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RESUMO

As irradiações médicas contribuem com uma parcela significativa da dose recebida
pela população. Neste estudo essa contribuição foi avaliada através de um levantamento
de doses absorvidas pelos pacientes submetidos a radiografias torácicas, projeções pósteroanterior (PA) e lateral (LAT), em hospitais do município de São Paulo.
Devido à variedade de equipamentos e de procedimentos empregados na
realização de exames radiológicos, selecionou-se um grupo de hospitais (12, totalizando 27
salas de radiografia), que têm uma grande participação no total de exames realizados e
cujas características são representativas de todo município. Um fantoma antropomórfico foi
irradiado nas condições normalmente encontradas por pacientes e as radiografias obtidas
tiveram sua qualidade avaliada. As doses absorvidas na região radiografada (doses de
entrada e saída na pele e dose interna em vários pontos do pulmão) e também fora dela,
em órgãos importantes do ponto de vista de proteção radiológica (cristalino, tireóide,
gônadas), foram determinadas com o uso de dosímetros termoluminescentes (TLD-100)
posicionados no fantoma. Observou-se grande variação dos parâmetros de exposição (kV,
mA.s, tamanho do campo de radiação) e conseqüente variação na dose de entrada na
pele-DEP (coeficiente de variação, CV, de 60% e 76%, projeções PA e LAT respectivamente)
e da dose nos órgãos (CV de 60% e 46%, tireóide e pulmão respectivamente). Os valores
médios de DEP para as projeções PA e LAT foram de 0,22 e 0,98mGy, respectivamente, e os
de dose absorvida por exame (PA e LAT) na tireóide e no pulmão foram de 0,15 e 0,24mGy,
respectivamente, mostrando que em boa parte dos exames a tireóide foi irradiada pelo
feixe primário. No cristalino e nas gõnadas, a dose absorvida foi sempre inferior a 30nGy.
Comparações com valores calculados por outros autores, com método de Monte Cario,
mostraram boa concordância para a dose no pulmão e desvios significativos nos valores
das doses nos órgãos fora da região de interesse diagnóstico (tireóide, cristalino e gônadas).
A dose efetiva calculada para um exame de tórax, projeções PA e LAT, foi de 47|iSv.
Através

de

informações

fornecidas

pelos

hospitais

deste

estudo

e

por

órgãos

governamentais, obteve-se a estimativa de aproximadamente 5 milhões para o número
total de exames radiológicos realizados anualmente no município. Considerando-se que
desse número, 40% são exames de tórax, obtém-se que os exames radiológicos contribuem
para a dose efetiva coletiva anual com aproximadamente 1.600Sv-homem.
A grande variação dos valores de dose indica que atitudes no sentido de reduzi-las
podem ser realizadas, sem prejuízo da qualidade da imagem, e que mais estudos devem ser
conduzidos para uma avaliação ampla de outros tipos de exames radiológicos no município
de São Paulo.

viii
ABSTRACT
Medicai irradiatíon contributes with a significant amount to the dose received by the
population. Here, this contribution was evaluated in a survey of absorbed doses received by
patients submitted to chest radiological examinations (postero-anterior (PA) and lateral (LAT)
projections) in hospitais of the city of São Paulo.
Due to the variety of equipment and procedures used in radiological examinations, a
selectíon of hospitais was made (12, totaliáng 27 x-ray faciüties), taking into account their
representativeness as medicai institutions in the city, in terms of characteristícs and number of
radiographs carried out. An anthropomorphic phantom, provided with thermoluminescent
dosemeters (TLD-100), was irradiated simulating the patient, and the radiographic image
quality was evaluated. Absorbed doses were determined to the thoracic region (entrance
and exit skin and lung doses), and to some important organs from the radiation protection
point of view (lens of the eye, thyroid and gonads). The great variation on the exposure
parameters (kV, mA.s, beam size) leads to a iarge interval of entrance skin doses-ESD
(coefficients of variation, CV, of 60% and 76%, for PA and LAT projections, respectively, were
found) and of organ doses (CV of 60% and 46%, for thyroid and lung respectively). Mean
values of ESD for LAT and PA projections were 0.22 and 0.98mGy, respectively. The average
absorbed doses per exam (PA and LAT) to thyroid and lung, 0.15 and 0.24mGy respectively,
showed that the thyroid was irradiated by the primary beam in many cases. Values of lens of
the eye and gonad absorbed doses were below 30nGy. Comparison of the lung doses
obtained in this study with values in the literature, calculated by Monte Cario simulation,
showed good agreement. On the other hand, the comparison shows significative differences
in the dose values to orgqns outside the chest region (thyroid, lens of eye and gonads).
The effective dose calculated for a chest examination, PA and LAT projections, was
47n$v. An estimate of 5 million for the number of radiological examinations performed
annually in São Paulo was achieved through information provided by the hospitais and by
governmental institutions. Assuming that 40% of them refers to chest radiographs, it is possible
to infer that radiological examinations contribute to the annual collective effective dose with
l,600Sv-man.
The Iarge variation found in the dose values indicates that much can be done in order
to reduce the patient doses without loss of image quality. In addition, more studies should be
conducted for a substantial evaluation of doses received during other types of radiological
examinations in São Paulo.
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Li -Considerações Gerais
A determinação das doses de radiação recebidas pelos pacientes submetidos a
exames radiológicos permite estimar os riscos provenientes da prática de tais exames e
avaliar seu impacto na saúde pública. Além disso, o conhecimento das doses absorvidas
também permite otimizar as técnicas utilizadas na realização dos exames, de forma a se
obter a melhor imagem sob o ponto de vista diagnóstico com a menor dose efetiva.
Em atenção a isso, vários países têm desenvolvido programas no sentido de verificar
a real situação dos serviços responsáveis pela realização dos exames que utilizam a
radiação para diagnóstico. Estudos têm sido conduzidos nos Estados Unidos (NCRP, 1989),
França (Maccia et ai., 1988), Holanda (Zoetelief et ai., 1998), índia (Supe et ai., 1992),
Inglaterra (Shrimpton et ai., 1986), Itália {Padovani et al„ 1987), Japão (Maruyama et ai.,
1992), Portugal (Serro et ai., 1992), entre outros, usando essencialmente as mesmas técnicas
para estabelecer as doses absorvidas durante os exames.
No Brasil, algumas iniciativas regionais têm ocorrido no sentido de avaliar as doses
absorvidas por pacientes submetidos a exames radiológicos {Drexler et ai., 1991; Tilly Jr.,
1997). Esses trabalhos apresentam uma conclusão em comum: os resultados avaliados até o
momento ainda não permitem traçar um panorama das exposições médicas à radiação no
país. Outras iniciativas são necessárias, uma vez que o Brasil é caracterizado por grandes
diferenças regionais {Drexler et al„ 1991).

1.2 -Recomendações Internacionais e Nacionais relativas a Prática Médica
Várias organizações e sociedades internacionais, preocupadas com os efeitos da
radiação nos seres humanos, têm procurado compilar as estimativas das doses recebidas
pela população mundial decorrentes, entre outras, da prática médica. Essas estimativas
permitem estabelecer recomendações que objetivam diminuir as exposições a radiação,
tanto em número como em valor. Entre as organizações internacionais destacam-se, o
United Nafions Scientífíc Committee on the Effects of Atomic Radlation (UNSCEAR) e a
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International Commission on Radiotogical Profection (ICRP). No Brasil, a recente publicação
da portaria n6453 da Secretaria de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde) estabelece
algumas determinações relativas ao radiodiagnóstico médico e odontológico.

I.2.a-UNSCEAR
O United Nafions Scmntifíc Committee on lhe Effects ofAtomic Radiation (UNSCEAR)
se estabeleceu em 1955 com o objetivo de relatar os níveis ambientais de radiação
ionizante e radioatividade, assim como os efeitos da radiação ionizante no homem e no
meio

ambiente. Naquele momento

a

principal preocupação

era

o

perigo

da

contaminação ambiental da atmosfera com radionuclídeos provenientes de testes
nucleares. Hoje em dia, o UNSCEAR examina a exposição da população mundial a todas as
fontes de radiação (naturais e artificias, em ambientes domésticos e profissionais), tanto em
condições normais como em caso de acidente. Os níveis de exposição a estas fontes têm
flutuações temporais e variam em diferentes partes do planeta. Por esses motivo, o Comitê
revisa periodicamente suas estimativas de níveis de exposição.
O UNSCEAR classifica os países no mundo em quatro grupos segundo o nível de
atenção à saúde. Essa classificação obedece ao número de médicos, de exames e de
equipamentos de raios X por habitante. Os países do grupo I, normalmente países
desenvolvidos, são responsáveis pela grande maioria das estimativas de dose efetiva,
número de exames e equipamentos disponíveis (Valentin, 1995).
Em seu último relatório (1993), o UNSCEAR estima que a dose efetiva média anual
proveniente de fontes naturais é 2,4mSv (sendo metade proveniente do radônio),
alcançando valores de lOmSv ou 20mSv em alguns locais. As exposições provenientes da
prática médica em países desenvolvidos resultam numa dose efetiva média anual por
paciente (adulto típico) entre 1 e 2m$v, dos quais 2/3 (dois terços) são provenientes da
radiologia diagnostica. Em relação aos exames de radiodiagnóstico, esse mesmo relatório
indica que os exames de tórax são os mais freqüentes (sem considerar os exames de raios X
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dentário), Embora a dose média individual nesse tipo de exame não seja elevada quando
comparada com outras práticas de radiodiagnóstico, a freqüência acaba justificando o
interesse em avaliar os riscos provenientes de sua prática. Nos Estados Unidos, os exames de
tórax contribuem com aproximadamente 6% da dose efetiva média da população
(NCRP, 1989).

I.2.b -ICRP

A International Commission on Radiological Protecfíon (ICRP) é uma das três
comissões internacionais da International Soc/efy ofRadtology. Ela foi fundada em 1928 em
Esíocolomo (Suécia), com Rolf Sievert como um dos seus membros fundadores, sob a
denominação de "International X-ray and Radium Protecfíon Committee", segundo uma
decisão tomada no 2o Congresso Internacional de Radiologia. Suas recomendações eram
então relacionadas apenas com a prática médica.

Em 1950, ela foi reestruturada e

recebeu o nome atual (ICRP). Desde então, seu campo de interesse tem se ampliado e
ocupa-se agora com, essencialmente, todas as situações nas quais seres humanos são
expostos à radiação ionizante.
A ICRP trabalha em conjunto com a International Commission on Radiation Units and
Measurements (ICRU) e também mantém troca de informações com outras entidades das
Nações Unidas (IAEA, PAHO, UNSCEAR, entre outras), além da International

Electrotechnical

Commission (IEC), International Organization for Standardkation (ISO), International Radiation
Protecfíon Associafion (1RPA), entre outras. Nenhuma organização internacional ou país é
obrigado a seguir as recomendações da ICRP, contudo muitos países as têm adotado. Nos
países Europeus as recomendações em vigência (Basic Safety Standards Directivies of the
European Union) se baseiam nas sugestões da ICRP.
Em 1977, a Comissão fez sua primeira revisão de recomendações básicas, que
resultou na publicação da ICRP 26. Essa recomendação trazia novos conceitos sobre
estimativas de riscos decorrentes da exposição a radiação, limites máximos permissíveis de
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dose para público e trabalhadores, princípios básicos da proteção radiológica, além de
introduzir novas grandezas (dose equivalente efetiva) utilizadas na estimativa de riscos. Com
o passar do tempo, novas informações a respeito dos efeitos da radiação no homem
(Hiroshima e Nagasaki, no Japão) e novos métodos para projeção de riscos levaram a uma
nova revisão de conceitos, que resultou na publicação da ICRP 60. Essa revisão foi
publicada em 1991 e contém, de maneira geral, as mesmas idéias da ICRP 26, embora
novos valores e novas interpretações de estimativas de risco, limites de dose e novas
denominações de grandezas dosimétricas (dose efetiva) tenham sido introduzidas. Mais
recentemente, em 1996, a Comissão concluiu que seria útil proporcionar para aqueles
envolvidos na prática e administração da medicina um relatório mais curto derivado da
publicação 60, mas especificamente dirigida aos leitores desta área médica. Esse relatório
resultou na publicação da ICRP 73 e é indicado principalmente para médicos e físicos
diretamente

engajados

na

radiologia

médica, incluindo

diagnóstico

médico

e

odontológico, medicina nuclear e radioterapia, e para aqueles responsáveis pela
administração de instituições que operam nesses campos. É também dirigido aos
organismos reguladores e consultivos nacionais e internacionais envolvidos com a proteção
radiológica nestes tópicos (ICRP, 1996).
O Comitê 3 (proteção na medicina) da ICRP tem publicado vários relatórios sobre a
proteção de pacientes em radiodiagnóstico (ICRP, 1982), radioterapia (ICRP, 1985) e
medicina nuclear (ICRP, 1987). A ênfase da Comissão na proteção radiológica em medicina
não é meramente de origem histórica. A maioria das pessoas são expostas à radiação
ionizante proveniente da prática médica e, em muitos casos, as doses individuais são
maiores do que as de qualquer outra atividade humana. Em países com sistema avançado
de atenção à saúde, o número de procedimentos de diagnóstico é quase um por ano para
cada membro da população (UNSCEAR, 1993). Além disso, as doses em pacientes para o
mesmo tipo de exame diferem largamente de local para local, sugerindo que existe um
considerável campo para redução de dose, sem perda da informação diagnostica.
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I.2.C -Secretaria de Vigilância Sanitária -Portaria 453
No Brasil, a Comissão Nacional cie Energia Nuclear (CNEN) em sua publicação de
1988, estabelece as diretrizes básicas de radioproteção (CNEN, 1988), abrangendo os
princípios, limites, obrigações e controle básicos para a proteção do homem e do meio
ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante. Essa
publicação não inclui as práticas médicas. Mais recentemente, em 1 de junho de 1998, o
Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância Sanitária, publicou a portaria n°453.
Essa

portaria

estabelece

as diretrizes

básicas

de

proteção

radiológica,

mais

especificamente, em radiodiagnóstico médico e odontológico. Em relação às exposições
médicas dos pacientes, a portaria determina, entre outras coisas, que os exames de
radiodiagnóstico devem ser realizados de modo a considerar os níveis de referência de
radiodiagnóstico apresentados na Tabela 1.

Tabela h Níveis de referência de radiodiagnóstico por radiografia para
adulto típico (extraído da Portaria n°453 do Ministério da Saúde}.
.
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AP

10

LAT

30

JIS

40

Abdome, urografia e colecistografia

AP

10

Pelve

AP

10

Bacia

AP

10

Tórax

PA

0,4

LAT

1,5

AP

7

Coluna Toráctca

LAT

20

Periapical

3,5b

AP

5

Crânio

AP

5

LAT

3

Mamac

CC c o m grade

10

CC sem grade

4

Odontológico

paciente

Notas: PA: projeção póstero-anterior AP: projeção antero-posterion LA T: projeção lateral; CC: projeção
crônio-caudal; AS: junção lombo-sacro.
a
DEP: dose de entrada da pele. Estes valores são para receptor de imagem de sensibilidade média,
velocidade relativa de 200. Para combinações fílme-tela mais rápidas (400-600) estes valores devem
ser reduzidos por um fator de 2 a 3.
b
para filme do grupo £
c
determinada em uma mama comprimida de 4.5 cm para sistema teia-fí/me e uma unidade com
ônodo e fíltração de molibdênio.
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A portaria define níveis de referência como: "vafores de uma grandeza especifica na
prática de radlodbgnóstico para exames típicos em grupos de pacientes típicos. Estes níveis
não devem ser ultrapassados nos procedimentos habituais guando são apíicadas as boas
práticas correntes relativas ao diagnóstico. Estes níveis são uma forma de nível de
investigação e devem ser relativos apenas a tipos comuns de exames diagnósticos e a tipos
de equipamentos amplamente definidos".
A portaria também estabelece requisitos específicos para ambientes (salas de raios X
e câmara escura), equipamentos, procedimentos de trabalho e controle de qualidade,
além de vários requisitos operacionais (registro, licenciamento, etc).

1.3 -Avaliação de Doses em Pacientes submetidos a Exames Radiológicos
Vários métodos têm sido utilizados para avaliar as doses de radiação recebidas pelos
pacientes submetidos a exames radiológicos (Faulkner et ai., 1999). Nesse sentido é
importante ressaltar que diferentes técnicas dosimétricas utilizadas e diferentes maneiras
pelas quais a exposição nos pacientes pode ser expressa, podem gerar confusões quando
os resultados são comparados (Contento et ai., 1988).
As principais grandezas utilizadas para quantificar as doses de radiação recebidas
por pacientes submetidos a exposições médicas provenientes do uso de raios X são
mostradas na Figura 1. Todas essas grandezas são dadas em unidade de energia1 por
unidade de massa (no Sistema Internacional, J.kg-1).
A transferência da energia proveniente de um feixe de fótons para o meio ocorre em
dois estágios. A grandeza kerma, definida pela International Commlssion on Radiation Units
andMeasuremenfs (ICRU, 1980) como o quociente da soma de todas as energias cinéticas
iniciais de todas as partículas ionizantes carregadas liberadas pelas partículas ionizantes não
carregadas (fótons ou nêutrons) num meio de volume elementar, pela massa desse volume,

' No caso dos produtos dose.área ou kerma.área, a unidade é J.kgri.m?.
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representa o primeiro estágio (energia transferida). Já a grandeza dose absorvida, definida
como o quociente da energia média depositada em um meio de volume especificado,
pela massa desse volume (1CRU, 1980), representa o segundo estágio {energia absorvida).
Como a energia transferida e a energia absorvida ocorrem em locais diferentes do meio, as
grandezas kerma e dose absorvida só são iguais em condições de equilíbrio eletrônico2,
desprezadas ainda as perdas de energia por produção de bremsstrahiung. A grandeza
kerma é fácil de ser calculada, mas difícil de ser medida (Johns & Cunninghara 1983).
Quando o meio é o ar e a faixa de energia dos fótons é da ordem de dezenas de keV (raios
X diagnóstico, por exemplo), kerma e dose absorvida são iguais. A unidade de ambas as
grandezas no Sistema Internacional (J.kg1) recebe um nome especial, gray (Gy). A dose
absorvida também é utilizada para especificar a dose em órgãos e tecidos do corpo do
paciente.
Tubo de Raios X
(fcV, mA.s, mm Al)

produto dose.área (PDA)

Dose no ar
Energia
depositada

r~7

/

T~|

produto kerma .área (PKA)

\

kerma no ar

/
—
JL
y^ypaciente
_^ \ ^ ^
KJ
'•'•"'••'•---• % ^S
7~--^
—"~1L

• É M M É H ^ H H

Dose de entrada na superfície (pele)
Dose no órgão
Dose de saída

Filme

Figura 1. Quantidades utilizadas na dosimetría de pacientes
submetidos a exames radiofógicos.
Para levar em conta os diferentes efeitos biológicos produzidos por diferentes tipos de
radiação, a ICRP 26 (1977) introduziu o conceito de dose equivalente (HT), modificado
posteriormente pela ICRP 60 (1991). O conceito de dose equivalente foi introduzido para

2

A condição de equilíbrio eletrônico é alcançada quando o número de fons produzidos dentro de um volume de
massa dm por partículas carregadas liberadas fora desse volume é igual ao número de bns produzidos fora do
volume por partículas carregadas geradas dentro do volume.
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definir a relação numérica enfre os valores de dose absorvida e risco3 de efeitos estocásticos
para doses absorvidas baixas. A dose equivalente é a dose absorvida média em um órgão
ou tecido multiplicada por um fator de peso adimensional da radiação, WR. Esse fator leva
em consideração o tipo e a energia da radiação. Para elétrons e fótons que representam
grande parte das radiações usadas em medicina, o fator de peso é unitário de forma que a
dose absorvida e a dose equivalente são numericamente iguais. A unidade de dose
equivalente no Sistema Internacional (J.kg-1) recebe um nome especial, sievert (Sv).
Para refletir o detrimento4 combinado dos efeitos estocásticos causados pelas doses
equivalentes em todos os órgãos e tecidos do corpo, a dose equivalente em cada órgão e
tecido é multiplicada por um fator de peso do tecido, wr, e os resultados obtidos são
somados em todo o corpo, resultando na dose efetiva (E). A dose efetiva é dada pela
expressão:

E = £w T .H T
T

Os fatores de peso dos tecidos, wr, representam a contribuição relativa de cada
órgão ou tecido no detrimento total, levando-se em conta para o detrimento as
probabilidades de câncer fatal, câncer não fatal, efeitos hereditários graves e diminuição
do tempo de vida. A unidade de dose efetiva também é denominada sievert (Sv).
Originalmente concebido para dosimetria em situação de incorporação de
radionuclídeos (ICRP, 1977), onde as irradiações do corpo não são uniformes, o conceito de
dose efetiva foi, depois, estendido para exposições provenientes de fontes externas.
Conceitualmente, a dose efetiva é a dose equivalente em uma irradiação uniforme de todo
corpo que resulta no mesmo risco que a irradiação não-uniforme real.
O produto da dose efetiva média em um grupo definido de indivíduos pelo número
de indivíduos do grupo dá origem a dose efetiva coletiva (S). Essa grandeza leva em

3

Definido como a probabilidade de que ocorra um efeito particular induzido pela radiação, resultado da
distribuição de dose absorvida no corpo.
4
Definido como a expectativa matemática da soma de prejuízos de um grupo de pessoas expostas, levando-se
em conta a probabilidade, gravidade e duração de possíveis efeitos nocivos.
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consideração o número de indivíduos expostos e sua unidade é denominada de sieverthomem (Sv-homem).
Em exames radiológicos mais complexos, como fluoroscopia e angiografia, os
equipamentos de raios X utilizados possuem ajustes automáticos de técnica (kV e mA.s) e o
tamanho de campo e a região do paciente irradiada pelo feixe primário mudam
continuamente durante a realização do exame. Nesses casos as grandezas produto
kerma.área e produto dose.área têm sido utilizadas com mais freqüência. Essas grandezas
também podem ser utilizadas nas estimativas de risco. Fatores de conversão que relacionam
as medidas do produto dose.área ou produto kerma.área com a energia depositada e a
dose efetiva têm sido determinados (Huda & Gkanatsios, 1997; Mânsson et ai, 1993).
No caso dos exames de tomografia computadorizada, quantidades específicas têm
sido desenvolvidas (computed tomography dose index- CTDI). Elas se baseiam na medida
do perfil de dose integrada ao longo de uma linha paralela ao eixo de rotação, para cada
corte tomográfico (Jessen et ai, 1999).

1.4 -Medidas de Dose
A

utilização

de

dosímetros

termoluminescentes

(TLD)

permite

determinar

"diretamente" a dose absorvida em regiões (externas) específicas do corpo do paciente. Os
materiais termoluminescentes, se irradiados, quando aquecidos emitem luz cuja intensidade
é proporcional à energia depositada pela radiação. A emissão não é constante com a
temperatura, mas tem picos de intensidade característicos do material TL. A análise da
altura ou da área desses picos resulta em relações lineares com a dose absorvida, que são
utilizadas como curvas de calibração da intensidade TL em termos da dose absorvida.
Devido ao pequeno tamanho (por exemplo, TLD-100: 3x3x1 mm3) e ao fato de não
interferirem na qualidade da imagem radiológica, são normalmente fixados na pele do
paciente na entrada do feixe primário de radiação durante a realização do exame,
permitindo determinar a quantidade dose de entrada na superfície, ou dose de entrada na
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é normalmente utilizada em exames convencionais

de

radiodiagnóstico, onde a técnica (kV, mA.s, distância foco-filme) e as condições de
irradiação (local do corpo e tamanho de campo) são mantidas constantes durante a
realização do exame. O fluoreto de lítio (LiF) e o borato de lítio (LÍ2B4O7) são os matérias
termoiuminescentes mais utilizados nesse tipo de dosimetria. O número atômico efetivo de
ambos (8,14 e 7,4, LiF e IJ2B4O7 respectivamente) demonstra equivalência em relação ao
tecido humano (Zefftecidoj-7,42), dispensando correções em relação à dependência
energética na faixa de energia (dezenas de keV) encontrada em raios X diagnóstico.
A utilização de fantomas5 antropomórflcos permite, através da dosimetria TLD,
determinar diretamente a dose nos órgão e tecidos do corpo. Esses fantomas são divididos
em fatias que possuem pequenos orifícios para colocação dos dosímetros TLD.
Um método alternativo à utilização de fantomas antropomórficos na determinação
das doses nos órgãos e tecidos do corpo é a simulação teórica por cálculos de Monte
Cario. Neste caso, tabelas de coeficientes que relacionam a dose no ar (na mesma posição
da superfície de entrada do paciente) com a dose nos órgãos são geradas a partir de
condições de irradiação (tamanho de campo limitado à região de interesse) e de
parâmetros (kV, flltração, distância foco-pele) que normalmente deveriam ser utilizados na
realização dos exames.

1.5 -Estimativas de Risco

A ICRP em sua publicação 73 (1996) estabelece que as estimativa de risco são
expressas como o coeficiente que relaciona uma dose efetiva à probabilidade vitalícia
atribuída de câncer fatal ou efeitos hereditários sérios nos descendentes do indivíduo
exposto. Os valores são para uma população generalizada de ambos os sexos com
distribuição típica de idade e taxas típicas de mortalidade e câncer. Esta população

5

Objeto físico ou matemático utilizado para reproduzir as características de absorção e espalhamento do corpo
ou parte do corpo humano em um campo de radiação (SVS, 1998),
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generalizada é definida na ICRP 60 (1991) e é baseada na média de cinco países diversos
(Japão, Estados Unidos, Porto Rico, Reino Unido e China). Por essa razão a ICRP denomina
sua estimativa de risco de "nominal".
A ICRP usa o conceito de detrimento para significar o prejuízo à saúde devido aos
efeitos estocásticos, para os quais não existe limiar de dose abaixo do qual não haverá risco.
Isto é obtido ponderando-se o coeficiente de probabilidade de fatalidade para cada
órgão ou tecido por um fator que leva em conta o tempo esperado de vida perdida por
diferentes cânceres e os casos adicionais não fatais que ocorrerão. Os coeficientes de
detrimento são dados por unidade de dose equivalente em órgãos ou tecidos. A Tabela 2
resume esses valores.

Tabela 2. Coeficientes nominais de fatalidade e de detrimento por unidade de dose
equivalente em diversosórgãos e sua contribuição relativa no detrimento total
; 6rgãÓ ou tecido

Coeficiente nominal de
'fefâlidqdeí (% Sv-tJ

Coeficiente nòmina] d e •
;dètnrnento{% Sv->)'

;

::'JjConttfbiJiiçâo

Bexiga

0,30

0,29

4,0

Cóton

0,85

1,03

14,2

Esôfago

0,30

0,24

3,3

Estômago

1,10

1,00

13,8

Fígado

0,15

0,16

2,2

Mama (somente mulheres)

0,20

0,36

5,0

Medula óssea

0,50

1,04

14,3

Ovário (somente mulheres)

0,10

0,14

1,9

Pele

0,02

0,04

0,6

Pulmão

0,85

0,80

11,0

Superfície óssea

0,05

0,07

1,0

Tireóide

0,08

0,15

2,1

Restante

0,50

0,59

8,0

Sub-total

5,00

5,92

81,4

Gônadas

probabifidade de graves
danos hereditários

detrimento hereditário

1,00

1,33

5,0

7,3

câncer fatal, exposição de
corpo inteiro

inclui detrimento hereditário

Total (arredondado]

18,3
100
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A contribuição relativa dos órgãos ou tecidos no detrimento total dá origem aos
fatores de peso, wr, utilizados no cálculo da dose efetiva. Devido às incertezas nos dados
originais, as contribuições para o total foram arredondadas e os órgãos agrupados em
quatro classes, cada uma com o seu próprio fator de peso.

0,01

superfície óssea, pele

0,02

0,05

bexiga, mama, fígado, esôfago, tireóide, restante

0,30

0,12

medula óssea, cólon, pulmão, estômago

0,48

0,20

gônadas

0,20
Total

1,00

Por causa das diferentes distribuições de idade, os coeficientes de detrimento para
trabalhadores e público em geral são ligeiramente diferentes. Os coeficientes de detrimento
para dose efetiva estão resumidos na Tabela 3.

Tabela 3. Coeficientes nominais de probabilidade para efeitos estocásticos (porSv de dose
efetiva).
":'•;;;j:>--:::'t';Q-^:':-""ÍVV" 'e
^população exposta

,V
'•••. •': '• •" :©étríhcieiiio jf& $ ^ t í " íÇ! : ; •• :^-'.;::'-:::^;.^,''u'. :L-^"--'-;H:V'

i-:: i ^ c à n c ^ í ã b í ^ - ^ v ;: Câncerr^ojfctfqi {,r- PÊeilps bjer^rtétrios

•.•••?^í?W^'Í.-::k

trabalhadores adultos

4,0

0,8

0,8

5,6

população inteira

5,0

1,0

1,3

7,3

1.6 -Níveis de Referência
Os primeiros estudos em grande escala de doses recebidas por pacientes submetidos
a exposições médicas foram realizados nos Estados Unidos, década de 70, e no Reino Unido,
décadas de 50 e 80, e demonstraram grandes variações (de até um fator 30) dos valores de
dose para um mesmo tipo de exame realizado em diferentes instituições (Wall & Shrimpton,
1998). Uma das principais razões para essas variações, foi a falta de informação, tanto dos
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valores de dose médios para cada exame como das características dos equipamentos
utilizados, por parte das instituições avaliadas. Num primeiro momento, ações corretivas
foram empregadas para reduzir os altos valores de dose, mas havia necessidade de se
estabelecer valores orientativos ou valores de reterência que fossem relativamente fáceis de
serem medidos e que permitissem identificar falhas (técnica incorreta, mau funcionamento
do equipamento, condições de revelação inadequadas, entre outras) na realização dos
exames, no decorrer do tempo. Dessa necessidade surgiram os chamados níveis de
referência.
Os Estados Unidos (1988) e o Reino Unido (1992) foram os primeiros países a adotar
níveis de referência para exposições em pacientes decorrentes da prática médica. Depois
das iniciativas nacionais, recomendações internacionais das sociedades de proteção
radiológica começaram a surgir. A ICRP 60 (1991) sugere a utilização de níveis de
investigação para exposições médicas como ponto de partida na identificação de práticas
incorretas. Em sua publicação mais recente, a ICRP 73 (1996) sugere, dentro do processo de
otimização, a utilização dos níveis de referência de diagnóstico para pacientes. Estes níveis,
que são uma forma de nível de investigação, aplicam-se a uma grandeza facilmente
mensurável, usualmente a dose absorvida no ar ou em material equivalente ao tecido ou
mesmo na superfície de um simples fantoma padrão ou de paciente representativo. Os
níveis de referência de diagnóstico devem ser relativos apenas a tipos comuns de exames
diagnósticos e a tipos de equipamentos amplamente definidos.
Na Europa, os chamados níveis de referência foram determinados, segundo
European Guidelineson Qualíty Critério for Diagnostic Radiographic Images (EUR, 1996), pelo
3o quarti! [75° percentil) de uma distribuição de doses (dose de entrada na pele) de
pacientes (adulto típico) submetidos a exames radiológicos comuns, em estudos de grande
escala. No Brasil, os níveis de referência são fornecidos pela portaria n°453 (01/06/1998) da
Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS, 1998), na qual não há esclarecimentos sobre como os
valores apresentados foram estabelecidos.
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1.7 -Objetivos do Presente Estudo
O objetivo do presente estudo é avaliar a contribuição de exames radiológicos para
a dose recebida pela população do município de São Paulo, através de um levantamento
de doses absorvidas pelos pacientes submetidos a radiografias torácicas em hospitais do
município.
O levantamento realizado também inclui outras informações que devem ser levadas
em conta por serem determinantes no valor da dose recebida pelo paciente:
•

parâmetros do feixe: kvp, mA.s, filtração inerente e adicional, alvo, distância foco-filme.

•

parâmetros do receptor de imagem: material da tela fluorescente, tipo de filme, sistema
de revelação de filmes, sensibilidade do intensificador de imagem.

•

-

qualidade da imagem: obtenção de uma imagem radiográfica adequada ao bom
diagnóstico pelo médico.

•

parâmetros da manutenção do sistema: todo e qualquer procedimento que verifique a
performance do conjunto de parâmetros a ser utilizado.
Para estimar a dose coletiva são compiladas informações estatísticas fornecidas

pelos hospitais cujos equipamentos são avaliados: número de pacientes atendidos, número
total e tipo de exames radiológicos realizados e quantidade de radiografias torácicas
efetuadas. Completa-se o estudo com as informações demográficas do município.

MATERIAL EMÉTODOS

Marceio B. Freitas

MATERIAL EMÉTODOS 17

11.1 -Levantamento Demográfico
A distribuição por faixa etária da população do município de São Paulo é
apresentada na Figura 2. Ba é constituída por aproximadamente 48% de homens e 52% de
mulheres, totalizando 9,84 milhões de habitantes (1996). Desse total, a maioria (65%) se
encontra nas faixas etárias mais jovens (até 35 anos).
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Faixa Etária (anos)

Figura 2. Distribuição do número de habitantes (1996) do
município de São Paulo, segundo a faixa etária.
Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE.

11.2 -Levantamentos Estatísticos de Hospitais e Exames de Radiodiagnóstico
O Estado de São Paulo foi dividido geograficamente pela Secretaria de Saúde em
várias regiões, cada uma delas chamada de Direção Regional de Saúde (DIR). A Capital
(DIR I), por sua vez, foi dividida em cinco sub-regiões, chamadas de Núcleos. A Figura 3
ilustra a distribuição geográfica dos núcleos que compõem o município de São Paulo
(Capital), segundo a Secretaria de Saúde do Estado.
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Figura 3. Distribuição geográfica (1998) dos Núcleos
de Saúde do município de São Pauio (DIR ij.
Fonte: Secretaria de Saúde do Estado de São Pauio.

O presente estudo se concentrou em instituições hospitalares situadas na Capital,
localizando-as segundo a divisão de Núcleos sugerida pela Secretaria d a Saúde.
Um dos fatores utilizados na escolha das instituições a serem incluídas neste estudo,
foi a distribuição total d e hospitais e equipamentos d e raios X nas várias regiões d o
município. A Tabela 4 mostra a distribuição total dos hospitais por entidade mantenedora, e
o número de equipamentos d e raios X d e uso médico, segundo os cinco Núcleos de Saúde.

Tabela 4, Distribuição total de hospitais por entidade
mantenedora
equipamentos
de raios X de uso médico, segundo os cinco Núcleos
compõem o município de São Pauio (DIR I).
'''"• ' •
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Equipamentos de uso médico. Fonte: Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (i99ij.
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Segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), dos 181
hospitais, 130 são classificados como hospitais gerais, 13 como hospitais especializados em
psiquiatria e o restante, 38, como hospitais com outras especialidades (cardiologia,
ortopedia, obstetrícia, pediatria e outras}.
O número de equipamentos de raios X de uso médico incluído na Tabeia 4,
fornecido pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-1991), é uma avaliação
preliminar, uma vez que o CVS não dispõe de uma compilação de dados mais recente.
Os dados apresentados na Tabela 4 indicam uma concentração de hospitais e
equipamentos de raios X nos Núcleos I (regiões Oeste e Central) e V (regiões Leste e Sul). Os
Núcleos II, III e IV compreendem, respectivamente, as regiões extremo Sul, extremo Leste e
Norte do município de São Paulo. Uma comparação entre os Núcleos I e V, permite concluir
que instituições com grande quantidade de salas de raios X localizam-se no Núcleo I. Outro
ponto a ser ressaltado é o número de hospitais particulares, que representa 70,7% do total
de instituições. Embora esse número seja grande, é fato sabido que a grande maioria da
população utiliza a rede pública ou a rede conveniada ao SUS.
O tipo e a freqüência dos exames de radiodiagnóstico realizados pelos hospitais
foram outros fatores considerados na escolha das instituições a serem incluídas neste estudo.
A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo dispõe de um banco de dados com
várias informações do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas informações são utilizadas no
pagamento dos procedimentos realizados pelos hospitais conveniados ao SUS e na previsão
de gastos com a saúde para os anos seguintes. A Tabela 5 mostra a distribuição dos tipos de
exame de radiodiagnóstico realizados no município de São Paulo pelos hospitais
conveniados ao SUS, acumulados nos doze meses de 1998.
Os exames de órgãos internos do tórax e do esqueleto torácico envolvem
radiografias de tórax. No ano de 1998, esses dois procedimentos corresponderam a
aproximadamente

1,38milhão (44,2%) de exames. Isso explica a preocupação em

quantificar a dose recebida pelos pacientes submetidos a esse tipo de radiografia.
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exame de coluna vertebral

297.759(9,54)

exame de abdome

133.534(4,28)

Total

3.120.867(100)

c

Fonte: Secretario de Saúde do Estado de São Paulo, Grupo Técnico Normativo de Auditoria e Controle - GTNAC.

É importante ressaltar que os dados do SUS relativos ao município de São Paulo não
levam em consideração os hospitais cuja gestão é municipal, nem os hospitais da rede
privada não conveniados. Os exames radiológicos de pacientes internados, realizados pela
rede conveniada, também não estão incluídos nos dados do SUS. Estima-se que o número
de exames aqui apresentado (aproximadamente 3 milhões) represente algo em torno de
60% do número total de exames de radiodiagnóstico realizados no município de São Paulo,
incluindo toda a rede hospitalar pública e particular.
As unidades do SUS são classificadas em grupos, segundo a instituição prestadora do
serviço. A Tabela 6 apresenta a freqüência dos exames de radiodiagnóstico (1998)
classificados pelo tipo de unidade.
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Tabela 6. Freqüência dos exames0 de radiodiagnóstico realizados
no município de São Pau/o (1998) pelos hospitais conveniados ao
SUS, classificados pelo tipo de unidade prestadora do serviço.
r

...

. . . . . . . . . . . . . . . . .

, „ , . , .

Tipo de Unidade

.

^

. _

'-:*#ÉS

unidades universitárias

•

-

*

.

•

'

•

;

-

-

-

'

'

"•'•'•'?• • • • •

Freqüência (%) •
1.614.014(51,7)

unidades públicas estaduais
unidades filantrópicas

,• 689.575(22,1)
529.112( 17,0)

Knldades privadas físico-jurídicas
unidades sindicais

•281:.049(9,0)
7.117(0,2)

a

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo - GTNAC.

Observando a Tabela 6, verifica-se que as unidades conveniadas ao SUS,
classificadas como universitárias, são responsáveis pela maioria dos exames (51,7%) de
radiodiagnóstico realizados no município de São Paulo.

11.3 -Escolha dos Hospitais
Na escolha da amostra dos hospitais a serem incluídos neste estudo foram
considerados a freqüência e o tipo dos exames realizados pela instituição, o tipo de
administração (pública ou privada), a localização geográfica no município e a facilidade
em obter autorização para realização das medidas. Foram selecionados 12 hospitais do
município de São Paulo, num total de 27 salas. Todas as salas avaliadas eram normalmente
utilizadas pela instituição para realização de radiografias de tórax. A Tabela 7 mostra as
instituições

hospitalares

incluídas

neste estudo, o

número

total

de

exames

de

radiodiagnóstico realizados mensalmente, o percentual desse total que se refere a exames
de tórax e o tipo de unidade (classificação SUS), segundo a localização das instituições nos
Núcleos de Saúde.
Os hospitais classificados pelos SUS como universitários representaram 50% das
instituições selecionadas, uma vez que respondem pela maioria dos exames

de

radiodignóstico realizados no município (Tabela 6). Nesses hospitais, os exames de tórax
representam 41,3% (média ponderada pelo número total de exames) do total de exames de
radiodiagnóstico.
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Tabela 7. Instituições hospitalares incluídas neste estudo, número total de exames de
radiodiagnóstico realizados mensalmente, percentual do total referente a exames de tórax
e tipo de unidade, segundo a localização das instituições nos Núcleos de Saúde.

IV

ífVStitJíçcó-HüSQitaiqr

•ST-Jotàl d e
• .Hxa^es^

Exames de
• Tórax"(%) ;

' Tipo de '
Unidade^

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

1.500*

60*

particular

Real e Benemérita Sociedade Portuguesa d e
Beneficência (Hospital São Joaquim)

8.000*

35*

filantrópica

Hospital Israelita Albert Einstein

6.000*

40*

particular

Hospital das Clínicas(FMUSP)

20.000b(l 6.000*)

37b(63*)

universitária

Instituto d o Coração (HCFMUSP)

5.000^

95b

universitária

Irmandade Santa Casa d e Misericórdia
d e São Paulo

71.800b(27.000e)

37b(53*)

universitária

Hospital Universitário da USP

5.200b

47b

universitária

Hospital Santa Marcelina

13.000b (16.800*)

48b(46*)

universitária

Complexo Hospitalar do Mandaqui

8.500b(15.000*)

52b

estadual

Hospital Heliópolis

5.800b

38b

estadual

Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio
(Hospital d o Tatuapé)

8.100*

34*

municipal

Hospital São Paulo (EPM)

32.000b

42b

universitária

° Média mensal de exames(1998).
b

Número total de exames de radiodiagnóstico

c

Percentual do total de exames.

d

Segundo classificação

1{um) Exame de tórax = incidência
e

fornecido pelo SUS.

PA + incidência LAT.

do SUS.

Valor estimado pela própria

instituição.

Nota-se na coluna com o número total de exames uma grande divergência (de até
um fator 3) entre os valores apresentados pela própria instituição e os fornecidos pelo SUS
(quando há). No caso do Hospital das Clínicas da FMUSP, os dados apresentados pela
instituição se referem a exames radiotógicos realizados somente pelo Instituto de Radiologia
(InRad), enquanto que os fornecidos pelo SUS levam em consideração todo o conjunto
hospitalar do HC-FMUSP (Instituto da Criança, Ortopedia, etc). Já em relação à Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo, os dados de exames apresentados pela instituição
correspondem a dois hospitais do Complexo, enquanto que os fornecidos pelo SUS levam
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em consideração toda rede. Quanto aos Hospitais Santa Marcelina e Mandaqui a
divergência se deve aos exames realizados em pacientes internados, que não estão
incluídos nos dados fornecidos pelo SUS.

11.4 -Dosímetros Termoluminescentes
Na avaliação das doses de radiação foram utilizados dosímetros termoluminescentes
de fluoreto de líto (LiF), possuindo como impurezas magnésto e titânio. Foi utilizada a forma
comercial do UF:MgJi conhecida como TLD-100, produzida pela Harshaw Chemical
Company. São dosímetros na forma de paralelepípedos de 3x3x1 mm3, prensados a quente.
Um lote de dosímetros foi previamente selecionado pela sua resposta TL
(termoluminescente) à radiação y do «Co. A distribuição das intensidades TL de um lote de
dosímetros, para uma mesma dose, pode ser representada por uma curva gaussiana. Os
dosímetros cuja intensidade TL estava localizada no centro da distribuição, dentro do
intervalo compreendido pela largura à meia altura, foram selecionados. Com esse critério
foram selecionados 218 dosímetros com variações ±2,5% na intensidade TL, de um iote total
de 358.
Entre irradiações sucessivas os dosímetros sofreram o seguinte tratamento térmico:
a) 400°C por 60 minutos em recipiente de alumínio;
b) Resfriamento rápido até a temperatura ambiente, pela deposição do recipiente quente
sobre bloco de cobre;
c) Recozimento a 100°C por 120 minutos para suprimir os picos 1 e 2 da curva de emissão TL
do LiF;
d) Novo resfriamento rápido até a temperatura ambiente.
Esse tratamento térmico já foi amplamente estudado, demonstrando sua utilização em
aplicações dosimétricas. A Figura 4 mostra uma curva de emissão TL típica do TLD-100 obtida
com o tratamento térmico descrito acima.
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3500

Temperatura ÇC)

Figura 4. Curva de emissão TL típica do TLD-100
com taxa de aquecimento de 5°C.r}.
11.5 -Fantoma Antropomórfico
O corpo do paciente foi simulado por um fantoma antropomórfico (RANDO
PhantomJ composto de um esqueleto humano natural (sem os membros superiores e
inferiores) recoberto com material de densidade 0,985g.cm-3 e número atômico efetivo de
7,3. Estes valores, baseados nas "Medidas do Homem Padrão" {ICRP, 1975), representam a
composição nominal de gorduras, fluidos, músculos, etc. do corpo humano. Os pulmões,
moldados na situação expandida de ar, têm o mesmo número atômico, mas densidade de
0,32g.cm-3.
O fantoma corresponde a um adulto típico com estatura de 173cm e peso corporal
de 73,5kg (Rgura 5). Está dividido em 36 fatias de 2,5cm de espessura {Figura 6), numeradas
de 0 a 35 em ordem crescente a partir da cabeça. Cada fatia possui pequenos orifícios
distribuídos a cada 3cm ou 1,5cm, dependendo da fatia, onde podem ser acomodados os
dosímetros termoiuminescentes (TLD). Embora esse fantoma tenha sido originalmente criado
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para ser utilizado na avaliação de doses em pacientes submetidos a procedimentos de
radioterapia, estudos mais recentes têm demonstrado sua viabilidade na dosimetria de
pacientes que realizam exames de radiodiagnóstico (Shrimpton et ai., 1981).

Figura 6. Uma das fatias que compõem o
fantoma, mostrando os pequenos orifícios
onde podem ser colocados os dosímetros TL

Figura 5. Fantoma Antropomóríico
que simuia o corpo do paciente,
adulto típico de 173cm e 73,5kg.
Os dosímetros utilizados dentro do fantoma foram colocados em porta-dosímetros
(Anexo 4), construídos especialmente para esse fim, e introduzidos nos orifícios das fatias que
compõem os órgãos ou regiões de interesse. Cada porta-dosímetro permitia acomodar um
par de dosímetros TL. O restante dos dosímetros, utilizados fora do fantoma, foi lacrado em
plástico com ferro a quente, para facilitar o seu manuseio.
Internamente foram avaliadas as doses na região do cristalino, tireóide, pulmão e
gônadas (ovários). A fração de cada órgão e/ou tecido do corpo nas diversas fatias que
compõem o fantoma já foi estudada em outros trabalhos (Golikov & Nikitin, 1989; Huda &
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Sandison, 1984). O pulmão encontra-se distribuído nas fatias 10 a 20. A Tabela 8 mostra a
distribuição das frações (fi) do pulmão nas fatias do fantoma.

Tabela 8. Distribuição de cada fração (ftj do
pulmão0 nas fatias que compõem o fantoma
an tropomórfico.

14

0,14

16

0,13

18

0,11

°Huda S, Sandison 1984.

A dose média absorvida em todo pulmão pode ser obtida ponderando-se a dose
média absorvida em cada fatia pela fração (f,) correspondente de pulmão. Avaliando a
dose média em cada uma das fatias, quando todo o tórax é irradiado, verificou-se que a
dose na fatia 15 coincide com a dose total média absorvida pelo pulmão. Por esse motivo
passou-se a utilizar somente a fatia 15 na determinação da dose absorvida pelo pulmão.
Foram utilizados quatro pares de dosímetros TL, dois no pulmão direito e dois no pulmão
esquerdo, posicionados na região anterior e posterior de cada um dos pulmões.
A tireóide está localizada na fatia 9. Na determinação da dose média absorvida
foram utilizados três pares de dosímetros TL, dois posicionados na região anterior e um na
traquéia.
Os ovários estão localizados próximos ao osso ilíaco, na fatia 30. Embora o fantoma
utilizado corresponda a versão masculina, com a avaliação da dose nessa região foi
possível obter uma estimativa significativa da dose recebida pelas mulheres nos ovários
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(importante no cálculo da dose efetiva). Para a determinação da dose absorvida média
foram utilizados dois pares de dosímetros TL, um na lateral esquerda e outro na lateral direita.
A fatia 3 não possui orifícios internos para a colocação dos dosímetros TL ha posição
do cristalino. Por esse motivo a determinação da dose absorvida foi realizada fixando-se dois
pares de dosímetros TL, um no oiho direito e outro no olho esquerdo, na superfície externa do
globo ocular.
A localização e distribuição de outros órgãos nas diversas fatias que compõem o
fantoma antropomórfico são mostradas no trabalho de Golikov (1989).
Externamente, foram determinadas as doses de entrada e saída na superfície da
peie, fixando cinco pares de dosímetros TL, quatro na entrada e um na saída do feixe de
radiação, na superfície externa da fatia 17.

11.6 -Irradiação nos Hospitais
A solicitação inicial para a realização das medidas nos hospitais foi feita via telefone.
Em caso de resposta positiva, uma carta, formalizando o pedido, era enviada à instituição
com informações mais detalhadas (Anexo 1).
As irradiações foram realizadas em equipamentos que normalmente são utilizados
pelos hospitais em radiografias de tórax. As radiografias, com o fantoma nas posições
póstero-anterior-PA (Figura 7) e lateral-LAT (Figura 8), foram realizadas pelo técnico
radiologista do local. Ele decidia pela técnica (kVp, mA.s, distância foco-filme) e demais
condições (posicionamento, tamanho do campo, conjunto tela-filme) a serem utilizadas,
segundo o biótipo do fantoma {adulto típico: 173cm e 73,5kg). Com esse procedimento,
procurou-se reproduzir as condições normalmente encontradas pelos pacientes durante a
realização desse tipo de exame. Todos os parâmetros utilizados na realização da
radiografias, bem como as características do equipamento, do sistema de revelação e da
instituição foram anotados em planilha (Anexo 2) para confecção de um banco de dados.
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Figura 7. Fantoma posicionado para realização de uma radiografia
de tórax, projeção póstero-anterior (PA).

Figura 8 . Fanfoma posicionado para realização
radiografia de tórax, projeção lateral(LAT).

de
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Marcelo B. freífas

MATERIAL EMÉTODOS 29

As doses absorvidas foram avaliadas emfrêssituações:
dose de entrada: dose absorvida na superfície (pele) posterior ou lateral direita do fantoma,
dentro do campo. Este valor é conhecido como dose de entrada na pele - DEP* (SVS, 1998);
dose interna: dose absorvida em uma determinada região ou órgão dentro do corpo
(cristalino, tireóide, pulmão e gônadas);
dose de saída: dose absorvida na superfície (pele) anterior ou lateral esquerda do fantoma,
próximo do centro do campo.
Além dessas quantidades, o fator de retro-espalhamento também foi determinado
pela fixação de um suporte de ar-equivalente (isopor) no fantoma, no eixo central do feixe
de radiação, irradiado simultaneamente à realização da radiografia (Figura 9). Foram
utilizados quatro pares de dosímetros TL para determinação do fator de retro-espalhamento,
fixados na extremidade do suporte. Os valores de dose foram corrigidos para a posição da
superfície do fantoma, supondo um comportamento inversamente proporcional ao
quadrado da distância. A determinação do fator de retro-espalhamento simultâneo à
radiografia

mostrou resultados mais confiáveis, mesmo com a

aproximação

do

comportamento da radiação com a distância, do que a irradiação em separado.
Foram realizados 10 disparos para cada projeção, devido à sensibilidade dos
dosímetros TL Após a realização do primeiro disparo, o técnico verificava a qualidade da
imagem obtida, realizando uma avaliação subjetiva da

radiografia, como faria

normalmente no seu dia-a-dia. No caso de uma avaliação positiva, os disparos seguintes
eram realizados, agora sem utilização do conjunto tela-filme. No caso de uma avaliação
negativa, a técnica era alterada e uma nova imagem era obtida.
O tamanho do campo luminoso na pele e as distâncias foco-peie (DFP) e foco-filme
(DFF) foram determinadas utilizando escala de aço de 50cm e trena de 2m. Em alguns
equipamentos que possuíam escalas embutidas nos colimadores, estas também foram
utilizadas na determinação das distâncias.

6

Dose absorvida no centro do feixe incidente na superfície do paciente submetido a um procedimento
radiológico. Inclui refro-espaliamneto.
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Figura 9. Arranjo utilizado para determinação do fator de retro-espalhamento
em uma radiografia de tórax, projeção póstero-anteríor (PA).
Para uma melhor avaliação da dose de entrada na pele e do fator de retroespalhamento, após o 3o disparo um par de dosímetros TL da superfície de entrada do
fantoma e outro do suporte de ar-equivalente eram retirados. Esse procedimento foi
repetido para o 5o, 7o e 10° disparo. O coeficiente angular obtido pelo ajuste de reta dos
valores de dose (intensidade TL) em função do número de radiografias, fornece a
quantidade normalizada para uma radiografia, onde possíveis variações de rendimento do
equipamento estão consideradas. O par de dosímetros TL de saída só foi retirado após o 10°
disparo para permitir uma boa estimativa dessa quantidade. O valor de dose obtido foi
normalizado para uma radiografia.
Os dosímetros TL utilizados para avaliar as doses nos órgãos e tecidos (pulmão,
tireóide, gônadas e cristalino) permaneceram no fantoma durante as duas séries de disparos
(PA e LAT). Portanto a dose obtida, devidamente normalizada, representa a soma das duas
projeções, PA e LAT.
Também foram feitas simulações de técnicas para pacientes com diferentes biótipos
(obeso,!20kg e infantil, 5anos) nas duas projeções, PA e LAT. Para cada uma das projeções
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e biótipos, um par de dosímetros TL foi fixado em suporte de ar-equivafente posicionado a
uma distância média representativa da localização da superfície de entrada na pele do
paciente. Os valores de dose obtidos foram corrigidos pelo fator de retro-espalhamento da
respectiva projeção do fantoma. Embora as condições de espalhamento sejam diferentes
daquelas verificadas na irradiação do fantoma, esse procedimento fornece uma estimativa
preliminar das variações das técnicas utilizadas e das doses obtidas para diferentes biótipos
em relação a um adulto típico.
Todas as instituições avaliadas receberam um relatório final (Anexo 3), contendo os
valores da técnica utilizada (kVp, mA.s, distância foco-fiime) e os resultados de dose de
entrada na pele obtidos para cada projeção. Em casos onde os valores de dose estavam
muito acima das recomendações (SVS, 1998), uma carta, indicando as possíveis causas do
problema, era enviada.

11.7 -Sistema de Calibração
A intensidade TL relaciona-se com a dose absorvida através de uma curva de
calibração. Para obter essa curva foi utilizado um feixe de raios X caracterizado (energia
efetiva determinada), uma câmara de ionização calibrada, um sistema leitor de
termoluminescência, além, é claro, de alguns dosímetros TL do grupo selecionado. O
procedimento de calibração foi repetido sempre que uma nova série de leituras TL era
realizada, ou seja, sempre que dosímetros TL do grupo de estudo, irradiados em campo,
eram avaliados.
O feixe de raios X foi gerado utilizando-se o sistema Philips MG420, com potencial
constante, acoplado ao tubo MCN 421. O tubo de raios X possui alvo de tungstênio com
ângulo de 22° e filtração inerente de berílio com 2,2mm. O controle do equipamento
permite ajustes de voltagem, corrente e tempo. O colimador é fixo, feito de chumbo, em
formato cilíndrico, com abertura de 2,5cm de diâmetro.
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Para construir a curva de calibração, cinco grupos, com quatro dosímetros TL cada,
foram irradiados com diferentes exposições (obtidas com diferentes valores de carga, ou
seja, corrente e tempo) na faixa de valores das irradiações de campo do fantoma (alguns
mGy). Os dosímetros TL foram posicionados em suporte de ar-equivalente a 3m do ponto
focai. Os parâmetros foram fixados em lOOkVp, com 4,0mm de alumínio (filtro adicional).
Esses valores resultaram em uma camada semkedutora de 4mm de alumínio ou 38keV de
energia efetiva. As irradiações foram monitoradas por uma câmara de ionização Radcal
Corporation [modelo 9015) de 6cm3, com correção para temperatura e pressão, no modo
de aquisição de exposição em Roentgen (R). Para evitar correções devido a dependência
energética do TLD-100, o feixe de calibração tem energia muito próxima da faixa (dezenas
de keV) encontrada nas irradiações de campo.
O sistema leitor (Figura 10) de termoluminescência, desenvolvido no Laboratório de
Dosimetria/IFUSP, exerce duas funções principais: aquecimento controlado da amostra e
detecção simultânea de luz emitida. Neste equipamento, o aquecimento é feito
depositando-se a amostra sobre uma pequena cavidade metálica (iiga de platina) situada
em uma "câmara escura" e aquecida por passagem de corrente. Os fótons de luz emitidos
pela amostra aquecida são detectados por uma fotomultiplicadora EMI 9789B, cujo sinal de
saída é modificado por um pré-amplificador SR445 (Stanford Research systems - DC300MHz)
e enviado como um pulso ao contador SR400 (two channel gated photon counter). O sinal é
então analisado por um discriminador variável e enviado, juntamente com a informação
sobre temperatura (termopar chromel-alumel), a um micro-computador PC386 para
aquisição e posterior análise.
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Computador
Software FORNAX
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Figura 10. Representação esquemática do sistema
leitor de termoiuminescência.

O software FORNAX, além de gerenciar todo sistema, permite também determinar
alguns parâmetros do pico TL (altura, área, temperatura de máximo e temperatura de
centro). Na leitura da intensidade TL, os dosímetros foram aquecidos até a temperatura de
300°C, com taxa de aquecimento de 5°C.s-i. O conjunto sistema leitor e dosímetra TLD-100
apresentou um limite mínimo de detecção de 70u,Gy.
As curvas de calibração resultaram, como esperado, em funções lineares entre a
área sob os picos de luzTL (picos IV e V do TLD-100) e a dose absorvida .
Alguns dosímetros TL não eram irradiados para permitir avaliar a radiação de fundo,
que foi subtraída das leituras do grupo de estudo e dos dosímetros de calibração. Este
procedimento é muito importante, pois algumas doses avaliadas são muito baixas.

11.8 -Avaliação das Imagens Radiológicas
Todas as imagens radiológicas do fantoma obtidas na realização das radiografias
foram avaliadas utilizando-se um densitômetro digital, marca Victoreen, modelo 07-424. Esse
densitômetro utiliza um detector de silício {resposta espectral centrada em 500nm) que
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permite determinar densidades ópticas na faixa de O a 4,5. A precisão do aparelho varia de
0,02 (densidades da ordem de 0,5) a 0,12 (densidades da ordem de 3,5). Na avaliação foi
utilizado um limitador do campo luminoso com abertura de 3mm de diâmetro.
Procurou-se estabelecer um perfil de densidade óptica ao longo de cada imagem
considerada como de boa qualidade pelo técnico radiologista responsável pelo exame.
Foram determinadas as densidades ópticas (D.O.) produzidas pelo tecido ao longo pulmão
esquerdo na direção do coração, no caso da projeção PA, e ao longo do centro dos
pulmões, no caso da projeção LAT, desde a fatia 10 até a 20. A Figura 11 ilustra a região da
imagem avaliada em cada uma das projeções. As radiografias que foram rejeitadas pelos
técnicos também foram avaliadas utilizando os mesmos critérios.

Figuro 11. imagem rodioíógica das projeções PA e LAT (exame de tórax), com
(linha) da região utilizada para avaliação do perfil de densidades ópticas.

indicação

Embora as imagens já tivessem recebido uma avaliação subjetiva por parte dos
técnicos, esta nova avaliação teve como objetivo fornecer um parâmetro físico, no caso o
perfil de densidade óptica, que normalmente é utilizado como critério de avaliação da
qualidade das imagens médicas de pacientes (EUR, 1996).
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111-1 -Faixa Etária dos Pacientes
Uma amostra da distribuição por faixa etária dos pacientes submetidos a exames
radiológicos foi obtida em uma das instituições hospitalares selecionadas. As informações
referem-se a 29.642 pacientes atendidos entre maio de 1998 e abril de 1999. Desse total, 45%
são do sexo masculino e 40% do sexo feminino. O restante (15%) não possuía informação a
respeito do sexo. A Figura 12 permite comparar a distribuição, segundo a faixa etária desses
pacientes e da população do município de São Paulo (1996).

Faixa Etária (anos)
Figura 12. Distribuição da população3 e dos pacientes**, segundo a faixa etária.
a

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (1996).
Submetidos a exames radiológicos em uma instituição hospitalar de grande porte (05/1998 a 04/1999).

b

No caso dos pacientes, 48% do total encontram-se em grupos de idade acima dos
40 anos. Já para a população, essa mesma faixa etária corresponde a 29% do total. Para
pacientes com idade abaixo de 15 anos, os resultados apresentados na Figura 12 estão
subestimados, pois, exceto no caso de exames radiológicos de crânio, existe outro
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departamento dentro da instituição em questão, responsável exclusivamente

pelo

atendimento de jovens nessa faixa etária.
Os exames radiológicos de tórax, abdome e crânio são os mais freqüentes, no caso
dessa instituição. A distribuição por faixa etária dos pacientes acima, segundo esses exames
radiológicos, é mostrada na Figura 13.

Faixa Etária (anos)
Figura 13. Distribuição por faixa etária dos pacientes representados na Figura
12, segundo os exames radiológicos mais freqüentes
Dos pacientes que realizam exames radiológicos de tórax, abdome e crânio,
respectivamente 57%, 52% e 27% têm 40 anos ou mais. Esses resultados demonstram que,
pelo menos no caso de tórax e abdome, os pacientes submetidos a exames radiológicos
têm faixa etária média mais elevada do que a população em geral.
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IH.2 -Dose de Entrado na Pele
As distribuições dos valores de dose de entrada na pele7 (DEP) para radiografias de
tórax, projeção póstero-anterior (PA) e projeção lateral (LAT), são apresentadas na Figura 14
e na Figura 15, respectivamente. Esses valores foram obtidos nas 27 salas avaliadas.

0,3
0,4
DEP (mGy)

Figura 14. Distribuição das doses de
entrada na pele (DEP) em mGy para
radiografias de tórax projeção pósteroanterior (PA).

0,5

1,0

1,5

Z0 2,5 3,0
DEP (mGy)

3,5

4,0

Figura 15. Distribuição das doses de entrada
na pele (DEP) em mGy para radiografias de
tórax proteção ia feraf (LA T).

A razão entre a dose máxima e a dose mínima foi de 87 para a projeção PA e de
13,4 para a projeção LAT, conforme demonstram os resultados da variação da dose de
entrada na pele (DEP) observados na Tabela 9.

7

Os valores de dose foram obtidos usando-se o fator de conversão para o qual a exposição de 2,58x10~«C.kg-i (IR)
corresponde a uma dose absorvida de 8,73x1 O^J.kg-' (8,73mGy} na superfície da pele.
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Tabela 9. Variação da dose de entrada na pele (DEP)
em mGypara radiografias de tórax, projeções pósteroanterior (PA) e lateral (LA TI.
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Os resultados aqui obtidos podem ser comparados a alguns estudos regionais
realizados no Brasil, embora a metodologia empregada não seja exatamente a mesma. Na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, um estudo conduzido por Tílly Jr. (1997) com 101
pacientes de três instituições hospitalares da região, obteve DEP médias para exames de
tórax de 0,33mGy e l.OlmGy, projeções PA e LAT respectivamente. Nesse estudo o 3°quarttl
da distribuição de doses ficou em 0,43mGy (PA) e 1,47mGy (LAT). Em outro estudo na cidade
do Rio de Janeiro, conduzido pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN)
(Drexler et. ai, 1991) em 120 instituições (incluindo hospitais e consultórios dentários), a DEP
média por exame de tórax, projeção PA, foi de 0,39mGy.
Os valores médios da dose de saída determinados para as projeções PA e LAT foram,
respectivamente, de 0,009mGy (CV=45%) e 0,020mGy (CV=50%). A razão entre a dose de
saída máxima e mínima, para ambas as projeções, foi de 5,5, bem menor que as
observadas para DEP (8,7 e 13,4, PA e LAT respectivamente). Esse fato pode estar indicando
uma baixa filtração total dos equipamentos.
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111,3 -Parâmetros Utilizados na Realização das Radiografias
A dose de entrada na pele (DEP) depende de vários parâmetros (kV, filtração, mA.s,
distância foco-filme) e condições (posicionamento, tamanho do campo, conjunto telafilme) utilizados na realização da radiografia. Quantificar individualmente a influência de
cada um desses parâmetros na DEP é uma tarefa praticamente impossível. Objetiva-se
sugerir intervalos de valores que minimizem a dose e maximizem a qualidade da imagem
radiográfica.
A variação dos valores de tensão (kV), carga (mA.s) e distância foco-filme (DFF)
utilizados na realização das radiografias de tórax é mostrada na Tabela 10 {projeções PA e
LAT). Somente os parâmetros que produziram imagens de boa qualidade, segundo o
técnico radiologista do local foram considerados. Em uma das salas avaliadas não foi
possível determinar a tensão, nem a carga utilizadas, uma vez que o equipamento de raios
X foi operado em modo de controle de exposição automático.

Tabelo 10. Variação dos valores de tensão0 (kVJ, carga0 (mA.s) e distância foco-filme0
(DFF) utilizados na realização das radiografias de tórax, projeções póstero-anterior (PA)
e lateral [LA TJ.
•• ,••':• •;••;• ; 'Parâmetros

-'vV

• tensão(kV) :,
PA

• mínimo

/-

81

média .

83

máximo

110

126

•desvio padrão-

^14

:15 . •

.

-99

17

•tamanho da amostra • : , :
.

100

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

15
-26
.

-

''--••'

•

4.

'

••'.""'

20

8

PA

1 Al

144 •

144

180

180

o. .-t -,.

20

60

-5.:'

220

\6_ •. .

62
-

.

.

220

16

70
-

;

-1.80r_'-

:

° Valores nominais (indicados no comando do equipamento de raios X);
° Valores medidos;
c
disfânc/a foco-filme;
d
desvio padrão+média.

.16

9

9

:

:-v"26
•

DFF'-; (cm)

IAT

PA

75

mediana

CVd(%)
"•

:';:;:'V.; carga ÍmA.€) :

LAT

66

. ':

' ""."

2/
•

,

,

_

Marcelo B. Freitas

RESULTADOS 41

As distribuições d e valores de um mesmo parâmetro nas duas projeções (PA e LAT),
conforme demonstram os coeficientes d e variação (CV), são muito semelhantes, indicando
uma possível correlação d e técnicas. Os valores de carga são os que apresentaram maiores
variações (CV de 62%, PA e de 70%, LAT).
Os valores de tensão, utilizados nas radiografias de tórax em ambas as projeções,
foram

divididos

em

intervalos,

permitindo

uma

identificação

da

faixa

de

tensão

predominante e uma associação d a técnica c o m a dose d e entrada na pele (DEP). A
Figura 16 mostra os intervalos d e tensão utilizados nas radiografias d e tórax (PA e LAT).

Projeção PA

Projeção LAT
Tensão (kV)

Figura 16. Intervalos de tensão (kV) utilizados
póstero-anterior (PA) e lateral (LAT).

Tensão (kV)

nas radiografias

de

tórax,

projeções

O intervalo d e tensão predominante na radiografia d e tórax projeção PA foi d e 71 a
85kV (39%), enquanto que, na projeção LAT, foi d e 75 a 90kV (38%). Esses percentuais
correspodem a 10 salas avaliadas. Os intervalos d e tensão, associados a outros parâmetros
de exposição, forneceram as doses de entrada na pele (DEP) mostradas na Tabela 11
(projeção PA) e na Tabela 12 (projeção LAT}.
Em ambas as projeções (PA e LAT), o aumento do valor de tensão (kV) levou a uma
diminuição da dose d e entrada na pele (DEP). Mas, por outro lado, esse aumento foi
seguido peia diminuição d a carga (mA.s), que resulta na diminuição do contraste d a
imagem. Esse fato p o d e vir a prejudicar a interpretação d a imagem pelo
radiologista.

médico

Marcelo B. Freitas

RESULTADOS 4 2

Tabela 11. Valores médios de carga (mA.s)
e de dose de entrada na pele (mGy),
segundo os intervalos de tensão utilizados
nas radiografias de tórax, oroiecão PA.

Tabela 12. Valores médios de carga fmA.sJ
e de dose de entrada na pele (mGy),
segundo os intervalos de tensão utilizados
nas radiografias de tórax, projeção LA T.
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Outro parâmetro analisado foi a razão {CP/Af} entre área do campo na pele (campo
luminoso) e área do filme utilizado na radiografia, que variou de 0,8 a 1,7, no caso da
projeção PA, e de 0,6 a 2,3, na projeção LAT. Em 60% e 30% dos casos, projeções PA e LAT
respectivamente, a razão CP/Af alcançou valores maiores que 1. Como a determinação da
área do campo foi feita em uma região (entrada do feixe na pele) anterior à posição do
filme, esses valores demonstram a falta de colimação do feixe de radiação. Foi admitida a
coincidência, dentro de valores aceitáveis, entre o campo luminoso e o campo de
radiação.
O fator de retroespalhamento também foi outro parâmetro analisado. A Tabela 13
apresenta a variação dos valores do fator de retroespalhamento obtidos para as projeções
PA e LAT.
Tabela 13. Variação dos valores do fator
de
retroespalhamento para radiografias de tórax, projeções
póstero-antorior (PAJ e lateral [LA TJ.
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Os resultados obtidos na Tabela 13 demonstram que não há diferenças significativas
entre os fatores d e retroespalhamento determinados para ambas as projeções (PA e LAT),
embora fatores como qualidade d a radiação, tamanho d e c a m p o e distância foco-filme
(DFF), determinantes dessa quantidade, tenham variado. Os valores mínimos (1,09 e 1,10, PA
e LAT respectivamente) correspondem, ambos, à mesma sala avaliada. Esse fato confirma a
baixa fiítração (totai) indicada no equipamento d e raios X em questão (1 mmAI).

III.4 -Doses em Órgãos e Tecidos

Os dosímetros TL distribuídos no fantoma antropomórfico permitiram

também

determinar a dose absorvida no cristalino, na tireóide, no pulmão e nas gônadas (ovários).
Todos os valores d e dose absorvida referem-se à soma das projeções póstero-anterior (PA) e
lateral (LAT), uma vez que os dosímetros TL permaneceram no inferior do fantoma durante
todo o exame d o tórax (PA+LAT). A Tabela 14 permite verificar a variação d a dose
absorvida na tireóide e no pulmão. Para o cristalino e gônadas, a dose absorvida foi sempre
inferior a 30^Gy em todas as salas avaliadas.

Tabela 14. Variação da dose absorvida (mGy) na tireóide e
no pulmão, referente à soma das projeções
pósteroanterior (PA) e lateral(LAT)l em um exame de tórax.
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Em condições normais numa radiografia de tórax, a tireóide não deveria ser atingida
pelo feixe primário de radiação. Isso não se verifica na prática, uma vez que a dose média
absorvida na tireóide (0,15mGy) está muito próxima da dose média absorvida no pulmão
(0,24mGy). Os dois máximos de freqüência na distribuição das doses absorvidas na tireóide.
mostrada na Figura 17, parecem indicar que existem duas situações bem definidas de
irradiação. Na primeira [17 salas), a dose média absorvida de 0,09mGy sugere que a tireóide
está fora do campo de radiação, como normalmente deveria ocorrer em uma radiografia
de tórax. O mesmo não ocorre na segunda situação, onde a dose média na tireóide
aumenta 178% (0,25mGy) em relação à primeira. Comparando o tamanho de campo na
direção vertical, calculado a partir da fatia 17, dos dois subconjuntos de dados, verifica-se
um aumento médio na segunda situação de 14% em relação à primeira. Com esse
aumento, embora pequeno, a tireóide passa a ficar dentro do feixe primário.

1
T
0,05 0,10 0.15 0.20 0,25 0.30 035 0,40
Dose Absorvida (mGy)

0,10

0.20
0^0
0.40
0,50
Dose Absorvida (mGy)

0,60

Figura 17. Distribuição de doses absorvidosFigura 18. Distribuição de doses absorvida,
no pulmão para radiografias de tórax
na tireóide para radiografias de tórax
referentes à soma das projeções póstero
referentes à soma das projeções pósteroanterior (PA) e iaterai (LA TJ.
anterior (PAj e taterai (LA T).
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Quando se analisa a distribuição de doses absorvidas no pulmão, mostrada na Figura
18, não se verifica o mesmo comportamento. Nesse caso, a distribuição indica, como era de
se esperar, que o pulmão está sempre dentro do feixe primário.
As doses absorvidas pelos órgãos em exames radiológicos também podem ser
derivadas de cálculos teóricos, normalmente utilizados quando a dose de entrada na pele
(DEP) é determinada diretamente em um paciente real. Ao contrário do fantoma
antropomórfico que permite acomodar dosímetros TL em seu interior, no paciente real não é
possível determinar a dose absorvida diretamente no órgão de interesse. Os cálculos, em
geral efetuados por técnicas de Monte Cario, fornecem coeficientes que relacionam a dose
no órgão com a dose no ar, determinada na mesma posição da superfície (pele) de
entrada do corpo do paciente.
A partir dos resultados de dose no ar deste estudo, obtidos pelo quociente da DEP
pelo fator de retroespalhamento, foram calculadas as doses absorvidas na tireóide e no
pulmão utilizando tabelas de coeficientes fornecidas por Drexier, Panzer, Windenmann,
Williams e Zankl (1990) e também por Rosenstein, Gorson e Lassen (1984). Foram realizadas
interpolações para a qualidade do feixe de radiação, uma vez que as tabelas não dispõem
de todos os valores de tensão (kV) e filtração total (mmAl) dos equipamentos utilizados na
realização dos exames deste estudo. A Figura 19 mostra a razão dos valores de dose
absorvida no pulmão medidos neste estudo pelos valores calculados a partir das tabelas de
coeficientes de Drexier et ai. (1990) e Rosenstein et ai. (1984).
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Drexler et ai. (1990), médcF0,95
Rosenstein et oi. (1984), médfa=0,85
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Figura 19. Razão dos valores de dose absorvida no pulmão
medidos neste estudo pelos valores calculados segundo
Drexler et ai (1990) e Rosenstein et ai (1984), referentes à
soma das projeções póstero-anterior (PA) e lateral (LAT). em
um exame de tórax.
As razões médias de 0,95 e 0,85 entre os resultados deste estudo e os de Drexler e
Rosenstein respectivamente, demonstram boa concordância entre valores de dose
absorvida no pulmão calculados e medidos. Deve-se levar em consideração, que no caso
dos valores calculados, as condições de irradiação são ideais. Não foi possível calcular a
dose no pulmão para todas as salas avaliadas utilizando os coeficientes fornecidos por
Rosenstein, pois alguns equipamentos não possuíam indicação de filtração total. No cálculo,
utilizando o trabalho de Drexler, todos equipamentos foram considerados com filtração total
de 2,5mmAI.
No caso da tireóide, os valores de razão entre dose absorvida medida e calculada
são mostrados na Figura 20.
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/v^t/ro 20. Razão dos valores de dose absorvida na tireóide
medidos neste estudo pelos valores calculados segundo Drexler et
ai. (1990) e Rosenstein et ai. (1984), referentes à soma das
projeções póstero-anterior (PA) e lateral (LAT), em um exame de
tórax.
Para esse órgão, que se esperaria estar fora do feixe primário, os resultados da razão
entre a dose absorvida medida e calculada divergem. No caso dos valores obtidos segundo
o trabalho de Drexler, a razão média resulta em 6,63. Esse valor pode ser explicado pelo fato
de que as condições de simulação utilizam um campo de radiação com boa colimação
(tamanho do campo no chassis=tamanho do filme), o que não se verificou em grande parte
das salas avaliadas deste estudo. Já os valores obtidos segundo o trabalho de Rosenstein
mostram boa concordância com os medidos neste estudo (razão média=l,22). Nas tabelas
desse estudo, os coeficientes fornecidos para a tireóide (exame de tórax, projeção LAT)
apresentam-se elevados quando comparados aos mesmos coeficientes fornecidos por
Drexler, resultando em valores de dose absorvida na tireóide próximos aos valores medidos.
Para o cristalino e gônadas, não foi possível estabelecer comparações com os
valores calculados a partir das tabelas de coeficientes. No caso do estudo realizado por
Drexler, os coeficientes, para ambos os órgãos, não são apresentados por resultarem em
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doses inferiores a 1% do valor da dose de entrada na pele (sem retroespalhamento). Já no
caso do estudo de Rosenstein, só são apresentados coeficientes para os óvarios, que
resultam, em média, numa dose absorvida de aproximadamente ljtGy, valor bem inferior ao
da dose absorvida média deste estudo, 4,9jiGy.

III .5-Imagens Radiológicas
As imagens radiológicas provenientes das radiografias de tórax do fantoma
passaram por uma análise subjetiva do técnico radiologista da instituição e outra, mais
quantitativa, do perfil de densidade óptica (D.O.) do filme.
Todas as radiografias avaliadas apresentaram um comportamento do perfil de
densidade óptica semelhante. A Figura 21 mostra perfistípicos,para as projeções PA e LAL
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Figura 21. Perfil de densidade óptica típico ao longo de cada
radbgrafia de tórax, para as projeções PA e LAT.
A Figura 22 mostra as densidades ópticas médias (média aritmética dos valores
obtidos no perfil de cada radiografia) em função da dose de saída na pele (DSP). Para
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grande parte dos valores observados, a Figura 22 indica uma correlação positiva entre as
duas quantidades (o crescimento da DSP é acompanhado pelo crescimento da D.O.)
determinadas para o fantoma, para ambas as projeções (PA e LATJ. Também fica claro que
existem outros fatores que afetam a densidade óptica do filme (parâmetros de revelação,
conjunto tela-filme) e portanto a qualidade da imagem, uma vez que para um mesmo valor
de dose de saída há variações consideráveis no valor de densidade óptica em ambas as
projeções.
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Figura 22. Valores médios de densidade óptica das imagens
radiológicast projeções póstero-anteríor (PA/ e iaterai (LAT), em
função da dose de saída na pele-DSP (mGyJ para radiografias
de tórax.
No total foram obtidas 74 imagens radiològicas, sendo 31 imagens da projeção
póstero-anterior (PA) e 43 da projeção lateral (LAT). Como 27 salas foram avaliadas, os
índices de rejeição deste estudo são de 15% e 59%, projeções PA e LAT respectivamente. O
valor elevado para a projeção LAT sugere que a imagem obtida do fantoma, nesse caso, se
afasta da imagem de um paciente real, ou, que a correção da técnica era inadequada,
necessitando a realização de uma nova radiografia. Todas as repetições foram devidas a
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falta de contraste da imagem. Comparando-se a D.O. média das imagens rejeitadas com a
D.O. média das imagens aceitas, verifica-se um aumento médio na D.O. de 0,39 e 0,25 para
as projeções PA e LAT, respectivamente.
A variação dos valores médios de densidade óptica nas imagens de tórax (não
estão incluídos os valores das imagens rejeitadas), projeções PA e LAT, pode ser observada
na Tabela 15.

Tabela 15. Variação dos valores médios de densidade
óptica nas imagens de tórax, projeções póstero-anteríor
(PA) e lateral(LAT).
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O manual de critérios de qualidade para imagens radiológicas da Comunidade
Econômica Européia (EUR, 1996) sugere variações de densidade óptica (D.O.) entre 0,5 e 2,2
ao longo das partes clinicamente relevantes da imagem e valores médios de D.O. entre 1,0
e 1,4. Quando os valores médios são comparados aos resultados obtidos neste estudo
(Tabela 15) verifica-se uma razoável concordância no caso da projeção PA (média=0,98),
não observada no caso da projeção LAT (média=0r59). Ao longo de cada radiografia, os
valores D.O. variaram, em média, entre 0,27 e 1,66, para a projeção PA, e entre 0,26 e 1,31,
para a projeção LAT. Deve-se ressaltar que a qualidade da imagem radiológica obedece a
critérios subjetivos (Vanó et ai., 1995) e portanto a densidade óptica é somente um dos
diversos indicadores de qualidade .
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III.6 -Outros Biótipos (Obeso e Infantil)

O estudo d a variação da técnica (kV, mA.s), e conseqüentemente d a dose d e
entrada na pele (DEP), utilizada na realização d e radiografias d e tórax d e pacientes c o m
outros biótipos (obeso, 120kg e infantil, 5anos), permite estabelecer algumas relações c o m
os mesmos parâmetros para radiografias de um adulto típico (fantoma).
Os valores médios da técnica (kV, mA.s) utilizada na realização das radiografias d e
tórax d e pacientes c o m outros biótipos, projeções póstero-anterior (PA) e lateral (LAT), e a
conseqüente dose média de entrada na pele (DEP), p o d e m ser observados na Tabela 16.

Tabela 16. Valores médios de tensão fkVJ, carga (mA.s}, dose de entrada na peleDEP (mGyj com coeficiente
de variação percentual
(CV) e razão de DEP
(biótipo/fantoma),
utilizados em radiografias de tórax, projeções
póstero-anterior(PA)
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Embora os valores apresentados na Tabela 16 sejam resultado d e uma análise
subjetiva por parte d o técnico radiologista do iocal (o técnico imaginava as características
físicas do biótipo dado), os coeficientes de variação (CV) da dose de entrada na pele (DEP)
para os diferentes biótipos, em ambas as projeções, apresentam-se tão elevados quanto no
caso d o fantoma (adulto típico). De maneira geral, a DEP, no caso d o paciente obeso em
ambas as projeções (PA e LAT), é aproximadamente 2,5 vezes maior que o valor médio
verificado para o fantoma. Já no caso d o paciente c o m biótipo infantil, a DEP é
aproximadamente metade d o valor verificado para o fantoma, embora para a projeção
LAT essa fração seja ainda menor.
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Uma das grandes dificuldades deste estudo foi, sem dúvida nenhuma, estabelecer
uma amostra de instituições hospitalares que fosse representativa de todo município de São
Paulo, no que diz respeito a doses de radiação em exames radiológicos [no caso, exames
de tórax). A maior parte das informações estatísticas disponíveis, sobre número e tipo de
instituições hospitalares e de exames radiológicos realizados, ainda são preliminares, e
referem-se, no caso de exames, somente à rede pública estadual e particular conveniada.
Não foram encontradas informações [cadastro, número exames radiológicos, etc.) sobre
clínicas e consultórios médicos particulares que justificassem uma avaliação de doses nesses
locais, embora estudos em outros países atribuam a essas instituições aigo em tomo de 20%
do total de exames radiológicos realizados (NCRP, 1989).
Em relação ao número de equipamentos de raios X de uso médico no município, a
situação parece ainda mais grave. O número de total de equipamentos (1.163) (Tabela 4),
apresentado pelo Centro de Vigilância Sanitária do município de São Paulo (CVS-SP), pode
estar subestimado em tomo de 30% a 40%. Esse fato ocorre pois, segundo o próprio CVS-SP, o
cadastro de equipamentos apresentado se refere, na sua maioria, à rede particular de
hospitais, que representa aproximadamente 70% de toda rede hospitalar do município
(Tabela 4). Apesar da falta de informações estatísticas, alguns indicadores utilizados
internacionalmente podem ser obtidos, a partir do número total de habitantes [9,8 milhões,
1996) do município e das estimativas do número total de equipamentos de raios X de uso
médico [1,2 mil, 1991) e de exames radiológiocos (aproximadamente 5 milhões, 1998). De
acordo com o UNSCEAR, o. Brasil está classificado como um país do grupo II, segundo o
número de equipamento de raios X, de exames e de médicos, por habitante. Ao se
comparar as estimativas de número de equipamentos e de exames radiológicos por mil
habitantes determinadas neste estudo (0,12 e 510, respectivamente) verifica-se que o
município de São Paulo possui indicadores comparáveis a países do grupo 1 como por
exemplo Inglaterra (0,20 e 460), Espanha (0,23 e 570) e Holanda (0,20 e 530), quando se trata
do número de exames, mas não no número de equipamentos por habitante, reforçando a
idéia do número de equipamentos subestimado. O número de médicos por mil habitantes
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(aproximadamente 3,3) é outro indicador que também colocaria o município como
pertencente a países do grupo I. Esta característica regional de países com grande
extensão territorial, como é o caso do Brasil, é ressaltada inclusive pelo UNSCEAR.
Outro fator que merece atenção é a dificuldade em se obter informações que
caracterizem os pacientes. A grande maioria das instituições incluídas neste estudo não
possui informações compiladas a respeito de sexo, faixa etária, procedência (enfermaria,
ambulatório), indicação clínica para o exame radiotógico, laudo médico, etc. Quando elas
existiam, estavam incompletas ou inconsistentes. Somente em uma das unidades foi possível
conseguir informações mais detalhadas (Figura 12), mas que também não estavam
totalmente completas. Todas essas informações são importantes no processo de justificação
dos exames (Guth & Koch, 1997) e sua ausência não permite identificar falhas nesse
processo.
Os valores médios de dose de entrada na pele (DEP) para exames radiológlcos de
tórax determinados neste estudo foram de 0,22 e 0,98mGy (Tabela 9), projeções pósteroanterior e lateral respectivamente. Estes valores apresentaram-se inferiores a outros estudos
regionais realizados no Brasil (Drexler et ai., 1991; Tilly Jr., 1997). Os valores de 3o quartil das
distribuições de doses foram de 0,26 e l,18mGy, projeções PA e LAT respectivamente.
Apesar da portaria n°453 (SVS, 1998) não indicar como os chamados níveis de referência
foram estabelecidos no Brasil, acredita-se que tenha sido com base no 3o quartil da
distribuição de doses em pacientes. Sendo assim, os valores de referência apresentados
pela portaria para exames de tórax (0,4 e 1,5mGy, projeções PA e LAT) são superiores aos
valores encontrados neste estudo. Deve-se ressaltar que, segundo a portaria, esses valores
são para um conjunto tela-filme velocidade nominal 200, devendo ser reduzidos por um
fator 2 (0,2 e 0,75mGy, projeções PA e LAT) ou 3 (0,13 e 0,5mGy, projeções PA e LAT) para
conjuntos tela-filme de velocidade nominal 400 ou 600, respectivamente. Neste estudo, em
todas as salas avaliadas o tipo de tela utilizada foi sempre o Lanex Regular (fabricante
Kodak), mas como o fabricante (Fuji, IBF, Kodak, Fotomed) e o tipo de filme variava de sala
para sala não foi possível determinar {através de catálogo do fabricante) a velocidade
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nominal do conjunto tela-filme. No caso de ambos, tela e filme, serem do fabricante Kodak,
a velocidade nominal do conjunto é 400 (Wolbarst, 1993). De qualquer maneira, os
resultados do 3o quartil (0,26 e 1,18mGy, projeções PA e LAT respectivamente) deste estudo
parecem indicar que o municípo de São Paulo poderia adotar níveis de referência inferiores
aos sugeridos para o resto do país. Essa prática de sugerir níveis de referência locais já foi
adotada em países como Inglaterra (Wright & Ramsdale, 1998) e mostrou-se eficiente na
redução das doses de pacientes como parte dos programas de otimização e garantia de
qualidade.
A razão entre os valores máximo e mínimo da dose de saída {5,5) para ambas as
projeções, quando comparada à mesma razão para a dose de entrada na pele (8,7 e 13,4,
PA e LAT respectivamente), permite concluir que alguns equipamentos avaliados estão com
baixa filtração total. Em outras palvras, o corpo do paciente acaba funcionando como filtro
de baixas energias.
Os valores de tensão (kV) e carga (mA.s) utilizados na realização das radiografias de
tórax e apresentados neste estudo, referem-se a valores nominais, ou seja, valores indicados
no comando do equipamento. Embora as quantidades reais {tensão, corrente e tempo)
não tenham sido avaliadas, estudos específicos dos parâmetros de exposição dos
equipamentos de raios X (Godechal et ai., 1995; Hamed et ai., 1999) têm verificado uma
diferença entre os parâmetros nominal e medido menor que 5% em aproximadamente 50%
dos equipamentos e menor que 10% em 85% dos equipamentos. Esse fato permite que,
neste estudo, associações entre os parâmetros de exposição (kV, carga) e a dose absorvida
pelos pacientes possam ser realizadas sem comprometimento das conclusões.
Os intervalos de tensão predominantes na realização das radiografias de tórax aqui
reportadas, projeções PA (71 a 85kV) e LAT (75 a 90kV) (Figura 16), não foram os que
forneceram os menores valores de dose de entrada na pele (DEP) (Tabelas 11 e 12). Isso
demonstra que atitudes no sentido de reduzir as doses nos pacientes, são possíveis de serem
realizadas. Numa análise global, o aumento da tensão (kV) seguido pela redução da carga
(mA.s) mostra-se muito eficiente na redução da DEP, conforme demonstram os resultados
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deste estudo e de outros conduzidos pela A1EA-CEC (Ortiz et ai., 1995). Contudo, essa
recomendação deve ser empregada localmente nas instituições com critérios cuidadosos,
uma vez que a qualidade da imagem radiológica não deve ser prejudicada no processo de
otimização das doses {ICRP, 1996). Além disso, outros fatores como velocidade do conjunto
tela-filme, filtração total do equipamento, também devem ser considerados, pois seus
incrementos são normalmente acompanhados pela redução das doses (Warren-Forward et
ai., 1996).
Os valores médios de dose nos órgãos determinados experimentalmente mostraram
boa concordância com os valores teóricos calculados por simulação de Monte Cario para
órgãos dentro do feixe primário, como é o caso do pulmão neste estudo (Figura 19). Já para
órgãos fora do feixe primário, ou no seu limite, como é o caso da tireóide, os resultados da
comparação entre valor medido e calculado merece mais atenção. Os cálculos de doses
nos órgãos utilizando simulação de Monte Cario supõem, em sua maioria, condições de
irradiação ideais {tamanho de campo no chassis=tamanho do filme), que normalmente em
situações práticas, como a deste estudo, não se verificam. O uso das tabelas de
coeficientes que relacionam a dose no órgão com a dose no ar, produtos da simulação,
podem subestimar os valores das doses reais nos órgãos que se localizam na periferia do
feixe primário de radiação (Figura 20).
A estimava dosriscosdos pacientes submetidos a exames radiológicos passa pela
determinação da dose absorvida nos diversos órgãos e tecidos do corpo. Essa estimativa de
risco é normalmente dada em função da dose efetiva (ICRP, 1991). Neste estudo (exame de
tórax, projeções PA e LAT), a soma parcial das doses equivalentes médias nos órgãos
avaliados (cristalino, tireóide, pulmão e gônadas), ponderadas pelos respectivos pesos (wr),
atinge 37pSv. A dose média no restante dos órgãos e tecidos (medula óssea, cólon,
estômago, bexiga, mama, fígado, esôfago, pele, superfície óssea, entre outros), que fazem
parte da estimativa da dose efetiva, não foi avaliada. Em situações práticas, utilizando
simuladores, como a deste estudo, é quase impossível quantificar experimentalmente a dose
média absorvida em todos os órgãos do corpo. Isso limita o cálculo da dose efetiva, da
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maneira sugerida pela ICRP 60, a simulações teóricas. Métodos alternativos que relacionam
dose efetiva com energia depositada ou "dose integrada", têm sido sugeridos numa
tentativa resolver esse problema (Gosh & Gursky, 1992; Huda & Gkanatsios, 1997; Mânsson et
ai., 1993; McDonald et ai., 1996). Outro problema no cálculo da dose efetiva, é que os
fatores de peso, wr (derivados dos coeficientes de risco para órgãos e tecidos), foram
calculados para uma população generalizada (média de cinco países) de ambos os sexos
com distribuição típica de idades e taxas típicas de mortalidade e câncer. Como no caso
dos pacientes a faixa etária média é mais alta do que a população em geral (Rgura 12), o
valor de dose efetiva coletiva obtida para esse grupo tem os riscos superestimados. Mesmo
com essa série de problemas o UNSCEAR (1993) tem encorajado os países a realizar
estimativas da dose efetiva (coletiva) na esperança de poder avaliar osriscos,entre outros,
dos pacientes submetidos a exames radiológicos. Partindo desse princípio, estimou-se a dose
equivalente ponderada nos órgãos e tecidos, que não foram avaliados, em tomo de lO^Sv.
Nessa estimativa considerou-se que o fantoma foi irradiado em média, pelo feixe primário,
da fatia 8 a 24. A dose nos órgãos e tecidos dentro do feixe primário foi estimada utilizandose a distribuição desses órgãos e tecidos no fantoma (Golikov & Nikitin, 1989; Huda &
Sandison, 1984) e as tabelas de coeficientes que relacionam a dose no ar com a dose nos
órgãos (Drexler et ai., 1990). Essa quantidade (IOJISV), somada à quantidade determinada
anteriormente (37nSv), resulta em uma dose efetiva para um exame de tórax, projeções PA
e LAT, por volta de 47nSv. Indo mais adiante, pode-se verificar que, em estudos mais
abrangentes (NCRP, 1989), os exames de tórax contribuem com aproximadamente 6% da
dose efetiva coletiva resultante de todos exames radiológicos. Nesse caso, considerando-se
o total de exames de radiodignóstico (aproximadamente 5 milhões) realizados no município
de São Paulo e o percentual desse total referente a exames de tórax (40%), obtém-se uma
dose efetiva coletiva anual de aproximadamente 1.600Sv-homem. Considerando-se ainda,
os coeficientes de risco para efeitos estocásticos {por Sv de dose efetiva) de 0,05, 0,01 e
0,013 (ICRP, 1991), obtém-se estimativas de 80, 16 e 21 casos de câncer fatal, câncer não
fatal e efeitos hereditários severos, respectivamente, na população do município de São
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Paulo atribuídos ao diagnóstico por raios X. Em um estudo recente da incidência de câncer
no município de São Paulo [Mirra, 1999) realizado pelo Departamento de Epidemiologia da
Faculdade de Saúde Pública da USP e patrocinado por diversos órgãos governamentais
(Ministério da Sáude, Secretarias Estadual e Municipal da Saúde) e fundações, o número
total de casos de câncer em 1993 foi de aproximadamente 30 mil, sendo de 14,2 e 15,8 mil
casos as incídêcías masculina e feminina, respectivamente. Como a razão entre
mortalidade e incidência de câncer, apresentada pelo estudo para 1993, foi de 31,2%,
verifica-se que ocorrem aproximadamente 9,3mil mortes por ano devido a câncer no
município. As estimativas de morte por câncer atribuídas ao diagnóstico por raios X (80),
obtidas neste estudo, representariam pouco menos do que 1% do total de mortes por
câncer no município.
Na grande maioria das instituições incluídas neste estudo não foi possível determinar
as características (fabricante, filtração total, material do alvo, alimentação, sistema de
retificação) dos equipamentos de raios X. Em uma das salas, nem sequer a placa de
identificação do fabricante do equipamento, normalmente fixada no cabeçote, foi
encontrada. O desconhecimento dessas informações era generalizado, tanto por parte do
técnico radiologista do local como do responsável pelo setor. A situação se repete, um
pouco mais atenuada, em relação ao sistema de revelação. Nesse caso, as condições da
processadora e do conjunto tela-fime indicam uma manutenção mais rotineira, contudo em
nenhuma instituição o registro sobre manutenção dos equipamentos se encontrava
disponível no setor de radiologia. Outra constatação é que a decisão sobre o conjunto de
parâmetros a empregar na radiografia é, quase sempre, baseada na experência do
técnico com a operação daquele equipamento. Não há protocolos escritos, apenas listas
improvisadas contendo os conjuntos tensão-carga mais empregados.
Todos os hospitais avaliados neste estudo mostraram-se interessados nos resultados
de dose obtidos. Isso demonstra a carência desse tipo de informação e a necessidade de
implantação programas de garantia e controle de qualidade que avaliem com maior
freqüência a situação dos serviços responsáveis pela realização dos exames radiológicos.
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O principal objetivo deste estudo foi alcançado, na medida em que a contribuição
dos exames radioiógicos para a dose recebida pela população do município de São Paulo
foi determinada. Nesse sentido, o levantamento das doses absorvidas pelos pacientes
submetidos a radiografias torácicas em hospitais representativos do município teve papel
fundamental. Através dos resultados obtidos para esse tipo de exame, foi possível estimar a
dose efetiva coletiva recebida pela população devido à prática de exames radioiógicos.
É importante ressaltar que a determinação das doses absorvidas pelos pacientes
submetidos a outros tipos de exames radioiógicos permitirá uma avaliação mais segura dos
riscos provenientes do uso de raios X na medicina.
A falta de informações compiladas a respeito de instituições responsáveis pela
realização de exames radioiógicos, bem como de uma estimativa global do número de
exames radioiógicos realizados no município, indicam a necessidade de criação de um
cadastro unificado que reuna todas essas informações. Individualmente, em cada
instituição, observou-se também a falta de informações que caracterizassem o paciente e
os exames radioiógicos por ele realizados, deixando clara a necessidade de se criar um
cadastro padronizado de pacientes. Esse conjunto de atitudes permitirá uma avaliação
mais ampla e fiel da situação dos serviços responsáveis por exames radioiógicos e também
dos pacientes a eles submetidos. A partir dessa documentação, também as estimativas de
doses e riscos coletivos seriam aperfeiçoadas.
A distribuição dos valores de dose de entrada na pele para radiografias de tórax
(projeções PA e LAT), obtidas neste estudo, indica que podem ser adotados níveis de
referência diferenciados para o município de São Paulo, inferiores ao restante do país.
A grande variação nos valores de dose, sugere a possibilidade de sua redução.
Nesse sentido, as mudanças da técnica (kV e mA.s) e das condições de irradiação (filtração
e tamanho de campo) empregadas na realização dos exames são atitudes importantes.
Nesse processo de otimização de doses, a qualidade da imagem deve ser mantida, ou, se
possível, melhorada.
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As doses em órgãos e tecidos localizados na borda do feixe primário de radiação,
obtidas neste estudo, diferem consideravelmente dos valores obtidos pelas tabelas
resultantes dos cálculos por simulação de Monte Cario. Como as condições de irradiação
aqui relatadas se afastam do padrão normalmente utilizado nas simulações teóricas (por
exemplo, tamanho do campo no chassis=tamanho do filme), o uso de tais tabelas deve ser
realizado criteriosamente.
O cálculo da dose efetiva, da maneira sugerida pela ICRP 60, em situações práticas
e em grande escala, como a deste estudo, torna-se inviável. Esse fato aponta para a
necessidade de utilização de métodos experimentais alternativos, como a determinação
da energia depositada, na esperança de facilitar o cálculo da dose efetiva .
A variação, de até um fator 5, entre as doses dos pacientes com biótipo obeso e
infantil, submetidos a exames radiológicos de tórax, mostra a necessidade de se quantificar
doses em pacientes com diferentes biótipos para outros tipos de exames radiológicos.
Este estudo demonstrou a importância dos programas de intercomparação de doses
e técnicas utilizadas na realização dos exames radiológicos, pois permitiu situar uma
determinada instituição em relação às demais. Essa intercomparação colabora para que a
instituição identifique práticas incorretas na realização dos exames e que implemente
atitudes no sentido de corrigi-las.
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Como sugestão para futuros trabalhos, pretende-se:

-

Realizar uma estimativa de doses absorvidas por pacientes, devido a exames
radiológicos convencionais, em hospitais fora do município de São Paulo, se possível em
todo Estado.

-

Determinar, em um estudo mais amplo, a dose absorvida diretamente na pele de
pacientes reais submetidos a outros tipos de exames convencionais de radiodiagnóstico,
através de dosimetria termoluminescenfe.

-

Coletar em um número mais amplo de hospitais de todo o Estado, informações sobre os
valores dos parâmetros [tensão, carga, filtração do feixe, tamanho de campo, distância
foco-filme) empregados na realização dos exames radiológicos, verificando

a

autenticidade desses valores em uma amostra escolhida.

-

Avaliar doses internas, a partir dos valores de dose de entrada na pele, utilizando o
método de Monte Cario para simular condições mais realistas de irradiação.

-

Utilizar, ou desenvolver, métodos alternativos para estimar a dose efetiva.

-

Realizar um levantamento das doses absorvidas por crianças que realizam exames de
radiodiagnótico.
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ANEXO 1
CARTA DE SOLICITAÇÃO
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UNIVERSIDADE
INSTITUTO
Caixa Postal 66318
05315-970 - São Paulo, SP
E-mail:

DE

SÃO

DE
Telefone:
Telefax:

PAULO

FÍSICA
(55)(11)818-6993
(55)(11)818-6850
(55)(11)211-2742

"MBFREITAS@USPIF1.IF.USP.BR"
"EYOSHIMURA6USPIF1.IF.USP.BR"

05/10/99
Att: Dr. José da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO - Hospital TAL
Solicitação de Levantamento Dosimétrico
Somos pesquisadores do Laboratório de Dosimetria do Instituto de Física da USP e
nosso objetivo, pela presente carta, é solicitar uma autorização para que possamos realizar um
levantamento de doses de radiação recebidas pelos pacientes submetidos a radiografias de
tórax (projeções póstero-anterior - PA e lateral - LAT) realizadas em sua Instituição.
Neste trabalho, com duração aproximada de duas horas, necessitaremos de um técnico
radiologista do local e, é claro, de um equipamento de raios-X normalmente empregado nas
radiografias de tórax. Todo material necessário a avaliação, incluindo um simulador de
paciente (fantoma), será por nós fornecido. A Instituição não terá nenhum tipo de custo,
exceto um ou dois filmes de cada projeção, para verificar a qualidade da imagem. Após a
realização das medidas e avaliação dos resultados, enviaremos um relatório com os valores
obtidos.
É importante ressaltar que este levantamento não tem caráter de fiscalização e portanto
não poderá ser utilizado para tais fins. Nossa preocupação reflete uma tendência mundial, do
ponto de vista da proteção radiológica, em avaliar doses de radiação recebidas pelos pacientes
submetidos às exposições de origem médica. Estas informações fornecem um panorama da
situação atual, permitindo a criação de programas de controle e garantia de qualidade
eficientes.
Certos de que sua Instituição está preocupado com a qualidade de seus serviços e com
o bem-estar do seus pacientes, esperamos ser atendidos. Assim que recebermos sua
autorização (por telefone, fax, e-mail ou correio) entraremos em contato para agendarmos
uma visita em horário que não perturbe a rotina de sua Instituição.
Colocamo-nos a disposição,

Marcelo Baptista de Freitas
Prof. Dra. Elisabeth Mateus Yoshimura
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ANEXO 2
PLANILHA DE CONTROLE DE CAMPO

CONTROLE DE CAMPO
REC:

DATA:

/

/

1. INSTITUIÇÃO
NOME:

CATEGORIA:

ENDEREÇO:

CEP:

SETOR:

BLOCO:

ANDAR:

BAIRRO:

CIDADE:

TÉCNICO:

RESPONSÁVEL:

OUTRAS INFORMAÇÕES:

2.TUBO DE RAJOS-X
GERADOR-RETIF.:

FABR/MARCA/MOD:

FILAMENTO:

FILTRO:
mm de

CÚPULA- FABR/MARCA/MOD:

ÃNODO:

ALVO:

FOCO:

COLNADOR-FABR/MARCA/MOD:
INERENTE

mm de

ADICIONAL

OUTRAS INFORMAÇÕES:

3.TELA-FILME
FABR/MARCA/MOD:

CHASSI - FABR/MARCA/MOD:

TIPO:

GRADE:

VELOCIDADE:

REVELADOR -FABR/MARCA/MOD:

TAMANHO

# RADIOGRAFIAS/M ES:
TÓRAX:

OUTRAS INFORMAÇÕES:

GERAL:

4.RADI0GRAFIAS
TIPO:

kVp:

mA^:

Cpele(cmxcm):

FATIAS:

ENTRADA FATIAS: SAÍDA FATIAS:

TIPO:

kVp:

mA.s:

Cpelafcmxcm):

FATIAS:

ENTRADA FATIAS: SAÍDA FATIAS:

TIPO:

kVp:

ITIAA:

Cpele(cmxcm):

FATIAS:

ENTRADA FATIAS: SAÍDA FATIAS:

TIPO:

kVp:

mA*:

Cpefefcmxcm):

FATIAS:

ENTRADA FATIAS: SAÍDA FATIAS:

TIPO:

kVp:

mA*:

CpeJ«(cmxcm):

FATIAS:

ENTRADA FATIAS: SAÍDA FATIAS:

TIPO:

kVp:

mA.s:

Cps4e(cmxcm):

FATIAS:

ENTRADA FATIAS: SAÍDA FATIAS:

TIPO:

kVp:

mA^:

Cpe)e(cmxcm):

FATIAS:

ENTRADA FATIAS: SAÍDA FATIAS:

TIPO:

kVp:

IHAJ:

Cpela(cmxcm):

FATIAS:

ENTRADA FATIAS: SAÍDA FATIAS:

TIPO:

kVp:

mA^:

Cpele(cmxcm):

FATIAS:

ENTRADA FATIAS: SAÍDA FATIAS:

Ks):

t(s):

m-

t(s):

Ks):

«s):

Ks):

t(s):

Ks):

KmA):

l(mA):

KmA):

l(mA):

l(mA):

KmA):

KmA):

l(mA):

l(mA):

DFP(cm):

# RADIOGRAFIAS:

DFP(cm):

# RADIOGRAFIAS:

DFP(cm):

«RADIOGRAFIAS:

DFP(cm):

«RADIOGRAFIAS:

DFP(cm):

«RADIOGRAFIAS:

DFP(cm):

«RADIOGRAFIAS:

DFP(cm):

«RADIOGRAFIAS:

DFP(cm):

« RADIOGRAFIAS:

DFP(cm):

«RADIOGRAFIAS:

DFF(cm):

DFt(cm):

DFF(cm):

DFKcm):

DFF(cm):

DFKcm):

DFF(cm):

DFKcm):

DFF(cm):

DFKcm):

DFF(cm):

DFKcm):

DFF(cm):

DFl(cm):

DFF(cm):

DFI(cm):

DFF(cm):

DFKcm):
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ANEXO 3
RELATÓRIO FINAL DE DOSES

UNIVERSIDADE
INSTITUTO
Caixa Postal 66318
05315-970 - São Paulo, SP
E-mail:

DE S Ã O P A U L O
DE
FÍSICA
Telefone:
Telefax:

(55) (11)818-6993
(55)(11)818-6850
(55)(11)211-2742
"EY0SHIMURA@USPIF1.IF.USP.BR"
"MBFREITAS@USPIF1.IF.USP.BR"

01/03/00
Att: Dr. José da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO - Hospital TAL
Relatório das doses absorvidas em radiografias de Tórax (projeções PAeLATí
INSTITUIÇÃO:
Hospitalal TAL
Rua dos Desamparados, 274- Esperança
Radiologia - rondar, solai-16/12/99
Responsável: Sra Maria
Técnico Radiologista: Sebastião

EQUIPAMENTO DE RAIOS-X:
Marca: VM1Compacto
Modelo: 500 SE
Série:
Sala:I

TÉCNICA (VALORES NOMINAIS):
Projeção: póstero-anterior PA
tensão (kVj): 71
Carga (mA.s): 16
Distância foco-pele DFP (cm): 131
Distância foco-filme DFF (cm): 158
Tela-Filme: Kodak-Lanex Regular
filme.FOTOMED

Projeção: lateral LAT
tensão (kVf): 77
carga (mA.s): 60
distânciafoco-pele DFP (cm): 118
distânciafoco-filme DFF (cm): 158
Tela-Filme: Kodak - Lanex Regular
filme.IBF-Medix

DOSES DE ENTRADA NA PELE (DEP):

projeção PA:
projeção LA T:

valores de referência* (mOy) em junção
da velocidade nominal do filme
600
400
200
0,13
0,2
0,4
0,5
0,75
1,5

0,37 mOy
1,96 máy

* Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária n°453, de 1 de junho de 1998 (Ministério da Saúde).
OBS.: Este relatório nãotemefeito para fins de fiscalização
Metodologia utilizada:
Freitas, M. B. and Yoshimura, KM."Methoablogy for evaluation of doses to patients in thoracic
radiological examination " 4tk Meeting on Nuclear Applications, Poços de Caldas /MG.
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ANEXO 4
PROJETO DO PORTA-DOSÍMETRO
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