 

Como exemplo da atividade realizada no hospital durante este trabalho, nesta 

secção se descreve os resultados dosimétricos de um paciente submetido a uma 

angioplastia (ACP), realizada no Hospital D por dois experientes médicos 

hemodinamicistas, no dia 08 de outubro de 2010. Assim como nos restantes 

procedimentos acompanhados, todas as informações relativas ao procedimento foram 

inseridas no Formulário para Dosimetria de Pacientes em Radiologia Intervencionista.  

Para medir o produto kerma-área foi utilizado o instrumento PTW Diamentor 

E, e para o mapeamento dos campos de irradiação nas costas do paciente, o filme 

radiocrômico Gafchromic® XR-RV2, ambos posicionados conforme descrito no 

Capítulo 3. 

Trata-se de um paciente do sexo masculino, com 61 anos de idade e 58 kg. O 

paciente negou apresentar diabetes e sensibilidade na pele, porém afirmou ter 

realizado uma coronariografia (AC) anteriormente. A via de acesso dos cateteres foi 

através da artéria femoral. Para facilitar uma posterior identificação do paciente, no 

banco de dados, na região denominada “Número de Registro”, foi inserido neste 

campo o número do prontuário do paciente utilizado pela instituição. 

Durante o procedimento, os valores médios de tensão de pico, corrente e 

largura do pulso para cine foram respectivamente: (80 ± 10%) kV, (603 ± 40%) mA e 

6,3 ms. Para fluoroscopia, respectivamente, os valores foram: (95 ± 7%) kV, 

(115 ± 17%) mA e (6,6 ± 29%) ms. A magnificação mais utilizada foi 18 e, em todo o 
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procedimento, utilizou-se fluoroscopia pulsada, com 30 frames por segundo, tanto para 

o modo fluoroscopia quanto para cine.  

O tempo total de irradiação no paciente foi de 59 min, sendo 0,9 min no modo 

cine e 58,1 min no modo fluoro. Para documentar os resultados do procedimento 

foram realizadas 14 séries que totalizaram 932 imagens. Pela dificuldade de acesso à 

região da lesão, o paciente foi irradiado na maior parte do tempo nas projeções 

obliqua anterior esquerda (OAE) 0º – Craneada 40º e OAE 15º - Craneada 40º. 

O produto kerma-área total (PKA Total) foi 18.531 cGy.cm2, sendo 92% deste 

valor para o modo fluoroscopia e 8% para o modo cine. Através do filme radiocrômico, 

foi possível registrar o máximo kerma na superfície de entrada, que foi de (4 ± 1) Gy.  

Na Figura 4.25 é apresentada a imagem do filme radiocrômico utilizado neste 

procedimento, onde a região mais enegrecida representa a região do máximo kerma 

na superfície de entrada, que corresponde à região compreendida entre as vértebras 

toráxicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.25– Filme Gafchromic
®
 XR-RV2 com a imagem obtida após o 

procedimento de ACP, indicando a região correspondente nas costas do paciente. 
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Ao analisar este caso particular, considerando que o máximo kerma na 

superfície de entrada ultrapassou ao limiar para aparecimento de reações tissulares 

nocivas [123], se conclui que claramente trata-se de um caso no qual seria 

conveniente fazer um seguimento do paciente (follow up), no que se refere ao possível 

aparecimento de danos por radiação. Além do mais, o paciente já havia se submetido 

a uma intervenção anterior, o que torna a situação ainda mais crítica em relação aos 

efeitos da radiação. 

O valor de PKA Total é 1,5 vezes maior que o nível de referência sugerido pelo 

Safety Report Series No 59 (              ) para ACP [24]. Também, o tempo total 

de irradiação 2,7 vezes maior do que o apresentado no mesmo documento [24]. 

A dosimetria de pacientes aplicada a procedimentos de radiologia 

intervencionista, assim como o registro de informações relevantes, constituem 

ferramentas imprescindíveis para analisar situações singulares como a apresentada 

nos parágrafos precedentes, de maneira a identificar eventuais riscos ao paciente, 

mau funcionamento de equipamentos ou condutas plausíveis de otimização. 

 

 

4.6 Comentário final 

Um aspecto importante a ser discutido no contexto dos resultados obtidos, 

está relacionado com a escassez de recursos primários para proteção radiológica 

(óculos e aventais plumbíferos, dispositivos para quantificação de doses, etc.) com 

que os profissionais muitas vezes têm que lidar. Em alguns casos, é possível constatar 

que a burocracia administrativa, principalmente no setor público, é um dos fatores que 

dificultam a compra equipamentos mais modernos e/ou a implementação de 

programas de garantia de qualidade. Dessa forma, a pesar de possuírem certa cultura 

de proteção radiológica, os profissionais trabalham apenas com os recursos 

disponíveis para atenderem à população. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que o medidor 

do produto kerma-área e o filme radiocrômico são instrumentos adequados para 

dosimetria em cardiologia intervencionista e permitem o mapeamento do kerma na 

superfície de entrada identificando a exposição na pele do paciente. Além do mais, foi 

verificado que esses dosímetros não interferem na realização dos procedimentos. 

A diferença técnica entre diferentes aparelhos, assim como a utilização 

demasiada de procedimentos em modo grafia (cine) são responsáveis pela 

variabilidade de doses de irradiação entre os laboratórios avaliados. 

Na coronariografia, o tempo total de irradiação é um bom indicativo para os 

potenciais riscos de manifestação de reações tissulares nocivas para os pacientes, 

não se obtendo a mesma correlação com as ACP. 

Procedimentos de eletrofisiologia normalmente demandam tempos de 

exposição do paciente à fluoroscopia muito mais longos que para procedimentos de 

AC e ACP.  

O equipamento X-PRO Arcomax N da Sala 1 do Hospital A apresentou, em 

quase todos os parâmetros avaliados, valores muito diferentes dos outros 

equipamentos (sempre piores condições) que acreditamos sejam decorrentes de 

problemas específicos, tais como: falta ou insuficiente colimação durante o 

procedimento e altas taxas de dose medidas, entre outros, que deveriam ser 

investigados e subsanados. 

As doses procedentes dos aparelhos nas Instituições avaliadas foram 

maiores do que aquelas observadas na literatura, enfatizando a necessidade da 

sistematização e estabelecimento de protocolos orientados por um Físico Médico. 
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Como consequência dos resultados obtidos na Figura 4.15 para o Hospital C, 

(“PKA Cine” sempre maior que “PKA Fluoro”), considera-se que há um uso excessivo do 

modo cine nos procedimentos e recomenda-se rever os procedimentos e protocolos 

médicos com o intuito de melhorar as condições de proteção radiológica de pacientes 

e profissionais. 

Com os resultados dos coeficientes de Pearson pode-se dizer que, para os 

procedimentos de AC, o tempo total de irradiação é um bom indicativo para os 

potenciais riscos de manifestação de reações tissulares nocivas para os pacientes 

          . 

Os casos em que o máximo kerma na superfície de entrada chegou a 6 Gy 

são os procedimentos de ablação, aspiração de trombo e estudo eletrofisiológico. 

Nestes procedimentos, em particular, o tempo de fluoroscopia é muito elevado, e na 

maior parte do estudo não são realizados movimentos na mesa e a projeção mais 

usada em quase todo o procedimento é a AP (antero-posterior). Pode-se ainda dizer 

que, para estes casos, o tempo total de irradiação é mais significativo que para os 

procedimentos de AC e ACP. Nestes tipos de procedimentos, atenção redobrada deve 

ser prestada no sentido de avaliar os níveis de exposição dos pacientes. 

A estimativa das doses utilizando filmes foi realizada utilizando uma fita de 

calibração, cuja leitura apresenta uma incerteza de ± 25%. Este valor é considerado 

prático e suficiente para os objetivos propostos. Não vale a pena realizar uma 

calibração pontual, para reduzir esta incerteza, já que uma incerteza de ± 25% não 

compromete os resultados, pois o dano na pele produzido por uma dose de 4 Gy por 

exemplo, não seria significativamente diferente daquele produzido por uma dose de 

5 Gy. 

O coeficiente de Pearson para as correlações entre o máximo kerma na 

superfície de entrada e o PKA Total, para AC e ACP respectivamente, foram        

(AC) e        (ACP). Para ACP infere-se que há moderada correlação entre os 

parâmetros. Para AC, a correlação é forte. Pode-se dizer que as correlações são 
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satisfatórias, levando-se em consideração que não temos um grande número de 

dados e os resultados são provenientes de instituições diferentes, porém pode-se 

perceber uma clara tendência para uma relação crescente. 

As discussões precedentes mostram que, de forma prática, é possível realizar 

análises quantitativas e qualitativas tanto de aspectos dosimétricos dos pacientes, 

como das questões relativas ao funcionamento dos equipamentos de raios X. Um 

Físico Médico atuando na instituição pode realizar a calibração do medidor de PKA e 

gerenciar questões relacionadas às doses nos pacientes, além de desenvolver 

programas de garantia de qualidade na procura da otimização das práticas 

intervencionistas. 

Recomenda-se a elaboração de um programa de gerenciamento das doses 

em pacientes submetidos a procedimentos da cardiologia intervencionista, cujo 

principal objetivo é evitar o aparecimento de reações tissulares nocivas. Conhecendo 

as doses ministradas, é possível realizar um acompanhamento (“follow up”) daqueles 

pacientes que, eventualmente, pudessem ter recebido doses acima do limiar para o 

aparecimento de reações tissulares nocivas. 

Sugere-se que na legislação atual seja incluída a obrigatoriedade da 

instalação de medidores do produto kerma-área nos aparelhos de fluoroscopia, 

principalmente naqueles dedicados às práticas intervencionistas. No entanto, deveriam 

ser estudados os mecanismos para viabilizar o cumprimento desta disposição legal, 

haja vista a grande quantidade de equipamentos que deverão adequar-se a esta 

obrigatoriedade, pois a maioria dos equipamentos intervencionistas em uso no Brasil 

não têm incorporados medidores desta grandeza, nem um dispositivo que permita a 

colocação de uma câmara externa, devido à geometria do cabeçote do tubo. 

É recomendável que este trabalho seja desenvolvido em outras instituições 

para que se tenha um número maior de dados dosimétricos no âmbito nacional a fim 

de obter alguns indicativos para um futuro estabelecimento de níveis de referência 

nacional em cardiologia intervencionista. 
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Sugerimos a otimização da prática para redução das doses, com um 

programa de gerenciamento orientado por um Físico Médico. 
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ANEXO A 

 

APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 
Figura A1. Folha de aprovação no comitê de ética. 



 

103 
 

ANEXO B 

 

GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS 

 

 

O principal propósito da dosimetria de pacientes é determinar as grandezas 

dosimétricas para o estabelecimento e o uso de níveis de referência e para avaliação 

de risco comparativo. Apresentamos as grandezas dosimétricas mais importantes para 

o uso clínico [1, 70, 94]. 

 

B.1 Dose Absorvida 

A dose absorvida é uma grandeza relevante para todos os tipos de campo de 

radiação ionizante, se diretamente ou indiretamente ionizada, bem como para 

qualquer fonte de radiação ionizante distribuída dentro do meio de absorvedor. 

A dose absorvida   está bem definida em termos da quantidade estocástica 

energia transmitida   [1, 94]. Sendo definida para qualquer ponto P em um volume V 

como mostra a equação B.1 [70, 94]: 

  
  

  
                                                       (B.1) 

onde   é o valor esperado da energia transmitida em um volume finito   durante um 

certo intervalo de tempo,    está para num volume infinitesimal    num ponto  , e    

é a massa em   . 

A dose absorvida é expressa em unidades de      ,     ou     . A ultima 

unidade é também chamada de Gray, em homenagem a L. H. Gray, um pioneiro na 

física das radiações. 
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B.2 Kerma 

Esta grandeza não estocástica é relevante apenas para medidas indiretas dos 

campos de radiação ionizante (fótons ou nêutrons). O kerma ( ), pode ser definido em 

termos das quantidades estocásticas relacionadas: energia transferida (   ) e energia 

radiante  . A energia transferida em um volume   é apresentada na equação B.2 [1, 

94]: 

                  
                                 (B.2) 

onde: 

       = energia radiante das partículas não carregadas que entram no volume  , 

       
    = energia radiante das partículas não carregadas que deixam o volume 

 , exceto as partículas que se originaram das perdas radioativas de energia 

cinética por partículas carregadas em um volume  ,   

   = energia líquida derivada da massa em repouso no volume V (      positiva, 

      negativa). 

Por perdas radioativas, isto é, pela transferência da energia cinética das 

partículas carregadas para os fótons, que através da produção de raios X por 

bremsstrahlung ou pela aniquilação de pósitrons. Neste último caso, apenas a energia 

cinética contida nos pósitrons, no instante de aniquilação (que é levada pelos fótons 

resultantes, juntamente com a energia de 1,022 Mev da massa de repouso), está 

classificada como perda radioativa de energia.  

Energia radiante   é definida como a energia das partículas (excluindo a 

energia de repouso) emitida, transferida, ou recebida [70, 94]. 

Sobre as considerações da equação B.2, será visto que a energia transferida 

é apenas a energia cinética recebida por partículas carregadas no específico volume 

limitado por  , independentemente de onde ou como eles gastam esta energia. No 

entanto qualquer energia cinética passada de uma partícula carregada para outra não 

é contada na    , tal como definido. 



 

105 
 

Pode-se agora definir o kerma ( ) no ponto de interesse   em um volume  , 

como mostra a equação B.3 [1, 94]: 

  
       

  
 

  

  
                                              (B.3) 

 
onde,         é o valor esperado da energia transferida no volume   durante algum 

intervalo de tempo,         , é o diferencial para o volume infinitesimal    no interior do 

ponto  , e    é a massa infinitesimal no volume infinitesimal   . 

Assim, o kerma é o valor esperado da energia transferida para partículas 

carregadas por unidade de massa em um ponto de interesse, incluindo a perda de 

energia e excluindo a energia transferida de uma partícula carregada para outra. 

O valor médio do kerma total em um volume contendo uma massa m é 

simplesmente o valor esperado da energia transferida dividida pela massa. 

O kerma pode ser expresso na unidade J/kg, onde J/kg=Gy.  

 

B.3 Taxa de kerma 

A taxa de kerma em um ponto P e em um intervalo de tempo t é dada pela 

equação B.4 [1, 94]:  

 

   
  

  
 

 

  
 
    

  
                                                  (B.4) 

Em unidades de J/Kg.s, ou Gy/s. 

 

B.4 Kerma na superfície de entrada 

O kerma no ar é um ponto em um plano correspondente à superfície de 

entrada de um determinado objeto, por exemplo, a superfície das costas do paciente 

ou um fantoma, Incluindo a radiação incidente sobre o objeto e a radiação espalhada 

[1, 94]. 

 



 

 

 

 

ANEXO C 

 

CORRELAÇÃO DE PEARSON E BOXPLOT 

 

 

C.1 Correlação de Pearson 

O estudo de medidas de associação reflete o grau da intensidade da relação 

entre variáveis. Se X e Y representam duas variáveis, ambas acessadas na escala de 

intervalo ou de razão, o diagrama de dispersão irá mostrar a localização dos pontos 

(x,y) em um sistema de coordenadas retangulares. 

Para o tratamento quantitativo do problema da dispersão dos dados amostrais 

é necessário estabelecer medidas de correlação. O coeficiente de correlação de 

Pearson, simbolizado por “ ”, será utilizado para medir o relacionamento entre duas 

variáveis que estejam na escala de intervalo ou de razão. Outra consideração a ser 

feita ao usar esta medida de associação, é que ambas as amostras tenham sido 

retiradas de uma população Normal. Caso contrário, uma medida de associação não 

paramétrica deverá ser usada, tal como o coeficiente de correlação de Spearman. 

O coeficiente de correlação de Pearson é definido na Equação C.1: 

 

(C.1) 

 

Onde x
1
, x

2
,..., x

n
 e y

1
, y

2
,..., y

n
 são os valores medidos em ambas as 

variáveis. Onde as equações C.2 e C.3 são as médias aritméticas de ambas as 

variáveis. 

 

(C.2) 

 

 

 =
        . (     ) 
 =1

  (     )2 
 =1 .  (     )2 

 =1

 

  =
1

 
    

 

 =1
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(C.3) 

 

O valor de “ ” varia de -1 a 1. Se “r” for um valor próximo de 1 significa que as 

duas variáveis são correlacionadas positivamente, se for próximo de -1, significa que 

as variáveis são correlacionadas negativamente. Valores de “ ” próximos de zero 

correspondem a uma dispersão de pontos que não mostra nem uma tendência 

crescente, nem decrescente, indicando uma baixa correlação entre as variáveis. Na 

Tabela C.1 segue a interpretação, a partir do valor numérico para o coeficiente de 

Pearson: 

 

Tabela C.1 – Interpretação do coeficiente de Pearson. 

Coeficiente de Pearson Significado estatístico 

r
xy

 = -1 Correlação perfeita negativa 

-1 < r
xy

 < 0 Correlação negativa 

r
xy

 = 0 Correlação nula 

0 < r
xy

 < 1 Correlação positiva 

r
xy

 = 1 Correlação perfeita positiva 

0,2 < r
xy

 < 0,4 Correlação fraca * 

0,4 < r
xy

 < 0,7 Correlação moderada * 

0,7 < r
xy

 < 0,9 Correlação forte* 

* Possui o mesmo significado para os casos negativos ou positivos. 

 

 

C.2 Boxplot 

Tanto a média como o desvio padrão podem não ser medidas adequadas 

para representar um conjunto de valores, uma vez que são afetados, de forma 

exagerada, por valores extremos. Além disso, apenas com estas duas medidas não se 

tem idéia da assimetria da distribuição dos valores. Para solucionar esses problemas, 

  =
1

 
    

 

 =1
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utiliza-se o boxplot, que é um gráfico que possibilita representar a distribuição de um 

conjunto de dados com base em alguns de seus parâmetros descritivos: 

 Mediana; 

 Quantis superior e inferior, 3º e 1ºquartil, respectivamente; 

 Valores mínimos e máximos. 

A figura a seguir apresenta o boxplot, destacando suas principais 

características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.1 – Descrição de um boxplot 

 

Os pontos fora do gráfico são denominados de outliers (ou discrepantes) ou 

suspeitos de serem outliers. Em estatística, outlier, ou valor atípico, é uma observação 

que apresenta um grande afastamento das demais da série (que esta "fora" dela), ou 

que é inconsistente. 

A existência de outliers implica, tipicamente, em prejuízos a interpretação dos 

resultados dos testes estatísticos aplicados às amostras. Existem vários métodos de 

identificação de outliers, e o critério para decidir se uma observação é outliers pode 

variar; chamaremos de outliers os valores maiores do que                ou 

menores do que               . 

 

Valor discrepante 

Valor máximo 

3º Quartil (Q3) 

Mediana 

1º Quartil (Q1) 

Valor mínimo 



 

 

 

 

ANEXO D 

 

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS 

 

 

D. Características dos equipamentos 

D.1 Equipamento X-PRO Arcomax N – SALA 1A 

O aparelho de fluoroscopia X-PRO Arcomax N (FIGURA D.1), instalado há 

mais de 10 anos, consiste em um arco em C fixo no assoalho, de maneira que o 

intensificador de imagens fica acima da mesa e o tubo de raios X embaixo desta. Este 

arco pode se movimentar lateralmente (incidências oblíqua direita e oblíqua esquerda) 

e axialmente (incidências crânio-caudais), durante a realização dos procedimentos 

tanto no modo fluoroscópico como de aquisição digital das imagens (cine). 

 

Figura D.1 - Equipamento X-PRO Arcomax N. 
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O tubo de raios X é apropriado para procedimentos intervencionistas, com 

faixas de tensões aplicadas ao tubo entre 50 e 120 kVp e o gerador tem controle 

automático de exposição. A colimação do campo de irradiação pode ser efetuada 

mediante um colimador em íris (raramente usado) ou mediante um colimador ajustável 

composto por um conjunto de quatro lâminas móveis. 

Este equipamento possui um intensificador de imagem com modos de 

magnificação (diâmetro do intensificador de imagem) de 13, 17 e 23 cm. O aparelho 

também trabalha com dois modos de imagem: fluoro e aquisição digital de imagens 

(cine), além de possibilitar o congelamento da última imagem (LIH, Last Image Hold). 

Dentro da sala de exames há dois monitores de TV conectados ao aparelho de 

fluoroscopia cuja função é apresentar imagens dinâmicas das regiões de interesse 

durante a intervenção. Outro monitor de TV está localizado na sala de comando e 

conectado a um microcomputador. O computador, junto com o sistema digital permite 

armazenar, tratar e posteriormente visibilizar as imagens obtidas, além de guardar as 

imagens em compact disc (CD). 

Para fluoroscopia, o sistema dispõe do modo de fluoro pulsada, com 

frequências nominais de pulsos de 15, 30 e 60 imagens/s. Este aparelho também 

apresenta três modos de taxas de fluoro, denominados low, normal e high.  

O sistema possui uma mesa deslizante onde o paciente fica deitado, que está 

montada sobre uma base fixa ao solo. A mesa pode realizar movimentos horizontais e 

verticais, a partir de sua posição de repouso, comandados desde um painel fixo na 

própria mesa. 

Na sala de comando está o painel de comando (FIGURA D.2) do aparelho de 

fluoroscopia, que permite selecionar o modo da taxa de fluoro e a frequência de 

aquisição de imagens, entre outras funções. Neste painel também são apresentadas 

as técnicas fluoroscópicas (kV, mA, largura do pulso), tanto durante a fluoroscopia 

quanto na aquisição digital (cine). O painel ainda proporciona informações relevantes, 

tais como tempo de fluoroscopia, modo de fluoro/cine que está sendo utilizado, etc. 
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Por outro lado, o painel oferece uma informação importante: %HU, que representa o 

percentual de aquecimento do tubo de raios X. Também existe um botão para 

interromper um alarme sonoro de atenção, que é acionado sempre que decorrem 5 

minutos do tempo acumulado de fluoroscopia e cine. 

 

 

 

 

 

Figura D.2 - Painel de comando do equipamento X-PRO Arcomax N. 

 

D.2 Equipamento Siemens COROSKOP HIP T.O.P. - SALA 2A, SALA 1B e SALA 1C 

O equipamento Siemens COROSKOP HIP T.O.P. (FIGURA C.3) opera na faixa 

de tensões aplicadas ao tubo entre 50 e 125 kVp. Está dotado de um sistema de 

processamento e de arquivo das imagens em compact disc (CD) [124]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura D.3 - Equipamento Siemens Coroskop HIP-T.O.P, destacando o intensificador de 
imagens e o tubo de raios X. 

  

Intensificador  
de imagens 

  

Tubo de 
raios X  
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Este equipamento é composto das seguintes partes: 

- Arco em C fixo no assoalho, disposto de maneira que o intensificador de 

imagens fica acima da mesa e o tubo de raios X embaixo desta. Este arco é capaz de 

realizar movimentos laterais (oblíquas direita e esquerda) e crânio-caudais, atingindo: 

+120º/-120º (OAD/OAE) e +55º/-45º (Cran/Caud) na posição STANDARD e, +45º/-45º 

(OAD/OAE) e +15º/-45º (Cran/Caud) na posição PERIPHERAL, respectivamente, 

durante a realização da fluoroscopia e da aquisição digital das imagens. A distância 

foco-isocentro (DFI) é de 750 mm; a distância foco-intensificador de imagem (DFII) 

varia entre 875 mm e 1175 mm (±10 mm) e a distância piso-isocentro é de 1050 mm. 

- Mesa deslizante montada sobre uma base fixa ao solo, onde o paciente fica 

deitado durante o procedimento, capaz de realizar movimentos horizontais e verticais, 

a partir de sua posição de repouso, na região do isocentro do arco em C. Fixa a ela 

estão os controles de comando, que possibilitam a realização de todos os movimentos 

do arco em C, do sistema de colimação e da mesa. 

- Dois sistemas de televisão, um monitor dentro da sala de exames acoplado 

à mesa de controle do equipamento e, outro fora da sala de exames. 

O sistema dispõe de três modos de magnificação (diâmetro do intensificador 

de imagem): 13, 17 e 23 cm de diâmetro; dois modos de imagem: fluoro e aquisição 

digital, com possibilidade de congelamento da última imagem (LIH, do inglês Last 

Image Hold). O equipamento possui controle automático de exposição, de maneira 

que os parâmetros de ajuste são compensados mediante a variação da quilovoltagem 

e da corrente. O equipamento dispõe de um filtro de 0,2 mm de cobre que filtra os 

componentes de baixa energia do espectro de raios X que não são necessários para 

criar a imagem. Isto causa o “endurecimento” do feixe, reduzindo a dose na pele do 

paciente. Na aquisição digital (cine), mediante o controle automático da exposição, é 

calculada a equivalência em água do paciente a partir da relação kV/mA e a largura do 

pulso. Dependendo deste valor, o filtro de cobre é automaticamente retirado da 
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trajetória do feixe, caso a qualidade da imagem se torne inaceitável como 

consequência da alta densidade do paciente.  

O equipamento vem provido também do chamado “colimador cardíaco”, que 

consiste em lâminas de alumínio que podem ser deslocadas para dentro da região 

irradiada, de modo a compensar efeitos de brilho intenso na imagem, quando em 

alguma região da imagem não há objeto atenuador e o feixe incide diretamente sobre 

o intensificador de imagem (FIGURA D.4). A posição do filtro é mostrada graficamente 

na última imagem fluoroscópica (LIH), de maneira que é possível mudar a sua posição 

sem necessidade da emissão de radiação.  

 
Figura D.4 - Função CAREPROFILE: Filtro “cardíaco” [73]. 

 

Para fluoroscopia, o sistema dispõe dos modos de fluoro contínua e pulsada, 

com pulsos de 0 (contínua), 15 e 30 imagens/s. No modo de aquisição digital, é 

possível selecionar a frequência e o tempo máximo de aquisição, sendo a mais 

utilizada a de 15 imagens/s. Existem dois modos de taxa, denominados fluoro e 

fluoro+, sendo o modo fluoro o mais usado neste equipamento. Quando o modo 

fluoro+ é selecionado (fluoroscopia de alto contraste, em caso de haver necessidade 

de uma alta qualidade da imagem), o sistema aumenta a dose na entrada do 

intensificador de imagem com menores valores da quilovoltagem, em relação ao modo 

fluoro. No modo fluoro+, um alarme sonoro é acionado durante a emissão da radiação.  

No painel de comando (FIGURA D.5) são apresentados os parâmetros de 

exposição durante a fluoroscopia (kV, mA, largura do pulso), ou da aquisição digital 
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(cine), segundo seja o modo utilizado. O painel ainda proporciona informações 

relevantes, tais como tempo de fluoroscopia, modo de fluoro/cine que está sendo 

utilizado. Além disso, o painel oferece uma informação importante, %HU, que dá 

ciência do percentual de aquecimento do tubo de raios X. Também neste painel há um 

botão que interrompe o alarme sonoro de atenção, que é acionado sempre que 

decorrem 4,5 minutos do tempo acumulado de fluoroscopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.5 - Painel de comando do equipamento Siemens Coroskop HIP-T.O.P. 

 

D.3 Equipamento Toshiba DFP 2000A. – SALA 1D 

O aparelho de fluoroscopia Toshiba DFP 2000A (FIGURA D.6) consiste em um 

arco em C fixo no assoalho, disposto com o intensificador de imagens na parte 

superior e o tubo de raios X posicionado abaixo da mesa. Na posição STANDARD, 

este arco pode realizar movimentos oblíquos (oblíqua anterior direita – OAD, e oblíqua 

anterior esquerda – OAE), e axiais crânio-caudais. Nas projeções obliqua o aparelho 

pode realizar projeções máximas de 120º/120º (OAD/OAE), a uma velocidade máxima 

de até 10º/s (opcionalmente 20º/s). Nas projeções axiais alcança angulações máximas 

de 55º/45º (Cran/Caud), a uma velocidade máxima de até 7,5º/s (opcionalmente 

15º/s). Na posição PERIPHERICAL o aparelho pode realizar projeção máximas de 

45º/45º (OAD/OAE), a uma velocidade máxima de até 10º/s (opcionalmente 20º/s).  
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Nas projeções axiais o arco alcança angulações máximas de 55º/45º 

(Cran/Caud), a uma velocidade máxima de até 7,5º/s (opcionalmente 15º/s). 

Figura D.6 - Equipamento Toshiba DFP 2000A 

 

A distância foco-isocentro (DFI) é de 750 mm; a distância foco-intensificador 

de imagem (DFII) varia entre (875 ±10) mm e (1175 ±10) mm e a distância piso-

isocentro é de 1050 mm. O sistema apresenta linha de voltagem de (230 ± 23) V e 

linha de frequência de (50/60 ± 1) Hz. 

Neste aparelho, o tubo de raios X é apropriado para procedimentos 

intervencionistas. A faixas de tensões aplicadas ao tubo varia entre 50 e 125 kVp e o 

gerador apresenta controle automático de exposição. A largura do pulso varia de 0,5 a 

320 ms, e o valor médio da corrente para o modo fluoroscopia varia de 0,5 a 20 mA. 

A mesa onde o paciente fica deitado é constituída de fibra de carbono com 

(2700 ± 15) mm de comprimento e (450 ± 5) mm de largura. Segundo o manual do 

fabricante [125], essa mesa pode atenuar os fótons de raios X com uma absorção 
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equivalente de 0,8 a 1,05 mm.Al em 100kV/HVL 2,7 mm.Al, e 0,94 a 1,25 mm.Al a 100 

kV/HVL 3,7 mm.Al. Essa mesa suporta uma massa máxima de até 200kg + 10kg para 

massagem cardíaca emergenciais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

Formulário para Dosimetria em Pacientes em Radiologia Intervencionista 

Instituição Sala Data Procedimento Nº Registro 

Médico 1 Médico 2 Acesso 

Paciente Idade Sexo Peso Altura IMC (   ) Alergia 

(   ) Diabetes 

(   ) Sensibilidade na Pele 

(   ) Intervenção anterior 

Observações: 

_____________________ 

Fps para fluoro Fps para aquis. digital 

KVp (fluoro) mA (fluoro) Tempo de irradiação Nº de séries Nº de imagens 

Magnificação mais usada PK,A fluoro PK,A aquis. digital PK,A total Fluoro pulsada? 

Houve uso de:  

(   ) Grade de TLD 

(   ) Filme Gafchromic XR 

(   ) Filme EDR 2 

Instrumentação de medida Fator de Calibração 

Profissional foi monitorado durante procedimento?  (   ) Sim    (   ) Não 

(   ) Médico 1         (   ) Médico 2 

Sequência Projeção kVp mA  
Largura 

pulso (ms) 

Nº 

imagens 

Tempo 

aquisição 

PK,A 

(início) 
PK,A 

(fim) 

PK,A 

série 
1          
2          
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3          

Sequência Projeção kVp mA  
Largura 

pulso (ms) 

Nº 

imagens 

Tempo 

aquisição 

PK,A 

(início) 
PK,A 

(fim) 

PK,A 

série 
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE B 

 

BANCO DE DADOS 

 

 

Para facilitar o armazenamento e o posterior tratamento das informações 

obtidas, o Grupo de Pesquisa em Fluoroscopia do Serviço de Física Médica do 

IRD/CNEN desenvolveu um banco de dados utilizando a ferramenta Access da 

Microsoft®. 

Neste banco de dados se destacam algumas informações, tais como:  

 o medidor utilizado para medição do PKA,  

 o aparelho de raios X em que foram realizadas as medições, 

 a projeção do tubo de raios X que mais irradiou o paciente, 

 a magnificação mais usada, 

 o modo de fluoroscopia, 

 a média das técnicas, tanto para o modo fluoro quanto para o modo cine, 

 o número de séries e imagens adquiridas, 

 o tempo total de irradiação e o tempo de aquisição digital, 

 o PKA total e o PKA para os modos fluoro e cine, 

 a máxima dose registrada no filme, e os fatores de risco para o paciente. 

Este banco de dados será posteriormente utilizado na continuidade dos 

trabalhos do grupo. Na Figura AA.1 apresentamos uma imagem da folha de rosto do 

banco de dados utilizado em nosso estudo.  

As Figuras AA.2, AA3 e AA4 são referentes a alguns procedimentos de AC 

não comuns relatados na página 65.  
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Figura AA.1 – Folha de rosto do banco de dados. 
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Figura AA.2 – Banco de dados 
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Figura AA.3 – Banco de dados 
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Figura AA4 – Banco de dados 

 

 

 


