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RESUMO 
 

O número de procedimentos invasivos utilizando a Radiologia Intervencionista vem 
aumentando significativamente nos últimos anos. Este fato é decorrente de vários 
fatores, como por exemplo, o envelhecimento da população e o aumento da população 
obesa, que tem reflexos imediatos no número de câncer e doenças vasculares, o 
aumento no índice de alcoolismo e de hepatite, que proporcionam aumento de cirroses, 
entre outros. Algumas especialidades médicas já se apropriaram desta prática, em 
especial, a angiologia, a cardiologia, a hepatologia e a neurologia. A Radiologia 
Intervencionista, entretanto, pode envolver doses elevadas de radiação e longos tempos 
de exposição, sendo considerada, atualmente, a prática radiológica de maiores 
exposições médicas e ocupacionais, com a possibilidade de eventos determinísticos, 
além dos estocásticos, podendo provocar assim necroses, eritemas, epilação e câncer. 
Neste contexto, os estudos e recomendações internacionais apontam para a necessidade 
de revisão dos níveis de referência, desenvolvimento de metodologias para dosimetria 
de pacientes e equipe, otimização dos fatores que influenciam na dose, a exemplo de 
filtração, colimação e retificação, desenvolvimento e aplicação de ferramentas de 
controle de qualidade e treinamento em proteção radiológica para os envolvidos em 
Radiologia Intervencionista. No Brasil, o levantamento bibliográfico indicou dez 
publicações abordando este tema, sendo que, três tratam dos aspectos técnicos relativos 
ao desempenho dos equipamentos, quatro de exposições ocupacionais, duas das 
exposições médicas e uma revisa aspectos gerais da radiologia intervencionista. Mesmo 
as publicações tendo relatado estudos que foram realizados através da avaliação de 
alguns equipamentos, os resultados indicam altas exposições ocupacionais e médica, 
baixa qualidade da imagem e necessidade de implantação de programas de garantia de 
qualidade. Vale ressaltar que nenhum dos estudos avaliou de forma completa o 
procedimento, incluindo as questões da legislação vigente, as exposições e o 
desempenho do equipamento. Além dos poucos trabalhos publicados, tem-se a 
inexistência de legislação específica sobre o tema, pois a Portaria Federal SVS/MS 
453/98, aborda apenas as questões gerais de fluoroscopia. Assim, a inexistência de 
estudos mais amplos sobre a realidade dos procedimentos de Radiologia 
Intervencionista, bem como de informações mais completas dos procedimentos, 
demandam a realização de novos estudos, principalmente neste momento em que a 
ANVISA, está atualizando a Portaria SVS/MS 453/98, sendo possível que os resultados 
dos estudos sejam utilizados com subsídios para aspectos técnicos da nova versão da 
norma brasileira. Então, com a perspectiva de contribuir para suprir uma lacuna do 
conhecimento na Física Médica brasileira, bem como da legislação, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar serviços de radiologia intervencionista em dois estados, Bahia e 
Santa Catarina, para caracterizar as tecnologias e práticas utilizadas, bem como a 
situação de risco para os pacientes e trabalhadores, propondo requisitos técnicos e 
protocolos de testes, adequados à realidade encontrada, sem perder a perspectiva dos 
padrões e recomendações internacionais, bem como desenvolver o MARPE, uma 
ferramenta para auditoria e gerenciamento de risco, a partir da adaptação de uma 
metodologia desenvolvida para auditorias de serviços de radiodiagnóstico, validando-a 
em 20 salas de procedimentos de radiologia intervencionista de 16 serviços nos dois 
estados brasileiro. Os resultados obtidos mostraram que nenhum serviço cumpria os 
requisitos mínimos da legislação vigente e mesmo se alguns requisitos básico e 
indispensável de segurança, não fossem considerados, apenas 5 (25%) das salas 
avaliadas estavam em situação de risco potencial efetivo aceitável.  
Palavras Chaves: Radiologia Intervencionista, Física Médica e Risco. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
The number of invasive procedures using interventional radiology has increased 
significantly in recent years. This fact is due to several factors, such as the aging 
population, the increased of obese population, which has immediate effects on the 
number of cancer and vascular diseases, the increased of incidence rate of alcoholism 
and hepatitis, which provide increased of cirrhosis, among others. Some medical 
specialties use this modality very often, in particular, the angiology, the cardiology, the 
hepatology and the neurology. The Interventional Radiology, however, can involve high 
doses and long exposure times, being considered currently the radiology practice of 
largest medical and occupational exposures, with the possibility of, not only stochastic, 
but also deterministic events, such as necrosis, erythema, epilation and cancer. In this 
context, the international studies indicate the need to revise the reference levels, to 
develop methodologies for dosimetry of patients and staff, including continuously 
optimization of dose parameters, such as filtration, collimation and rectification, to 
develop quality control tools and training in radiation protection for those involved in 
Interventional Radiology. In Brazil, the literature indicated ten publications addressing 
this topic, and three deal with the technical aspects of equipment performance, four of 
occupational exposures, medical exposures of two and a review general aspects of 
interventional radiology. The publications have reported studies that were performed by 
evaluating a maximum of two equipment, with results indicating high medical and 
occupational exposures, low image quality and the need to implement quality assurance 
programs. It is noteworthy that no studies have examined thoroughly the procedure, in 
others words, exposures and equipment performances, and they were restricted to one 
service. On the other hand, besides the few papers published, there is no specific 
legislation on the country, because the Federal Regulation SVS/MS 453/98 only 
addresses the general issues of fluoroscopy. Thus, the lack of studies about the reality of 
Interventional Radiology procedures, as well as more complete information of the 
procedures, require the new studies, especially now that the National Agency of 
Sanitary Surveillance - ANVISA is updating the Federal Regulation SVS/MS 453/98. 
Then, aiming to help filling a gap of knowledge in Medical Physics in Brazil and at 
Brazilian legislation, the objective of this study was to evaluate interventional radiology 
services in two states, Bahia and Santa Catarina, to characterize the technologies and 
practices used and the risk to patients and workers, proposing technical requirements 
and testing protocols, adequate to the actual situation, without losing the perspective of 
international standards and recommendations, as well as to develop the of Effective 
Potential Risk Assessment Model (EPRAM), a tool for auditing and risk management, 
that is an adaptation of a methodology for auditing radiology services, and to validate it 
in 20 rooms of interventional radiology procedures of 16 services in two Brazilian 
states. The results showed that no services meet the minimum requirements of the law 
and, even if some basic and essential requirements for safety were not considered, only 
5 (25%) of the rooms were at potential effective risk acceptable. 
Keywords: Interventional Radiology, Medical Physics and Radiation Risk 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A partir da descoberta dos raios X, em 8 de novembro de 1895, por Wilhelm 

Conrad Roentgen, as aplicações das radiações ionizantes foram incorporadas, 

rapidamente, às práticas médicas. Esta nova tecnologia representou um avanço na 

condução dos diagnósticos e tratamentos médicos, pois, até então, não era possível a 

visualização do interior do corpo humano de forma não invasiva (CARNEVALE, 

2006). 

Já no ano seguinte à descoberta dos raios X, em 1896, Thomas Edison, 

desenvolveu a fluoroscopia, um tipo de exame de raios X, que permitia a visualização 

dos órgãos internos em tempo real, realizando estudo dinâmico da anatomia e fisiologia 

do corpo humano (MOULD, 1995).  

Neste contexto, de avanços das aplicações dos raios X para fins médicos, surgiu 

em 1927, a radiologia intervencionista, que corresponde às intervenções diagnósticas 

e/ou terapêuticas guiadas por acesso percutâneo ou outro acesso usando imagem 

fluoroscópica (LUZ, CANEVARO, FERREIRA, & CAMPOS, 2007). 

O primeiro procedimento de radiologia intervencionista foi a técnica da 

angiografia, realizada pelo médico português Antonio Egas Moniz, que combinou o uso 

dos raios X com um meio de contraste, para visualizar os vasos sanguíneos, 

conseguindo localizar neoplasias e hematomas no cérebro. (CARNEVALE, 2006). 

Na busca pelo aprimoramento da técnica angiográfica, o médico alemão Werner 

Forssmann, em 1929, criou a técnica do cateterismo cardíaco ao introduzir um cateter 

numa veia de seu próprio braço direito até o átrio direito do seu coração, comprovando 

o trajeto do cateter com um equipamento de raios X.  Em 1940, André Cournand e 

Dickinson Richards Jr ampliaram a técnica do cateterismo cardíaco, realizando estudos 

hemodinâmicos do coração (NASSER, CARDOSO, & SILVA, 2011).    

Entretanto, até 1950, o acesso às veias e artérias nas técnicas intervencionistas 

era realizado através da dissecação de tecidos moles e punção direta dos vasos com um 

cateter angiográfico (NASSER, CARDOSO, & SILVA, 2011).  

Somente em 1953, o médico Seldinger propôs uma técnica de acesso percutâneo, 

com o uso de agulha, fio-guia e cateter, na qual a partir de uma punção vascular era 

possível acessar qualquer parte do organismo humano com o auxílio de guias de 

imagem. Assim, até a década de 1960, as técnicas intervencionistas descritas consistiam 

apenas na evolução da angiografia diagnóstica (CARNEVALE, 2006). 



   2 
 

 
 

Contudo, a radiologia intervencionista teve sua história consolidada em 1964 

quando o Dr. Charles T. Dotter utilizou um fio-guia e cateteres de teflon co-axiais para 

dilatar uma estenose de artéria femoral superficial garantindo assim o caráter 

terapêutico das técnicas intervencionistas (ROSCH, FREDERICK, & KAUFMAN, 

2003). 

 Embora o termo radiologia intervencionista só tenha sido introduzido na 

literatura pela primeira vez por Alexander Margulis em um editorial do American 

Journal of Roentgenology na edição de março 1967, o intervencionismo teve seu início 

em 1927 com o desenvolvimento da técnica angiográfica, conforme citado 

anteriormente (ROSCH, FREDERICK, & KAUFMAN, 2003). 

Vale salientar que, atualmente, considera-se radiologia intervencionista os 

procedimentos com objetivos predominantemente terapêuticos guiados por acesso 

percutâneo, nos quais as intervenções teriam como guia de imagem usualmente raios X 

fluoroscópico, mas podendo ser também realizado por tomografia computadorizada ou 

imagem de ressonância magnética (WHO, 2000). 

A radiologia intervencionista tem se consolidado, na atenção à saúde, como uma 

das principais ferramentas de diagnose e terapia (IAEA, 2010) (WHO, 2000), tendo em 

vista sua aplicabilidade em áreas nas quais aparecem como as primeiras causas de 

mortalidade o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a doença isquêmica do coração 

(infarto agudo do miocárdio) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).   

A frequência, a complexidade e a diversidade dos exames radiológicos 

intervencionistas têm aumentado significativamente nos últimos anos (CANEVARO, 

2009). Dentre alguns aspectos que favorecem este aumento, está a mudança na 

incidência de doenças, o envelhecimento da população e o aumento da população obesa, 

que tem reflexos imediatos na ocorrência de doenças vasculares e câncer, além do 

aumento no índice de alcoolismo e hepatite C, que proporcionam o aumento de cirroses. 

A radiologia intervencionista também tem sido muito utilizada em caso de acidentes 

com trauma como parte do trabalho de emergência, pois a técnica é muito eficiente para 

interromper sangramentos excessivos (DENDY, 2008). 

Do ponto de vista técnico, a sofisticação dos equipamentos, além do constante 

desenvolvimento das técnicas utilizadas nos procedimentos intervencionistas, são os 

aspectos que vem favorecendo a aumento do uso destes procedimentos (DENDY, 2008) 

(CANEVARO, 2009). 
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Dentre as principais vantagens da radiologia intervencionista estão: a realização 

da técnica com pequena incisão cirúrgica, eficácia do procedimento, diminuição do 

tempo de internação, o que favorece a minimização da exposição a infecções 

hospitalares, além de redução dos custos (CANEVARO, 2009). 

Contudo, a radiologia intervencionista envolve altas doses, longos tempos de 

exposição, altas taxas de dose e um grande número de aquisição de imagens. Por isso é 

considerada a prática radiológica que promove as maiores doses a pacientes e 

profissionais, podendo produzir lesões radioinduzidas graves dentre outros danos 

(VAÑÓ, SANCHEZ, & FERNANDEZ, 2009) (PADOVANI & QUAI, 2005) 

(CANEVARO, 2009) (ROSCH, FREDERICK, & KAUFMAN, 2003). 

Devido a sua importância para a saúde pública, caso a radiologia 

intervencionista não seja utilizada com efetividade e segurança, além de não ter a 

resolutividade necessária, salvando e/ou aumentando a expectativa de vida, pode trazer 

sérios danos aos pacientes e trabalhadores, conforme descrito em estudos realizados em 

diversos países, visto que os riscos em radiologia intervencionista são maiores que os 

riscos nos demais procedimentos radiológicos, tais como a mamografia, a fluoroscopia, 

a radiografia e a tomografia (ICRP85, 2000) (KOENIG, WOLFF, METTLER, & 

WAGNER, 2001) (VAÑÓ, et al., 1998) (CANEVARO, 2009). 

Como forma de contribuir para a redução dos riscos e a maximização dos 

benefícios, os organismos internacionais tem realizado importantes publicações sobre 

radiologia intervencionista nos últimos anos (IAEA, 2010) (IAEA, 2009) (WHO, 2000) 

(ICRP85, 2000). Essas recomendações trazem como uma das principais recomendações 

a necessidade da implantação de programas de garantia de qualidade, bem como a 

realização de auditorias periódicas, das autoridades reguladoras e dos próprios gestores 

dos serviços (IAEA, 2010) (PEARSON, ROGERS, & MOSS, 2001).  

Entretanto, as propostas apresentadas até o momento, avaliam os serviços com 

seus equipamentos e práticas, utilizando principalmente a metodologia clássica de uma 

lista de indicadores que são classificados em conformes e não conformes ou avançam 

metodologicamente, como a proposta de Pearson (PEARSON, ROGERS, & MOSS, 

2001) (NAVARRO M. , 2012), mas não conseguem agregar as informações da 

avaliação em um único indicador, possibilitando a comparabilidade interna e externa 

dos serviços avaliados, nem a construção da historicidade das avaliações, contribuindo 

com as ações de gerenciamento de riscos, que se antecipam ao acontecimento dos 

problemas e não apenas resolvem os problemas depois de instalados. 
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Com a perspectiva de contribuir com as ações de gerenciamento de riscos, Navarro 

(2010) desenvolveu o Modelo de Avaliação de Risco Potencial (MARP) que é uma 

forma de operacionalizar as auditorias dos serviços de radiologia, apresentando os 

resultados de forma simples e prática, para serem utilizadas pelos diversos atores do 

gerenciamento de riscos. Contudo, o MARP necessita de complementações para ser 

aplicado em outras áreas, que não as validadas no referido estudo, principalmente no 

sentido de garantir um modelo genérico que, teoricamente, possa ser aplicado em 

diversas áreas, garantindo a comparabilidade dos riscos potenciais, para que os gestores 

possam tomar decisões sobre as prioridades de ações (NAVARRO M. , 2012). 

Por outro lado, no Brasil, além dos poucos trabalhos publicados sobre Radiologia 

Intervencionista, tem-se a inexistência de legislação específica sobre o tema, pois a 

Portaria Federal SVS/MS 453/98 aborda apenas as questões gerais de fluoroscopia. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de avaliação de riscos 

potenciais e validar em serviços de hemodinâmica de dois estados brasileiros, Bahia e 

Santa Catarina, tendo como referência a Portaria MS 453/98 e as principais 

recomendações internacionais, visando caracterizar as tecnologias e práticas utilizadas, 

a situação de risco para os pacientes e trabalhadores, propondo requisitos técnicos e 

protocolos de testes, adequados à realidade encontrada, bem como uma metodologia 

que possa tornar comparável as avaliações e/ou auditorias entre os serviços e entre estes 

e outros procedimentos radiológicos, possibilitando assim o estabelecimento de 

prioridades nas ações de gerenciamento de riscos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 ASPECTOS GERAIS DA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

2.1.1 Procedimentos Intervencionistas 

 

Os procedimentos intervencionistas podem ser agrupados em três grandes 

grupos: a Cardiologia Intervencionista, a Neurorradiologia e a Radiologia Geral 

Intervencionista. Esses agrupamentos envolvem diversas especialidades médicas, além 

da Cardiologia e Neurologia que concentram o maior número de procedimentos, a 

exemplo da Angiologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Urologia, Pneumologia, 

Ortopedia e Pediatria (WHO, 2000). 

Pode-se também classificar os procedimentos por área anatômica, em 

procedimentos torácicos, abdominais, cerebrais e de membros (IAEA, 2010).  

Dentre os procedimentos abdominais, os principais são a drenagem biliar, o 

implante de endoprótese aorta-abdominal, a fistulografia renal, a quimioembolização 

renal, a arteriografia renal e a angioplastia renal, sendo a drenagem biliar (DB), que 

consiste na drenagem do fígado quando há uma obstrução dos dutos biliares, o mais 

frequente desses. 

 Os procedimentos cardíacos são os de maior ocorrência dentre os procedimentos 

torácicos, podendo ser a ablação por radiofrequência, a aortografia, a cavografia, a 

valvuloplastia, a arteriografia da carótida, a angiografia coronariana (AC), a PTA 

(Percutaneous Transluminal Angioplasty) e a PTCA (Percutaneous Transluminal 

Coronary Angioplasty). Os três últimos são os mais frequentes na categoria torácica.  

A angiografia coronariana consiste num método que utiliza meio de contraste 

para visualizar a luz vascular, permitindo a investigação de lesões vasculares ou 

neoplasias, com função diagnóstica e terapêutica. O PTA é uma técnica que tem o 

objetivo de dilatar o lúmen arterial no local de uma estenose ou oclusão das artérias, 

enquanto que o PTCA consiste na adaptação da técnica PTA às artérias coronarianas 

(CARNEVALE, 2006). 

Os principais exames cerebrais são a arteriografia cerebral, a angiografia 

cerebral e a embolização de aneurismas (EMB), que é a técnica mais frequente dentre os 

procedimentos cerebrais. 
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A embolização tem por finalidade a criação de uma trombose arterial proposital 

com o objetivo de impedir a irrigação sanguínea à região de interesse. É especialmente 

útil para tratar tumor cancerígeno ou aneurismas. Após punção percutânea da artéria, 

introduz-se o cateter e administra-se o material de embolização que, em geral, são 

partículas sólidas, com o propósito de obstruir a luz do vaso, sobre controle 

angiográfico. 

As técnicas de membros mais frequentes são a angiografia de membros e a 

angioplastia periférica. Dentre essas, a de maior ocorrência é a arteriografia de membros 

(ART), que tem por objetivo tornar opaco com contraste as artérias dos membros a fim 

de visualizar anomalias. Apesar do desenvolvimento de métodos diagnósticos não 

invasivos para a avaliação do leito arterial, a exemplo da angiorressonância e da 

angiotomografia, a arteriografia continua sendo um método muito utilizado para o 

diagnóstico e planejamento cirúrgico das doenças arteriais. 

  A radiologia intervencionista também pode ser categorizada em procedimentos 

vasculares e não vasculares. Por procedimento vascular entendem-se aqueles que estão 

relacionados especificamente ao sistema circulatório (CARNEVALE, 2006).  

Os principais procedimentos intervencionistas vasculares são: angioplastia, 

embolização percutânea, quimio-embolização, extração de corpo estranho, oclusão 

vascular, escleroterapia percutânea, implantação de endoprótese e neuro-intervenções. 

Já os principais procedimentos intervencionistas não-vasculares são: os 

broncopulmonares, os gastrointestinais, os geniturinários e os procedimentos do sistema 

músculo esquelético (WHO, 2000). 

Os procedimentos vasculares são realizados por acesso percutâneo. O passo 

inicial para qualquer procedimento intervencionista vascular é o estabelecimento da via 

de acesso. Uma artéria é selecionada de modo a garantir algumas vantagens que 

contribuirão para o sucesso do procedimento, a exemplo da facilidade de punção pelo 

bom calibre da artéria, do calibre adequado à introdução de materiais diversos e do 

conforto de posição para o paciente (CARNEVALE, 2006). 

 Uma agulha apropriada deve ser selecionada para realizar a punção arterial, 

cujos elementos básicos de uma agulha são o estilete, a cânula e a camisa externa de 

teflon. Há agulhas de diversos formatos de acordo com a função, sendo as mais usuais a 

Seldinger, Potts, Amplatz, Butterfly, Jelco e Chiba. 

As técnicas de punção baseiam-se na técnica desenvolvida por Seldinger através 

da tríade agulha/fio-guia/cateter. Um anestésico local é administrado, em seguida 
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procede-se a incisão da pele com a agulha, retira-se o componente interno perfurante e o 

componente externo é recuado para se obter fluxo sanguíneo. O fio-guia é introduzido e 

conduzido por um guia de imagem, em geral fluoroscopia. Os fios-guia, cordas guia ou 

simplesmente guias, são os elementos que dão sustentação ao avanço do cateter. Um 

cateter é então introduzido sobre o fio-guia. Se houver necessidade de troca de cateteres 

durante o procedimento, a fim de proteger a artéria puncionada de hematomas ou 

fibroses, usa-se um introdutor arterial. Os introdutores são bainhas plásticas constituídas 

de um tubo de paredes finas, nos quais, em geral, há uma válvula hemostática distal 

unidirecional em sua extremidade (CARNEVALE, 2006).  

Nos procedimentos intervencionistas não vasculares, os materiais utilizados são 

agulhas finas para punção aspirativa, guias de baixo perfil e com rigidez de corpo, kits 

de punção biliar, drenos, cestas para extração de cálculos, stents adaptados à via biliar, 

stents adaptados ao esôfago, cólon e materiais esclerosantes (CARNEVALE, 2006). Os 

stents são dispositivos que tem por função manter a luz vascular aberta, contudo houve 

uma adaptação dos stents originais às diversas especialidades com funções similares. 

Outro produto utilizado pela técnica intervencionista que merece atenção 

especial é o meio de contraste, que são substâncias radiodensas capazes de melhorar a 

definição das imagens obtidas nos exames, diferenciando os contornos dos tecidos. 

Podemos classificar os meios de contraste quanto à absorção de raios X em 

radiotransparente, aqueles que absorvem menos raios X, e radiopacos, aqueles que 

absorvem mais raios X. Em geral, utiliza-se agentes de contraste de alto número 

atômico, bário ou iodo, a fim de garantir a radiopacidade (CARNEVALE, 2006). 

A escolha adequada do meio de contraste é um dos fatores que podem contribuir 

para reduzir a dose no paciente, pois pode permitir a realização de exames em condições 

de menor exposição sem perda da qualidade da imagem (WHO, 2000). Contudo, deve-

se avaliar o risco-benefício na administração dos agentes de contraste, pois, estes 

representam um fator de risco para lesões renais agudas (GOLDFARB, 

McCULLOUGH, McDERMOTT, & GAY, 2009). 
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2.1.2  Equipamentos Emissores de raios X  

 
A Radiologia Intervencionista (RI), em geral, utiliza as imagens fluoroscópicas 

como guia de imagem, tendo os equipamentos mais antigos o formato em L (Figura 2.1) 

e os mais modernos de arco C (Figura 2.2).  

 

 

              Figura 2.1- Equipamento fabricado em 1984, com braço em L. 
 

 

 

                Figura 2.2 - Equipamento fabricado em 1999, com arco C. 
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Os equipamentos de raios X para intervencionismo são mais complexos e de alto 

custo, quando comparado com os equipamentos de raios X para radiologia convencional 

ou fluoroscopia. Em alguns modelos, são utilizados dois tubos de raios X em conjunto 

com o sistema intensificador de imagem do equipamento de fluoroscopia acoplados em 

dois arcos C, formando um sistema biplanar (Figura 2.3). 

 

 

           Figura 2.3 - Equipamento produzido em 2010, biplanar. 
 

 Os principais componentes dos equipamentos utilizados em RI são: o gerador de 

alta tensão, o cabeçote, o receptor de imagem, o painel de controle e a mesa do paciente. 

A seguir serão descritos o funcionamento e as principais características de cada um dos 

componentes. 

 

Figura 2.4 - Ilustração de um equipamento para radiologia intervencionista. 
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O gerador de alta tensão tem por finalidade modificar a tensão e a corrente de 

entrada da rede elétrica, proporcionando uma tensão de pico necessária à produção dos 

raios X. Tem como partes principais o transformador de filamento, o transformador de 

alta tensão e os retificadores.  

 O transformador de alta tensão eleva a tensão da ordem de volts à de quilovolts. 

Contudo, como os transformadores operam, exclusivamente, em corrente alternada e o 

tubo de raios X necessita de um fluxo de elétrons em uma única direção, ou seja, uma 

corrente contínua, retificadores são acoplados ao sistema. 

O gerador de alta tensão alimenta o tubo de raios X com três possibilidades de 

sistemas: monofásico, trifásico ou de alta frequência. Como o sistema monofásico 

possui menor eficiência na produção de raios X, quando comparados aos outros 

sistemas, produzindo mais fótons de baixa energia, não são utilizados nos equipamentos 

de radiologia intervencionista, devido à elevação das doses nos pacientes. 

Também com o objetivo de reduzir as doses no paciente e melhorar a qualidade 

da imagem, o gerador de alta tensão possibilita a fluoroscopia pulsada. Na fluoroscopia 

contínua, o equipamento produz raios X, continuamente. Como o monitor apresenta a 

imagem com uma taxa de 30 FPS (Frames per Second) cada imagem é mostrada por 33 

ms (1/30s), o que pode causar borramento por movimento além de expor o paciente 

desnecessariamente nesse período (CANEVARO, 2009).  

Então, para melhorar a qualidade da imagem e reduzir a exposição dos 

pacientes, os equipamentos de RI utilizam sistemas de alta frequência, com fluoroscopia 

pulsada, produzindo raios X através de uma série de pequenos pulsos na faixa de 1 a 20 

ms, reduzindo o borramento da imagem e a exposição do paciente (BUSHBERG, 

SEIBERT, LEIDHOLDT JR, & BOONE, 2012). 

Como pode ser observado na Figura 2.5, o sistema de alta frequência com feixe 

pulsado, produz pulsos de raios X, tendo cada pulso pequena oscilação/ripple, devido 

ter sido produzido com alta frequência.  
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Figura 2.5 - Sistema de alta frequência com feixe pulsado. 
 

A fluoroscopia pulsada é utilizada para visualizar o procedimento, denominado 

modo fluoro (Figura 2.6) e para a aquisição das imagens, que é denominado modo cine 

(Figura 2.7). Como pode ser observado, as taxas de dose são bem menores que as taxas 

de dose por pulso, especialmente no modo cine onde esta diferença chega a quase dez 

vezes.  

 

 

Figura 2.6 - Modo fluoroscopia. 
 

No modo cine, os pulsos são mais intensos, que no modo fluoro, entretanto mais 

curtos e espaçados. A Figura 2 mostra também que a taxa de dose de 533 mGy/min (0,5 

Gy/min) , com taxa de dose por pulso de 4,6 Gy/min,  representa a possibilidade de 

elevadas exposições dos pacientes e intensidade tão elevada, que não seria possível 

utilizar caso o feixe fosse contínuo e não pulsado. 

 



   12 
 

 
 

 

Figura 2.7 - Modo Cine. 
 

 O Tubo de raios X, que pode ser de vidro ou metal, está contido no cabeçote que, 

por sua vez, está acoplado ao sistema de colimação e ao medidor de produto dose área, 

estando esse conjunto fixado em uma das extremidades do braço do equipamento 

(WHO, 2000).  

 

Figura 2.8 - Cabeçote com tubo de raios X, colimadores e medidor de PKA. 
 

 Para procedimentos intervencionistas, o tubo de raios X deve ter um anodo de 

aproximadamente 15 cm, com espessura de 5 cm, e capacidade calorífica de pelo 

mínima 1 MHU. Já o catodo deve ser desenhado para magnificação e obtenção de 

radiografias seriadas. O ponto focal deve ter entre 0,3 mm e 1,0 mm para permitir 

amplificação radiográfica e a potência, para equipamentos fixos, deve ser no mínimo de 

80 kW.  

O receptor de imagem é o local onde os raios X são transformados em sinais que 

serão enviados aos monitores e visualizados em imagens fluoroscópicas. Existem dois 
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tipos de sistemas receptores de imagens, os que utilizam a tecnologia analógica de 

intensificação de imagem (Image Intensifier – II) e os sistemas digitais que utilizam o 

painel plano (Flat Panel ou Flat Detector - FD), mostrados na Figura 2.9.  

 

           

       Figura 2.9 - Receptores tipo intensificador de imagem (II) e painel plano (FD)   
 

Os intensificadores de imagens, aumentam a iluminação para a visualização da 

imagem com alto brilho, que depende da anatomia do paciente, da tensão de pico (kVp) 

e da corrente no tubo (mA). Os raios X que saem do paciente e incidem sobre o fósforo 

de entrada do II, são convertidos em luz visível que ilumina o fotocatodo, emitindo 

elétrons que são acelerados para o anodo. O número de elétrons emitidos é proporcional 

à intensidade dos raios X incidentes. A interação dos elétrons com o fósforo de saída 

produz uma considerável quantidade de luz. O fósforo de saída está acoplado, 

diretamente, ao sistema de monitoração da imagem. O tubo da câmera de televisão está 

acoplado ao fósforo de saída do intensificador de imagem, e converte a imagem em luz 

que é enviada através de um sinal elétrico para o monitor da televisão onde a imagem é 

reconstruída.  O intensificador de imagem e o monitor de televisão são fundamentais na 

determinação da resolução espacial do equipamento, por exemplo, um intensificador de 

imagem de 23 cm e um sistema de televisão de 525 linhas proporciona uma resolução 

espacial de 1 pl/mm.  

Nos sistemas digitais, são utilizados arranjos de transistores de película fina 

(Thin Film Transistor – TFT) que, dependendo do material utilizado, pode ser um 

sistema digital direto ou indireto. O sistema digital direto utiliza o selênio amorfo                

(a-Se) para transformar a energia do raio X incidente diretamente em sinal elétrico, 

enquanto os sistemas indiretos utilizam em geral o iodeto de césio (CsI) para converter 

os raios X em luz e, em seguida, utilizar o silício amorfo (a-Si) para converter a luz em 

sinal elétrico. 
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 O painel de controle permite controlar os movimentos da mesa, do receptor de 

imagem, os sistemas de intensificação, filtros, intensidade da fluoroscopia (baixo, 

médio e alto) e o número de pulsos do feixe (FPS). 

 

 

Figura 2.10 - Painel de controle. 
                                

 

A mesa do equipamento é deslizante, com baixa atenuação e deve ser côncava 

para o conforto do paciente, além de possuir saiote protetor para a equipe e dispositivo 

para imobilização do paciente. Ligado a mesa, o pedal possibilita o acionamento do 

feixe de raios X, nos modos fluoroscopia, cine e subtração digital.  

 

2.2 GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS DA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

Desde as aplicações das radiações ionizantes para fins médicos, científicos ou 

industriais se fez necessário a definição de grandezas e unidades radiológicas.  

As entidades radiométricas se classificam em grandezas dosimétricas, grandezas 

limitantes e grandezas operacionais. O estabelecimento das quantidades dosimétricas e 

suas respectivas unidades são elementos fundamentais da proteção radiológica.  

As grandezas dosimétricas estão associadas à quantidade de radiação que um 

material foi submetido ou absorveu e algumas podem ser medidas diretamente,enquanto 

outras podem somente ser estimadas a partir de construções teóricas.  

Genericamente, usa-se a expressão dose para: dose absorvida, dose efetiva, dose 

equivalente ou dose comprometida a depender do seu contexto. De modo genérico, dose 

é uma grandeza física que avalia a quantidade de energia envolvida na radiação seja ela 

de transmissão ou de deposição (ATTIX, 1986). 
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  No que concerne às unidades, consideramos as unidades radiológicas baseadas 

nas resoluções da ICRU (ICRU, 2005)  

Assim, as principais grandezas dosimétricas de interesse para a radiologia 

intervencionista serão descritas abaixo.  

 

2.2.1 Exposição 

A exposição, X, é o valor absoluto da carga total dos íons de mesmo sinal, 

produzidos no ar, quando todos os elétrons, liberados pelos fótons do feixe de radiações 

ionizantes, são completamente parados no ar. 

A exposição é uma quantidade dosimétrica para a radiação eletromagnética 

ionizante, baseada na capacidade da radiação em produzir ionização no ar. Assim, essa 

quantidade só está definida para a radiação eletromagnética ionizante (raios X ou raios 

γ) produzindo interações no ar.  

A unidade de exposição no SI é o C/kg, sendo ainda muito utilizada a antiga 

unidade que é o roentgen (R).  

 

1R = 2,58 . 10-4 C/kg (2.1) 

                     1 C/kg = 3,876 R 

 

(2.2) 

A taxa de exposição é a exposição produzida por unidade de tempo, sendo a 

unidade no SI o C/kg/s ou (em unidades antigas) o R/h. Em proteção radiológica, ainda 

é usual indicar a taxa de exposição em R/h  (BUSHBERG, SEIBERT, LEIDHOLDT 

JR, & BOONE, 2012). 

 

2.2.2 Kerma  

O kerma (Kinetic Energy Released in a Material - Energia Cinética Liberada em 

um Material) K é a energia cinética liberada no material pela radiação indiretamente 

ionizante. Corresponde à razão entre a soma de todas as energias cinéticas iniciais das 

partículas liberadas em um material de massa m. 

 

                              md

d
K trε

=

   
 

(2.3) 
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No SI, a unidade de kerma é o J/kg, tendo a denominação de gray (Gy). A taxa de 

kerma K�  é: 

                                           dt

dK
K =�  

(2.4) 

 

Tendo a unidade no SI de Gy/s. 

 O kerma de entrada na superfície (Ke) corresponde ao kerma no ar de um feixe 

de raios X incidente medido no eixo central do feixe na superfície da pele. Nesta 

grandeza, inclui-se a radiação retroespalhada pelo paciente. 

 O kerma no ar incidente (Ki) corresponde ao kerma no ar de um feixe de raios X 

incidente medido no eixo central do feixe à DFS (distância foco superfície) e não inclui 

a radiação retroespalhada pelo paciente (CANEVARO, 2009). 

 Na radiologia intervencionista, com equipamentos arco C isocentricos, o valor 

indicado de kerma acumulado refere-se à medida no ponto de referência, que está no 

eixo central do feixe, a 15 cm do isocentro na direção do ponto focal e 1 cm sobre a 

mesa, conforme ilustração da Figura 2.11 (IEC, 2010). 

 

 

Figura 2.11 - Indicação dos pontos de medida do kerma e PKA. 
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2.2.3 Dose Absorvida 

Dose absorvida é a energia depositada pela radiação ionizante em um volume 

elementar de matéria de massa de ar dm. Esta quantidade é definida para toda radiação 

ionizante, não apenas para radiações eletromagnéticas, como no caso da exposição. 

Assim, a dose absorvida D é a relação entre a energia depositada num volume 

elementar de matéria de massa dm. 

 

dm

d
D

ε
=  

(2.5) 

 

No SI, a unidade de dose absorvida é o J/kg, tendo a denominação de gray (Gy). 

A unidade anterior era o rad (radiation absorbed dose), onde 1 Gy = 100 rad. 

 

2.2.4   Exposição, Kerma e Dose Absorvida 

Como a energia transferida pode não ser totalmente absorvida, em geral, o 

kerma difere da dose absorvida. Devido à atenuação da radiação primária com o 

aumento da espessura do meio absorvente, o kerma diminui continuamente, enquanto 

que a dose absorvida é menor na superfície do meio e aumenta à medida que o 

equilíbrio eletrônico é alcançado e o número de ionizações secundárias aumenta. A dose 

absorvida alcança um valor máximo e passa a diminuir com a profundidade do meio 

absorvente (CEMBER & JOHNSON, 2009).  

Para as energias dos raios X utilizadas em procedimentos intervencionistas, o 

kerma é numericamente igual à dose absorvida no ar (ICRP85, 2000). 

É possível calcular a dose absorvida em um material se a exposição for 

conhecida, utilizando o coeficiente de conversão (f) que depende do meio. 

 

                            

�
�

�
�
�

�

�
�
�

�

	








�

�

=
kg

C

kg
C

Gy
fGyD .

][
][  

 

(2.6) 

 

A energia absorvida em uma quantidade de ar exposta a                             

uma exposição de raios X de 1 C/kg  é 0,869 Gy. 
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2.2.5    Dose Equivalente 

 
A dose equivalente HT, para um órgão ou tecido T, é definida como a soma 

ponderada de todas as radiações num determinado órgão ou tecido T pelo fator 

adimensional wR (fator de ponderação de radiação) que expressa a eficácia biológica de 

um determinado tipo de radiação. 

 

                                
TR

R

RT DwH ,=  (2.7) 

 

   Para raios X, wR é igual a 1, sendo a dose equivalente numericamente igual a 

dose absorvida. 

 No SI, a unidade de HT é o J/kg  (ICRP103, 2007) e, para evitar confusão com a 

dose absorvida, tem a denominação de sievert (Sv). A unidade antiga de dose 

equivalente era o rem (roentgen equivalent man) e 1 Sv = 100 rem. 

 O fator de ponderação da radiação wR é adimensional e tem os valores de acordo 

com a Tabela 2.1 (ICRP103, 2007). 

 

 

 
Tabela 2.1 - Fator de ponderação para radiação. 

Tipo de Radiação Fator de ponderação da radiação (wR) 
Fótons 

Elétrons e muons 

Nêutrons  

Prótons 

Partículas �, fragmentos de fissão, núcleos 

pesados. 

1 

1 

Função definida na Eq. 4.3 da ICRP 103 

2 

20 

 

2.2.6 Dose Efetiva 

Para refletir o detrimento dos efeitos estocásticos devido às doses equivalentes 

em todos os órgãos e tecidos, a dose equivalente em cada órgão e tecido é multiplicada 

pelo fator de ponderação do tecido wT, pois os órgãos e tecidos do corpo humano 

respondem diferentemente às radiações ionizantes. Assim, define-se a dose efetiva E da 

seguinte forma: 
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T

T

T HwE =  (2.8) 

 

onde wT  é o fator de ponderação para cada tecido dado pela Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Fatores de ponderação para diversos tecidos (ICRP 103, 2007). 

 

 
 

 

 

 

 

2.2.7 Produto kerma área 

 

Para procedimentos de Radiologia Intervencionista, a ICRU recomenda a adoção 

do produto kerma área (PKA) para medir doses em pacientes. Esta grandeza é útil para o 

controle dos efeitos estocásticos da radiação em paciente e na equipe (ICRU, 2005).   

Define-se o PKA como a integral do produto do kerma no ar pela área do feixe de 

raios X, perpendicular ao eixo do feixe. 

 

                               

( )dxdyyxKP
A

KA �= ,  (2.9) 

 

A unidade usual do PKA é 2.cmGy . 

 O PKA é uma grandeza que independe da distância ao foco do tubo, podendo ser 

medido em qualquer plano entre o tubo de raios X e o paciente. Na sua medida, está 

 Órgão/Tecido wT 

Medula Óssea 
Mama 
Cólon 

Pulmão 
Estomago 

Bexiga 
Esôfago 
Gônadas 
Fígado 

Tireóide 
Superfície óssea 

Cérebro 
Rins 

Gandulas salivares 
Pele 

Tecidos restantes 

0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,04 
0,04 
0,08 
0,04 
0,04 
0,01 
0,01 
0,12 
0,01 
0,01 
0,12 
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implícita a medida da área do campo de radiação o que dá uma indicação da quantidade 

de energia recebida pelo paciente. Para um determinado valor de PKA, um mesmo 

resultado pode ser decorrente de uma dose elevada e um pequeno tamanho de campo ou 

de uma dose baixa e um tamanho de campo grande. O PKA é a grandeza mais adequada 

para medir o grau de exposição dos pacientes e para expressar os níveis de referência 

em intervencionismo (CANEVARO, 2009).  

 Os equipamentos de radiologia intervencionista que realizam esse tipo de 

medida, a câmara de transmissão está acoplada ao cabeçote, conforme ilustra a Figura 2. 

11. 

 

2.3 EXPOSIÇÕES MÉDICAS E OCUPACIONAIS 

Desde as primeiras manifestações de vida no planeta que o ser humano convive com 

a radiação. Entretanto, sua utilização a partir de fontes artificiais para fins médicos, 

industriais ou de pesquisas científicas é um acontecimento recente, e como as radiações 

ionizantes podem ser nocivas aos seres humanos, estas demandam medidas de controle 

e proteção (TURNER, 2007). 

 A ICRP 103 (2007) categoriza as exposições em três tipos, Exposição 

Ocupacional, Exposição Médica e Exposição do Público.  

 A Exposição Médica compreende a exposição a qual estão submetidos: 

pacientes, indivíduos expostos fora do contexto ocupacional, voluntariamente como 

acompanhante de pacientes submetidos à exposição, para fim diagnóstico ou 

terapêutico, ou ainda indivíduos voluntários em programas de pesquisas médicas. 

 A Exposição Ocupacional consiste numa exposição normal, ou seja, exposição 

esperada em decorrência de uma prática autorizada, ou uma exposição potencial, cuja 

ocorrência pode não ser prevista, a qual está submetido um indivíduo em decorrência de 

seu trabalho ou treinamentos em práticas autorizadas ou intervenções, excluindo-se a 

radiação natural do local. 

 A Exposição do Público consiste na exposição do público em geral a fontes e 

práticas autorizadas ou em situação de intervenção que não incluam as exposições 

médica e ocupacional nem a exposição natural do local. 

 



   21 
 

 
 

2.4 AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCO 

A expressão “risco” surgiu no século XV com as grandes viagens marítimas em 

decorrência da necessidade de avaliação das possíveis perdas dos navios, estando este 

termo, desde a sua origem, associado a uma perda ou algum acontecimento danoso 

(NAVARRO, 2009). 

A necessidade de mensurar o conceito de risco o associou à probabilidade de 

ocorrência de um evento indesejado, quando do desenvolvimento da teoria da 

probabilidade em meados do século XVII (NAVARRO M. , 2012).  

Contudo, risco e probabilidade são conceitos diferentes. A probabilidade está 

relacionada à possibilidade de ocorrência de um determinado evento, enquanto que risco 

é uma elaboração teórica desenvolvida com o objetivo de mediar a relação do homem 

com os perigos, visando minimizar os prejuízos e maximizar os benefícios. Logo o 

risco, além de incluir o conceito de probabilidade, agrega a severidade do dano 

(NAVARRO M. , 2012) (PEARSON, ROGERS, & MOSS, 2001) (TRIOLA, 2005). 

As tecnologias (produtos e processos) utilizados na saúde, além dos benefícios 

que representam para a população, também expõe pacientes e trabalhadores à riscos. O 

processo de avaliação e gerenciamento de riscos tem o objetivo de maximizar os 

benefícios e minimizar os riscos. No processo de avaliação os riscos são identificados, 

analisados e caracterizados, enquanto que no gerenciamento de riscos são avaliadas as 

melhores ações e opções regulatórias, levando em consideração as informações da 

avaliação de riscos, questões econômicas e culturais (NAVARRO M. , 2012). 

Pearson et al. (2001) propôs uma metodologia de avaliação e gerenciamento de 

riscos para ser aplicada a radiologia intervencionista. A primeira etapa é a identificação 

dos riscos, que demanda conhecimento técnico e embasamento científico e, para tal, é 

necessária uma equipe multidisciplinar. Ao ser aplicada às radiações ionizantes, em 

especial a radiologia intervencionista, na identificação dos riscos inerentes aos 

procedimentos invasivos, tem-se como fonte de perigo as próprias radiações e o 

material biológico (PEARSON, ROGERS, & MOSS, 2001).  

O segundo passo é proceder a análise dos riscos que consiste em enquadrar o 

risco em dois fatores: a severidade do dano, que classifica as consequências de um 

incidente numa escala de alta, média ou baixa, e a frequência do dano, que analisa a 

ocorrência do incidente.  
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Depois de identificados e analisados os riscos, o próximo passo é o controle dos 

mesmos que tem como objetivo minimizar ou mesmo eliminar os efeitos danosos se for 

possível. Na radiologia intervencionista, podemos citar como práticas de controles de 

riscos o uso de avental e de dosímetros, treinamento de pessoal, dentre outras medidas.  

   Por fim Pearson et al. (2001)  propõe, como última etapa no seu modelo, 

estratégias para o gerenciamento de risco que correspondem ao planejamento de 

auditorias para verificar se as medidas de controle de risco estão sendo aplicadas e se 

estão alcançando os objetivos propostos (PEARSON, ROGERS, & MOSS, 2001). 

 Entretanto, o conceito de risco utilizado no processo de identificação e análise 

dos riscos é diferente do conceito utilizado no processo de implantação de ações como, 

por exemplo, as auditorias dos serviços. Enquanto na primeira etapa o risco representa 

uma relação entre exposição e dano, na segunda etapa o risco representa uma relação 

entre os indicadores de controle de riscos e as possibilidades de dano. Como forma de 

diferenciar esses riscos, Navarro (2012) denominou os riscos relacionados ao processo 

de gerenciamento, de riscos potenciais (NAVARRO M. , 2012). 

 A proteção radiológica é um campo de estudo das radiações ionizantes, que 

engloba todo processo de avaliação e gerenciamento de riscos, que vão desde a 

identificação e caracterização dos riscos das radiações ionizantes, até a definição de um 

marco regulatório, incluindo o desenvolvimento de metodologias de auditorias, para 

verificar o nível de implantação do marco regulatório. 

 

2.5 PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

Tão rápido quanto o desenvolvimento das aplicações médicas das radiações 

ionizantes foram os relatos de danos devido ao seu uso. A falta de conhecimento e 

proteção contra os efeitos nocivos das radiações proporcionava a exposição sem 

nenhum controle, inclusive para fins de demonstração.  

O crescente relato de danos, tais como necroses de tecidos e mortes, levou os 

profissionais da área a realizarem o Primeiro Congresso Internacional de Radiologia, em 

1925, que teve como tema unidades e medidas e, em decorrência deste, foi criada a 

International Comission on Radiological Units and Measurements – ICRU, organização 

internacional que estuda as grandezas e unidades relativas às radiações ionizantes.  

Em 1928, ocorreu o Segundo Congresso Internacional de Radiologia e durante o 

evento foi criada a comissão hoje conhecida como International Comission on 
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Radiological Protection – ICRP, órgão responsável pelo estudo sobre os efeitos das 

radiações ionizantes, bem como das formas de proteção contra radiação (NAVARRO 

M. , 2012). 

 O embasamento da proteção radiológica está fundamentado na proteção dos 

indivíduos contra os efeitos nocivos das radiações ionizantes, que podem ser 

classificados, de acordo com a dose e a forma de resposta, em efeitos estocásticos e 

determinísticos (ICRP103, 2007).  

Evidências da biologia celular e molecular indicam que danos causados pela 

radiação ao DNA, em uma única célula, podem levar a uma célula transformada, com 

capacidade de reprodução. Apesar das defesas do organismo, que normalmente são 

muito eficazes, existe uma pequena probabilidade de que este tipo de dano possa levar a 

uma condição de malignidade (efeito somático). Se os danos forem causados em células 

germinativas, efeitos hereditários podem ocorrer. A probabilidade de um efeito 

estocástico atribuível à radiação aumenta com dose e provavelmente é proporcional à 

dose, com doses baixas. Em doses e taxas de dose, mais elevadas, a probabilidade 

aumenta com a dose forma mais acentuada do que simples proporção. Esses efeitos, 

somáticos e hereditários, são denominados de estocásticos ou probabilísticos, estando o 

aumento da dose relacionado ao aumento da probabilidade de ocorrência de um dano, 

independente de sua severidade (ICRP105, 2007) 

Entretanto, caso a exposição ocorra acima de determinados limites, quando 

muitas células em um órgão ou tecido são mortas, os efeitos serão clinicamente 

observáveis. A magnitude deste limiar depende da taxa de dose, do tipo de radiação e do  

órgão ou tecido irradiado. Com doses crescentes próxima do limiar, a probabilidade de 

ocorrência aumentará rapidamente para l00%, indicando que, qualquer pessoa exposta 

vai mostrar o efeito, tendo a gravidade do efeito aumento com dose. Esses efeitos são 

denominados de determinísticos. Tais efeitos ocorrem na radioterapia e podem ocorrer 

em procedimentos intervencionistas (ICRP105, 2007). 

A fim de estruturar ações básicas de proteção contra os efeitos acima descritos, 

desde 1977, a ICRP 26 estabeleceu os princípios básicos da radioproteção que foram 

aperfeiçoados na publicação ICRP 60 de 1990 e atualizados na ICRP 103, de 2007. 

Entretanto, devido à importância das aplicações médicas das radiações ionizantes, a 

ICRP adequou os princípios básicos da proteção radiológica à medicina, publicando a 

ICRP 105 (Radiological Protection in Medicine), em 2007.  
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De acordo com a publicação 105 da ICRP, os princípios da proteção radiológica 

são estabelecidos como: 

O Princípio da Justificação, para as práticas radiológicas em medicina, pode ser 

dividido em três níveis: 

1o – O primeiro nível e mais geral, estabelece que a utilização das radiações 

ionizantes na medicina é aceitável por produzir mais benefícios que danos à sociedade. 

Este nível geral é garantido e não se discute; 

2o – O segundo nível é a justificativa de um procedimento específico, com um 

dado objetivo. O centro do segundo nível é a justificação do procedimento radiológico 

no acréscimo de informações relevantes para o diagnóstico ou terapia; 

3o – No terceiro nível está a justificação de um procedimento para um paciente 

específico. Portanto, todas as exposições devem ser justificadas individualmente. 

O Princípio de Otimização estabelece que as instalações e as práticas devam ser 

planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o 

número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixos 

quanto razoavelmente exequíveis, levando-se em conta fatores sociais e econômicos, 

além das restrições de dose aplicáveis. 

A otimização da proteção deve ser aplicada em dois níveis, nos projetos e 

construções de equipamentos e instalações e nos procedimentos de trabalho. 

No emprego das radiações em medicina, deve-se dar ênfase à otimização da 

proteção nos procedimentos de trabalho, por possuir uma influência direta na qualidade 

e segurança da assistência aos pacientes. 

O Princípio da Limitação de Doses estabelece que os limites de doses 

individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente, estabelecidos para 

exposição ocupacional e exposição do público decorrentes de práticas controladas, cujas 

magnitudes não devem ser excedidas. 

Os limites de dose: 

a) Incidem sobre o indivíduo, considerando a totalidade das exposições 

decorrentes de todas as práticas a que ele possa estar exposto.  

b) Não se aplicam às exposições médicas. 

c) Não devem ser considerados como uma fronteira entre "seguro" e "perigoso". 

d) Não devem ser utilizados como objetivo nos projetos de blindagem ou para 

avaliação de conformidade em levantamentos radiométricos. 
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Mesmo com a adequação dos princípios básicos da proteção radiológica à 

medicina, ainda assim a ICRP nos últimos anos tem redigido publicações direcionando 

a proteção radiológica a aplicações específicas diretamente relacionadas aos tipos de 

fonte de radiação e a aplicação médica a qual se destina.  

Neste contexto, os procedimentos intervencionistas tem se destacado devido às 

elevadas exposições médicas e ocupacionais como é ressaltado no Anexo A.2 da  ICRP 

105 que diz que muitos dos profissionais envolvidos nas práticas intervencionistas 

guiadas fluoroscopicamente, não têm consciência do potencial de danos que estes 

procedimentos podem causar. 

 Assim, foram publicados dois documentos específicos para a radiologia 

intervencionista, em 2000, a ICRP 85 (Avoidance of Radiation Injuries from Medical 

Interventional Procedures) e em 2010, a ICRP 113 (Education and Training in 

Interventional Radiology).  No presente momento, está também disponível para 

consulta o Draft – Radiological protection in paediatric diagnostic and interventional 

radiology, tendo em vista as particularidades da população pediátrica no uso do 

intervencionismo. 

Quando se trata de radiologia intervencionista, a aplicação dos princípios da 

proteção radiológica permite que algumas considerações sejam feitas. A complexidade 

dos casos justifica a realização do procedimento e este deve ser realizado até que o seu 

objetivo seja alcançado, não podendo se pensar em redução de dose em detrimento do 

sucesso da técnica, pois isto pode implicar no óbito do paciente e a proteção radiológica 

não está apenas preocupada com a redução das doses, mas com a efetividade do 

procedimento com a menor dose exequível.  

As doses envolvidas nos procedimentos de Radiologia Intervencionista podem 

estar em níveis de efeitos estocásticos ou determinísticos. Assim, a otimização dos 

procedimentos de trabalho, visam minimizar as suas ocorrências, sem contudo poder 

eliminar a possibilidade de ocorrência. 

No que diz respeito aos efeitos determinísticos, em radiologia intervencionista, 

tem havido um incremento destes em pacientes devido tanto ao aumento do número de 

procedimentos intervencionistas realizados, que é consequência do desenvolvimento de 

novas técnicas e da expansão a várias áreas da medicina (ICRP105, 2007).  

Em decorrência da relação entre as doses recebidas pelos pacientes e os efeitos 

danosos da radiação, há a necessidade de estimar as doses recebidas pelos pacientes e 

equipe durante a realização dos procedimentos. 
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 Segundo Hansson et al. em 2000, o PKA é uma quantidade dosimétrica útil para 

avaliar o risco de efeitos estocásticos, enquanto que o Ke é útil para avaliar o risco de 

efeitos determinísticos, embora o Ke possa ser estimado a partir do PKA. 

   De acordo com o TECDOC 1641 (IAEA, 2010), o PKA é a quantidade 

dosimétrica útil para a estimativa da dose efetiva, mas de utilidade limitada na 

estimativa do Ke, visto que a correta estimativa do Ke a partir do PKA demandaria o 

conhecimento da área do feixe sobre a superfície da pele, e mesmo que esta fosse 

conhecida seria impossível estimar o Ke num único ponto da superfície. 

Assim, para estimar as doses nos pacientes e equipe a fim de minimizar os 

efeitos danosos é importante considerar os fatores que influenciam. 

De acordo com a ICRP 85 de 2000, os fatores que influenciam nas doses dos 

pacientes são classificados em fatores processuais, que são aqueles que são inerentes ao 

processo, a exemplo do peso dos pacientes ou complexidade do caso, e fatores técnicos 

dos equipamentos.  

Dentre os fatores técnicos relativos aos equipamentos que são de relevância para 

radiologia intervencionista temos a colimação, a direção de incidência, a intensidade 

dos feixes de raios X, o uso da técnica no modo de baixa taxa de dose, a filtração, a 

utilização da radiação pulsada e a magnificação. 

Como forma de contribuir para a redução dos riscos e a maximização dos 

benefícios, realizando estudo e propondo recomendações, os Organismos Internacionais 

tem realizado importantes publicações (IAEA, 2010) (WHO, 2000) (ICRP85, 2000) 

(IAEA, 2009). Essas publicações trazem como uma das principais recomendações a 

necessidade da implantação de programas de garantia de qualidade, bem como a 

realização de auditorias periódicas, das Autoridades Reguladoras e dos próprios 

gestores dos serviços (IAEA, 2010) (PEARSON, ROGERS, & MOSS, 2001).  

Os programas de garantia de qualidade (PGQ’s) em radiodiagnóstico tiveram 

início a partir de um guia intitulado Quality Assurance in Diagnostic Radiology 

publicado em 1982, elaborado pela OMS como produto de um evento realizado pelo 

governo alemão em conjunto com a OMS em 1980. Esse foi um dos principais 

indutores para a implantação das regulamentações nacionais que estabelecera, a 

obrigatoriedade dos PGQ’s em radiologia na década de 80 (NAVARRO M. , 2012). 

Entretanto, nos países desenvolvidos a atenção aos PGQ’s foi iniciada nas duas 

últimas décadas do século passado, enquanto que nos países em desenvolvimento os 
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estudos sobre os serviços de radiologia que subsidiam as necessidades de implantação 

de PGQ’s acontecem a partir do início deste século. 

 

2.6 MARCO REGULATÓRIO EM RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA  

 No Brasil, o marco regulatório da radiologia intervencionista, começa a 

ser delineado em meados do século passado, com a publicação da Lei 1.234 em 1950, 

regulamentada pelo Decreto 29.155 em 1951, que estabelecia os direitos e vantagens a 

servidores que operam com raios X e substâncias radioativas. No Capítulo II “Das 

Normas de Proteção ao Trabalho das Unidades de Röntgendiagnóstico e 

Röntgenterapia” pode-se destacar os artigos 23, 24, 25 e 27: 

 

“Art. 23. No trajeto do “feixe direto” útil de Raios-X, o mais perto 

possível do seu plano de emergência e ao nível da abertura da 

cúpula, será montado um filtro de alumínio de espessura nunca 

inferior a 0,5mm.  

Art. 24. O diafragma radioscópico, em sua abertura máxima, deverá 

permitir a passagem de feixe direto útil cuja seção normal, no plano 

de fluoroscopia, não seja maior que o vidro de anteparo 

fluoroscópico, o qual deverá ter proteção equivalente a dois 

milímetros de chumbo. 

Art 25. Os seriógrafos para a prática de radiografias visadas 

possuirão proteção suplementar adequada excedente e flexível. 

Art. 27. Na prática de exames radioscópicos será obrigatório o uso 

de palpadores indiretos de qualquer tipo, luvas plumbíferas de 

proteção integral, dorsal e palmar, com substância de baixo peso 

atômico, tecidos de lã ou algodão, interposto entre o couro ou a 

borracha e a pele, e aventias plumbíferos todos com proteção 

equivalentes pelo menos a 0,5 mm de chumbo.” 

 

Como pode ser observado, esse é o início do estabelecimento, no Brasil, de 

critérios como filtração mínima (Art. 23), limitação do feixe de raios X ao receptor de 

imagem (Art. 24), saiote plumbífero (Art. 25) e equipamentos de proteção individual-

EPI (Art. 26). 
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Quase 30 após a publicação da Lei 1.234/50, foi publicado em 1977 o Decreto 

7.094, que regulamentou a Lei 6.360 de 1976, submetendo ao controle do sistema de 

vigilância sanitária os correlatos, nomenclatura utilizada à época para denominar os 

produtos para à saúde, onde são classificados os equipamentos de raios X médico e 

odontológico, incluindo os utilizados na radiologia intervencionista. 

No mesmo ano, em 1977, foi publicada a lei 6.437 que explicitou a 

responsabilidade do sistema de vigilância sanitária, sobre a fiscalização e controle dos 

serviços que utilizam raios X, como pode ser verificado no Art. 10.    

 

“Art. 10. São infrações sanitárias: 

III – instalar consultórios médicos e odontológicos,...., gabinetes ou 

serviços que utilizem aparelhos equipamentos de raios X.... sem licença do 

órgão sanitário competente ou contrariando o nas demais normas legais e 

regulamentares pertinentes.”  

 

Por outro lado, a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN exclui da sua 

abrangência regulatória os raios X médico e odontológico, como pode ser verificado nas 

Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica (CNEN, 2005). 

 

“1.2.5.2 As  práticas  de  radiodiagnóstico  médico  e  odontológico  são             

 regulamentadas  por Portaria específica do Ministério da Saúde”. 

 

A antiga Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS publicou, em 01 de 

junho de 1998 a Portaria de N° 453 que estabeleceu as Diretrizes de Proteção 

Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico, incluindo a radiologia 

intervencionista, conforme descrito no Art.1: 

“Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico "Diretrizes de Proteção Radiológica 

em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico", parte integrante desta Portaria, 

que estabelece os requisitos básicos de proteção radiológica em 

radiodiagnóstico e disciplina a prática com os raios-x para fins diagnósticos e 

intervencionistas, visando a defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais 

envolvidos e do público em geral.” 
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A Portaria SVS/MS 453/98, apesar de não estabelecer critérios específicos para 

a radiologia intervencionista, estabelece critérios gerais para serviços que utilizam raios 

X médicos e para fluoroscopia, que devem ser utilizados nas práticas intervencionistas 

guiadas por fluoroscopia.  

Vale ressaltar alguns dos requisitos da referida portaria, nos quais a radiologia 

intervencionista se enquadra. No capítulo referente aos requisitos operacionais 

destacamos o requisito 3.9. 

 

“3.9 O memorial descritivo de proteção radiológica deve conter, no 

mínimo: 

b) Programa de proteção radiológica,... 

... 

c) Relatórios de aceitação da instalação: 

(i) relatório do teste de aceitação do equipamento de raios-x, emitido pelo 

fornecedor após sua instalação com o aceite do titular do 

estabelecimento; 

(ii) relatório de levantamento radiométrico, emitido por especialista em 

física de radiodiagnóstico (ou certificaçãoequivalente), comprovando a 

conformidade com os níveis de restrição de dose estabelecidos neste 

Regulamento; 

(iii) certificado de adequação da blindagem do cabeçote emitido pelo 

fabricante.” 

 

O teste de aceitação, é definido no glossário da Portaria SVS/MS 453/98, 

como: 

 

“(104) Teste de aceitação (do equipamento) - Conjunto de medidas e 

verificações, realizadas após a montagem do equipamento na sala, para 

atestar a conformidade com as características de desempenho declarados 

pelo fabricante e com os requisitos deste Regulamento.” 

 

 Assim, mesmo não tendo parâmetros específicos para os equipamentos de 

radiologia intervencionista, estes precisam ser testados segundo os requisitos da 

referida Portaria e as características declaradas pelos fabricantes. Então, se o 



   30 
 

 
 

fabricante informa no manual registrado na ANVISA 

(http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/correlato/correlato_rotulagem.htm), por 

exemplo, que seu equipamento possui indicação de kerma, PKA e possui 

capacidade de resolução espacial de 5 pl/mm, esses parâmetros precisam ser 

verificados no teste de aceitação.  

Outro requisito importante, descrito na portaria e que deve ser aplicado ao 

intervencionismo, são os assentamentos dos procedimentos: 

 

“3.51 - Assentamentos: 

a) Cada procedimento radiológico deve ser assentado, constando de: 

 (i) data do exame, nome e endereço completo do paciente, sexo, idade, 

indicação do exame, tipo de procedimento radiológico realizado,.., tempo 

de fluoroscopia, ...; 

.. 

 b) No assentamento de garantia de qualidade devem constar os dados 

relativos ao controle de qualidade implantado no serviço e conter, no 

mínimo, os resultados dos testes descritos neste Regulamento.” 

 

O item 3.51 (a) e (d) tornam obrigatório o registro e assentamento das 

informações do paciente e do procedimento, bem como do programa de garantia 

de qualidade. 

Como a radiologia intervencionista é um procedimento guiado por 

fluoroscopia, os alguns requisitos referentes aos equipamentos de fluoroscopia, 

são aplicáveis, tais como: 

 

“4.17 Todo equipamento de fluoroscopia deve  possuir: 

.... 

d) Cortina ou saiote plumbífero inferior/lateral para a proteção do 

operador contra a radiação espalhada pelopaciente, com espessura não 

inferior a 0,5 mm equivalente de chumbo, a 100 kVp. 

e) Sistema para impedir que a distância foco-pele seja inferior a 38 cm 

para equipamentos fixos e 30 cm para equipamentos móveis. 

f) Sistema para garantir que o feixe de radiação seja completamente 

restrito à área do receptor de imagem. 
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g) Um sinal sonoro contínuo quando o controle de "alto nível" estiver 

acionado.” 

 

 Nesse item, 4.17, temos requisitos importantes e imprescindíveis à radiologia 

intervencionista, como a obrigatoriedade do saiote plumbífero, da limitação da distância 

mínima e da restrição do feixe ao receptor de imagem. 

 Com relação ao programa de garantia de qualidade, que é obrigatório inclusive 

para a radiologia intervencionista, deve conter um conjunto mínimo de testes de 

controle de qualidade, que também possui itens aplicáveis, tais como: 

 

 “4.45 O controle de qualidade previsto no programa de garantia de 

qualidade, deve incluir o seguinte conjunto mínimo de testes de 

constância, com a seguinte frequência mínima: 

a) Testes bianuais: 

b) ... 

(ii) valores representativos de taxa de dose dada ao paciente em 

fluoroscopia e do tempo de exame, ou do produto dose-área. 

b) Testes anuais: 

(i) exatidão do indicador de tensão do tubo; 

(ii) exatidão do tempo de exposição;  

(iii) camada semi-redutora; 

(iv) alinhamento do eixo central do feixe de raios-x; 

c) Testes anuais: 

.... 

(viii) reprodutibilidade do sistema automático de exposição;  

(ix) tamanho do ponto focal; 

(x) integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual;  

c) Testes semestrais : 

(i) exatidão do sistema de colimação; 

(ii) resolução de baixo e alto contraste em fluoroscopia;” 

 

Apesar do equipamento de radiologia intervencionista possuir sistema 

automático de exposição e brilho, os testes de exatidão da tensão do tubo e tempo 

de exposição, são relativos à indicação no painel do equipamento, ou seja, os 
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valores indicados no painel do equipamento precisam estar dentro de uma 

determinada tolerância, que é estabelecida em 10%. Os outros parâmetros também 

possuem suas tolerâncias estabelecidas, exceto o tamanho de ponto focal. 

Em 2002 a ANVISA publicou a RDC 50 que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para Planejamento, Programação, Elaboração e Avaliação de Projetos Físicos 

de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde no qual se enquadram as salas de radiologia 

intervencionista, estabelecendo no item 4.2.4 b as dimensões para as salas de 

hemodinâmica: 

 

“.. distâncias mínima entre as bordas ou extremidades do equipamento e 

todas as paredes da sala igual à: 

-1,0 m das bordas laterais da mesa de exame do equip.; 

-0,6 m das demais bordas ou extremidades do equipamento. 

Obs.: 

O dimensionamento das salas de exames, devem obedecer também a 

distância mínima de 1,5m de qualquer parede da sala ou barreira de 

proteção ao ponto emissão de radiação do equipamento, observando-se 

sempre os deslocamentos máximos permitidos pelo mesmo. Pé-direito 

mínimo = 2,7 m” 

 

Considerando que a distância foco-isocentro dos equipamentos de radiologia 

intervencionista é próxima de 0,8 m, significa que a sala precisa largura mínima de 4,6 

cm (0,8+1,5 m, para cada lado), além do comprimento mínimo para garantir que a mesa 

e o suporte do equipamento estejam a, no mínimo, 0,6 m das paredes. Essas dimensões 

garantem a possibilidade da equipe auxiliar se posicionar distante da ponto de emissão 

e, consequentemente, terem menor exposição, do que seria com salas menores. 

Em 2005, o Ministério do Trabalho e Emprego aprovou o texto da Norma 

Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em estabelecimentos de saúde, a 

NR-32, que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde e que trata em 

especial no item 32.4, das radiações ionizantes, sendo portanto norteador dos aspectos 

relacionados à saúde ocupacional inclusive para a radiologia intervencionista, por tratar 

da fluoroscopia. 
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“32.4.15.8 Os equipamentos de fluoroscopia devem possuir:  

b)  cortina ou saiote plumbífero inferior e lateral para proteção do operador 

contra radiação espalhada; 

c)  sistema para garantir que o feixe de radiação seja completamente restrito à 

área do receptor de imagem; 

d)  sistema de alarme indicador de um determinado nível de exposição” 

 

Então, como pode ser verificado nas descrições acima, a inexistência de 

legislação brasileira específica para a radiologia intervencionista, não significa que não 

existe legislação para a radiologia intervencionista. Entretanto, esse fato não exclui a 

necessidade de uma legislação específica. 

 

2.7  MODELO DE AVALIAÇÃO DE RISCO POTENCIAL (MARP) 

 Uma das etapas fundamentais do gerenciamento de riscos e da proteção 

radiológica é a realização de auditorias e/ou fiscalizações para avaliar o nível de 

implantação e cumprimento, das legislações aplicáveis a área. 

No sentido de contribuir para a construção de uma metodologia para 

auditoria/fiscalização, Navarro (2012) desenvolveu o Modelo de Avaliação de Risco 

Potencial (MARP) que é uma forma de operacionalizar as auditorias dos serviços de 

radiologia, apresentando os resultados de forma simples e prática, para serem utilizadas 

pelos diversos atores do gerenciamento de riscos. 

Apesar da área de conhecimento da avaliação e gerenciamento de risco, entender 

o risco como um conceito dificilmente expresso apenas por um número, em diversas 

áreas, como a epidemiologia e a proteção radiológica, tem-se definido o risco como o 

produto da probabilidade de ocorrência de um evento danoso pela severidade do 

respectivo dano, estabelecendo assim uma quantificação da relação entre causa e efeito. 

Contudo, esta não é uma definição possível em auditorias/inspeções, como no 

caso dos serviços de radiologia intervencionista, pois as análises das auditorias são 

realizadas em medidas e observações dos indicadores de riscos e não nas fontes de 

danos, impossibilitando o estabelecimento de uma relação entre causa e efeito, bem 

como sua quantificação.  

Se, por exemplo, um equipamento de raios X está com um desvio elevado, 

relacionado ao indicador de tensão do tubo ou do tempo de exposição, não se pode 
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afirmar qual o dano específico que ocorrerá e em qual probabilidade. Contudo, apesar 

de não ser possível calcular o risco no sentido clássico, definindo qual o dano que 

poderá ocorrer e em qual probabilidade, é possível afirmar que este equipamento 

representa em um risco potencial tolerável ou inaceitável, dependendo do seu valor 

(NAVARRO M. , 2012). 

O conceito de risco potencial, que é a possibilidade de ocorrência de um evento 

danoso sem, necessariamente, especificar o dano ou sua probabilidade, foi 

operacionalizado por através MARP, que foi aplicado e validado para serviços de 

radiodiagnóstico, mas com possibilidade de aplicação em outras áreas, pois o 

formalismo matemático do modelo não o restringe a radiologia ou a área de saúde. 

No MARP, os indicadores utilizados na avaliação são denominados de 

indicadores de controle de riscos e são classificados em indicadores críticos (IC) e 

Indicadores não críticos (INC). 

Os indicadores críticos (IC) são aqueles que estão associados diretamente, ao 

nível de risco potencial inaceitável. Por sua gravidade, podem comprometer todo o 

sistema de controle de riscos. Os indicadores críticos devem ser avaliados de forma que, 

se apenas um deles tiver avaliação zero, compromete todo o sistema, devendo ser 

definido conforme a equação 2.11. 

 

 

(2.11) 

            
O conjunto dos indicadores não críticos (INC) é formado por todos os indicadores 

que, individualmente, não comprometem de forma decisiva o controle de riscos do 

sistema, sendo definido como: 

 

 

(2.12) 

                           
Então, o controle do risco (CR) potencial é definido como:  
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Sendo a função risco potencial (RP) definida da seguinte forma:  
 

 
(2.14) 

                                                                                        
Para a utilização do risco potencial como uma ferramenta de gerenciamento de 

riscos e proteção radiológica, é necessário agregar a dimensão da aceitabilidade, que é 

realizada através do estabelecimento de faixas de tolerâncias, demonstrada numa 

representação gráfica do espaço de risco potencial, conforme a Figura 2.12.   

 

 

Figura 2.12 - Espaço de risco potencial. 
 

Os indicadores de risco são avaliados, numa escala de zero a cinco, onde zero 

representa controle de risco inexistente ou inadequado e cinco representa controle de 

risco excelente.  
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3 O ESTADO DA ARTE EM RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
 
 

Os estudos desenvolvidos sobre radiologia intervencionista, nos últimos anos, 

mostram que a maioria das publicações na área diz respeito à análise de exposições 

médicas e ocupacionais, obtenção de níveis de referência, avaliação dos efeitos danosos 

da radiação em pacientes e trabalhadores, avaliação das tecnologias envolvidas nos 

equipamentos emissores de raios X e ações de gerenciamento de riscos. 

 Em geral, estas investigações objetivam a otimização das práticas 

intervencionistas ou subsidiam o estabelecimento de ações reguladoras.  

Dentre estes estudos, destacam-se alguns grandes projetos envolvendo a 

construção de panoramas da radiologia intervencionista, sendo pioneiro, o projeto 

Radiation Doses in Interventional Radiology - RAD-IR, desenvolvido nos Estados 

Unidos durante três anos, levantando informações de exposições médicas e de 

desempenho dos equipamentos de fluoroscopia destinados aos procediemntos 

intervencionistas, cujos resultados foram publicados em três artigos no Journal 

Vascular Interventional Radiology (MILLER D. L., et al., 2003) (MILLER D. L., et al., 

2003) (BALTER, et al., 2004). 

O projeto RAD-IR apresentou seus principais resultados divididos em três 

partes, na parte I: Medidas Globais de Dose, o principal objetivo foi determinar as doses 

de radiação em pacientes submetidos a procedimentos de radiologia intervencionista, os 

autores concluíram que há uma grande discrepância entre valores obtidos. Dentre estes, 

destacamos os valores máximos para o Ke e o PKA que variaram, respectivamente, de 0,7 

Gy a 13,4 Gy, e 0,4 Gy.cm2 a 1351,1 Gy.cm2. Outro importante resultado foi a 

avaliação de frequência dos procedimentos com valores de doses a nível de efeitos 

determinísticos, dos 2142 procedimentos avaliados, 416, apresentaram valores de doses 

superiores a 3Gy (MILLER D. L., et al., 2003). 

Quanto aos resultados da parte II: Doses na Pele, foram acompanhados 800 

pacientes durante os três anos de investigação, e concluiu-se sobre a grande variação 

que há para exames de um mesmo procedimento, sendo os resultados máximos mais 

relevantes obtidos, de 8,3 Gy, para embolização cerebral, e de 4,6 Gy, para drenagem 

biliar, dentro outros valores também a nível de efeitos determinísticos (MILLER, 2003).   

Na parte III: Desempenho Dosimétrico das Unidades Fluoroscópicas, os centros 

envolvidos no estudo passaram por uma avaliação, considerando nove possíveis 
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combinações de condições de operação dos sistemas para comparação (BALTER, et al., 

2004) 

O segundo grande projeto foi desenvolvido na Comunidade Européia, em uma 

ação coordenada pela Espanha, o projeto SENTINEL (Safety and Efficacy for New 

Techniques and Imaging using New Equipment to support European Legislation) que 

avaliou no período de 2006 a 2007, 90% dos exames de radiologia intervencionista 

realizados pelos estados membros. O projeto constituiu um grupo de trabalho que 

avaliou sistemas de imagem digital, incluindo procedimentos de altas doses, e visou o 

estabelecimento de critérios para os detectores de imagem, novos níveis de referência, 

novas abordagens para a qualidade da imagem, proposta de nova metodologia para a 

avaliação de doses e uma ferramenta de software que permita a quantificação dos níveis 

de qualidade da radiação (FAULKNER, MALONE, & VAÑÓ, 2008).  

 Os principais resultados do SENTINEL são uma série de publicações 

envolvendo os estudos dosimétricos realizados, o estabelecimento de critérios para a 

qualidade da imagem e um guia de boas práticas em proteção radiológica, material de 

treinamento em proteção radiológica, além do desenvolvimento do software proposto. 

Vários destes resultados encontram-se disponíveis no site http://www.dimond3.org/ 

(EUROPEAN COMISSION, 2007).  

E o terceiro projeto foi desenvolvido pela IAEA, que avaliou as exposições 

médicas durante a realização de procedimentos intervencionistas, em 20 países da 

África, Ásia e Europa, envolvendo 55 hospitais e mais de 2000 pacientes, os resultados 

deste projeto foram publicados pelo American Journal of Roentgenology em 2009 

(TSAPAKI, et al., 2009).  

Os principais resultados desta avaliação da IAEA envolveram a análise de pico 

de dose na pele de pacientes, mostrando que cerca de 20% dos procedimentos avaliados 

tiveram valores de Ke superiores a 2Gy, e cerca de 5% dos procedimentos, valores de 

PKA superiores a 300 Gy.cm2. Este projeto concluiu que a situação da proteção da 

equipe, para os países em desenvolvimento, participantes deste estudo, era de um modo 

geral aceitável, mas não valendo a mesma condição para a proteção do paciente, 

especialmente para alguns procedimentos como o PTCA para o qual 62% 

procedimentos realizados excederam os limiares de doses para ocorrência de eritemas 

(TSAPAKI, et al., 2009).  

Estes estudos motivaram várias outras investigações nos últimos anos, pois as 

combinações de seus resultados constituíram um panorama global da situação da 
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radiologia intervencionista no mundo o que ressalta a necessidade de atenção da área. 

Campo de muitos procedimentos complexos e altas doses, uma das grandes dificuldades 

é a diversidade de especialidades médicas que fazem uso da prática impedindo uma 

delimitação clara dos profissionais envolvidos (VAÑÓ, et al., 2008). 

Com relação às exposições médicas, Rehani et al (2011) em um relato de caso 

de lesão grave em decorrência de múltiplas intervenções, salienta para questões 

importantes a cerca das exposições médicas em radiologia intervencionista. Segundo o 

autor são realizados cerca de 3,6 bilhões de procedimentos intervencionistas ao ano no 

mundo, destacando que destas, cerca de 1% são angiografias coronarianas, ou seja, 36 

milhões de angiografias ao ano são realizadas e que a probabilidade de lesão na pele é 

de 1 a cada 10.000 procedimentos realizados, salientando a necessidade de implantação 

de programas de otimização de dose do paciente em procedimentos intervencionistas 

(REHANI & SRIMAHACHOTA, 2011). 

Dauer et al estimou a dose na entrada da pele de pacientes submetidos a 

procedimentos intervencionistas, encontrando como valor médio 39 mGy, mas ressaltou 

que em 2,6% dos procedimentos estudados as doses excederam 3Gy chamando a 

atenção para drenagens biliares, arteriografias renais e embolizações cerebrais. 

Entretanto, considerou positivo o avanço na conscientização dos riscos associados ao 

intervencionismo pelos médicos, assim como a influência dos resultados dos diversos 

estudos realizados nas últimas décadas frente às agências reguladoras (DAUER, et al., 

2009). 

Em avaliação de doses de radiação em pacientes submetidos a procedimentos 

coronarianos intervencionistas, seis salas de dois hospitais foram avaliadas, e um 

intervalo de valores medidos de PKA de 28,0 – 39,3 Gy.cm2 foram obtidos para 

angiografia coronariana, enquanto que foi obtido um intervalo de 61,3 – 92,8 Gy.cm2 

para PTCA. Este estudo mostrou ainda que há uma forte correlação entre as medidas de 

PKA e o peso do paciente (MORRISSH, 2008). 

D’Helft et al (2009) realizaram um estudo para angiografia cardíaca, justificando 

a necessidade e importância de otimização de doses em pacientes, haja visto a 

ocorrência de efeitos determinísticos como eritema, epilação e ulceração. Investigaram 

quatro procedimentos cardíacos típicos monitorando 1804 pacientes adultos usando um 

medidor de produto dose-área, analisando os valores de PKA e calculando os valores 

para o terceiro quartil. Observaram uma grande variação nos fatores que influenciam 

nas altas doses, a exemplo de tempo de exposição, experiência do operador, massa 
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corpórea do paciente, complexidade do caso, altura do paciente, uso de grade e número 

e tipo de projeções. Após análise dos resultados, observaram que houve uma pequena 

variação de dose por procedimento o que o levaram a supor que a complexidade do caso 

pode não ser um fator responsável pelo aumento na dose, mas uma questão devido ao 

centro de realização dos exames, ou seja, uma dependência da metodologia usada pelos 

operadores (D'HELFT, BRENNAN, & MCGREE, 2009). 

Em uma revisão de três casos de danos causados pela radiação devido a 

procedimentos coronarianos intervencionistas, foram obtidos valores máximos de Ke e 

PKA, respectivamente, 17,2 Gy, 12,0 Gy e 19,3 Gy, e 1243 Gy.cm2, 769,0 Gy.cm2 e 

1251,0 Gy.cm2, em três pacientes com 67, 74 e 72 anos. Os autores apontam uma série 

de razões para níveis tão elevados de dose, a complexidade do procedimento, a falta de 

consciência dos intervencionistas da complexidade do processo, o tempo excessivo de 

realização dos procedimentos, a falta de monitoração da dose de radiação, as repetições 

dos procedimentos, dentre outros. Assim, os autores sinalizam para que um cuidado 

especial seja dispensado a pacientes em situações de múltiplas repetições e sugere uma 

avaliação cuidadosa dos riscos antes da realização dos procedimentos nestas situações 

(SRIMAHACHOTA, UDAYACHALERM, KUPHARANG, SUKWIJIT, 

KRISANACHINDA, & REHANI, 2011).    

  É conhecido na literatura que pacientes adultos submetidos a procedimentos de 

radiologia intervencionista podem sofrer danos na pele, contudo, em crianças, o maior 

risco é de incremento na indução de câncer devido à radiosensibilidade infantil. É 

também bem estabelecido que o máximo de dose na pele é altamente dependente da 

geometria da radiação e do PKA . A influência deste e de outros fatores na dose efetiva 

para crianças, entretanto, não é bem estabelecido (KARAMBATSAKIDOU, 

SAHLGREN, & HANSSON, 2009). 

Em estudo envolvendo pacientes pediátricos, Karambtsakidou et al (2009) 

estimaram parâmetros de conversão para dose efetiva em cardiologia intervencionista 

pediátrica mostrando que os resultados apontam para a importância da dose efetiva em 

crianças, ressaltando ser uma preocupação maior que a dose de entrada na pele. A dose 

efetiva, além de depender da idade, tem dependência direta com o tamanho do paciente 

(KARAMBATSAKIDOU, SAHLGREN, & HANSSON, 2009).  

O trabalho de Karambtsakidou et al (2009) avaliou o impacto do novo conjunto 

de fatores de ponderação para órgãos e tecidos devido a atualização pela ICRP 2007. 

Foram acompanhados, para tanto, 249 procedimentos pediátricos. Os pacientes foram 
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divididos em cinco grupos por faixa etária e adotados dois métodos para estimar a dose 

efetiva. Para cada grupo de idade, o tamanho do campo foi o mesmo, concluindo-se que 

o impacto no aumento da dose efetiva foi significativo (KARAMBATSAKIDOU, 

SAHLGREN, & HANSSON, 2009).    

 Para avaliar a dose máxima na pele em pacientes pediátricos, foi usada a mesma 

metodologia de pacientes adultos sendo os dados documentados em filmes radiográficos 

lento e o máximo de dose na pele foi localizado nas costas. Há uma tendência a um 

aumento do PKA  total com o aumento da idade, além de uma tendência a um aumento 

do PKA para procedimentos cardíacos diagnósticos em comparação com os 

procedimentos cardíacos terapêuticos. O risco de morte, no entanto, em procedimentos 

cardíacos em adultos é de 0,08% para os procedimentos diagnósticos, e de 0,16% para 

os procedimentos terapêuticos. Para o grupo pediátrico, o risco de mortalidade é de 

0,21% para meninas e de 0,17% para meninos (KARAMBATSAKIDOU, SAHLGREN, 

& HANSSON, 2009). 

Em 2009, Hart et al (2009) apresentaram uma revisão de doses de referência 

resultado de uma coletânea de informações geradas desde 1992 e publicadas de cinco 

em cinco anos pelo Conselho Nacional de Proteção Radiológica a partir de Banco de 

Dados de Doses de Paciente. Foram feito registros de DEP (Dose de Entrada na Pele)1 e 

PKA, tempo de fluoroscopia, além de idade, sexo e peso dos pacientes. Setecentos 

hospitais fizeram parte do programa e foram avaliados 187.000 PKA para 

intervencionismo. Foram sugeridos, como dose de referência os seguintes valores: DEP 

de 28 mGy e PKA radiográfico de 1,6 Gy.cm2 para coluna lombar, PKA
  de 50 Gy.cm2 

para drenagem biliar, PKA de 29 Gy.cm2 para angiografia coronariana, dentre outros 

valores indicados (HART, HILLIER, & WALL, 2009). 

Com relação às exposições ocupacionais, Vañó et al (2006), após quinze anos de 

investigação das ações para otimizar a dose de radiação em um hospital que realizava 

cerca de 5000 procedimentos por ano, registraram as doses ocupacionais em três 

períodos distintos de cinco anos cada. No primeiro período as maiores doses individuais 

registradas estiveram na faixa de 100 a 300 mSv/mês, tendo um caso atípico de 1600 

mSv/mês, além de várias doses entre 5 e 11 mSv/mês para uma média anual de 10,2 

mSv/ano. No segundo período, as doses estiveram entre 7 e 10 mSv/mês com leitura 

                                      
1 A DEP é a dose absorvida para uma determinada localização na pele do paciente, incluindo a radiação 
retro-espalhada pelo paciente. O DEP é igual ao kerma de entrada na superfície (Ke) nas situações de 
igualdade entre o kerma no ar e a dose absorvida.  
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máxima de 28 mSv/mês e uma média anual de 1,2 mSv/ano. No terceiro período as 

doses caíram para uma faixa de 3 a 4 mSv/mês, com um máximo de 26 mSv/mês e uma 

média anual de 2 mSv/ano (VAÑÓ, GONZALEZ, & FERNANDEZ, 2006). 

 Vañó et al (2006) afirmam que, mesmo com as medidas de proteção, há uma 

preocupação com exposição ocupacional, pois existe uma tendência no aumento da 

exposição, devido ao aumento da carga de trabalho, especialmente, em cardiologia 

intervencionista, além de uma dependência do aumento da exposição com a 

complexidade do procedimento. Para estimar as doses ocupacionais foram usados dois 

TLDs, um no tronco sob o avental, para estimar doses para órgãos da região blindada, e 

outro sobre o avental no nível da gola ou do ombro para estimar dose na cabeça e 

pescoço. Foi observado que os limites de dose para lentes dos olhos foram excedidos 

por alguns trabalhadores.   (VAÑÓ, GONZALEZ, & FERNANDEZ, 2006). 

Na categoria garantia de qualidade em estudo realizado por Padovani e Quai et 

al com a finalidade de avaliar o grau de otimização de uma prática radiológica e 

compará-la com o desempenho do equipamento e a habilidade do operador. Utilizou-se, 

como indicadores de risco para procedimentos guiados por fluoroscopia, as quantidades 

dosimétricas PKA (produto kerma-área total), PKA(cine) (produto kerma-área no modo de 

aquisição de imagem), PKA(fluoro)  (produto kerma-área no modo fluoroscópico), kerma 

no ar, tempo de fluoroscopia e número de aquisição de imagens. As faixas de valores de 

PKA  obtidos foram, para angiografia coronariana de 12 a 67 Gy.cm2, para PTCA de 14 a 

116 Gy.cm2 e para ablação por radiofrequência de 95 a 257 Gy.cm2. Os autores 

justificam a variabilidade dos resultados devido aos diferentes procedimentos e níveis 

de complexidade. Sugerem, então, a criação de um fator que leve em consideração a 

complexidade do procedimento (PADOVANI & QUAI, 2005). 

Tsapaki e Maniatis (2008), em estudo de fatores clínicos e de equipamentos que 

contribuem para a dose no paciente em procedimentos de intervenção coronariana, 

mostraram que o modo pulsado de fluoroscopia reduz a dose em cerca de 80%, a 

introdução de filtração de cobre apresenta uma redução de dose na pele da ordem de 

50% e uma baixa aquisição de imagem pode reduzir significativamente a dose no 

paciente. 

Como fator clínico que pudessem influenciar no PKA, os autores identificaram o 

nível de tortuosidade e o número de vasos tratados, obtendo assim um índice de 

complexidade, conforme sugerido por Padovani e Quai (2005). Eles realizaram a 

medida do
KAP , considerando diferentes operadores, e introduziram a correção para o 
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tamanho do paciente, através do fator iF (fator de correção para tamanho de paciente) 

dado pela expressão,  

 

)(exp[ )( erefei ddkF −=  (3.1) 

 

na qual 
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=  e )(refed  é o diâmetro equivalente do homem referência (22,9 cm) e 

H

W
de

π
2= , onde W é o peso do paciente e H é a altura do paciente. Os autores 

chegaram, então, à conclusão que as diferenças obtidas no KAP  foram devido à diferença 

dos operadores, e que Padovani e Quai não consideraram o KAP  nas diversas 

possibilidades, mesmos operadores e operadores diferentes. Concluíram ainda que é o 

número de aquisições de imagens que contribui de modo mais significativo para o 

aumento da dose e não a complexidade do procedimento, ou seja, ainda que os 

operadores sejam experientes e possuam treinamento em proteção radiológica há 

discrepâncias altas na condução do procedimento (TSAPAKI & MANIATIS, 2008). 

Quanto a fatores dos equipamentos que influenciam na dose, Dendy (2008) 

afirma que 0,1 mm de filtração de cobre reduzem em 40% a dose na pele do paciente, 

mas tem pequeno impacto sobre a dose efetiva e conclui que fluoroscopia pulsada é 

essencial para procedimentos intervencionistas. Quanto à exposição ocupacional lista 

fatores que influenciam na dose na equipe, como o tamanho do paciente, a geometria do 

tubo, a posição da equipe, a habilidade e experiência do operador e uso efetivo dos 

princípios da radioproteção (DENDY, 2008). 

Como a adequada dosimetria de pacientes é um tema que ainda demanda 

estudos, Tsapaki et al (2009) desenvolveram um método matemático de cálculo de dose 

de entrada na pele, a fim de contribuir com outras ferramentas de controle de qualidade 

em radiodiagnóstico. Foi medido o DEP em 43 pacientes usando câmera de ionização e 

TLD, chegando à seguinte expressão: 
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onde, f é a razão entre a dose absorvida no tecido e a dose absorvida no ar (com mesma 

unidade), FR é o fator de retroespalhamento que depende da qualidade do feixe e do 

tamanho do campo, DFD é a distância foco detector, DFP é a distância foco pele. A 

expressão foi validada por dois métodos de medida diferentes com incerteza inferior a 

10%. O autor ressalta que o método apresenta algumas imprecisões, especialmente, no 

que diz respeito à linearidade com o mAs, a determinação do DFP e a seleção do FR 

(TSAPAKI, TSALAFOUTA, & CHINOFOTI, 2008). 

 A distância do operador ao paciente é um importante fator de incremento à taxa 

de dose, entretanto a mais bem sucedida medida para redução de dose foi o treinamento 

em proteção radiológica, o uso frequente de telas de proteção e programa de redução de 

dose no paciente. Contudo, os autores salientam a importância do uso dos dosímetros 

pessoais, adequadamente, por parte dos trabalhadores, sem o qual não seria possível tal 

investigação (VAÑÓ, GONZALEZ, & FERNANDEZ, 2006). 

Em riscos da Radiação em Radiologia Intervencionista, Dendy (2008) confirma 

que o risco para procedimentos intervencionista é superior ao risco em demais 

procedimentos radiológicos. Afirma que o PKA é uma medida de riscos estocásticos, 

mas que também representa uma fração da medida de riscos de efeitos determinísticos, 

especialmente para cardiologia. Propõe o seguinte questionamento: É possível adotar o 

princípio da otimização para Radiologia Intervencionista, assim como adotamos os 

princípios de Nível de Referência da Radiologia Diagnóstica? (DENDY, 2008). 

 A fim de quantificar a relação risco-benefício devido ao uso de radiação 

ionizante para procedimentos de Radiologia Intervencionista, O’Brien e Putten (2008)  

calcularam o risco usando o modelo de dose resposta publicado no BEIR VII para baixo 

LET. A proposta era quantificar o risco-benefício em termos do parâmetro Anos de 

Qualidade de Vida – QALYs dos procedimentos e das alternativas, incluindo o risco 

devido à radiação.  Foi calculado o risco-benefício por três modelos diferentes e em 

seguida o QALYs. O risco foi quantificado a longo e curto prazos devido ao efeito de 

doses de radiação nos pacientes e a expressão para o risco total foi proposta em função 

do QALYs. 

 O risco adicional em termos da radiação é baseado nas medidas dos valores de 

kerma no ar, que é uma estimativa da probabilidade de danos determinísticos, e do DEP 

e do PKA, que são estimativas de danos estocásticos.   

 O QALY é uma combinação de quantidade e qualidade de vida criada para 

cuidados médicos intervencionistas, é dado por um número que poderá ser usado para 
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avaliar o benefício em termos de qualidade de vida e sobrevivência do paciente. A 

equação geral para calcular o QALY é: 

 

timex
utility

QALY
2

))((1( 2+
=  

(3.3) 

 

onde, utility é a medida da ocorrência de uma consequência, expressa por um número de 

0 a 1, calculada a partir de uma revisão das possíveis consequências envolvendo os 

procedimentos, e time é a duração em anos da expectativa de vida  a partir da realização 

do procedimento. A conclusão dos autores, após acompanhar alguns procedimentos e 

aplicar a ferramenta de cálculo, é que o risco aumentado devido à radiação é pequeno 

quando comparado com os benefícios (O'BRIEN & PUTTEN, 2008). 

 Na publicação da série Saúde Humana da IAEA cujo objetivo é fornecer 

subsídios para a garantia da qualidade da radiologia diagnóstica e terapêutica, o texto 

propõe uma ferramenta de auditoria que consiste numa análise sistemática e crítica para 

serviços a fim de maximizar o efeito do atendimento clínico e minimizar os efeitos 

nocivos para a sociedade como um todo. Neste contexto, a radiologia intervencionista, é 

incluída, devendo os serviços de hemodinâmica ser auditados desde as questões de 

infraestrutura, controle dos materiais envolvidos no processo, qualidade dos 

equipamentos, desempenho dos procedimentos, comunicação de incidentes críticos até a 

política de documentação (IAEA-4, 2010). 

 Uma recente iniciativa da IAEA propõe o triplo A (Awareness, Appropriateness, 

Audit of Ionizing Radiation in Medicine), ou seja, consciência, adequação e auditoria de 

radiações ionizantes em medicina. Esta iniciativa surgiu em decorrência de estudos 

recentes que mostram que 20% dos exames médicos são inapropriados, sendo que o 

excesso de prescrição pode aumentar esta estatística para 45% de exames solicitados 

desnecessariamente, em casos especiais, e em até 75% para técnicas específicas. 

Segundo Malone os médicos prescritores não compreendem corretamente dos riscos dos 

procedimentos, e sendo muitos casos incapazes de avaliar as relações dos riscos com o 

com o potencial de benefícios para cada paciente. A IAEA tem a esperança de resolver 

este problema com a iniciativa AAA promovendo a conscientização sobre os riscos da 

radiação (IAEA, 2012) 

 No Brasil, Canevaro, em 2009, publicou um artigo de revisão sobre os aspectos 

físicos e técnicos da radiologia intervencionista, com o objetivo de revisar os conceitos 
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utilizados na área, descrevendo as grandezas dosimétricas de interesse, as características 

dos raios X destinados aos procedimentos intervencionistas, os aspectos relacionados à 

proteção radiológica, além de aspectos relacionados à dosimetria de pacientes e 

profissionais (CANEVARO, 2009). 

 Com relação à dosimetria de paciente Silva et al estimou dose de radiação em 31 

pacientes adultos submetidos a procedimentos intervencionistas, tendo encontrado o 

intervalo dos valores máximos de dose na pele do paciente de 0,6 a 8,6 Gy, com 55% 

dos procedimentos com doses superiores a 2Gy. Neste mesmo estudo, foram avaliados 

exposições médicas com dose efetiva média por procedimento de 11 µSv, assim como 

doses equivalentes de 923 µSv no pé esquerdo, 514 µSv no pé direito, 382 µSv na mão 

esquerda e 150 µSv no olho esquerdo. O estudo ressalta a necessidade de adoção de 

estratégias para otimização da proteção radiológica tanto de pacientes quanto de 

médicos (SILVA, et al., 2011). 

 Com respeito às exposições ocupacionais, Júnior et al, em estudo do nível de 

dose na equipe em 21 serviços de hemodinâmica no estado de Minas Gerais, encontrou 

um intervalo máximo de doses na equipe de 0,05 a 0,7 mSv por exame, concluindo que 

numa projeção para um ano os profissionais superariam os 20 mSv recomendado como 

limite anual facilmente e que em geral os profissionais não fazem uso dos dispositivos 

de segurança, avental, protetor de tiroide, luvas e óculos plumbíferos (JUNIOR, 

ALONSO, NOGUEIRA, & SILVA, 2008). 

 Em avaliação de exposição dos médicos à radiação em procedimentos 

hemodinâmicos intervencionistas avaliou a dose recebida por profissionais envolvidos 

na realização de 30 angioplastias coronariana e 60 angiografia coronariana encontrando 

como maior valor de equivalente de dose em profissionais que usam protetor de tiroide 

de 0,3 mSv, enquanto que para os que não usavam o dispositivo de proteção o valor foi 

de 2,9 mSv. Para o uso do avental o maior valore fora do avental foi de 2,4 mSv, ao 

considerar o cristalino foi estimada uma dose de 0,52 Sv, considerando uma carga de 

trabalho de 1500 procedimentos por ano, que ultrapassa o limiar de dose de 0,5 Sv. 

Assim, os autores concluíram pela necessidade de medidas adicionais de proteção 

contra a radiação e implementação de treinamento em proteção radiológica para os 

médicos (SILVA, et al., 2011). 

     Em estudo de otimização de imagens em fluoroscopia intervencionista, Parizoti 

et al, utilizou objeto simulador com a inserção no mesmo de dois cateteres, para avaliar 

os níveis de taxa de kerma no ar na entrada da superfície do paciente, e concluiu que 
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não há perda de informação diagnóstica ao considerar diferentes modos fluoroscópicos 

(PARIZOTI & NETTO, 2009). 

Costa, em 2003 avaliou dois equipamentos no estado do Rio de Janeiro em 

estudo envolvendo doze pacientes submetidos à videofluoroscopia da deglutição. Foram 

medidos o produto kerma área tendo como resultado para PKA médio 4101 cGycm2, 

para um dos equipamentos e 804 cGycm2, para o outro equipamento, concluindo sobre a 

necessidade de implementação de Programas de Garantia de Qualidade e a importância 

da avaliação do PKA na qualificação dos métodos e equipamentos radiológicos (COSTA, 

CANEVARO, AZEVEDO, & MARINHA, 2003). 

Em 2007, Luz et al avaliou o desempenho de um equipamento de raios X 

utilizado para Radiologia Intervencionista em um serviço do Rio de Janeiro. O estudo 

relatou taxas de kerma no ar entre 2,1 e 49,4 mGy/min, na entrada da pele do paciente, 

resolução alto contraste de 1,25 pl/mm e resolução de baixo contraste entre 1,8 e 3,9%. 

Segundo o autor, o modo fluoroscópico pulsado contribui para redução da exposição 

médica, embora comprometa a qualidade da imagem, concluindo sobre a importância 

do controle de qualidade em serviços de hemodinâmica (LUZ, CANEVARO, 

FERREIRA, & CAMPOS, 2007).  

Souza et al (2008) realizou um estudo de revisão sobre os métodos de proteção 

utilizados pelos profissionais atuantes em procedimentos de Radiologia 

Intervencionista, concluindo pela necessidade da redução do tempo de exposição dos 

trabalhadores (SOUZA & SOARES, 2008). 

Ferraz et al (2008) investigou os níveis de exposição ocupacional a fim de 

comparar os modos contínuo e pulsado da fluoroscopia, com e sem  grade entre o anodo 

e catodo, no tubo de raios X. A avaliação de 80 procedimentos mostrou que a 

introdução da grade na fluoroscopia pulsada pode reduzir em até 50% a exposição 

ocupacional quando comparada com a fluoroscopia contínua e a pulsada convencional 

(sem controle de grade). Entretanto, se comparado os procedimento sem o uso da grade, 

a redução é de 2,8% entre a fluoroscopia contínua e a pulsada, considerando uma 

redução não significativa para os médicos (FERRAZ, ONUSIC, NOGUEIRA, & 

MUHLEN, 2008). 

Em 2009, Gronchi et al realizou uma avaliação sobre exposições ocupacionais 

em serviços de hemodinâmica através da aplicação de um questionário elaborado com 

base na Portaria 453/98 e em documentos da ACC, sendo aplicados em dois hospitais de 

grande porte em São Paulo, concluindo que as medidas de controle de exposição 
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ocupacional são atendidas. Sinalizaram para a ausência de comprometimento da direção 

dos hospitais no que diz respeito ao gerenciamento da segurança e aplicação do 

princípio ALARA, afirmando haver resistência ao uso de luvas plumbíferas durante os 

procedimentos e sugere uma correlação da leitura dos dosímetros com o tempo de 

procedimento nos modo fluoro e cine para procedimentos de hemodinâmica 

(GRONCHI, FURNARI, CECATTI, & CAMPOS, 2009).  

Assim, segundo a revisão de literatura realizada, é possível concluir que a área 

demanda investigações sobre vários aspectos. Níveis de referência, metodologia para 

dosimetria de pacientes e equipe, fatores devido aos equipamentos (filtração, colimação 

e retificação) e devido aos procedimentos que influenciam na dose, ferramentas de 

controle de qualidade são alguns dos aspectos em aberto e que fazem parte dos estudos 

recentes, que visam obter resultados que possibilitem uma redução nas doses, haja vista 

a alta exposição à radiação inerente dos procedimentos intervencionistas. Há, no 

entanto, um consenso por parte dos diversos autores da necessidade e importância de 

treinamento em proteção radiológica para os envolvidos em procedimentos 

intervencionistas. 

No que concerne ao panorama nacional, os estudos até então realizados são não 

representativos do país, abordam questões já bem estabelecidas, a exemplo da 

importância de controle de qualidade em serviços de hemodinâmica, ou são qualitativos, 

mostrando a necessidade de um estudo abrangente e quantitativo que contribua para 

suprir as deficiências de informações sobre a área e de indicadores para subsidiar 

normas nacionais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 SELEÇÃO DOS SERVIÇOS, PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS.  

 O estudo foi realizado em serviços de radiologia intervencionista de dois 

estados brasileiros, Santa Catarina e Bahia.  Os dois estados foram escolhidos devido a 

existência de parcerias com o Instituto Federal da Bahia - IFBA, possibilitando o acesso 

e a avaliação das instituições. 

Em Santa Catarina, uma cooperação técnica entre o IFBA e a Vigilância 

Sanitária do Estado de Santa Catarina - VISA SC possibilitou avaliar serviços de 

hemodinâmica da capital e do interior do estado. 

Na Bahia, a cooperação com a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e 

Cardiologia Intervencionista - SBHCI, possibilitou avaliar serviços na capital do estado.  

Fizeram parte deste estudo, dezesseis instituições com serviços de 

hemodinâmica, sendo 3 no estado da Bahia e 13 no estado de Santa Catarina, 

envolvendo 20 salas de procedimentos.  

Os serviços avaliados não foram previamente selecionados, tendo sido estudado 

todos os serviços que estavam na programação da Vigilância Sanitária, de Santa 

Catarina, no período da coleta de dados (julho a dezembro de 2011) e os serviços de 

hemodinâmica dos hospitais disponibilizados para avaliação pela SBHCI na Bahia.   

A seleção dos procedimentos foi realizada a partir da disponibilidade das 

instituições em acessar e ou gerar as informações, com a preservação completa do nome 

ou possíveis dados que pudessem identificar os pacientes, profissionais e a própria 

instituição. Como nenhum serviço não registrava as informações dos procedimentos, foi 

disponibilizado um formulário (Anexo I) para preenchimento das seguintes 

informações: idade, peso, altura, sexo, tipo de procedimento, tempo do procedimento 

(com feixe), kerma e produto kerma x área.  

Essas informações foram coletadas uma vez por mês, quando eram 

acompanhados os preenchimentos e verificados os parâmetros de desempenho dos 

equipamentos para as devidas correções nas medidas das exposições. 

Assim, foi realizado o levantamento de parâmetros de 1672 procedimentos no 

período de julho a dezembro de 2011. Como alguns exames têm ocorrência esporádica, 

enquanto outros ocorrem frequentemente, realizamos a categorização dos 

procedimentos para a nossa avaliação por área anatômica em procedimentos torácicos, 
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abdominais, cerebrais e de membros. Os procedimentos mais frequentes de cada área, q 

foram drenagem biliar (DB), angiografia coronariana (AC), Percutaneous Transluminal 

Angioplasty (PTA), Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA), 

embolização de aneurismas cerebrais (EMB) e arteriografia de membros (ART), foram 

estudados separadamente. 

Os equipamentos de radiologia intervencionista, utilizados nos serviços 

estudados, foram classificados a partir do fabricante, modelo, ano de fabricação e tipo 

de receptor de imagem.  

Mesmo não existindo, no Brasil, uma legislação específica para radiologia 

intervencionista, foi possível selecionar requisitos da legislação vigente aplicáveis à 

radiologia intervencionista, completando com testes relativos à cardiologia 

intervencionista, tendo por base o simulador tipo NEMA XR 21. A síntese dos 

parâmetros selecionados para avaliação está na Tabela 4.1 e o formulário utilizado está 

no Anexo II. 

Na avaliação de desempenho do equipamento, foi utilizado o simulador NEMA 

XR21 posicionado, com os objetos de teste no centro do simulador e no isocentro do 

equipamento, conforme a Figura 4.1. O Multimedidor RAPIDOSE foi posicionado 

conforme as Figura 4.2. Assim é possível realizar a avaliação de desempenho do 

equipamento de Radiologia Intervencionista, conforme os parâmetros da Tabela 4.1. 

 

Figura 4.1- Posicionamento do simulador NEMA XR 21 
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Tabela 4.1 Requisitos utilizados na avaliação. 
 

 Avaliação Cálculo Tolerância Referência 
1 Taxa de dose - < 50 mGy/min modo fluoro 453 (4.45 a(ii)) 

2 Exatidão da indicação de kVp 100
min

min

alno

medidoalno

V

VV −
 ± 10% 453 (4.45 b(i)) 

3 Exatidão da indicação de tempo 100
min

min

alno

medidoalno

V

VV −
 ± 10% 453 (4.45 b(ii)) 

4 Camada semi-redutora - Tabele I  453 (4.45 b(iii)) 
5 Alinhamento do eixo central do feixe de raios-x - 3o 453 (4.45 b(iv)) 

6 Reprodutibilidade do sistema automático de exposição 100
médio

mínimomáximo

V

VV −
 ± 10% 453 (4.45 b(i)) 

7 Exatidão do sistema de colimação - 2% DFR 453 (4.45 c(i)) 
8 Resolução de baixo contraste - 5 mm 1% 453 (4.45 c(ii)) 
9 Resolução de alto contraste - 1 mm 10% 453 (4.45 c(ii)) 
10 Registro do tempo de fluoroscopia - 453 (3.5 a(i)) 

11 
Cortina ou saiote plumbífero inferior/lateral, com espessura não inferior a 0,5 mm 
equivalente de chumbo, a 100 kVp. 

- 453 (4.17 d) 

12 
Distância foco-pele mínima de 38 cm para equipamentos fixos e 30 cm para 
equipamentos móveis. 

- 453 (4.17 e) 

13 Sinal sonoro quando o alto nível/cine estiver acionado - 453 (4.17 g) 
14 Integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual - 453 (4.45 b(x)) 
15 Faixa dinâmica - NEMA XR 21 
16 Resolução Espacial - NEMA XR 21 
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Figura 4.2 - Posicionamento do RAPIDOSE. 

 
  

4.2 INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Para as avaliações de desempenho dos equipamentos, foram utilizados o 

medidor de PKA do fabricante Iba Dosimetry, modelo KermaX – Plus DDP, o 

multimedidor modelo RAPIDOSE do fabricante Radcal Corporation, o Multimedidor 

RADCAL 9096 e o simulador CIRS NEMA XR21. Apesar da legislação brasileira não 

estabelecer padrões de desempenho para medidas de PKA, Ke, resolução espacial - RE e 

faixa dinâmica, esses parâmetros foram avaliados tendo como referência o manual dos 

fabricantes (resolução espacial) e do simulador CIRS NEMA XR 21 (faixa dinâmica). 

 

4.2.1 Multimedidores 

Foram utilizados dois multimedidores do fabricante RADCAL, com o objetivo 

de avaliar o desempenho do equipamento, bem como os níveis de radiação no entorno 

do equipamento. 

O multimedidor modelo 9096 (Figura 4.3), acoplado a uma câmara de ionização 

e um sensor para medidas não invasivas de tensão e tempo de exposição, possibilita 

medir simultaneamente dose, taxa de dose, tempo de exposição, tensão de pico, CSR e 

forma de onda. Para essas medidas, foi utilizada a câmara de ionização modelo 10x6-

60E, conjuntamente com o sensor 40x12-W. 
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Para as medidas de exposições ocupacionais, o multidetector 9096 foi utilizado 

com a câmara de ionização modelo 10x6-180. 

 

 
Figura 4.3 - Eletrômetro 9096 com as câmaras de ionização de 60 cm3 e 180 cm3. 

 
 

As características técnicas das câmaras de ionização utilizadas estão descritas na 

Tabela 4.2. 

 
Tabela 4.2 - Características das câmaras de ionização utilizadas. 

                                            Câmaras de ionização 
Características 10X6-60E 10X6-180 

Mínima taxa de dose 

Máxima taxa de dose 

Mínima dose 

Máxima dose 

Modo cine 

Exatidão na calibração 

Dependência energética 

2,0 nGy/s 

19 mGy/s 

10 nGy 

52 Gy 

0,1 nGy/f – 1,0 mGy/f 

±4% com Rx @ 50kVp 

 ±5%, até 1,33 MeV 

1 nGy/s 

4,9 mGy/s 

2 nGy 

17 Gy 

- 

    ±4% com Rx @ 150kVp 

±5%, 30 keV a 1,33 MeV 

 

As especificações do sensor para medidas não invasivas de tensão e tempo de 

exposição estão descritas na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Características do sensor de tensão e tempo. 
 

Sensor de tensão e tempo 
Características 40X12-W 

Faixa de operação 

Exatidão 

Repetibilidade 

CSR 

40 kV - 160 kV, 2,5 mm Al 

± 1 kV ou 1% 

± 0.2 kV 

1 mm - 23 mm Al ( ± 10% ± 0,3 mm Al) 
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 O software XLPRO, também da Radcal Corporation, possibilitou a captura e 

armazenamento das medidas, conforme a Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 - Apresentação das medidas utilizando o software XLPRO. 
 
 

O multimedidor modelo RAPIDOSE (Figura 4.5), do fabricante Radcal 

Corporation, utiliza sensores de estado sólido, possibilitando medir simultaneamente 

dose, taxa de dose, tempo de exposição, tensão de pico, CSR e forma de onda.  

Apesar desse multimedidor não poder ser utilizado para avaliar a exposição 

ocupacional, é mais prático e versátil, possibilitando o fácil acoplamento no simulador 

NEMA XR 21, que será descrito posteriormente, e, por isso, foi utilizado para 

avaliações de exposições médicas. 

 
Figura 4.5 - Multimedidor RAPIDOSE acoplado a um computador portátil. 

 
 

As características técnicas do RAPIDOSE estão descritos na Tabela 4.5 
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Tabela 4.5 - Características da câmara de ionização utilizada. 
 

RAPIDOSE 

Mínima taxa de dose   160 nGy/s   

Máxima taxa de dose 160 mGy/s 

Mínima dose 50 nGy/s 

Máxima dose 50 mGy/s 

 
                         

 O Rapidose não possui monitor, tendo que funcionar necessariamente acoplado a 

um computador, apresentando as medidas conforme a Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 - Apresentação das medidas do Rapidose. 
 

4.2.2 Medidor de produto kerma ar área 

 

Nesse trabalho, foi utilizado o medidor de PKA do fabricante Iba Dosimetry, 

modelo KermaX – Plus DDP TinO (Figura 4.7).  

Os medidores de PKA são câmaras de ionização de transmissão que consistem de 

duas placas de PMMA banhadas, geralmente, com um revestimento condutor a base de 

Índio.  
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Figura 4.7 - Medidor de produto kerma ar x área Iba Dosimetry. 
 

4.2.2.1 As características técnicas da câmara de ionização de 

transmissão utilizada estão descritas Tabela 4.5 

 
Tabela 4.4 - Características da câmara de transmissão. 

Câmara de transmissão 
Características Kerma X Plus 

Dependência energética 

Dimensões externas 

Área sensível 

Filtração equivalente 

Transparência a luz 

±8 % no intervalo de (40 a 150) kV 

176 x 176 mm2 

146 x 146 mm2 

0,2 mm Al 

75% 

 

4.2.3 Simulador  

O simulador do fabricante CIRS, Modelo 901, foi desenvolvido para avaliar e 

estabelecer padrões de qualidade da imagem para procedimentos intervencionistas 

cardiovasculares, conforme o padrão de desempenho NEMA XR21 (Figura 4.8).  
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Figura 4.8 - Simulador CIRS 901, para o protocolo NEMA XR21. 
 

         

O material básico do simulador é PMMA, pois esse material tem absorção e 

espalhamento de raios X semelhantes ao corpo humano. As diferentes configurações do 

simulador com espessuras de 5, 10 e 20 cm, possibilitam a simulação de uma criança, 

uma criança grande ou um adulto pequeno, um adulto de tamanho comum (Figura 4.9). 

Segundo o fabricante, a configuração de referência do sistema é com 20 cm de PMMA. 

                        

Figura 4.9 - As diversas configurações do simulador NEMA XR21. 
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Os objetos de teste, mostrados na Figura 4.9, estão na placa de PMMA 

identificada pelo número 1, sendo sempre localizada no centro do simulador e no 

isocentro do equipamento. 

Esse simulador, com o acoplamento do Rapidose, possibilita a medida de kerma 

acumulado no ponto de referência2, resolução espacial, resolução de baixo contraste em 

baixa densidade, resolução de baixo contraste em alta densidade, resolução de contraste 

de iodo, faixa dinâmica, coincidência de campo irradiado e campo visualizado, além da 

verificação da visualização de estruturas em movimento. 

 

4.3 MODELO DE AVALIAÇÃO DE RISCO POTENCIAL EFETIVO-MARPE 

 

No sentido de contribuir com informações sobre uma área de grande interesse da 

saúde pública, a radiologia intervencionista, foi desenvolvida neste trabalho uma nova 

ferramenta para auditoria e gerenciamento de riscos, o Modelo de Avaliação de Risco 

Potencial Efetivo (MARPE) que consiste numa ampliação da metodologia do MARP 

que necessitava de complementações para ser aplicado em outras áreas, que não as 

validadas por Navarro (NAVARRO M. , 2012). 

Esta nova metodologia visa, principalmente, garantir um modelo genérico que, 

teoricamente, possa ser aplicado em diversos campos, garantindo a comparabilidade dos 

riscos potenciais em áreas e contextos distintos, para que os gestores possam tomar 

decisões sobre as prioridades de ações. 

Entretanto, para que esta ferramenta possa ser aplicada a diversas áreas, e com o 

interesse em comparação de riscos potenciais distintos, se faz necessário a introdução de 

uma modificação no MARP. Um mesmo valor de risco potencial em áreas distintas 

pode representar potenciais de danos distintos, por exemplo, o risco potencial 1 (100%) 

em radioterapia ou na radiologia intervencionista, representaria a possibilidade de um 

dano letal. Por outro lado, o risco potencial 1 (100%) em radiologia odontológica, pode 

não representar a mesma letalidade. 

Então, como forma de ponderar os riscos potenciais de diferentes áreas, para que 

possam ser comparados e representados no mesmo espaço de risco potencial, propomos 

                                      
2 Essa é a grandeza indicada no painel dos equipamentos, conforme a padronização IEC 601-2-43 item 
203.5.2.4.5.101 (d). 



   58 
 

 
 

neste trabalho um novo conceito, o conceito de risco potencial efetivo (RPE) que 

representa o rico potencial ponderado para cada área de aplicação, sendo denominado 

como Modelo de Avaliação de Risco Potencial Efetivo - MARPE e definido como a 

equação (4.1): 

 

                                               ������ , ��	 = ��� ���
���                                              (4.1) 

 

onde fR é o fator de ponderação de riscos potenciais que deverá ser definido levando em 

consideração o risco potencial relativo entre as diversas áreas de aplicação do modelo e 

como proposta inicial será definido conforme a Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.5 - Fator de ponderação de riscos potenciais (fR). 
Áreas de aplicação fR 

Radioterapia 1 

Radiologia Intervencionista 1 

Mamografia 0,8 

Medicina Nuclear  0,8 

Radiologia geral 0,5 

 

 

Também foi necessária uma modificação nos critérios de qualificação dos 

indicadores de riscos potenciais, propostos inicialmente conforme a Tabela 4.7. 

 

 
Tabela 4.6 - Valores dos indicadores de Risco Potencial. 

Valor Representação 
0 Péssimo ou Inexistente 

1 Sofrível 

2 Razoável 

3 Bom -  Mínimo estabelecido na Norma 

4 Ótimo 

5 Excelente 

 

Os resultados iniciais das primeiras aplicações do MARPE na radiologia 

intervencionista revelaram que os valores utilizados originalmente no MARP provocam 
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uma variação muito acentuada na avaliação do risco potencial. Assim, foi necessário 

reduzir a escala de avaliação, incluindo a quantificação equivalente, com base na 

tolerância (�) estabelecida para cada indicador, conforme a Tabela 4.8. 

 
Tabela 4.7 - Novos valores dos indicadores de Risco Potencial. 

Valor Qualitativo Quantitativo  
0 Péssimo ou Inexistente x >  2� 

1 Sofrível 1,2 �  < x �  2� 

2 Bom - Estabelecido na Norma (�/2)  < x �  1,2� 

3 Excelente x <  (� /2) 

 

A dimensão da aceitabilidade será introduzida, considerando o valor de CR = 2, 

como aceitável, com uma faixa de tolerância de ± 20%. 

Tendo sido estabelecido o novo modelo de avaliação, o MARPE, foi necessário 

selecionar os indicadores críticos e não críticos, específicos para a área de interesse, que 

neste trabalho é a radiologia intervencionista. Os indicadores de risco crítico foram 

estabelecidos com base na legislação brasileira e considerações sobre sua importância 

para o gerenciamento de risco, sendo selecionados os seguintes IC descritos na Tabela 

4.9. Devido aos resultados iniciais, descritos no próximo capitulo, a saiote foi 

reclassificado como indicador não-crítico 

 
 

Tabela 4.8 - Relação dos indicadores críticos (Ic). 
Indicadores Críticos Tolerância 

Registro do equipamento na ANVISA - 

Licença sanitária do serviço - 

Camada semirredutora 2,6 mm Al a 80 kVp 

Indicação do Tempo de Exposição - 

Saiote Plumbífero de 0,5 mmPb à 100 kVp - 

Distância Foco-Pele mínima de 38 cm (fixo) - 

Máxima taxa de kerma em fluoro. <50 mGy/min na menor DFP 

Integridade dos acessórios e vestimentas. - 

Utilização de dosímetros pessoais - 

 

Os indicadores de risco não crítico foram estabelecidos com base na legislação 

brasileira e recomendações internacionais, conforme Tabela 4.10. 
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Tabela 4.9 - Relação dos indicadores não críticos (INC) 

Indicadores Não Críticos Tolerância 
Assentamento do tempo de exposição - 

Sinal sonoro no modo cine  - 

Visor plumbífero - 

Exatidão do sistema de colimação 2% DFR 

Alinhamento do eixo central do feixe 3o 

Mínima distância foco pele 10% 

Resolução Espacial - 

Resolução de baixo contraste 3 padrões 

Faixa dinâmica 6 padrões 

Borramento de movimento - 

Distorção da imagem - 

Exatidão da indicação do tempo  - 

Exatidão da indicação de tensão  10% 

Indicação de Kerma - 

Indicação de Pka - 

Reprodutibilidade da taxa kerma  10% 

Reprodutibilidade do CAE 10% 

 

A partir dos indicadores de risco críticos e não críticos apresentados nas Tabelas 

4.9 e 4.10, respectivamente, foi desenvolvida uma planilha no Excel® para a avaliação 

dos serviços. A planilha representada na Figura 4.10, a partir da avaliação de cada um 

dos indicadores, calcula o risco potencial efetivo levando seu valor para o gráfico de 

risco potencial efetivo, representado Figura 4.11. 

A representação gráfica do MARPE possibilita comparar diferentes serviços, ou 

fazer uma representação de cada indicador de um único serviço, possibilitando o 

estabelecimento de prioridades, para os gestores dos serviços ou das autoridades 

reguladoras. Além disso, possibilita o acompanhamento temporal dos serviços ou dos 

parâmetros, individualmente, criando o histórico do risco potencial efetivo, que permite 

a atuação numa tendência de crescimento, evitando o estabelecimento do risco. 
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Figura 4.10 - Planilha do MARPE.

Indicador de Controle de Risco Avaliação Qualificação Resp. Direta Resp. Comp Cont Sanitário Con. Sanitário C
Licença Sanitária C RL Equipe Técnica DIVISA Usuários
Resgistro do equipamento na ANVISA C RL RT, SPR, Indústria DIVISA ANVISA
Assentamento do tempo de exposição NC RL RT, SPR DIVISA
Utilização de dosímetros C RL RT, SPR DIVISA DRT
Integridade dos EPI´s C RL RT, SPR DIVISA DRT
Sinal sonoro no modo cine C RL RT, SPR DIVISA
Saiote plumbífero NC RL RT, SPR, Indústria DIVISA ANVISA
Visor plumbífero NC RL RT, SPR DIVISA DRT
Exatidão do sistema de colimação NC RL SRP DIVISA
Alinhamento do eixo central do feixe NC RL SRP DIVISA
Mínima distância foco pele (DFP) de 38 cm C RL SRP DIVISA ANVISA
Resolução espacial NC RL SRP DIVISA ANVISA
Resolução de baixo contraste NC RL SRP DIVISA
Faixa dinâmica NC RL SRP DIVISA
Borramento de movimento NC RL SRP DIVISA
Distorção da imagem NC RL SRP DIVISA
Camada Semi redutora (CSR) C RL SRP DIVISA Cons. Profissionais
Exatidão da indicação do tempo de exposição NC RL SRP DIVISA
Exatidão da indicação de tensão no tubo NC RL SRP DIVISA
Indicação de Kerma NC RL SRP DIVISA ANVISA

Indicação de Pka NC RL SRP DIVISA ANVISA
Reprodutibilidade da taxa kerma no ar NC RL SRP DIVISA
Reprodutibilidade do CAE NC RL SRP DIVISA ANVISA
Taxa máxima de kerma na menor DFP C RL SRP DIVISA ANVISA

GERAL

Sala de Exames

Identificação do Equipamento: Avaliação  
Especificação dos Equipamentos:

Avaliação de Risco Potencial em Radiologia Intervencionista
Serviço Avaliado:

Procedimento Avaliado: RI  Risco Potencial Efetivo
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Outra característica importante do MARPE é possibilitar a identificação das 

responsabilidades sobre cada indicador, tornando possível não apenas a indicação de um 

resultado final de conforme ou não conforme, mas uma condição de risco potencial 

efetivo aceitável, tolerável ou inaceitável, indicando os responsáveis diretos e indiretos 

por cada um dos indicadores. 

 

 

Figura 4.11 - Representação gráfica do espaço de risco potencial efetivo. 
                     

 
        Esta metodologia foi aplicada em 13 serviços do Estado de Santa Catarina              

(4 serviços na capital e 9 serviços em oito cidades do interior) no sul do Brasil  e em 3 

serviços na cidade de Salvador, a capital de um estado no nordeste brasileiro, 

totalizando 20 salas avaliadas, no período de agosto de 2010 à dezembro de 2011. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES MÉDICAS 

 
As informações relativas às exposições médicas estavam disponíveis em 7 dos 

equipamentos,  sendo 5 no estado da Bahia e 2 no estado de Santa Catarina.  

Após a categorização dos procedimentos, foram calculados o intervalo e as 

médias das distribuições do kerma no ar na entrada da superfície (Ke), do produto kerma 

no ar x área (PKA), do tempo de exposição e do número de imagens. Para fins de 

comparação com os níveis de referência de adultos, foi calculado o terceiro quartil do 

Ke, do PKA e do tempo de exposição.  

As avaliações dosimétricas foram realizadas utilizando-se a indicação dos 

medidores dos próprios equipamentos. Apesar de todos os equipamentos possuírem 
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câmaras de transmissão com possibilidade de indicação de Ke e PKA, esta dupla 

indicação não estava disponível, em todas as instituições avaliadas. Deste modo, para a 

avaliação dosimétrica, foi realizada a calibração da leitura do medidor interno do PKA 

com as leituras obtidas através do medidor externo de PKA do fabricante Iba Dosimetry 

e os resultados apresentados foram corrigidos a partir dos fatores de calibração.  

 

                          �������������	 = ��� ���������������	                            (4.2)              

 

                           �� =�
����� !"!#	
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�����%&"'(%çã#����+,��                                (4.3) 

 

Para a calibração das leituras internas do kerma e do tempo de escopia, o 

multimedidor modelo RAPIDOSE do fabricante Radcal Corporation foi utilizado. 

Como o medidor RAPIDOSE de estado sólido possui forte dependência direcional, foi 

utilizado o fator de correção para o retroespalhamento (fR). 

 

                                ,�����������	 = ��� ���K���������	                          (4.4)            
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Sendo fR o fator de retorespalhamento, que foi considerado 1,3 (30%) e fc o fator 

de correção da leitura. Por se tratar de detector de estado sólido, cujas influências 

ambientais são desprezíveis, não é necessário utilizar o fator de correção para esse fim. 

Os medidores de referência utilizados estão com certificado de calibração válidos até 

junho de 2012 

4.5 AVALIAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS 

Como forma de estimar as exposições ocupacionais, foram realizadas medidas 

de taxa de kerma no ar, à 1,6 m de altura e a 15 cm da posição do comando (a posição 

mais próxima do tubo) para estimar a exposição dos médicos intervencionistas e a 15 

cm da extremidade da mesa, para avaliar a exposição dos médicos anestesistas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS  

 

5.1.1 Serviços 

 
 Os 16 serviços avaliados foram classificados quanto ao tipo de instituição, 

estado e localização. Observa-se na tabela 5.1 que 13 (81,2%) serviços são privados, 

enquanto 3 (18,8%) são públicos e que, 8 (50%) serviços avaliados encontram-se nas 

capitais e a outra metade em cidades do  interior. Dada as condições de acesso aos 

serviços no estado de Santa Catarina, foi possível avaliar serviços situados na capital, no 

norte e no sul do estado, o que permitiu ao estudo investigar o cenário da radiologia 

intervencionista no estado. 

  
 

Tabela 5.1 - Classificação dos serviços. 
 

Instituição 
 

Administração 
 

Estado Localização 

1 A Privado BA Capital 

2 B Privado BA Capital 

3 C Privado BA Capital 

4 D Privado SC Interior 

5 E Público SC Capital 

6 F Privado SC Capital 

7 G Público SC Interior 

8 H Privado SC Capital 

9 I Privado SC Capital 

10 J Privado SC Interior 

11 K Público SC Interior 

12 L Privado SC Interior 

13 M Privado SC Capital 

14 N Privado SC Interior 

15 O Privado SC Interior 

16 P Privado SC Interior 
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5.1.2 Procedimentos 

 
 
 Foram avaliados 1672 procedimentos e classificados por instituição, sala e por 
área anatômica, conforme apresentado na Tabela 5.2. 

Observa-se que os procedimentos torácicos são predominantes, representando 

84,4%, enquanto que os procedimentos cerebrais representam 5,6 %, os abdominais 

2,9% e os de membros 3,6%. Além destes, que representam 96,5% dos procedimentos, 

3,5% dos procedimentos não foram identificados nas instituições D e E.  

Ao destacar os procedimentos mais frequentes de cada área anatômica, 

observamos que a angiografia coronariana corresponde a 66,8 % dos procedimentos 

avaliados neste estudo, mostrando que a proporcionalidade entre os procedimentos de 

cardiologia intervencionista e demais áreas da radiologia intervencionista está de acordo 

com resultados apresentados por outros estudos, visto que há uma predominância do uso 

do intervencionismo para técnicas cardíacas (TSAPAKI, et al., 2009).  

 
 
 
 
 



   66 
 

  

Tabela 5.2 - Identificação e classificação dos procedimentos estudados. 

Área Anatômica Procedimento Sigla 
Instituição / Sala   

A B C Total 
1 2 2 3 1   

Abdominal 

Angiografia Abdomen FR Ang. Abd.   4 9 1 14 

49 

Angiografia de fístula Ang. Fist.  2    2 

Angiografia mesentérica Ang. Mês. 1 2    3 

Angioplastia ilíaca Ang. Ilia. 1  1   2 

Angioplastia medular Ang. Med. 1     1 

Arteriografia renal Art. Ren 2 2 1 2  7 

Drenagem biliar DB 6 2    8 

Embolização de fístula renal EMB Fist. 1     1 

Endoprótese aorta abdominal EAA 6 2    8 

Fistulografia FIST 1     1 

Quimioembolização QUI 2     2 

Cerebral 

Angiografia cerebral ACE 44  2 1  47 

94 
Arteriografia cerebral Art Cer   2 1  3 

Embolização de aneurisma EMB 22 6 2 4 4 38 

Embolização de MAV MAV 5     5 

FOP FOP  4    4 

Membros 

Angioplastia periférica Ang. Perf. 14 3 4 8  29  

Angioplastia MMII MMII 2 6    8  

Arteriografia MID Art. MID 1 2    3  

Arteriografia MIE Art. MIE 3 1    4  
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Continuidade da Tabela   

Área Anatômica Procedimento Sigla 

Instituição / Sala   

A B C Total 
1 2 2 3 1   

Membros 

Arteriografia MSD Art. MSD 1 1    2 

60 
Flebografia Fleb  1    1 

Porto cath PC  1    1 

Implante PICC PICC 2     2 

Torácico 

Ablação por radiofrequência ABLA 1 4    5 

1411 

Angiografia cardíaca AC 87 144 485 532 22 1270 

Angioplastia PTA 13 40 6  1 60 

Arteriografia carótida Art. Car. 1  1   2 

Arteriografia Pescoço Art Neck   1 1  2 

Cavografia CAV  2    2 

Comunicação interatrial C.I.A.   1   1 

CV CV     7 7 

Marca passo MP 1 5    6 

PTCA PTCA 3 1 19 20 9 52 

Retirada de Corpo estranho RC     1 1 

Valvuloplastia pulmonar VAL Pul   1 1  2 
Ultrassonografia 
intravascular 

USIV 
  

1 
  

1 
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5.1.3 Equipamentos de raios X 

 
Os 20 equipamentos de raios X, destinados à radiologia intervencionista, 

envolvidos neste estudo foram classificados a partir do fabricante, modelo, ano de 

fabricação e tipo de receptor de imagem, conforme apresentado na Tabela 5.3. 

A Tabela 5.3 mostra que 3 (15%) equipamentos possuem receptores de imagem 

do tipo flat panel (FD). Vale ressaltar que 3, dos 5 equipamentos mais recentes, 

fabricados nos últimos 5 anos, utilizam sistemas de intensificação de imagem (II), 

mostrando que apesar do parque de equipamentos não ser tão antigo, mesmo os novos 

equipamentos como o Angix e os dois Axiom Artis, ainda não utilizam a tecnologia FD. 

 

Tabela 5.3 - Equipamentos Avaliados. 
Fabricante Modelo Quantidade Fabricação Receptor 

GE Innova 2 2010 FD 

Philips 

Poly Diagnost C 2 1984 II 

Poly Diagnost C2 
1 1993 II 

1 1996 II 

Angio Diagnost 5 

2 1992 II 

1 1993 II 

1 1995 II 

2 1997 II 

2 1998 II 

1 1999 FD 

Siemens 
Axiom Artis 

1 2006 II 

1 2009 II 

Coroskop 2 2001 II 

XPro Angix 1 2010 II 

 

Os equipamentos mais antigos, 2 poly Diagnostic C, estão em uso há 28 anos e 

representam 5% dos equipamentos avaliados. Com mais de 10 anos de fabricação, estão 

mais 15 (75%) equipamentos, sendo que 5 (25%) equipamentos possuem menos de 10 

anos de fabricação. 
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5.2 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

A avaliação dos serviços de radiologia intervencionista foi realizada a partir da 

aplicação do MARPE com base nos indicadores de riscos críticos e não-críticos 

descritos no capitulo 4. 

 

5.2.1 Aplicação do MARPE para avaliação geral dos serviços 

 

A aplicação do MARPE nos 16 serviços, com 20 salas/equipamentos, colocou 

inicialmente as 20 (100%) salas em situação de risco potencial efetivo inaceitável, 

sendo que 19 (95%) salas devido aos equipamentos não possuírem um item básico e 

indispensável aos equipamentos de radiologia intervencionista, o saiote plumbífero e 

1(5%) sala devido ao único equipamento que possuía saiote está com o painel 

danificado sem nenhuma indicação, tais como tensão, corrente, tempo e modo. 

Apesar da legislação brasileira estabelecer a obrigatoriedade de saiotes 

plumbíferos em equipamentos de fluoroscopia, desde 1951, com o Decreto 29.155, 

sendo reafirmada a obrigatoriedade na Portaria SVS/MS 453 de 1998 e na NR 32 de 

2005, os equipamentos são comercializados, instalados e utilizados sem este requisito 

obrigatório e essencial, para a proteção dos indivíduos ocupacionalmente expostos. 

É importante salientar que o único saiote encontrado, estava instalado no 

equipamento mais antigo, um Philips Poly Diagnost C, fabricado em 1984. Segundo 

informações dos responsáveis pelos serviços, o saiote é considerado um acessório 

opcional, inclusive não sendo comercializado por um dos fabricantes, conforme 

documento que nos foi apresentado.  

Como uma das principais características do MARPE, é estabelecer a relação 

entre as situações de não conformidades e os responsáveis pelos seus controles, a 

inexistência de saiote de chumbo, é um excelente exercício de reflexão sobre o sistema 

brasileiro de gerenciamento de riscos e a responsabilidade dos seus diversos 

participantes. 

Iniciaremos esta discussão pela origem, ou seja, pela produção. Primeiro, a 

indústria não deveria produzir equipamentos em desacordo à legislação vigente e a 

ANVISA não deveria permitir o registro, produção e comercialização de equipamentos 
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sem requisitos mínimos de segurança, mostrando um grave problema, que foi 

comunicado à ANVISA através de relatório em parceria com a VISA SC. 

Entretanto, como todo sistema de segurança, o sistema de proteção radiológica e 

gerenciamento de riscos em radiações ionizantes possuem dispositivos de recorrência 

que para evitar que uma falha comprometa todo o processo. Infelizmente, nesse caso, 

todo o sistema falha pois, a indústria produz, a ANVISA permite a comercialização, a 

Vigilância do Estado ou Município permite o funcionamento e, principalmente, o 

responsável técnico que deveria ter formação em proteção radiológica, permite o uso. 

Essa última situação, indica que uma questão pode ser central nos problemas de 

radiologia intervencionista, a formação dos profissionais da área pois, se tivessem 

formação e conhecimento em proteção radiológica, não trabalhariam sem saiote, mesmo 

se não existisse legislação estabelecendo este requisito e, muito menos, tendo legislação 

há mais de sessenta anos sobre o tema.   

Assim, como o único equipamento que possuía o saiote, estava com o comando 

danificado e não indicava o tempo do exame, conforme mostrado na Figura 5.1, todos 

os serviços estavam na situação de risco potencial inaceitável. 

 

 
Figura 5.1 - Comando com indicadores desativados. 

                                     
 

Como forma de avaliar os serviços com relação aos outros indicadores, os 

resultados apresentados na Figura 5.2, consideraram o saiote plumbífero como um 

indicador não crítico. Assim, mesmo desconsiderando este indicador como crítico, 

apenas 5 (25%) das salas estavam em situação de risco potencia aceitável. 

Os principais condicionantes que levaram as 7 (35%) salas a estarem em 

situação de risco potencial inaceitável e 8 (40%) em risco potencial tolerável, foram a 

licença sanitária, o assentamento do procedimento, a indicação das exposições médicas 
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(kerma e PKA), o visor plumbífero, a resolução espacial, a resolução de baixo contraste, 

a faixa dinâmica e a integridade dos aventais, conforme síntese na Figura 25. 

 

 
Figura 5.2 - Síntese da avaliação das 20 salas de radiologia intervencionista. 

. 
 

Com relação à licença sanitária para funcionamento, 1 (6,3%) serviço 

funcionava clandestinamente e outros 12 (75%) estavam com a licença sanitária vencida 

há mais de um ano, indicando uma deficiência no processo de fiscalização, por parte das 

Vigilâncias Sanitárias dos Estados, bem como o fato das operadoras de planos de saúde 

e, do próprio estado, estarem conveniados com serviços clandestinos ou com licença 

sanitária vencida. Vale salientar que o serviço clandestino, era um serviço público que 

funcionava há mais de 10 anos.  

Em 15 (75%) salas, o assentamento dos procedimentos é realizado através de 

uma planilha onde é registrado o nome do paciente, o tipo de procedimento e o nome do 

médico responsável, sendo as imagens salvas em meio ótico (CD/DVD). Contudo, o 

tempo do procedimento não era registrado em nenhum local, não sendo possível rastrear 

essa informação, apesar de ser um parâmetro informado pelo equipamento e de 

necessário registro, segundo a Portaria SVS/MS 453/98. 

Com relação às exposições dos pacientes, 13 (65%) equipamentos não 

indicavam nem o kerma nem o PKA, sendo que 2 (10%) destes equipamentos não 

possuiam câmaras de transmissão e 11 (55%), apesar de possuírem, estavam com o 

sistema de indicação dessas grandezas desativados, como mostra a Figura 26.  Entre os 

7 (35%) equipamentos que indicavam uma dessas grandezas, 5 (25%) indicavam as 

duas medidas, 1 (5%) indicavam apenas PKA e 1 (5%) indicava o Kerma. 
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Figura 5.3 - Síntese dos indicadores avaliados com “zero” (inadequados ou inexistentes).

Indicador de Controle de Risco Qualificação Resp. Direta Resp. Comp Cont. Sanitário Cont. Sanitário Comp. Quantidade de Ind. Zero
Licença Sanitária C RL Equipe Técnica DIVISA Usuários 1
Resgistro do equipamento na ANVISA C RL RT, SPR, Indústria DIVISA ANVISA -
Assentamento do tempo de exposição NC RL RT, SPR DIVISA 17
Utilização de dosímetros C RL RT, SPR DIVISA DRT -
Integridade dos EPI´s C RL RT, SPR DIVISA DRT -
Sinal sonoro no modo cine C RL RT, SPR DIVISA -
Saiote plumbífero NC RL RT, SPR, Indústria DIVISA ANVISA 19
Visor plumbífero NC RL RT, SPR DIVISA DRT 18
Exatidão do sistema de colimação NC RL SRP DIVISA -
Alinhamento do eixo central do feixe NC RL SRP DIVISA 2
Mínima distância foco pele (DFP) de 38 cm C RL SRP DIVISA ANVISA -
Resolução espacial NC RL SRP DIVISA ANVISA -
Resolução de baixo contraste NC RL SRP DIVISA -
Faixa dinâmica NC RL SRP DIVISA -
Borramento de movimento NC RL SRP DIVISA -
Distorção da imagem NC RL SRP DIVISA -
Camada Semi redutora (CSR) C RL SRP DIVISA Cons. Profissionais -
Exatidão da indicação do tempo de exposiçã NC RL SRP DIVISA 3
Exatidão da indicação de tensão no tubo NC RL SRP DIVISA 3
Indicação de Kerma NC RL SRP DIVISA ANVISA 14
Indicação de Pka NC RL SRP DIVISA ANVISA 11
Reprodutibilidade da taxa kerma no ar NC RL SRP DIVISA -
Reprodutibilidade do CAE NC RL SRP DIVISA ANVISA 1
Taxa máxima de kerma na menor DFP C RL SRP DIVISA ANVISA

GERAL

Sala de Exames
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Figura 5.4 - Monitor com indicação de kerma e PKA desativados. 

 

A legislação brasileira não determina que os equipamentos de radiologia 

intervencionista devem indicar as medidas de kerma e PKA. Entretanto, determinam que 

os requisitos estabelecidos nos manuais devem ser cumpridos. 

Então pode ser exigido do fabricante do equipamento indicado na Figura 5.4, a 

indicação dos parâmetros de kerma e PKA, pois o manual registrado na ANVISA (Figura 

5.5) afirma que “essas informações do sistema são exibidas”.  

 

 

Figura 5.5 - Manual informando a indicação de kerma e PKA no painel. 
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Na avaliação de desempenho dos equipamentos, uma síntese dos parâmetros 

verificados, está apresentada na Tabela 5.5. Os valores apresentados nessa tabela são 

referentes à primeira avaliação realizada nos equipamentos. 

Com relação as medidas de exatidão da tensão do tubo, 3 (15%) equipamentos 

estavam com desvio acima do tolerância de 10% estabelecida na Portaria 453/98.  

A máxima taxa de kerma encontrada, na menor distância foco-pele, foi de 48,9 

mGy/min, estando todos os equipamentos em conformidade com esse item. 

Todos os equipamentos também estavam com a CSR acima de 2,6 mm Al, valor 

mínimo a 80 kVp, determinado pela Portaria SVS/MS 453/98.  

A visualização dos padrões de baixo contraste – RBC, deve ser capaz de 

resolver, no mínimo, 3 dos 4 padrões presentes no simulador. 13 (65%) dos vinte 

equipamentos estavam abaixo do nível mínimo de visualização, conforme exemplo da 

Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 - Imagem indicando faixa dinâmica com 2 padrões. 
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Tabela 5.4 - Classificação e caracterização dos equipamentos avaliados. 
 

Instituição 
 

Sala 
 

Fabricante 
 

Modelo 
Exatidão da 
 tensão (%) 

Exatidão 
do PKA (%) 

Exatidão do 
Ke (%) 

Faixa din 
(Padrões) 

RE 
(pl/mm) 

RBC 
(padrões) 

CSR à 
80 kVp(mmAl) 

A 
1 GE Innova 6,1 -4,0 -5,4 5 2,5 3 5,1 

2 GE Innova 7,7 3,9 3,5 6 2,5 4 4,9 

B 

1 Philips Poly Diag. C -5,8 - - 4 1,6 2 3,6 

2 Philips Angio Diag 5 8,3 11,3 - 4 1,6 2 3,9 

3 Philips Angio Diag 5 6,6 - 12,1 3 2,5 2 4,6 

C 1 Philips Angio Diag. 5 5,4 11,7 12,0 4 1,8 3 4,1 

D 1 Siemens Axiom Artis 5,9 9,8 9,1 4 2,2 3 4,8 

E 1 Siemens Axiom Artis 1,0 8,3 7,8 3 2,0 2 4,8 

F 1 Philips Poly Diag C 2 9,8 - - 4 1,8 3 4,0 

G 1 Philips Poly Diag. C - - - 2 1,6 1 3,8 

H 1 Philips Diagnost 5 11,0 - - 3 1,6 2 5,3 

I 1 Philips Angio Diag 5 9,3 - - 6 3,1 2 5,2 

J 1 XPro Angix 4,0 - - 4 2,0 3 5,5 

K 
1 Philips Diagnost 5 3,2 - - 6 1,8 4 4,2 

2 Siemens Coroskop 3,3 - - 2 1,2 1 5,1 

L 1 Philips Poly Diag C 2 13,8 - - 4 1,8 2 5,5 

M 1 Philips Angio Diag 5 1,6 - - 2 1,6 2 5,4 

N 1 Philips Angio Diag 5 13,5 - - 4 1,8 2 5,7 

O 1 Siemens Coroskop 4,5 - - 3 2,0 2 4,9 

P 1 Philips Angio Diag 5 9,0 - - 4 2,2 2 4,6 
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Com relação à resolução espacial, todos os fabricantes indicam em seus manuais 

valores entre 4 e 6 pl/mm, conforme exemplo da Figura 5.7, sendo que, o maior valor 

medido de 3,1 pl/mm e o menor valor 1,2 pl/mm, mais de quatro vezes menor que o 

informado pelo fabricante.  A resolução espacial é um importante parâmetro que, 

associada à resolução de baixo contraste, influenciam fortemente a qualidade da 

imagem, e seus baixos valores de desempenho podem aumentar o tempo dos exames e, 

consequentemente, as exposições médicas, devido às dificuldades de visualização das 

imagens. 

 

 

Figura 5.7 - Manual indicando a resolução de 6,2 pl/mm. 
             

 

Durante a avaliação das 20 salas, não foram observados profissionais sem 

aventais, entretanto, dos 120 aventais e 100 protetores de tireoide avaliados, 20 (16,6%) 

aventais e 15 (15%) protetores de tireoide estavam danificados, como exemplificados na 

Figura 5.8. Vale salientar que em nenhum serviço essa avaliação era realizada 

periodicamente. 



   77 
 

 
 

 

 

 
Figura 5.8 - Avental e protetor de tireoide danificados. 

 
 

Assim, a aplicação do MARPE na radiologia intervencionista, com a 

quantificação dos indicadores de avaliação, possibilitou a representação gráfica do risco 

potencial efetivo, conforme a Figura 5.2, o que não seria possível com as metodologias 

de avaliações, inspeções e auditorias clássicas, onde os indicadores são simplesmente 

classificados em conformes e não conformes. 

A representação gráfica,possibilita uma avaliação rápida e simples da situação 

de risco potencial efetivo dos serviços, permitindo o estabelecimento de prioridades das 

ações de gerenciamento de riscos. 

Por outro lado, a modificação do MARP proposta neste trabalho, através de uma 

nova classificação qualitativa e quantitativa dos indicadores, bem como a introdução do 

conceito de risco potencial efetivo e consequente mudança de nomenclatura para 

MARPE, reduz a subjetividade da avaliação e torna mais confiáveis as comparações 

realizadas entre as avaliações no mesmo serviço, ao longo do tempo, ou em serviços 

diferentes. 

Entretanto, como os serviços estudados nunca tinham sido avaliados 

anteriormente, por outros estudos ou pela Autoridade Reguladora, não foi possível 

comparar os resultados encontrados, com os resultados anteriores. Todavia, foi possível 

o estabelecimento de informações iniciais para serem comparadas com estudos futuros. 
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5.2.2 Avaliação das Exposições Médicas 

 

Dentre os 20 equipamentos de hemodinâmica avaliados neste estudo, 7 possuem 

medidores de Ke e PKA habilitados à medição, sendo que 5 estão habilitados para ambas 

as medidas, 1 mede apenas o Ke e 1 o PKA. Nos 13 equipamentos restantes, não há 

registros de Ke, nem de PKA, sendo que 2 não possuem câmaras de transmissão e 11 

possuem a câmara, mas estão com os indicadores de medida desabilitados.  

Vale ressaltar que as avaliações dosimétricas realizadas neste estudo foram uma 

iniciativa da pesquisa, visto que nenhuma das instituições possui programas de 

gerenciamento das doses. 

Os resultados de Ke, apresentados na Tabela 5.5, mostram que, para os 

procedimentos mais complexos, DB, PTCA e EMB, os valores médios de Ke são 

superiores a 1 Gy, o que nos informa que as doses mais elevadas  não são restritas a 

determinadas áreas anatômicas, mas a complexidade do caso, destacando-se o PTCA 

com média de 4 Gy na sala 2 da instituição A.  Com relação aos valores máximos, 

destacam-se dois, 10,9 Gy para uma EMB e 11,6 Gy para um PTCA, valores que 

indicam a possibilidade de epilação permanente (WHO, 2000). Contudo, ressalta-se que 

não foi possível o acompanhamento posterior dos pacientes para verificação da 

ocorrência destes efeitos, pois as condições de realização do estudo não permitiam a 

identificação dos pacientes, bem como qualquer espécie de contato com os mesmos. 

O número de procedimentos com exposições significativas pode ser observado 

na Tabela 5.5, mostrando que 27,7 % dos PTCA e 42,9 % das EMB apresentam Ke 

superiores a 2 Gy, valor limite para possíveis eritemas transientes (WHO, 2000).  

Na Tabela 5.6, é apresentado o número de procedimentos, com valores de Ke 

entre 1 e 2 Gy ou superiores a 2 Gy, destacando-se a DB que teve uma ocorrência no 

estudo de 8 casos e apresenta 6 destes com valores  Ke superiores a 1 Gy.  Destaca-se 

também o PTCA e a EMB com, respectivamente, 43,4% e 34,9% dos valores de Ke   

superiores a 2 Gy. 
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Tabela 5.5 - Valores mínimo, máximo, média e terceiro quartil do Ke (Gy) por 
procedimento frequente por instituição por sala. 
Instituição Proc. Mín Máx. Méd. 3° Q 

A - sala 1 

DB 0,1  6,6 1,6 1,4 

AC 0,2 6,6 2,2 3,0 

PTA 0,1 2,7 0,8 0,8 

PTCA 0,1 4,5 2,0 4,0 

EMB 0,8 10,9 2,7 3,6 

ART 0,1 0,8 0,2 0,3 

A - sala 2 

DB 0,6 2,5 1,6 2,0 

AC 0,2 5,0 1,6 1,9 

PTA 0,1 4,1 0,6 0,5 

PTCA 0,1 11,6 4,0 4,9 

EMB 0,4 2,6 1,6 2,1 

ART 0,1 1,1 0,5 0,7 

B - sala 2 
AC 0,4 4,8 1,0 1,1 

PTCA 0,4 3,9 1,9 2,6 

C- sala 1 

AC 0,1 2,2 1,0 1,5 

PTCA 1,2 2,2 2,3 3,1 

EMB 1,0 4,2 2,4 3,4 
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 Tabela 5.6 - Número de pacientes com 1 < Ke < 2 Gy e Ke > 2 Gy  

  Abdominal Torácico Cerebral Membros  

  DB AC PTA PTCA EMB ART Total 

Instituição   Sala 1-2 > 2 1 - 2 > 2 1 - 2 > 2 1- 2 > 2 1 - 2 > 2 1 – 2 > 2  

A 
1 - - 133 31 - - 6 11 - - - - 181 

2 - - - - - - - - - - - - - 

B 
1 2 1 25 6 4 1 - 1 6 12 - - 58 

2 3 - 49 19 - 3 7 6 1 3 - 1 92 

C 1 - - 10 2 - 1 4 5 2 - - - 24 

D 1 - - - - - - - - - - - - - 

E 1 - - - - - - - - - - - - - 

Total  5 1 217 58 4 5 17 23 9 15 - 1 355 

 

Com respeito aos resultados para o PKA, apresentados na Tabela 5.7, verificamos 

que os valores médios são de até 200,0 Gy.cm2, destacando-se o valor de 1572,3 

Gy.cm2 para DB na sala 1, da instituição A, que se deveu a um procedimento cujo PKA 

foi de 6624,0 Gy.cm2. Quando analisamos os valores máximos de PKA, por 

procedimento, apenas os procedimentos cardíacos, AC e o PTCA, tiveram valores de 

PKA superiores a 500 Gy.cm2.  Na análise do PKA por instituição, os valores máximos nas 

instituições A, B e C são superiores a 500 Gy.cm2.  

Quanto ao número de procedimentos, com valores de PKA entre 100 e 300 

Gy.cm2 ou superiores a  300 Gy.cm2, os resultados estão apresentados  na Tabela 5.6, 

destacando-se o PTCA com 43,4% dos casos envolvidos neste estudo entre 100 e 300 

Gy.cm2 e a EMB com 81,4% dos casos estudados entre 100 e 300 Gy.cm2. Além disso, 

14.2% das DB e 15.2% das AC tiveram medidas de PKA superiores a 300 Gy.cm2 que é 

o valor limite para possíveis eritemas (TSAPAKI, et al., 2009). 
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Tabela 5.7 - Valores de mínimo, máximo, média e terceiro quartil do PKA em Gy.cm2. 
Instituição Proc. Mín Máx. Méd. 3° Q 

A- sala 1 

DB 82,0 6624,0 1572,3 123,2 

AC 18,9 267,6 115,9 98,1 

PTA 6,1 317,6 101,9 151,4 

PTCA 34,2 129,0 87,1 113,5 

EMB 44,4 346,1 125,6 161,5 

ART 12,4 124,4 52,8 66,9 

A - sala 2 

DB 56,4 345,8 201,1 273,4 

AC 18,1 345,7 89,5 104,7 

PTA 17,1 291,6 89,4 87,0 

PTCA 14,2 671,9 144,2 149,5 

EMB 28,6 153,7 93,8 107,3 

ART 17,9 285,8 127,8 144,6 

B - sala 1 
AC 2,9 526,0 60,5 73,2 

PTCA 30,1 192,6 90,0 104,8 

C - sala 1 

AC 5,9 125,2 60,0 83,9 

PTCA 50,3 149,0 102,1 127,9 

EMB 114,9 241,1 203,9 195,5 

 

Tabela 5.8 - Número de pacientes com PKA > 100 Gy.cm2. 
  Abdominal Torácico Cerebral Membros  

Instituição Sala DB AC PTA PTCA EMB ART Total 

  100-
300 

> 
300 

100-
300 

> 
300 

100-
300 

> 
300 

100-
300 

> 
300 

100-
300 

> 
300 

100-
300 

> 
300 

 

A 
1 - - 61 4 - - 6 - - - - - 71 

2 - - - - - - - - - - - - - 

B 
1 1 1 17 12 5 2 1 1 14 1 3 1 59 

2 - 1 33 4 6 - 11 1 - - 6 - 62 

C 1 - - 2 - 1 - 5 - 2 - 1 - 11 

D 1 - - - - - - - - - - - - - 

E 1 - - - - - - - - - - - - - 

Total  1 2 107 8 12 2 23 2 16 1 10 1 203 
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Os resultados para o tempo de exposição estão apresentados na Tabela 5.9, 

mostrando um valor máximo de 36,1 min, enquanto que o tempo de exposição médio 

chegou a 24,9 min, sendo observados os tempos médios de exposição mais longos para 

a embolização cerebral. Esses resultados estão abaixo de alguns estudos, conforme 

sintetizados na Tabela 5.11. 

 

 

Tabela 5.9 - Valores de mínimo, máximo, média e terceiro quartil do tempo de 
exposição em minutos por procedimento frequente por instituição por sala. 

Instituição Proc. Mín Máx. Méd. 3° Q 

B - sala 2 
AC 1,8 25,9 4,4 6,7 

PTCA 5,3 26,6 11,9 19,4 

C - sala 1 

AC 1,3 13,9 5,1 6,9 

PTCA 6,4 31,8 9,5 25,6 

EMB 8,1 35,0 28,4 30,2 

 

 

A Tabela 5.10 sintetiza os valores médios totais dos parâmetros dosimétricos 

discutidos acima. Os valores máximos de Ke nas instituições A e B são superiores a 10 

Gy e apenas as instituições D e E não apresentam valores médio de Ke superiores a 1 

Gy. Destaca-se um valor de 12,3 Gy na instituição A, sala 1, que não estava entre os 

procedimentos frequentes estudados. Com respeito ao PKA, os valores máximos para as 

instituições A, B e C são superiores a 300 Gy.cm2 e, no valor máximo para os tempos de 

exposições, ressalta-se 266,1 min na instituição A, sala 1. 

Na comparação dos resultados de Ke obtidos por este estudo com outras 

publicações, conforme apresentado na Tabela 5.11, tem-se que nossos resultados estão 

próximos das demais publicações destacando-se os valores máximos dos procedimentos 

complexos de DB, EMB e PTCA.  

Entretanto, confrontando os resultados obtidos por diversos estudos com o deste 

estudo, observamos que o valores médios obtido por Samara et al (2011) para AC estão 

de acordo com o nosso resultado, enquanto que os valores de quando Padovoni et al 

(2005) e do TECDOC 1641(2010) são menores que os nossos, destacando-se o valor 
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máximo por nós obtido para o PKA que é mais que o dobro do encontrado no TECDOC 

1641(2010) (IAEA, 2010) (SAMARA, et al., 2011) (PADOVANI & QUAI, 2005). 

 

Tabela 5.10 - Valores médios totais de Ke (Gy), PKA(Gy.cm2) e t(min). 
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A 
1 - - - - 30,1 526,0 62,0 64.2 1,2 266,1 2,7 30,1 

2 0,1 12,3 1,1 1,4 - - - - 2,3 36,1 2,1 18,0 

B 
1 0,1 10,9 1,4 1,6 3,2 916,9 110,0 123.2 - - - - 

2 0,1 11,6 1,5 1,5 2,2 689,6 95,3 96.4 - - - - 

C 1 0,1 5,7 1,6 1,8 5,9 400,4 97,8 97.9 1,3 37,8 10,9 11,3 

D 1 0,1 2,6 0,7 1,1 10,1 264,6 78,3 70.9 1,0 29,2 8,8 13,3 

E 1 0,1 5,1 0,7 0,7 0,8 23,1 4,3 5.1 1,4 45,4 8,8 9,9 

 

Para o PTA, nossos resultados estão de acordo com Samara et al (2011). Para 

EMB encontramos em Miller et al (MILLER D. L., et al., 2003) um valor máximo para 

o Ke superior ao valor máximo obtido neste estudo, embora em concordância com os 

demais autores. Entretanto, quando analisamos nossos resultados para procedimentos 

abdominais, os valores máximos obtidos neste estudo são superiores aos encontrados na 

literatura, tanto para o Ke quanto para o PKA, e nossos resultados apontam para a 

necessidade de uma atenção especial aos procedimentos complexos. 

Algumas medidas para áreas críticas podem ser adotadas, de acordo com as 

recomendações da ICRP 85 (2000).  O médico pessoal do paciente deve informá-lo 

sobre a possibilidade de lesões na pele visto que as mesmas não ocorrem imediatamente 

após o procedimento e é necessário orientar o paciente a retornar ao serviço em caso de 

alterações na pele para avaliação.  

A construção de um mapa corporal do paciente indicando os locais de entrada do 

feixe deve ser anexado à ficha do paciente, e em exames de neurorradiologia um mapa 

da cabeça também é desejável, indicando as doses estimadas nos olhos. Os pacientes 

com doses estimadas em igual ou superior a 3 Gy devem ser acompanhados por  14 dias 
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após a realização do procedimento, assim como deve ser criado um sistema de 

identificação dos pacientes que foram submetidos a procedimentos anteriores. 

A NCRP 168 (2010) sugere análises de risco-benefícios antes da realização dos 

procedimentos intervencionistas. Vários são os fatores que devem ser avaliados para 

construir esta análise, como a dose no paciente, questões técnicas relacionadas aos 

cateteres e fios-guia, adequação da sedação, alteração do estado clínico do paciente, 

dentre outros.  

Assim, o referido documento destaca que o risco da radiação deve fazer parte 

desta análise, mas nunca ser a parte mais importante, pois se durante o procedimento 

houver o aparecimento de uma condição desfavorável que possa modificar ou 

interromper o mesmo, toda radiação recebida pelo paciente terá apenas adicionado um 

risco sem nenhum benefício, visto que o propósito clínico não será alcançado.  

Este documento também sugere que se utilize uma abordagem de gerenciamento 

de risco com ações que estabeleçam o nível de risco antes da realização do 

procedimento, limite o uso da radiação se possível e considere o risco relativo de uma 

alta dose de radiação em comparação com o risco relativo clínico do procedimento ser 

alterado ou interrompido antes da conclusão bem sucedida (NCRP168, 2011).   
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Tabela 5.11- Comparação dos resultados obtidos por este estudo e outras publicações. 
Procedimento Referência Ke(Gy) PKA(Gy.cm2)  t(min) 

AC 

Este estudo 0,2 – 2,2 2,9 – 526,0 1,3 – 25,9 

Samara et al.
(18)  87,0* 32,0* 

TECDOC(17) 0,1 – 2,1 5,1 – 221,0 0,7 – 38,7 

Padovani et 

al.
(19) 

0,4 – 0,8 12,7 – 66,5 2,5 – 9,8 

PTA 
Este estudo 0,1 – 4,1 6,1 – 317,6  

Samara et al.(18)  91* 14* 

PTCA 

Este estudo 0,1 – 11,6 14,2 – 671,9 5,3 – 35,0 

TECDOC(17) 0,1 – 6,9 1,4 – 205,0 1,4 – 205,0 

Padovani et 

al.(19) 

0,13 – 1,8 14,4 -115,2 8,4 – 24,6 

EMB 

Este estudo 0,4 – 10,9 28,6 – 346,1 8,1 – 35,0 

Miller et al.(20) 4,4 (320,1)* 4,0 – 

1351,1 

2,6 – 401,3 

Miller et al.(21) (3,8)* 0,0  - 
13,4 

(327,8)* 3,9 – 
1351,1 

(91,2)* 2,6 – 
401,3 

Balter et al.(22) (1,7)* 0,2 – 
8,3 

(319,9)* 3,9 – 
1351,1 

(87,1)* 2,6 – 
313,7 

Dauer et al.(23) (3,5)* 1,1 – 
8,1 

  

Tsapaki et al.(16) 0,2 – 3,2 16,0 – 582,0 3,1 – 140,0 

DB 

Este estudo 0,1 – 6,6 56,4 – 6624,0  

Miller et al.(20) 0,9 (70,6)* 3,0 – 386,3 1,1 – 174,4 

Miller et al.(21) (0,9)*0,0 – 
4,8 

(70,6)* 3,0 – 386,3 (23,6)* 1,1 – 
174,4 

Balter et al.(22) (0,8)*0,0 – 
4,2 

(91,6)* 51,0 – 
132,2 

(19,0)* 1,7 – 
64,5 

Dauer et al.(23) (0,9)* 0,2 – 
3,6 

  

Tsapaki et al.(16) 0,1 – 1,4 0,3 – 147,2 0,46 – 25,9 

*Valores médios. 
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5.2.2.1 Avaliação das exposições médicas pediátricas 

 

Dentre as 1672 exposições avaliadas, 32 eram exposições médicas pediátricas 

tendo sido os resultados categorizados por procedimentos, por instituição e por sala, 

conforme apresentados na Tabela 5.12.  

 

Tabela 5.12 - Média, mediana e alcance do PKA, kerma no ar incidente e número de 
pacientes (N) para as salas das instituições A e B 
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A 

1 
ABLA 1 34,1 34,1 34,1 34,1 - - - - 

AC 11 10,1 129,9 57,8 86,2 - - - - 

2 

ACE 4 - - - - 248,5 527,0 415,3 498,6 

AC 6 - - - - 28,3 492,3 399,3 486,6 

PTCA 3 - - - - 145,9 153,3 149,6 151,5 

B 

1 
AC 4 27,1 80,8 54,9 83,8 229,0 675,0 460,3 575,0 

2 

EMB 1 83,3 83,3 83,3 83,3 961,0 961,0 961,0 961,0 

CATE 1 64,2 64,2 64,2 64,2 947,0 947,0 947,0 947,0 
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Os resultados médios de kerma no ar incidente e PKA por área anatômica estão 

apresentados na Tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13 - Dados de média, mediana e 3º quartil do PKA e kerma no ar incidente para 

procedimentos torácicos e cerebrais neste estudo. 

 
 Torácicos Cerebral 

 PKA (Gy.cm2) Kerma (mGy) PKA (Gy.cm2) Kerma (mGy) 

Média 38,7 393,3 42,3 551,7 

Mediana 27,9 454,9 30,9 498,7 

3º quartil 45,9 491,8 59,2 635,5 

 

Com relação à idade dos pacientes, o grupo estudado possuía idades entre 0 e 14 anos, 

sendo a distribuição apresentada na Figura 5.9.  

 

Figura 5.9 - Gráfico de distribuição etária dos procedimentos categorizados em torácicos e 
cerebrais. 

 

Em todos os grupos etários, estiveram presentes pacientes submetidos a procedimentos 

torácicos, enquanto que não houve ocorrência de procedimentos cerebrais na faixa de 1 a 10 

anos. A distribuição etária por instituição por sala está apresentada na Figura 5.9. 

No que diz respeito ao sexo dos pacientes, 41,9% eram do sexo feminino, enquanto 

58,1% eram do sexo masculino. 

As técnicas cerebrais envolvidas neste estudo, angiografia cerebral (ACE) e a 

embolização cerebral (EMC), representaram 16,1% do total de procedimentos, enquanto que 

as técnicas cardiológicas, ablação por radiofrequência (ABLA), angiografia cardíaca (AC) e 

angioplastia coronariana transluminal percutânea (PTCA), representaram 83,9%.  
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Figura 5.10 - Gráfico de distribuição etária por instituição por sala. 
 

A avaliação das exposições médicas pediátricas para os procedimentos 

intervencionistas torácicos e cerebrais mostraram que, ao compararmos os resultados com 

estudos semelhantes, a metodologia por nós utilizada para avaliação do PKA foi similar a de 

Bacher et al (2005) e Tsapaki et al (2009).  

Os resultados deste estudo mostraram valores de PKA entre 57,8 e 64,2 Gy.cm2, 

enquanto que os valores máximos e mínimos foram, respectivamente,  de 10,1 e 129,9 

Gy.cm2. As médias de PKA para procedimentos torácicos pediátrico obtidos por Tsapaki et al 

(2008) para AC, num estudo envolvendo 20 países da Africa, Ásia e Europa, no qual a 

população pediátrica representava cerca de 2% da amostragem do estudo, estavam entre  0,1 e 

36,7 Gy.cm2 e, segundo o estudo de Bacher et al (2005), realizado a fim de estimar a dose em 

crianças, numa amostra de 60 pacientes submetidas a angiografia cardíaca, a média de PKA foi 

de 4,5 Gy.cm2 com valores máximos e mínimos, respectivamente, de 0,4 e 20,4 Gy.cm2. Ao 

compararmos os resultados apresentados acima, observamos que nossos valores médios de 

PKA estão entre duas a quatorze vezes superior e o valor máximo de PKA é cerca de seis vezes 

maior (BACHER, BOGAERT, LAPERE, De WOLF, & THIERENS, 2005) (TSAPAKI, et 

al., 2009).  

Os valores de PKA encontrados por Padovani et al (2005) e listados no TECDOC 

(2010), para procedimentos em adultos, para o AC, estavam respectivamente, na faixa de 12,0 
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– 67,0 Gy.cm2 e 5,1 – 221,0 Gy.cm2, o que mostra que nossos resultados apresentam valores 

próximos dos encontrados na literatura para adultos.  

         Vale salientar que essa equivalência entre as faixas de PKA, pediátrica e adulta, podem 

refletir a complexidade dos procedimentos pediátricos estudados, bem como a necessidade de 

otimização dos procedimentos nos referidos centros.   

No que diz respeito ao Ke para procedimentos de angiografia cardíaca nossos 

resultados médios estão entre 399,3 e 947,0 mGy, enquanto que os valores mínimos e 

máximos foram, respectivamente, de 28,3 e 947,0 mGy. Ao compararmos com os valores 

obtidos por Bacher et al (2005), que obteve uma média para CATE de 23,9 mGy e um 

intervalo de 1,49 – 297,5 mGy, observamos que nossos resultados estão muito acima do 

obtido destes.  

O resultado médio de Ke por nós obtido foi de 961,0 mGy, para procedimentos 

cerebrais, enquanto que ao valores mínimos e máximos estiveram entre, respectivamente, 

248,3 mGy e 961,0 mGy. Para o PKA, obtivemos um valor médio de 83,3 Gy.cm2. Em estudo 

semelhante, Raelson et al (2009), obteve valores médios de PKA entre 103,8 e 340,3 Gy.cm2 ,e 

para Ke um valor médio de 580,0 mGy.  Rampado et al (2005), por outro lado, em estudo de 

neurointervenções com 18 pacientes pediátricos obteve intervalos para Ke e PKA de, 

respectivamente, 88,0 – 1710,0 mGy e 16,7 – 343,0 Gy.cm2. Ao compararmos os resultados 

deste estudo com Raelson et al (2009) e Rampado et al (2005) observa-se que o valor médio 

para PKA deste estudo está dentro da faixa de valores dos autores citados, enquanto que nosso 

valor máximo de Ke é superior ao obtido por Raelson et al (2009) e inferior ao obtido por 

Rampado et al (2005) o que pode ser reflexo da complexidade dos casos em análise 

(RAELSON, KANAL, VAVILALA, RIVARA, & STEWART, 2009) (RAMPADO & 

RAPOLO, 2005).  

  As técnicas cerebrais avaliadas em Miller et al (2009) mostraram valores do terceiro 

quartil do PKA para EMC para adultos no intervalo de 339,5 – 403,2 Gy.cm2, bem acima do 

valor encontrado neste estudo que foi de 83,3 Gy.cm2, e os valores para o terceiro quartil do 

Ke para EMC para adultos no intervalo de 4169,0 – 4441,0 mGy também acima do obtido 

neste estudo, que foi de 961,0 mGy (MILLER, BALTER, & COLE, 2003).  

Ao considerarmos a análise de dose por instituição, neste estudo, observa-se que, para 

a instituição A, o valor máximo de kerma no ar incidente para procedimentos cerebrais foi de 

527,0 mGy e para a AC o valor máximo de PKA foi de 129,9 Gy.cm2. Para a instituição B, os 
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valores máximos de Ke e PKA para procedimentos cerebrais foram de 961,0 mGy e 83,3 

Gy.cm2, enquanto que os resultados para AC foram de 675,0 mGy e 80,8 Gy.cm2.  

Este estudo classificou os grupos estudados com relação à idade e o sexo dos pacientes. 

No que diz respeito à idade, há uma prevalência a cardiopatias congênitas na faixa etária 

neonata (0 – 30 dias) e lactente (31 dias – 2 anos), o que indica a predominância de 

procedimentos cardiológicos nesta faixa (RAMPADO & RAPOLO, 2005). Vale ressaltar que 

a massa corporal do paciente não pode ser descartada como informação rotineira dos serviços 

de hemodinâmica, pois este é um fator de contribuição às altas doses, visto que a atenuação 

do feixe está relacionada ao aumento da massa do paciente (MILLER, KWON, & 

BONAVIA, 2009). Entretanto, este estudo não avaliou este dado biométrico, que depende do 

peso e altura do paciente, por indisponibilidade de informações por parte das instituições.  

 

5.2.3 Avaliação das exposições ocupacionais 

 

Devido às dificuldades de acompanhamento das exposições ocupacionais durante o 

procedimento, avaliamos o percentual da radiação primária que é espalhada para o local de 

permanência do médico intervencionista e do anestesista. 

Assim, utilizando o simulador NEMA como meio espalhador, avaliou-se as 

exposições a 1 m da perpendicular do feixe e a 1,20 m de altura. As medidas para as 

exposições ocupacionais estão representadas na Tabela 5.14. Os resultados indicaram 

equivalente de dose ambiente entre 3,83 e 16,50 µSv/min, na posição de localização do 

médico especialista, e  entre 4,23 e 18,00 µSv/min, na posição do médico anestesista.  

Em 6 salas não foi possível realizar a avaliação, devido ao pouco tempo para realizar 

os testes. 
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Tabela 5.14 - Exposição Ocupacional – Medidas realizadas no feixe e nos locais de 
posicionamento dos Médicos Especialistas e Anestesistas. Medidas realizadas no modo 

coronariano, 15 imagens/s e 18 cm de FOV. 
 Modo Fluoro Modo Cine 

Sala min)/(mGyK�  
E

GyH min)/(
*

µ  
A

GyH min)/(
*

µ  min)/(mGyK�  
E

GyH min)/(
*

µ  
A

GyH min)/(
*

µ  

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

4 13,92 5,23 5,22 129,35 8,92 9,72 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 23,71 10,50 10,55 342,00 5,83 5,83 

8 29,76 9,16 9,50 180,42 10,16 10,35 

9 30,12 9,33 9,47 181,44 11,00 10,95 

10 20,82 3,83 4,23 185,52 16,50 18,00 

11 27,18 5,45 5,64 164,00 9,65 10,09 

12 18,26 6,32 7,11 235,2 11,00 11,16 

13 - - - - - - 

14 18,18 6,75 6,96 241,86 11,65 11,98 

15 19,50 7,33 7,50 183,18 12,50 13,61 
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6 CONCLUSÕES 
 
 
 

O desenvolvimento do Modelo de Avaliação de Risco Potencial Efetivo - MARPE, a 

partir da adaptação de um modelo pré-existente, foi validado nos serviços de radiologia 

intervencionista, possibilitando a verificação da situação de risco potencial efetivo dos 

serviços avaliados, bem como a identificação dos indicadores que contribuíram para a 

situação. 

Embora essa nova ferramenta tenha sido desenvolvida com o objetivo de analisar o 

controle de riscos em radiologia intervencionista, ela foi desenvolvida de forma genérica e 

tem a possibilidade de ser aplicada a diversas áreas, em especial às áreas complexas do uso 

das radiações em medicina, a partir da construção dos indicadores de controle de risco 

estabelecidos para cada área.  

 Esta ferramenta pode ser utilizada tanto pelos gestores dos serviços de saúde, como 

pela autoridade reguladora, pois permite o estabelecimento de prioridades, possibilitando uma 

atuação imediata em situações de maior risco potencial, bem como permite a realização do 

acompanhamento temporal dos serviços e dos respectivos indicadores, possibilitando a 

implementação de ações com análise na tendência temporal, antes mesmos do serviço entrar 

na faixa de tolerância ou inaceitabilidade. 

As análises resultante da utilização do MARPE, indicam que os principais problemas 

da radiologia intervencionista estão na formação dos profissionais da área em proteção 

radiológica, na indústria/fornecedores e na fiscalização dos equipamentos e serviços. A 

inexistência de legislação específica na área, não parece ser o problema central. Como foi 

discutido nos resultados, utilizando-se a legislação vigente é possível ter respaldo legal para 

estabelecer, pelo menos, 20 indicadores de riscos potenciais efetivos, relativos ao desempenho 

do equipamento e segurança do serviço. O não cumprimento de requisitos básicos da 

legislação vigente indica que, apenas a publicação de uma legislação específica, sem a 

modificação das outras condições, não deverá resultar em mudanças na área.  

No que diz respeito aos riscos devido à radiação, os resultados obtidos neste estudo 

mostram a importância do acompanhamento das exposições médicas em radiologia 

intervencionista, tendo em vista a ocorrência de procedimentos com exposições a níveis de 

efeitos determinísticos, como foram os dois casos observados com doses acima de 10 gray. 
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Com respeito às exposições médicas pediátricas, os resultados deste estudo mostraram 

valores de exposições superiores em até 14 vezes os obtidos em estudos realizados em outros 

países, chegando próximo de resultados obtidos para procedimentos em adultos.  

Assim, a situação encontrada nos serviços estudados reflete a realidade de outros 

países, no que concerne às exposições em adultos, contudo aponta para uma situação mais 

delicada quando se trata de exposições pediátricas, o que mostra a relevância atual do tema e a 

necessidade de ações para otimizar os procedimentos, bem como de acompanhamento das 

exposições elevadas.  

A falta de informações sobre os pacientes e os procedimentos, tais como dos dados 

biométricos e os números das imagens, e a incapacidade de monitorar pacientes com 

exposições elevadas foram as principais limitações do estudo e prejudicaram uma análise 

mais aprofundada do cenário. 

As avaliações das exposições ocupacionais indicaram um resultado muito interessante. 

As exposições dos médicos anestesistas são, em média, 20% superiores às exposições dos 

médicos intervencionistas. Este resultado é surpreendente, pois os médicos intervencionistas 

ficam ao lado do paciente durante todo o procedimento enquanto os anestesistas, apenas em 

alguns momentos. Entretanto, após as primeiras medidas indicando este resultado, foi 

verificado que o carro de anestesia fica, geralmente, ao lado da cabeça do paciente e bem 

próximo da saída do feixe. Assim, apesar de se expor por pequenos períodos, durante o 

procedimento, as taxas de dose no local onde ficam são bem mais elevadas que as taxas de 

dose no local onde ficam os médicos intervencionistas. 

 Como forma de contribuir para modificar a situação encontrada, os resultados iniciais 

gerados por este trabalho foram comunicados à Autoridade Reguladora local do estado de 

Santa Catarina, que está desenvolvendo ações no sentido de garantir a obrigatoriedade dos 

saiotes plumbíferos, bem como a necessidade de registro e assentamento do tempo, do kerma 

e/ou PKA, nos respectivos procedimentos, além de exigir a verificação periódica dos aventais. 

Com a perspectiva futura de operacionalizar a aplicação do MARPE na rotina das 

autoridades reguladoras, foi formalizada uma Cooperação Técnica em 2012, entre o IFBA e a 

Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de realizar nova avaliação 

dos serviços no período de junho de 2012 a dezembro de 2013, para o desenvolvimento de 

novas ações de gerenciamento de riscos, bem como possibilitar a avaliação da ferramenta 

MARPE como forma de construir a historicidade dos resultados das auditorias e dar suporte 

às tomadas de decisões no gerenciamento de riscos. 
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 Ainda como uma expectativa para estudos futuros, pretende-se conseguir a permissão 

dos hospitais para monitorar pacientes com exposições acima de 2 Gy, bem como 

informações mais completas dos procedimentos. 

 Por fim, vale ressaltar que os resultados encontrados são os primeiros nos estados da 

Bahia e de Santa Catarina, representando um avanço na direção de uma política de otimização 

das práticas em procedimentos de radiologia intervencionista. Entretanto, é preciso expandir o 

estudo aos demais estados, a fim de compor um cenário nacional, visando contribuir com 

informações para a construção de uma legislação nacional específica para a radiologia 

intervencionista.  

A relação das publicações relacionadas ao estudo está descrita no ANEXO III. 
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ANEXO I 

Serviço :  

   

Identificação da Sala:  

       

  Data   Exame 

Informações do 

Paciente 
Fluoro (mGy, cGycm2, min) Cine (mGy, cGycm2, min) Total (mGy, cGycm2, min) 

Idade Sexo Peso  Altura Kerma Pka Tempo Kerma Pka Tempo Imagens Kerma Pka Tempo 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

11                                   

12                                   

13                                   

14                                   

15                                   
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE 
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

 

 
A. Valores representativos de dose 

Itens da Portaria MS 453/98 - 4.45a(i e ii)  
Tolerância: < 50 mGy/min 
Periodicidade: Bianual 

Obs. As medidas devem ser realizadas com tensões no tubo próximas de 80 kVp. 
 

T
éc

ni
ca

: 

P
ar

âm
et

ro
s Campo     

DFP     
kV     
mA     

 Taxa de Kerma no Ar na Menor DFP (mGy/min) 

M
od

o 

Baixo     
Médio     
Alto      
Cine 15     
Cine 30     
Cine 45     

 

T
éc

ni
ca

: 

P
ar

âm
et

ro
s Campo     

DFP     
kV     
mA     

 Taxa de Kerma no Ar na Menor DFP (mGy/min) 

M
od

o 

Baixo     
Médio     
Alto      
Cine 15     
Cine 30     
Cine 45     

 

T
éc

ni
ca

: 

P
ar

âm
et

ro
s Campo     

DFP     
kV     
mA     

 Taxa de Kerma no Ar na Menor DFP (mGy/min) 

M
od

o 

Baixo     
Médio     
Alto      
Cine 15     
Cine 30     
Cine 45     
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B.   Exatidão do Indicador da tensão no tubo 
      Exatidão do Indicador do tempo de exposição 
      Exatidão do Indicador da exposição 
       Itens da Portaria MS 453/98 - 4.45b(i), 4.45b(ii), 4.49(d) e 4.49(k). 

Tolerância: 10% 
Periodicidade: Anual 

 
  Obs. As medidas devem ser realizadas com, pelo menos, três espessuras distintas de absorvedores e 

consequentes tensões próximas de 60, 80 e 100 kVp . 
 

Valores Indicados Valores Medidos 

kVp mA Tempo Kerma 
Taxa de 
Kerma 

PKA kVp mA Tempo Kerma 
Taxa de 
Kerma 

PKA 

  
    

 
      
      

  
          

      

  
          

        

 kVp - Tempo Kerma Taxa 
Kerma 

Pka 

Desvio Máximo da Exatidão  -     
Resultado (C/NC)  -     

 
Comentários: _______________________________________________________________________ 
 
 
 
C.  CAMADA SEMI-REDUTORA 
       Itens da Portaria MS 453/98 - 4.45b(iii) 

Tolerância: 4.49(f) 
Periodicidade: Anual 

 
 

KVp/mA/tempo/DFD  
CSR Indicada  
CSR Esperada  

mmAl Taxa de Kerma no Ar (mGy/min) K/K0 
   
   
   
   
   
   
   
   

CSR (mmAl)  
Resultado (C/NC)  

 
  Comentários: ______________________________________________________________________ 
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D. DISTÂNCIA FOCO-PELE MÍNIMA 
      Itens da Portaria MS 453/98 -  4.17(e). 
       Tolerância: > 38 cm 

Periodicidade: Anual 
 
Valor Medido: 
 
Resultado (C/NC): 
 
  Comentários: ______________________________________________________________________ 
 
E. ALINHAMENTO DO EIXO CENTRAL DO FEIXE 
       Itens da Portaria MS 453/98 - 4.45b (iv). 

Tolerância: 3O para o alinhamento do feixe. 
Periodicidade: Anual 

       Descrever a técnica utilizada e anexar os filmes radiográficos utilizados. 
 
Valor Medido: 
 
Resultado (C/NC): 
 
  Comentários: ______________________________________________________________________ 
 
 
F. TAMANHO DO PONTO FOCAL / RESOLUÇÃO ESPACIAL 
        Itens da Portaria MS 453/98 -  4.45b (ix)  

Tolerância: 50%  
Periodicidade: Anual 

      Descrever a técnica utilizada e anexar os filmes radiográficos utilizados. 
      A avaliação pode ser realizada através da medida do tamanho do ponto focal ou da 

frequência espacial em pl/mm. 
 

P
on

to
 

F
oc

al
 

 FF FG 

R
es

ol
uç

ão
 

E
sp

ac
ia

l 
(p

l/m
m

) 

FF FG 
Valor Nominal     
Valor Medido     
Desvio     
Resultado (C / NC)     

    
Comentários: ______________________________________________________________________ 
 
 
G. INTEGRIDADE DAS VESTIMENTAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO (Saiote 

Plumbífero) 
        Itens da Portaria MS 453/98 -  4.45B(X) 

 Periodicidade: Anual 
 
      Anexar as imagens da avaliação 
  
        Resultado (C / NC):   
Comentários: ______________________________________________________________________ 
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H. EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO  
      LIMITAÇÃO DO CAMPO DE RADIAÇÃO AO RECEPTOR DE IMAGEM 
       Itens da Portaria MS 453/98 -  4.45b (iv), e 4.17(f) 

Tolerância: 2% da DFF  e Campo de radiação �  Receptor de imagem 
Periodicidade: Semestral 

      Descrever a técnica utilizada e anexar os filmes radiográficos utilizados. 
        
kVp e mA  DFF  

 Colimação Limitação do campo 
      Desvio    

Resultado (C / NC)   
 

Comentários: ______________________________________________________________________ 
 
 
I. SINAL LUMINOSO QUANDO ACIONADO O FEIXE 

SINAL SONORO DURANTE O MODO CINE 
        Itens da Portaria MS 453/98 -  3.52 (f) e 4.17 (g). 

 Tolerância: em funcionamento 
 Periodicidade: Semestral 
 

       
Resultado (C/NC): 
 
Comentários: ______________________________________________________________________ 
 
 
Resultado (C/NC): 
 
Comentários: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
J. RESOLUÇÃO DE ALTO E BAIXO CONTRASTE  
        Itens da Portaria MS 453/98 -  4.49 c (ii)  

 Tolerância: 4.49 n e 4.49 o 
 Periodicidade: Semestral 

  Descrever o simulador utilizado, as medidas encontradas e os resultados.    Anexar 
filmes. 

 
   Resultado (C/NC): 
 
  Comentários: ______________________________________________________________________ 
 
 
K. AVALIAÇÃO DA FAIXA DINÂMICA 
 Descrever o simulador utilizado, as medidas encontradas e os resultados. Anexar imagem. 
 
        Resultado (C / NC):   
 
  Comentários: ______________________________________________________________________ 
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L. AVALIAÇÃO DA DISTORÇÃO DA IMAGEM 
        Tolerância: Segundo especificação do fabricante 
        Periodicidade: Segundo especificação do fabricante 
       Descrever o simulador utilizado, as medidas encontradas e os resultados. Anexar imagem. 
 
        Resultado (C / NC):   
  Comentários: ______________________________________________________________________ 
 
M. AVALIAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS EM MOVIMENTOS 
        Tolerância: Segundo especificação do fabricante 
        Periodicidade: Segundo especificação do fabricante 
       Descrever o simulador utilizado, as medidas encontradas e os resultados. Anexar imagem. 
 
        Resultado (C / NC):   
  Comentários: ______________________________________________________________________ 
 
N. AVALIAÇÃO DA SUBTRAÇÃO DIGITAL 
        Descrever o simulador utilizado, as medidas encontradas e os resultados. Anexar 
imagem. 
          Tolerância: Segundo especificação do fabricante 
          Periodicidade: Segundo especificação do fabricante 
 
        Resultado (C / NC):   
 
  Comentários: ______________________________________________________________________ 
 
 
O. AVALIAÇÃO DO MONITOR 
        Tolerância: Segundo especificação do fabricante 
        Periodicidade: Segundo especificação do fabricante 
       Descrever o método utilizado, as medidas encontradas e os resultados. Anexar imagem. 
 
        Resultado (C / NC):   
 
  Comentários: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
P. ATENUÇÃO DO SAIOTE PLUMBÍFERO 
        Descrever a técnica utilizada. 
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ANEXO III 

 
LISTA DAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS: 
 
1. Artigo submetido à Radiologia Brasileira 

 
Título: Avaliação de Exposições Médicas em Procedimentos Pediátricos de 

Radiologia Intervencionista. 
      Situação: Aceito para publicação em agosto de 2012 
 
 
2. Artigo submetido à Radiation Protection Dosimetry 
 

Título: Assessments of Medical Exposures During Interventional Radiology 
Procedures 
           Situação: Aceito com solicitações de correção 
 
 
3.Artigo submetido ao Journal Risk Analysis 
 
      Título: A New Tool for Risk Auditing and Management in Interventional Radiology 
     Situação: Em análise 
 
 
4. Trabalho apresentado no IRPA 13 – International Congresse of the International 
Radiation Protection Association. 
 

Título: Pediatric Expositon in Hemodynamics Servics in the State of Bahia, Brasil 
      Período: Maio/2012 
 
 
5. Trabalho apresentado no Congresso Sergipano de Ciência. 
 

Título: Exposição Ocupacional em Radiologia Intervencionista 
      Período: Outubro/2011 
 
 
6.  Trabalho apresentado no ENSEF – Encontro Sergipano de Física 
 

Título: Avaliação de Exposições Médicas em Procedimentos Pediátricos de 
Radiologia Intervencionista. 
      Período: Agosto/2011 
 
 
7. Trabalho apresentado no XV Congresso Brasileiro de Física Médica. 
 

Título: Avaliação de Procedimentos de Radiologia Intervencionista 
 
      Período: Agosto/2010 


