
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 

CATARINA 
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 
 

 

 

LILLIAN LETTIERE BEZERRA LEMOS MARQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO COM ÓXIDO DE BISMUTO: ANÁLISE 
DE ATENUAÇÃO E APLICABILIDADE NA REDUÇÃO DE DOSE 

OCUPACIONALEM RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FLORIANÓPOLIS, 2018 



 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 

CATARINA 
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 
 
 
 

 
 

LILLIAN LETTIERE BEZERRA LEMOS MARQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO COM ÓXIDO DE BISMUTO: ANÁLISE 
DE ATENUAÇÃO E APLICABILIDADE NA REDUÇÃO DE DOSE EM 

PROCEDIMENTOS INTERVENCIONISTAS 
 
 

 
 

 
Dissertação submetida ao Programa de Pós 
Graduação em Proteção Radiológica, do 
Departamento Acadêmico de Saúde e 
Serviços, do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, 
para a obtenção do título de Mestre em 
Proteção Radiológica. 
Orientador: Renata Pietsch Ribeiro, Dra. 
Coorientador: Matheus Savi, Me. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIANÓPOLIS, 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDD 616.0757  
M357d 
 

Marques, Lillian Lettiere Bezerra Lemos 
Desenvolvimento de formulação com óxido de bismuto: análise de atenuação e 

aplicabilidade na redução de dose em procedimentos intervencionistas [DIS] / 

Lillian Lettiere Bezerra Lemos Marques; orientação de Renata Pietsch Ribeiro; 

coorientação de Matheus Savi – Florianópolis, 2018. 
 

1 v.: il. 
 

Dissertação de Mestrado (Proteção Radiológica) – Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 
 

Inclui referências. 
 

1. Proteção radiológica. 2. Óxido de bismuto. 3. Formulação. 4. Radiologia 

intervencionista. I. Ribeiro, Renata Pietsch. II. Savi, Matheus. III. Título. 
 

 
Sistema de Bibliotecas Integradas do IFSC  
Biblioteca Dr. Hercílio Luz – Campus Florianópolis 
Catalogado por: Edinei Antonio Moreno CRB 14/1065 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO COM ÓXIDO DE BISMUTO: ANÁLISE 
DE ATENUAÇÃO E APLICABILIDADE NA REDUÇÃO DE DOSE OCUPACIONAL 

EM RADIOLOGIA INTERVENCIONISTAS 
 

 

LILLIAN LETTIERE BEZERRA LEMOS MARQUES 

 

Este trabalho foi julgado adequado para obtenção de Mestre em Proteção 
Radiológica e obtenção na sua forma final pela comissão avaliadora abaixo indicada. 

 

Florianópolis,  de                            de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS, 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Aos meus pais e a  

todos os profissionais das técnicas radiológicas. 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao Senhor Deus, pois quem nele crê tudo pode. 

 

A minha família, a minha mãe, meu pai e meu irmão, pela confiança e fé que 

depositaram em mim em toda a minha vida, em especial a minha mãe pelo incentivo 

e apoio incondicional. 

 

Ao meu esposo, Eduardo, pelo carinho e compreensão e a minha filha, 

Maria Eduarda, minha maior motivação. 

 

Aos amigos e colegas, pela força, motivação e incentivos no decorrer do 

curso, notadamente os amigos de classe da primeira turma de Mestrado Profissional 

em Proteção Radiológica que sempre estiveram presentes em todos os momentos 

acadêmicos.  

 

A minha orientadora, Professora Renata Pietsch Ribeiro, pela dedicação e 

disposição em todas as etapas deste trabalho.  

 

              Aos professores de Curso, dessa IES, e toda coordenação e equipe do 

MPPR que apostaram nesta ideia inovadora para esta cidade em nossa área. 

 

Ao Mestre co-orientador, Matheus Savi, pela percepção, disposição em 

todas as etapas deste trabalho e relevantes contribuições que proporcionou a 

construção e engrandecimento desse estudo.  

 

A todos que, de algum modo, colaboraram para a realização e finalização 

deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cada pessoa deve trabalhar para seu aperfeiçoamento e ao 
mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda 
humanidade. ” 

Marie Curie 



RESUMO 

A aplicação de proteções de bismuto em órgãos sensíveis em exames, revela-se um 

procedimento admissível na otimização das práticas e consequente redução de dose 

absorvida, tanto no corpo do paciente quanto para os Indivíduos Ocupacionalmente 

Expostos (IOE). O bismuto foi introduzido como protetor radiológico na década de 

1990, no entanto, ainda não é um método amplamente utilizado na proteção 

radiológica. Assim, objetivou-se nesse estudo desenvolver uma formulação com 

óxido de bismuto incorporado em gel e/ou creme com diferentes concentrações e 

avaliar sua capacidade de atenuação aos raios X. Para alcançar o objetivo da 

pesquisa a metodologia utilizada de cunho experimental, de natureza quantitativa e 

exploratório-descritiva. As formulações desenvolvidas foram submetidas a testes de 

estabilidade e as que continham como base o creme Lanette-N e o Gel de Natrosol 

apresentaram estabilidade preliminar e características (organolépticas) satisfatórias 

ao objeto do estudo. Contudo, a formulação com creme Lanette apresentou 

cobertura mais homogênea sobre a luva de látex em relação à formulação com o 

Gel de Natrosol, sendo, no entanto a base Lanette mais apropriada na aplicabilidade 

da proteção radiológica, uma vez que uma menor uniformidade na espalhabilidade 

do creme poderá afetar a eficiência na proteção radiológica. Verificou-se que as 

formulações desenvolvidas com concentrações de 25, 50 e 75% de Bi2O3, medidas 

em espessuras entre 1mm e 4mm mostraram capacidade de atenuação entre 47-

99%, para uma tensão de 70Kv. Equivalendo o valor de 47% de atenuação para a 

concentração e espessura mínima utilizada, respectivamente 25% de Bi2O3 e 1 mm 

e o valor aproximado de 99% de atenuação aos valores máximo de concentração e 

espessura, nesta ordem (75% de Bi2O3 e 4mm). No entanto é necessário testar a 

formulação desenvolvida com maiores tensões, uma vez que nesse estudo limitou-

se a faixa de 70kv. Todavia, as formulações desenvolvidas provaram servir como 

protetor radiológico, sendo eficazes ao reduzir a dose de radiação, e ainda 

biocompatível e não toxica. 

 

Palavras-Chaves: Proteção radiológica; Óxido de bismuto; Formulação; Radiologia 
Intervencionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

The application of bismuth protections in sensitive organs during exams proves to be 

an acceptable procedure in the optimization of practices and consequent reduction of 

absorbed dose in both the patient's body and Occupationally Exposed Individuals 

(IOE). Bismuth was introduced as a radiological protector in the 1990s, however, it is 

still not widely used in radiological protection. Thus, the objective of this study was to 

develop a formulation with bismuth oxide incorporated in gel and / or cream with 

different concentrations and to evaluate its capacity of attenuation to the X-rays. To 

reach the objective of the research the methodology used of experimental nature, of 

quantitative nature and exploratory-descriptive. The formulations developed 

underwent stability tests and those based on Lanette-N cream and Natrosol Gel 

presented preliminary stability and characteristics (organoleptic) satisfactory to the 

object of the study. However, the formulation with Lanette cream presented a more 

homogeneous coverage on the latex glove in relation to the formulation with the 

Natrosol Gel, but the Lanette base was more appropriate in the applicability of the 

radiological protection, since a less uniformity in the spreadability of the cream may 

affect the effectiveness of radiation protection. It was found that the formulations 

developed with concentrations of 25, 50 and 75% of Bi2O3, measured in thicknesses 

between 1mm and 4mm showed attenuation capacity between 47-99%, for a voltage 

of 70Kv. Equivaling the 47% attenuation value for the concentration and minimum 

thickness used, respectively 25% of Bi2O3 and 1mm and the approximate value of 

99% of attenuation at the maximum values of concentration and thickness, in that 

order (75% Bi2O3 and 4mm ). However, it is necessary to test the formulation 

developed with higher stresses, since in this study the range of 70kv was limited. 

However, the formulations developed proved to serve as a radiological protector, 

being effective in reducing the dose of radiation, and still biocompatible and non-toxic. 

Keywords: Radiation protection; Bismuth oxide; Formulation; Interventional 

Radiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O primeiro equipamento de fluoroscopia foi inventado em 1986 por Thomas A. 

Edson (ElectricalExhibition em Nova York, 1986). O aparelho foi aprimorado e 

transformou-se em ferramenta radiodiagnostica, proporcionando o início de uma 

nova fase no diagnóstico de desordens patológicas, por meio da interação dos raios 

X com a matéria. Hoje, por meio de um sistema de observação de fluoroscopia 

digital, pode-se verificar a funcionalidade e a dinâmica das estruturas do corpo 

humano durante um procedimento cirúrgico intervencionista. (CANEVARO, 2009). 

A radiologia intervencionista (RI) é especialmente aplicada em procedimentos 

neurológicos, cardíacos, vasculares e ortopédicos. As técnicas que envolvem o uso 

da fluoroscopia são as que geralmente mais contribuem para exposição dos 

profissionais às radiações ionizantes (ALONSO, 2009). A RI é definida como a área 

de ação médica que utiliza radiações ionizantes, a exemplo dos raios X e a 

fluoroscopia, para obter informações que permitam procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos, cada vez mais utilizados, uma vez que mais da metade da população 

mundial faz pelo menos um exame radiológico por ano (SOUZA; SOARES, 2008). 

Deste modo, o número de exames invasivos tem crescido, sendo os 

pacientes, equipe médica e de enfermagem cada vez mais expostos a doses 

maiores de radiação (CARDOSO CO et al., 2011; VAÑO, 2011). 

A exposição tanto do médico quanto da equipe se deve principalmente à 

radiação espalhada, que depende de fatores como: características do equipamento 

angiográfico, projeções utilizadas, altura da mesa, posição do intensificador, 

características físicas do paciente, entre outras. Em procedimentos mais complexos, 

o paciente e a equipe médica ficam expostos à radiação espalhada no ambiente por 

mais de uma hora e, um mesmo médico e sua equipe, habitualmente, realizam 

vários procedimentos por dia. A exposição também pode ser alta devido à carga de 

trabalho desses profissionais (CHENG, 2010; VAÑO et al., 2014). 

De qualquer forma, para fins de segurança, os efeitos estocásticos devem ser 

considerados e, mesmo com a incidência de uma baixa dose efetiva de radiação, 

devem ter seus índices acompanhados, tendo em vista a grande frequência de 

realização com que ocorrem os procedimentos intervencionistas. O uso intensivo 

dos raios X em modo contínuo ou pulsado leva a equipe médica a receber 

altasdoses que podem comprometer sua saúde. Com isso mãos, tireoide, olhos, 
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abdomee genitais são áreas-alvo críticas e que devem receber os devidos cuidados 

(FERRAZ; MÜHLEN, 2013; PALÁCIO et al., 2014).  

A literatura reforça a sensibilização para os riscos de proteção, encorajando a 

redução da dose ao paciente e ao operador (ROGUIN; GOLDSTEIN; BAR, 2012; 

RAJARAMAN et al., 2016). Diversos estudos têm reportado lesões nas mãos e olhos 

com o risco de câncer em médicos intervencionistas. Segundo Cheng (2010) e 

Vañoet al. (2010), as exposições ocupacionais em procedimentos intervencionistas 

são as mais altas registradas entre os grupos de profissionais médicos que utilizam 

raios X (FILIPPOVA, 2005).  

Hausleru; Czarwinski; Brix (2009) em seus estudos mostram que os 

dosímetros pessoais podem subestimar a dose nos indivíduos ocupacionalmente 

expostos (IOE), principalmente nas extremidades (mãos e pés) e no cristalino dos 

médicos. Em suas pesquisas Bacchim (2016) e Silva et al. (2008), perceberam que 

os médicos intervencionistas receberam, em média, mais dose na região da mão do 

que os assistentes, devido à maior necessidade de manipulação dos instrumentos 

durante o procedimento, fazendo com que suas mãos estejam mais próximas ao 

feixe de raios X, havendo assim uma necessidade de proteção bem maior nessa 

área. 

De acordo com as diretrizes da ICRP, a dose de radiação individual anual 

permitida para a pele e as extremidades é de 500 mSv. No estudo de YAMASHITA 

(2017), o total de doses de radiação ocupacional recebidas no dedo durante os 3 

meses do período do estudo foi de 368 mSv, ao longo de um ano a dose anual de 

radiação para o dedo seria de 1.472 mSv, que é quase o triplo do limite anual 

admissível. 

Em cirurgias ortopédicas e procedimentos intervencionistas em geral, a 

quantidade de exposição à radiação não pode ser zerada, mas pode ser minimizada 

na medida do possível, de acordo com o princípio "tão baixo quanto razoavelmente 

exequível" (ALARA). Os princípios aplicados para proteção radiológica são: 

maximizar a distância da fonte de radiação; usar materiais de proteção e minimizar o 

tempo de exposição. 

A esse passo, no que concerne a novas proteções para estas áreas, um novo 

creme para as mãos à base de óxido de bismuto foi aprovado pela Foodand Drug 

Administration (FDA), órgão regulamentador da área da saúde dos Estados Unidos 

da América (EUA). O creme atenuante de raios X Ultra Blox da BloXR, foi projetado 
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para uso durante procedimentos médicos que exigem a exposição das mãos dos 

operadores às radiações ionizantes, como em fluoroscopia, radiografia ou outras 

intervenções guiadas por imagens. 

O uso dessa formulação, em níveis até 130 kVp, proporciona ao operador 

proteção substancial contra à radiação em torno de 50% a 85% menos exposição na 

região das mãos. No entanto, esta formulação, segundo Barnes (2013), custa US$ 

38 por aplicação. Com isso essa formulação a base de bismuto ainda não é 

difundida no Brasil, sobretudo devido ao seu alto custo. 

O bismuto foi introduzido como protetor radiológico, na década de 1990, para 

ajudar a diminuir a dose absorvida pelos órgãos radiossensíveis, no entanto, não é 

um método amplamente utilizado na proteção radiológica. Contudo, o uso de 

blindagens de bismuto é considerado relevante ao proteger os pacientes do 

aumento da dose para órgãos radiossensíveis, como tireoide e cristalino, 

especialmente em exames de tomografia computadorizada (KARLA; DANG et al., 

2009; MARFORD; LYNETTE, 2012). 

A aplicação de proteções de bismuto em órgãos sensíveis em exames, 

revela-se um procedimento admissível na otimização das práticas e consequente 

redução de dose absorvida, tanto no corpo do paciente quanto para os IOE. Dado o 

exposto percebe-se a relevância de se pesquisar mais sobre esse tipo de proteção 

radiológica para procedimentos intervencionistas, sobretudo para regiões dos 

membros superiores, por serem as mais expostas à radiação ionizante. 

Deste modo, busca-se desenvolver uma formulação que possa ser analisada 

quanto a sua estabilidade físico-química e sua capacidade de atenuação a radiação 

ionizante. Com intuito de reduzir a dose de radiação àqueles que estão 

cronicamente expostos à radiação, especialmente doses de radiação excessiva para 

as mãos do radiologista intervencionista, sugerindo assim a aplicação desse método 

alternativo de proteção radiológica nessas áreas. Agregando mais meios de 

segurança radiológica aos IOE. 

 

1.1 Questão da pesquisa 

 

Segundo a Comissão Internacional em Proteção Radiológica (do inglês 

International Commission on Radiological Protection- ICRP) (ICRP, 1991), a 

exposição individual na radiologia intervencionista é considerada mais alta quando 
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comparada com a exposição ocupacional à radiação ionizante proveniente de outro 

tipo de procedimento radiológico e, a equipe médica que realiza este tipo de 

processo pode receber doses próximas aos limites ocupacionais por ela sugeridos. 

Alguns estudos prévios foram dirigidos principalmente para medições de 

doses nas mãos dos médicos que realizam procedimentos hemodinâmicos em 

pacientes adultos (GEISE, 1999; BAN et al. 2000). Outros estudos confirmaram que 

os médicos que executam cateterismo recebem doses altas de radiação no nível do 

tórax (ICRP, 1991). 

Assim, considerando os aspectos evidenciados e levando em consideração a 

alta exposição à radiação da equipe médica, especialmente na região dos membros 

superiores (MMSS) detecta-se a necessidade de analisar medidas alternativas de 

proteção radiológica para essas áreas. Com isso, essa pesquisa aborda os aspectos 

relativos a essa proteção buscando averiguar com esse estudo: quanto às 

formulações, com óxido de bismuto incorporado, atenuam a radiação? Sugerindo 

sua possível aplicação nessas áreas (MMSS). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma formulação com óxido de bismuto incorporado em gel e/ou 

creme com diferentes concentrações e avaliar sua capacidade de atenuação aos 

raios X. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Desenvolver formulações em creme e em gel com incorporação de diferentes 

concentrações de óxido de bismuto. 

Avaliar suas características organolépticas, densidade e viscosidade, para 

sua possível aplicação nas regiões das mãos e antebraços; 

Verificar a atenuação dessas formulações para faixa de tensão de 

radiodiagnóstico intervencionistas; 

Verificar a atenuação dessas formulações com espessuras entre 1mm e 4mm; 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Radiologia Intervencionista 

 

A radiologia intervencionista é definida como: procedimentos que 

compreendem intervenções diagnósticas e terapêuticas guiadas por acesso 

percutâneo ou outros, normalmente realizadas sob anestesia local e/ou sedação, 

usando a imagem fluoroscópica para localizar a lesão ou local de tratamento, 

monitorar o procedimento, e controlar e documentar a terapia (ICRP, 2018).  

A fluoroscopia consiste numa contínua aquisição de imagens de raios X em 

tempo real, resultando num vídeo radiográfico de uma região do paciente a ser 

estudada ou tratada. Esta modalidade de imagem é utilizada em diversas aplicações 

médicas, dentre elas nos procedimentos intervencionistas em cardiologia para 

posicionamento de cateteres em artérias ou em procedimentos terapêuticos 

minimamente invasivos nos quais imagens em tempo real são necessárias 

(BUSHBERG, 2012). 

Existem diversas configurações dos aparelhos, e o mais comum é o que tem 

o tubo de raios X localizado embaixo da mesa de exames com o receptor de 

imagem sobre a mesma (Figura 1) (TILLY JR, 2010). 

 

Figura 1 – Aparelho ARTIS ZEE-SIEMENS, com tubo de raios X na parte inferior e 
receptor de imagens na parte superior 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Apesar das facilidades decorrentes do uso de tais aparelhos serem muitas, 

sabe-se que existe um perigo potencial, não apenas para o cirurgião, mas para 

todos os membros da equipe cirúrgica: o aumento da exposição à radiação 

ionizante. (PÁLACIO et al., 2014). Em geral, durante a fluoroscopia o tubo de raios x 

opera com menos de 5mA. Entretanto, os tempos de feixe ligado são grandes, da 

ordem de 5 min (TILLY JR, 2010). Assim, a exposição no procedimento de 

fluoroscopia produz dose, que varia em função dos fatores técnicos como distância 

foco-intensificador, geometria, grade, vídeo e é proporcional ao mAs e ao quadrado 

do kVp (BUSHONG, 2011). A prática empregada em hemodinâmica e cardiologia 

intervencionista abrange hoje uma infinidade de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos. São bastante utilizados por ortopedistas, neurologistas, cirurgiões 

vasculares, dentre outras especialidades, conforme rol de procedimentos da 

sociedade brasileira de radiologia intervencionista e cirurgia endovascular 

(SOBRICE). 

De uma forma geral, distinguem-se três grandes áreas intervencionistas: a 

cardiologia Intervencionista, na qual os cardiologistas exploram os vasos e acessos 

ao coração; a neuroradiologia, que estuda o sistema nervoso central (SNC) ao nível 

da cabeça e pescoço e a radiologia vascular periférica, que explora o resto do corpo 

excluindo o coração e o cérebro (ALONSO, 2005). 

O número de intervenções guiadas fluoroscopicamente aumentou 

dramaticamente nos últimos 30 anos e continua a expandir. A demanda está 

aumentando porque as técnicas são minimamente invasivas em comparação com a 

cirurgia. O aumento da demanda exige que os intervencionistas realizem um grande 

número de procedimentos, até mais de 1.000 procedimentos por ano (TSAPAKI et 

al., 2009; JASCHKE et al. 2017). 

Em alguns países, os números dobraram a cada 2-4 anos. Por exemplo, as 

intervenções coronarianas percutâneas são realizadas com uma frequência de 

aproximadamente 4500/1Milhão de habitantes na Alemanha. Além disso, as 

intervenções das extremidades inferiores guiadas fluoroscopicamente é outro campo 

em crescimento. A prevalência de doença arterial oclusiva periférica é estimada em 

3-10% na população geral; uma percentagem ainda maior entre a população de 70 

anos ou mais (15-20%). A incidência em países menos desenvolvidos e 

desenvolvidos aumentou nos últimos 10 anos por uma taxa de 28,7% e 13,1%, 

respectivamente. (JASCHKE et al. 2017). 
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Estes procedimentos são plenamente justificáveis, tanto para os pacientes 

quanto para o sistema de saúde, pois substituem cirurgias complicadas por 

procedimentos médicos mais simples, proporciona aos cirurgiões melhor avaliação 

das estruturas anatômicas operadas e do material de síntese implantado diminuindo 

o risco e o tempo de internação para o paciente, assim como o custo total do 

procedimento (SILVA et al. 2008; PÁLACIO et al. 2014). Porém, mesmo havendo 

justificativa para a realização do procedimento e comprovando seu real benefício em 

detrimento ao risco ao paciente, as normas de proteção radiológica devem ser 

utilizadas rigorosamente, como preconiza a ICRP. 

Assim, as doses ocupacionais nesses procedimentos são altas, já tendo sido 

identificados em médicos intervencionistas efeitos determinísticos da radiação, como 

catarata radiogênica e epilação das extremidades (ICRP, 2018; HASKAL; WORGUL, 

2004). 

Medições ou cálculos anteriores usando códigos de Monte Carlo revelaram 

que a dose de radiação desses especialistas pode exceder a dose limiar, o que 

resulta na ocorrência de efeitos determinísticos induzidos por radiação, a menos que 

sejam utilizados procedimentos e dispositivos de proteção contra radiação (LUNELLI 

et al., 2012; SIISKONEN et al., 2014). 

No entanto, o uso adequado de equipamentos de proteção radiológica (EPR) 

pode preservar esses especialistas de efeitos da radiação, mesmo com uma alta 

carga de trabalho. Os IOE sabem que, quando a radiação é aplicada em 

procedimentos médicos, a segurança ocupacional é uma prioridade, como é a 

proteção do paciente. Isso pode ser mais importante nos procedimentos guiados por 

fluoroscopia, como procedimentos de intervenção. A proteção nas exposições 

ocupacionais implica treinamento adequado de intervencionistas para aumentar sua 

conscientização sobre ferramentas e equipamentos de proteção apropriados 

disponíveis. 

O método de intervenção mais conhecido inclui dispositivos de proteção 

arquitetônicos, montados em equipamentos e pessoais. Uma cortina de chumbo 

suspensa da mesa é um exemplo de um protetor montado no equipamento. 

Protetores para o paciente também estão disponíveis, embora não sejam usados 

com frequência. 

 Esses protetores são feitos principalmente de elementos como tungstênio, 

antimônio ou bismuto. Foi demonstrado que o uso de escudos do paciente pode 
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reduzir significativamente a dose de radiação nas exposições médicas (DURÁN et 

al., 2013). 

Assim, para diminuir a exposição devem ser utilizados anteparos móveis entre 

o médico e o paciente e vestimentas de proteção individual (SILVA, 2008). As 

principais vestimentas de proteção individual são: avental de chumbo, protetor de 

tireoide, óculos plumbíferos e luvas de materiais atenuadores. 

 

3.2 Grandezas Dosimétricas da Radiologia Intervencionista 

 

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 (NAVARRO, 2012). 

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 apenas 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 deposição (ATTIX, 1986). No que concerne as 

unidades, consideramos as unidades radiológicas baseadas nas resoluções da 

Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação (do inglês, 

International Commission on Radiation Units & Measurements – ICRU) (2005).  

Assim as principais grandezas dosimétricas de interesse para radiologia 

intervencionista são: exposição, kerma, dose absorvida, dose equivalente e dose 

efetiva. 

 

3.2.1 Exposição 

 

A exposição é definida somente para fótons de raios X e gama que interagem 

com o ar. A medição direta desta grandeza é feita por câmara de ionização a ar. 

Possui uma relação entre dQ por dm (Equação 1), onde dQ é o valor absoluto da 
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carga total de todos os elétrons e pósitrons, produzidos no ar, liberados pelos fótons 

e completamente freados e dm é a massa. 

             dm

dQ
X                                             (1) 

 

 Sua unidade é o Roentgen (R) que esta relacionada com a unidade do 

Sistema Internacional, C/kg (TAUHATA, 2014; OKUNO, 2010), sendo que: 

 

1R=2,58 x 10-4C/kg-1
ar 

 

3.2.2 Kerma 

 

 A grandeza kerma, ou Kinetic Energy Released in the Medium, representada 

por K, é definida na ICRU documento 60 (ICRU 1998) como o quociente da soma da 

energia cinética inicial de todas as partículas carregadas (𝑑𝐸𝑡𝑟) liberadas por 

partículas descarregadas em um material de massa determinada (𝑑𝑚), conforme se 

evidencia na Equação 2: 

 

              dm

dEtr
k                                        (2) 

 

 A unidade de medida do kerma no Sistema Internacional de Unidades (SI) é 

o Gray (Gy), onde 1Gy = J/kg (Joule por quilograma). 

 

3.2.3 Dose Absorvida 

 

Esta grandeza foi introduzida em 1950 para ser usada principalmente em 

radioterapia. A grandeza dose absorvida, representada por D, é definida na ICRU 

documento 60 (ICRU 1998) como sendo a energia media depositada (dE) em um 

volume de material de massa DM, conforme evidencia a Equação 3: 

 

          dm

dE
D                       (3) 
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A sua unidade atual é o Joule por quilograma (J\Kg) e o Gray. 

 

3.2.4 Dose Efetiva 

 

A dose efetiva é determinada pelo produto da soma das doses equivalentes 

nos tecidos ou órgão HT e o fator de ponderação de tecido ou órgão WT (ICRP, 

2010): 

 

 t
WTHTE                                    (4) 

 

Sendo WT o fator de ponderação para o tecido ou órgão T (adimensional) e 

HT a dose equivalente média sobre o volume do tecido ou órgão. A soma do fator 

peso para todo o corpo ∑ 𝑊𝑇 = 1. A unidade de dose efetiva é também J/kg (Sv). O 

fator de ponderação, WT, está relacionado com a contribuição relativa do órgão ou 

tecido para o detrimento total causado pelos efeitos estocásticos da radiação 

(ALVES, 2017). 

A grandeza de proteção dose efetiva, E, está relacionada com a probabilidade 

de ocorrência de efeitos estocásticos da radiação no corpo humano. Essa 

probabilidade cresce com o aumento da dose absorvida, sendo necessário 

estabelecer limites de exposição à radiação para o corpo todo (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2016; ALVES, 2017).  

 

3.2.5 Dose Equivalente 

 

Esta grandeza, definida no Brasil como Dose Equivalente, é uma tradução 

equivocada de “Dose Equivalent” das recomendações da ICRP 26. A tradução 

correta seria Equivalente de dose, pois o conceito definido foi de equivalência entre 

doses de diferentes radiações para produzir o mesmo efeito biológico. A Dose 

Equivalente, H, é obtida multiplicando-se a dose absorvida D pelo Fator de 

qualidade (Quality factor), Q, conforme Equação 4: 

 

QDH                            (5) 
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O fator de qualidade Q é adimensional e constitui um fator de peso 

proveniente da simplificação dos valores da Efetividade Biológica Relativa (Relative 

Biological Effectiveness, RBE) dos diferentes tipos de radiação, na indução de 

determinado tipo de efeito biológico (TAUHATA, 2014). 

3.3 Proteção Radiológica em Radiologia Intervencionista 

 

Alguns efeitos adversos da radiação são vistos em procedimentos 

intervencionistas mais demorados, pois o limiar pode ser atingido durante estes 

procedimentos. Os efeitos biológicos das radiações dependem da quantidade de 

energia absorvida pelas células (MARTINS; DE PAULA,2011; SANTOS, 2010). 

É importante salientar que, no organismo humano, a radiação ionizante inibe 

a mitose celular e pode quebrar, irreparavelmente, a cadeia dupla do DNA. 

Modificações estruturais nucleares podem produzir alterações graves na célula e 

aumentar de forma potencial as chances de transmissão genética de tais erros 

(PALÁCIO et al. 2014). 

Desse modo, os efeitos biológicos da radiação são classificados em 

estocásticos e determinísticos. Os estocásticos são aqueles acumulados ao longo 

do tempo a cada exposição, o grau de severidade do efeito independe da dose 

recebida. Já os determinísticos acontecem logo após as exposições, em dias ou 

horas, ocorrendo quando o dano ao tecido é intenso e o organismo não consegue se 

recuperar a tempo, ocasionado com isso à perda de células. Assim, este efeito varia 

muito pouco de uma pessoa para outra, e aparecem quando a dose atinge ou 

ultrapassa certo valor, denominado limiar, como nota na Tabela 1 (TAUAHATA, 

2014; PODGORSAK et al., 2005; TILLY, 2010; BIASOLI, 2015). 

Entre as células com menor resistência ao dano, estão às células cutâneas e 

medulares. O risco de aparecimento de lesões na pele está associado há tempos 

prolongados de fluoroscopia. O tempo necessário para atingir o limiar de dose para 

depilação temporária é tipicamente maior do que 90 minutos em modo de 

fluoroscopia (0,03 Gy/min), (RSNA, 2007). 
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Tabela 1 – Limiares para ocorrência de efeitos determinísticos 

Efeito 

Limiar 

aproximado 

de dose 

(Gy) 

Tempo de 

aparição do 

efeito 

Minutos de fluoroscopia para taxa 

de alta dose 200mGy/min 

Eritema imediato transiente 2 2-24 horas 10 

Depilação temporária 3 ≈ 3 semanas 15 
Depilação permanente 7 ≈ 3 semanas 35 

Escamação seca 14 ≈ 4 semanas 70 
Escamação úmida 18 ≈ 4 semanas 90 

Ulceração secundária 24 ≈ 6 semanas 120 
Necrose dérmica isquêmica 18 ≈ 10 semanas 90 

Necrose dérmica >12 ≈ 52 semanas 75 

Fonte: Adaptação da Referência ICRP (2018). 

 

Devido aos elevados níveis de exposições que podem ser atingidos em 

alguns procedimentos intervencionistas, é possível observar nos pacientes efeitos 

secundários a doses elevadas (determinísticos) ou proporcionais à dose recebida, 

sem limiar (estocásticos). Por outro lado, pelo fato de o procedimento requerer a 

presença do médico ao lado do paciente, também é possível que ocorram efeitos 

determinísticos nesses profissionais (LEYTON et al., 2014). 

Em 1928, ocorreu o Segundo Congresso Internacional de Radiologia e 

durante o evento foi criada a comissão hoje conhecida como ICRP, órgão 

responsável pelo estudo sobre os efeitos das radiações ionizantes, bem como das 

formas de proteção contra radiação (NAVARRO, 2012). 

A realização dos procedimentos intervencionistas, por ser uma prática que 

utiliza radiação ionizante, deve seguir os três princípios recomendados pela ICRP, 

os quais são: justificação, otimização e aplicação de limites de dose. Os dois 

primeiros princípios são aplicados a qualquer situação de exposição à radiação e 

afirmam, respectivamente, que um procedimento deverá ser realizado apenas se os 

benefícios da exposição médica (do paciente) forem maiores que os malefícios e 

que a dose no paciente deve ser a mínima possível para uma qualidade de imagem 

aceitável. O terceiro princípio é aplicado, além do público, à equipe de profissionais 

(exposições ocupacionais), pois eles sofrem diversas exposições ao longo da 

carreira, sendo necessário não exceder os limites estabelecidos para se manter um 

nível de proteção apropriado (ICRP, 2007). 
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O ICRP em 2010 apontou que as exposições ocupacionais nestes exames 

estão relacionadas à ocorrência de efeitos determinísticos, afetando principalmente 

órgãos como a tireoide e o cristalino. O ICRP ainda recomenda o uso de 

vestimentas plumbíferas, além de evitar as áreas onde ocorrem as maiores taxas de 

dose da radiação secundária, próximo ao tubo e ao paciente. 

O fundamento da proteção radiológica está baseado 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 (ICRP 103, 2007). 

A prática da radiologia intervencionista como meio diagnóstico e terapêutico é 

plenamente justificada; no entanto, aspectos alusivos à sua otimização ainda devem 

ser estudados, avaliados e praticados. 

A portaria 453/98 recomenda, para exposição ocupacional, que o limite da 

dose efetiva seja de 20 mSv por ano, mediados sobre 5 anos, com condição de que 

a dose efetiva não ultrapasse 50 mSv em um único ano. Estabelece também limites 

para o cristalino, pele e extremidades. Para o cristalino o limite de dose equivalente 

é de 150 mSv por ano. Para impedir efeitos determinísticos em exposições na pele, 

o limite recomendado é de 500 mSv por ano. Esse limite pode ser aplicado também 

aos limites dos tecidos das mãos e pés. Contudo, os limites de dose não devem ser 

considerados como uma fronteira entre "seguro" e "perigoso" (ANVISA, 1998). 

Por outro lado, a CNEN por meio da Posição Regulatória-3.01/004:2011, 

estabeleceu como nível de registro uma dose efetiva igual ou maior que 0,10mSv 

mensal para o IOE. O nível de investigação estabelecido é de 1mSv mensal ou 6 

mSv anual para monitoração individual. No que se refere à dose equivalente, a 

Resolução CNEN nº 119/2011, D.O.U. 01.12.2011 alterou o nível de investigação, 

sendo que para pele, mãos e pés é de 150 mSv por ano ou 20 mSv em qualquer 

mês. Para o cristalino, o nível de investigação é de 6mSv por ano ou 1 mSv em 

qualquer mês. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece como limites para 

investigação: dose efetiva maior que 0,5 mSv por mês, cristalino maior que 5mSv 

por mês e dose das mãos maior que 15 mSv por mês (OMS, 2000). 

O Regulamento de Radiação Ionizante também recomenda cuidados 

especiais para os trabalhadores de radiação cujas doses excedem três décimos do 

limite de dose sugerido pela ICRP, de modo que os IOE cujas doses atinjam 150 



29 

 

mSv sejam identificados (IRR99 Guidance, 2011). A tabela 2 apresenta em resumo 

os limites de dose ocupacional consoante legislações vigentes. 

Tabela 2 – Limites de dose ocupacional, de acordo com legislações vigentes 
 

Limites de Dose ANVISA/98 OMS/2000 

 

Posição Regulatória-3.01/004:2011 

e NN. CNEN 3.01/2014 

Nível de 

Investigação 

 

Corpo Inteiro >1,5 mSv/mês >0,5 mSv/mês 1mSv/ Mês  e 6mSv/Ano 

Pele, Mãos e 

Pés 
 >15 mSv/mês 20 mSv/Mês e 150 mSv/Ano 

Cristalino  >5 mSv/mês 1mSv/mês e 6mSv/Ano 

Dose Efetiva Corpo Inteiro 20 mSv  20 mSv 

Dose 

equivalente 

Cristalino 150 mSv  20 mSv 

Pele, Mãos e 

Pés 
500 mSv  500 mSv 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Segundo a portaria 453/98 entende-se por níveis de investigação, valores 

estabelecidos pelo titular que, se excedidos, demanda-se uma investigação local. 

Para a CNEN NN 3.01/14, nível de investigação depreende-se como o nível de 

referência que, quando atingido ou excedido, torna necessária a avaliação das 

causas e consequências dos fatos que levaram à detecção deste nível, bem como a 

proposição de ações corretivas necessárias. 

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

intervencionistas apresentam aumento do dano ao DNA somático, ou seja, uma 

exposição crônica a baixas doses de radiação ionizante induz a respostas 

adaptativas, bioquímicas e celulares para baixas doses, mesmo em níveis 

considerados seguros de exposição, motivo pelo qual a adoção de medidas de 

proteção radiológica é fundamental. 

Almeida Junior et al. (2008) mostraram que doses anuais do IOE no 

laboratório de intervenção facilmente excedem o limite legal permitido a 

trabalhadores expostos à radiação ionizante, caso não sejam utilizados os 

dispositivos de proteção radiológica durante os procedimentos intervencionistas. 

Dessa forma, para os profissionais, o uso de ferramentas de proteção 

radiológica e a execução de boas práticas podem diminuir os valores de dose efetiva 

assim como o risco de lesões no cristalino e na pele (VAÑÓ, 2003). 
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Na publicação 85 do ICRP, recomenda-se a utilização de três dosímetros 

para os indivíduos mais expostos. Sugere-se colocar um dosímetro pessoal principal 

sob o avental plumbífero à altura do tórax, direcionado para a fonte de radiação; um 

segundo dosímetro localizado acima do avental, na altura do pescoço; e um terceiro 

perto do olho (cristalino) ou na região da mão. A legislação brasileira estabelece o 

uso de um dosímetro na altura do tórax por fora do avental plumbífero. 

Em relação à proteção no equipamento, a Norma Regulamentadora (NR-32) 

Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde estabelece as 

diretrizes básicas para a proteção à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. 

Nela, fica expresso que os equipamentos de fluoroscopia devem possuir cortina ou 

saiote plumbífero inferior e lateral para proteção do operador contra radiação 

espalhada. 

Na Europa e em outros países, não é permitido comercializar um 

equipamento de angiografia sem os elementos externos de proteção radiológica e 

nem sem o medidor do produto kerma-ar-área (ou do inglês Air kermaarea-product-

PKA), que indica a dose de radiação que o paciente recebe e constitui ferramenta 

indispensável para a segurança e a otimização dos procedimentos intervencionistas. 

No Brasil, as câmaras para medir o PKA e os elementos externos de proteção 

radiológica, como o saiote e o biombo de teto, ainda não são habituais, mas 

deveriam ser consideradas partes indispensáveis na aquisição de um equipamento 

angiográfico (LEYTON et al., 2014). 

No estado de Santa Catarina, foi publicado uma Resolução Normativa N° 

002/DIVS/SES em 2015, a qual estabelece em seu apêndice IV, capitulo II 

especificidades sobre o que todo equipamento de Radiologia Intervencionista deve 

possuir. Destaca-se a recomendação da indicação do PKA acumulado no exame 

oudo Kerma no ponto de intervencionismo, de forma que esse requisito se aplica a 

todos os equipamentos fixos de radiologia intervencionista em funcionamento e a 

todos os equipamentos de radiologia intervencionista que iniciem o funcionamento 

após a publicação desta Resolução Normativa. Seguindo assim os padrões de 

comercialização e uso internacionais, visando minimizar os riscos e maximizar os 

benefícios dessas práticas no estado. 

O PKA é uma grandeza que representa a energia da radiação transmitida ao 

paciente durante o procedimento, sendo expressa geralmente em Gy.cm², mas pode 

ser expressa também como J kg-1.m2.Essa grandeza é calculada pelo sistema de 
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angiografia e apresentada no monitor da sala durante o procedimento. Conhecendo 

o PKA do paciente, é possível estimar a dose que o operador recebe (LEYTON F et 

al., 2014).  

A IAEA, na publicação Safety Report Series n°. 59,28 estabeleceu níveis de 

referência de 50 Gy.cm²e 125 Gy.cm2 para a angiografia coronária diagnóstica e 

intervenção coronária percutânea (ICP), respectivamente, sendo considerados o 

tempo de fluoroscopia, o número de imagens e a complexidade do procedimento. 

O sistema prático de proteção radiológica recomendada pelo ICRP 103 está 

baseado na suposição de que, para doses > 100 mSv, um aumento na dose produza 

um incremento diretamente proporcional à probabilidade de desenvolver câncer 

ouefeitos hereditários decorrentes da radiação (ICRP, 2007). Esse modelo de 

resposta à dose é conhecido como linear sem limiar (LNT, sigla do inglês linear 

nonthreshold). 

Esse critério foi compartilhado por UNSCEAR 2000, NCRP 2001-2001, e 

NAS/NRC 2006. A publicação 99 do ICRP (2005) considerou que a adoção do 

modelo LNT, combinado com um valor estimado do fator de eficácia da dose e taxa 

de dose, proporciona uma base prudente para os propósitos práticos da proteção 

radiológica, ou seja, a gestão dos riscos da exposição a doses baixas de radiação. 

A despeito de todo o aparato disponível, relativamente à proteção radiológica 

dos IOE, como aventais de chumbo, colares protetores de tireoide e óculos com 

películas de chumbo, os efeitos cumulativos e deletérios radioativos não devem ser 

negligenciados e as práticas de proteção devem ser constantemente aperfeiçoadas. 

Medidas que promovam a redução na dose para pacientes e profissionais da saúde 

são pertinentes e cada vez mais estimuladas pelas sociedades científicas. 

(BRASSELET et al., 2008; KIM, MILLER, 2009; CHAMBERS et al., 2011). 

 

3.4 Exposição nas mãos oriundas de procedimento intervencionistas guiados 

porfluoroscopia 

 

As cargas de radiação são cumulativas e os danos celulares, podem trazer 

reflexos negativos para a saúde. A radiação provoca estresse oxidativo, o qual 

causa danos moleculares e genéticos, que podem ter consequências graves com o 

tempo, como o desenvolvimento de neoplasias (MILLER, 2008; KIM et al., 2012). 
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A proteção radiológica é necessária em qualquer aplicação da radiação na 

medicina; porém, uma atenção maior deve ser dada, em procedimentos 

intervencionistas guiados por imagens fluoroscópicas (KIM; MILLER; GONZALEZ et 

al., 2012). 

Trabalhos internacionais mostram que a dose do médico é a mais alta entre 

os componentes da equipe (LI et al., 1995; VANO et al., 1998; PADOVANI et al., 

2001). No estudo de Renauld (1992) os médicos foram os profissionais que 

receberam maior dose, no intervalo de 20 a 30 mSv/ano. Corroborando com esse 

estudo observa-se a investigação de YU et al. (2000), em que foi apresentado dados 

de dose efetiva anual no intervalo de 12,38 a 168,64 mSv para radiologistas 

intervencionistas.  

Jeans et al. (1985) realizaram uma investigação sobre a carga de trabalho 

dos cardiologistas e apresentaram valores de doses acumuladas em 6 (seis) meses 

de 60,74 mGy e 17,70 mGy nas mãos e olhos, respectivamente. No trabalho 

realizado por Vaño et al. (1998) os valores de doses equivalentes por procedimentos 

nas regiões do corpo dos profissionais da equipe médica dos laboratórios de 

cateterismo cardíaco, que não estavam protegidas pelo avental plumbífero, foi de 

0,364 mSv na mão esquerda; 0,191mSv na mão direita; 0,618 mSv no antebraço; 

0,646 mSv no braço; 0,252 mSv no ombro; 0,294mSv no olho esquerdo e 0.167 mSv 

no olho direito. 

JanKowski et al. (2002) apresentaram valores médios mensais de doses 

equivalentes nas mãos na ordem de 37 mSv; 31 mSv; 2,3 mSv e 1,53 mSv, para os 

médicos assistentes, médicos, enfermeiros e radiologistas respectivamente.  

Silva et al., 2008, chama a atenção para a necessidade do uso de óculos 

plumbíferos para proteção do cristalino e de proteção adicional nas extremidades, 

principalmente as mãos, pois foram estas que receberam as maiores doses em seu 

estudo. Os valores das doses no cristalino e nas extremidades, quando multiplicados 

pela carga de trabalho anual, podem ultrapassar os limites de dose anual 

estabelecidos por norma para essas regiões anatômicas, podendo causar 

complicações futuras. 

Os valores de dose equivalente são maiores nos pés do que nas mãos 

quando o tubo se situa embaixo da mesa e ao contrário quando a posição do tubo é 

acima da mesa. Apesar disso, é recomendado o uso do tubo de raios X abaixo da 

mesa por reduzir a dose nos olhos do médico e do paciente (LUNELLI, 2012). 
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Bacchim et al. (2016) expôs que as regiões do corpo: abdome, pés e mãos 

apresentaram as maiores taxas de dose equivalentes, devido ao posicionamento do 

tubo de raios X. A manipulação extensiva do instrumento durante a aquisição da 

imagem causa altos níveis de exposição das mãos. 

Back et al. (2004) afirmam que a mão dominante do cirurgião de ortopedia é a 

parte do corpo mais exposta, por receber a maior dose de radiação. No entanto, na 

angiografia, devido à menor manipulação do instrumento durante a aquisição da 

imagem, as mãos apresentaram taxas de dose equivalentes menores em 

comparação com outras regiões do corpo. Os valores de dose mais elevados, nas 

mãos, encontrados foram de aproximadamente 9mSv. 

Assim, se observa na figura 2, o cirurgião principal e médico assistente com 

as mãos no campo de radiação, por necessidade de instrumentação cirúrgica e 

imobilização do membro. 

 

Figura 2 – Cirurgia ortopédica, cirurgiões com MMSS próximo ao feixe primário de 

radiação 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Nas imagens fluoroscópicas 3A e 3B, verifica-se, por exemplo, a exposição 

das mãos dos médicos durante procedimentos cirúrgicos. 
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Figura 3A – Imagem de fluoroscopia com exposição da mão do médico a radiação 
primária durante procedimento cirúrgico do pé. Figura 3B – Imagem de fluoroscopia 
que exibe exposição dos dedos do médico ortopedista, em procedimento cirúrgico 
de punho 
 

 

Fonte: Autoria Própria, (2018). 

 

Silva et al. (2008), com base nos valores de dose obtidos, chamam a atenção 

para a necessidade do uso de óculos plumbíferos para proteção do cristalino e de 

proteção adicional nas extremidades, principalmente as mãos, pois foram estas que 

receberam as maiores doses em seu estudo. 

Entre os efeitos desencadeados nessa área, destacam-se as radiodermite 

sem pacientes, casos de catarata e sérios danos nas mãos dos trabalhadores que 

realizam esse tipo de procedimento. Essas lesões não aparecem imediatamente, 

pois estão quase exclusivamente relacionadas aos efeitostardios e dependem das 

doses recebidas (FLÔR; GELBCKE, 2012). 

Na análise de 7 (sete) produções encontradas, apresentadas na tabela 3, 

verifica-se o resultado das doses equivalentes na região das mãos nos estudos 

apontados. 

 

 

 

 

 

 

3A 3B 
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Tabela 3 – Distribuição das Publicações de acordo com: Autor/Ano, Dose (mSv), 
Mão Direita e Esquerda, procedimento e Nº de Procedimentos ou Período 
 

AUTOR/ANO 
MÃO 

PROCEDIMENTO 
Nº 

Procedimento/Períod

o 
DIREITA 

(mSv) 
ESQUERDA 

(mSv) 

GRONCHI, 2004 
0,36 0,28 Cateterismo Cardíaco 1(por proc.) 
0,36 0,36 Angioplastia 1(por proc.) 

LOPES, 2006 
0,3 0,4 Dacricistografia 1(por proc.) 
4,3 <0,07 Histerossalíngografia 1(por proc.) 

MORITAKE et al., 

2008 
0.05 0,24 Neuroradiologia 25 

SILVA, 2011 
0.036 0.126 Angiografia 38 

0,048 0,129 Angioplastia 17 

LUNELLI, 2012 
0.0335 0.0802 

Angiografias 

Cerebrais 
31 

0.0227 0,023 Embolizações 21 
BARONI, 2015 0.674 0,541 Uretrocistografia 1 ano 

LOISEL et al., 2015 4,75 4,75 
Ortopedia-Membro 

Inferior 
13 meses/182 

Procedimentos 

Fonte: Pesquisa Direta, Elaborada pela autora, (2018). 

 
Na análise dessas 7 (sete) produções com relação a exposição média 

dasmãos em cada procedimento, verificou-se por meio desses dados, que as mãos 

direitas e esquerdas possuem uma exposição média de 0,5 e 0,12 mSv, por caso, 

respectivamente. Vale ressaltar que os estudos não utilizaram os mesmos métodos 

para quantificar as exposições nessa área e que se trata de procedimentos 

diferentes como se observa na Tabela 3. 

No trabalho de Kazuta et al. (2017) a dose média de exposição à radiação por 

procedimento foi de 14,9 μSv, 125,6 μSv e 200,1 μSv, dentro do avental de chumbo 

sobre o peito, fora do avental de chumbo sobre o tórax e no antebraço direito, 

respectivamente. Durante o período de 3 meses, o dosímetro de vidro 

radiofotoluminescente protegido sobre o peito esquerdo registrou menos do que a 

dose mínima reportável, enquanto o dosímetro de anel de vidro de 

radiofotoluminescência registrou 368 mSv para o polegar. 

Assim, em relação a esse estudo esse procedimento ultrapassaria o limite de 

dose anual para extremidades. 

Conforme certifica Singer (2005), os cirurgiões que trabalham próximos ao 

feixe de raios X possuem suas mãos expostas potencialmente a quantidades 

relevantes de radiação. Para o autor, uma média de 0,2 mSv/caso indica que a mão 
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do cirurgião encontra-se inserida na passagem do feixe de raios X. 

No estudo de Bacchim Neto (2016), observou-se também que os 

intervencionistas principais receberam, em média, mais dose na região da mão do 

que os assistentes, devido à maior necessidade de manipulação dos instrumentos 

durante o procedimento, fazendo com que suas mãos estejam mais próximas ao 

feixe de raios X, havendo assim uma necessidade proteção nessa área. 

Estes altos valores de dose observados chamam a atenção para um risco 

potencial de que os limites anuais sejam ultrapassados. Principalmente, se for 

levado em consideração que cada profissional avaliado neste estudo executa cerca 

de 1000 procedimentos por ano (PERES, 2004). 

As discussões sobre materiais de atenuação da radiação geralmente se 

concentram para regiões do tronco ou da tireoide, onde há material para fornecer 

peças de vestuário de proteção adequadas. No entanto, é importante lembrar que as 

doses nas mãos podem ser substancialmente mais elevadas do que as recebidas 

pelo pescoço ou tronco, visto que podem ser diretamente expostas, em adição à 

exposição às maiores taxas de dispersão devido à proximidade com o paciente 

(MCCAFFREY; TESSIER; SHEN, 2012). 

Luvas de chumbo podem parecer uma proteção contra a radiação para essas 

situações em que as mãos do operador estão na direção do feixe de radiação 

primária. No entanto, tais protetores devem ser utilizados com cautela para evitar um 

aumento da dose de radiação, devido ao controle automático de exposição do 

sistema de fluoroscopia, que irá compensar a presença de material atenuante 

adicional (MOURA, 2015). 

Todavia, uma variedade de produtos de proteção das mãos está disponível. 

Luvas atenuantes, o primeiro produto de proteção contra radiações para as mãos, 

não oferecem nenhum benefício líquido em relação às luvas cirúrgicas padrão, pois 

a proteção potencial contra radiação obtida das luvas atenuantes é compensada 

pelo aumento da radiação dispersa (MEISINGER et al., 2016). 

Tais luvas cirúrgicas plumbíferas, possuem um fator de atenuação contra a 

radiação que varia de 5 a 20%, dependendo do modelo. Contudo, a luva cirúrgica de 

borracha, de materiais de elevado número atômico, pode não representar uma 

redução significativa se o profissional colocar a mão diretamente no feixe e também 

por que reduz a sensibilidade tátil, podendo assim implicar em maior tempo de 

realização do procedimento (KIM; MILLER, 2009). Visto que essas luvas reduzem a 
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sensação tátil e que não dão proteção eficaz, o seu uso é pouco difundido. Dessa 

forma, deve-se salientar, contudo, que, embora alguns equipamentos de proteção 

sejam eficazes, as regiões do corpo não protegidas, como os membros superiores 

(MMSS), por exemplo, permanecem sob o risco de desenvolvimento de neoplasias e 

faz-se necessário estudo para proteção dessas áreas. 

Estudos mostram ainda que os dosímetros pessoais possam subestimar a 

dose nos IOE, principalmente nas extremidades (mãos e pés) e no cristalino 

(HAUSLER; CZARWINSKI; BRIX, 2009). Assim, a proteção radiológica é de 

fundamental importância em procedimentos intervencionistas vistos a proporção de 

fatores que podem influenciar na dose dos IOE. 

 

3.5 Bismuto 

 

O bismuto foi mencionado pela primeira vez em 1945, na Alemanha. 

Reconhecido como elemento metálico no meio da década de 80, sendo o de menor 

abundância, de forma que países como Estados Unidos não possuem mais fontes 

naturais do elemento, obtendo apenas por reciclagem ou importação. Possui ainda 

um brilho iridescente resultado de finas camadas de óxido de bismuto que se forma 

com facilidade na superfície do metal. É encontrado principalmente na forma de 

bismutinina (Bi2S3) e bismita (Bi2O3), em ambos na forma trivalente, porém também 

se apresenta na forma pentavalente. Apresenta baixo ponto de fusão, 271º C, e 

devido a suas semelhanças durante muitos anos foi confundido com chumbo, 

estanho e antimônio (GUERRA; SILVA, 2011). 

Na tabela periódica, se encontra na família do nitrogênio (grupo 15), porém 

difere consideravelmente dos outros elementos do grupo. O bismuto geralmente 

forma ligações com os 3 elétrons do orbital 6p e retém os elétrons do par inerte 6s, 

sendo assim os compostos de bismuto apresentam, majoritariamente, o estado de 

oxidação +3. Existe uma variedade de compostos de organobismuto em que o 

número de oxidação é +5, porém há uma dificuldade de estabilizar. O bismuto não 

apenas apresenta propriedades metálicas, como também exibe muitas propriedades 

semelhantes dos semicondutores e isolantes. Os compostos de bismuto geralmente 

são coloridos, a não ser que o metal esteja ligado num grupo cromóforo (SUZUKI; 

MATANO, 2001). 

Assim, os compostos de bismuto destacam-se por ser o único metal pesado 
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na natureza, massa molar 208,98 g/mol, que apresenta baixa toxicidade, não 

carcinogênico e não radioativo. Por esta razão, o bismuto e seus compostos têm 

sido empregados na manufatura de cosméticos e fármacos. As outras formas como 

subnitrato e subsalicilato de bismuto são utilizadas em medicina no combate a 

diarreia, aditivos em ligas metálicas para diminuir o ponto de fusão, confecção de 

materiais eletrônicos, cerâmicos, plásticos, como reagentes ou como catalisadores 

em síntese orgânica (SANTOS, 2012). 

O bismuto foi introduzido como protetor radiológico na década de 1990 para 

ajudar a diminuir a dose absorvida pelos órgãos radiossensíveis, no entanto, ainda 

não é um método amplamente utilizado na proteção radiológica. Por causa da 

toxicidade, o bismuto é uma boa escolha como um substituto para o chumbo, que é 

o segundo material mais tóxico de acordo com os rankings da Agência de 

Substâncias Tóxicas e do Registro de Doenças (ATSDR) uma vez que o Bismuto 

não é conhecido por ser uma ameaça significativa para o ambiente, é fracamente 

absorvido e é relativamente não tóxico por inalação ou ingestão. E ainda não é 

considerado um carcinogéneo humano (KARLA; DANG et al. 2009; MARFORD; 

LYNETTE, 2012). Observa-se na tabela 4 uma sintética comparação das principais 

propriedades desses elementos chumbo, bismuto e óxido de bismuto. 

 

Tabela 4 – Propriedades dos Materiais: Chumbo, Bismuto e Oxido de Bismuto 

Material Símbolo Natureza 
Nº 

Atômico 
Densidade 

(g / cm³) 
Peso Molecular 

(g / mol) 
Ponto de Fusão 

Chumbo Pb Tóxico 82 11,34 207,2 600,61 

Bismuto Bi 
Não 

Tóxico 
83 9,78 208,9 544,7 

Óxido de 

Bismuto 
Bi2O3 

Não 

Tóxico 
 8.9 465.96 817 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

Observa-se ainda um interesse crescente quanto às pesquisas ao óxido de 

bismuto (Bi2O3) em vez de chumbo, para aplicações na proteção radiológica devido 

às suas propriedades únicas, como alta densidade, alto ponto de fusão, baixa 

condutividade, não toxicidade, alta índice de refração, comprimentos de onda de na 

faixa do infravermelho distante, alta resistência radioativa e sua disponibilidade em 

forma de pó fino. O íon Bi3+ tem alta densidade e número atômico elevado. No 

entanto, o Bi2O3 pode ocupar posições de formação de rede e de modificação de 
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rede dependendo da sua concentração na composição (SAYYED et al; AMBIKA et 

al., 2017a). 

Além disso, por ser o bismuto muito caro para usar diretamente em misturas 

de concreto, o óxido de bismuto (Bi2O3) é comumente usado como aditivo; Bi2O3 é 

muito menos dispendioso e o componente Bi compreende 89% de Bi2O3 em peso 

tornando-se um candidato aditivo vantajoso. O óxido de bismuto já foi utilizado em 

vários materiais de proteção de raios gama e raios X em um conjunto diversificado 

de produtos, incluindo vidro, polímero, tecidos e creme para mãos (KAEWKHAO et 

al., 2010; MAGHRABI et al., 2016; PLIONIS et al., 2009; SHAH et al., 2012; SINGH 

et al., 2014; YAO et al., 2016). 

Como materiais altamente densos são adequados para absorver radiações de 

alta energia, como os raios X e raios Gama, que são altamente penetrantes e 

apresentam vários efeitos nocivos. O Bi2O3 é um excelente candidato para proteção 

de radiação em alta energia (AMBIKA et al., 2017a). Sendo o óxido de bismuto  um 

óxido de metal com número atômico (Z) alto, com densidade de 8,9 g / cm³ que é 

menor que o de chumbo e maior que o de barita e aço. Seu ponto de fusão é melhor 

que o do chumbo e, além disso, não é tóxico, como se verificou na tabela 3. Essa 

não-toxicidade justifica sua utilização e incorporação em produtos, como os citados 

anteriormente. Além disso, embora o chumbo seja mais barato do que o óxido de 

bismuto, o benefício ambiental e a baixa toxicidade supera as pequenas economias 

de custo com relação ao chumbo. 

 

3.5.1 Bismuto e Óxido de Bismuto na Proteção Radiológica 

 

Atualmente, tem crescido interesse quanto ao uso de bismuto e óxido de 

bismuto (Bi2O3) para aplicações na proteção radiológica, devido às suas 

propriedades únicas, como não toxicidade, alta densidade. 

Os materiais de blindagem contra radiação incorporando Bi2O3 foram 

introduzidos para proporcionar uma atenuação equivalente ou superior em 

comparação com materiais comerciais à base de chumbo e não chumbo ao longo da 

faixa de energia de 60-130 kVp (MCCAFFREY, 2012). 

Recentemente, várias empresas têm desenvolvido polímeros carregados com 

compostos metálicos em pó, tais como Bi2O3, Gd2O3 e BaSO4 para tirar proveito de 

suas capacidades atenuantes potencialmente úteis (MCCAFFREY; TESSIER; SHEN, 
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2012). 

King et al. (2012) em estudos de pacientes realizados utilizando uma camada 

de espessura uniforme de bismuto, mostrou que a radiação de dispersão para os 

médicos, conforme medido por TLDs colocados na tireoide em cada olho e no pulso, 

foi reduzida em 12 para os olhos, 25,8 para a tireoide e 29,4 para as mãos. 

Chang et al. (2010) utilizando medidas diretas e cálculos de Monte Carlo, 

avaliou a redução da dose potencial alcançada por blindagem de bismuto na 

tomografia computadorizada. As reduções da dose devido à blindagem de bismuto 

foram entre 1,2-55%, dependendo dos pontos de medição, tensão do tubo de raios 

X (KVp) e do tipo de blindagem. Nesse estudo foram ainda comparadas às reduções 

de dose obtidas por blindagem de bismuto e chumbo e os resultados mostraram que 

a diferença das reduções de dose obtidos pelos dois materiais era menos do que 2-

3%. 

Gershony (2011) estabeleceu que quando o óxido de bismuto (Bi2O3) foi 

usado em conjunto com sulfato de bário (BaSO4), resultaria em um material que 

possuía uma capacidade de atenuação de radiação equivalente a escudos de 

chumbo de 0,5 mm de espessura com uma redução de peso de 40% (GERSHONY; 

WEISZ; MOONEY; KATZEN, 2011). 

Shah; Chen; Mejia (2012), relataram que uma nova abordagem para a 

proteção contra radiações para as mãos é o desenvolvimento recente de um creme 

carregado de Bi2O3 que é concebido para ser espalhado em mãos nuas ou 

enluvadas, secar rapidamente e ser posteriormente coberto com uma (segunda) luva 

cirúrgica para fornecer confinamento do material.  

Lee et al. (2010) realizou uma investigação para avaliar as doses nas regiões 

do olho, tireoide e da mama, com protetores compostos de bismuto, medidos pelo 

TLD, onde a densidade da blindagem do bismuto foi 0,7 g/cm³ e as condições de 

funcionamento do tubo de TC foram 120 kVp e 300 mA. Nesse estudo concluiu que 

no exame de TC, a combinação de AEC e protetor de bismuto foram úteis para 

reduzir significantemente a dose dos órgãos críticos.  

Chang et al. (2010) considera importante aplicar blindagem de bismuto para a 

maioria dos exames de TC para proteger seletivamente órgãos críticos; como olhos, 

tireoide e mama localizado perto da superfície, o que diminui a probabilidade de 

efeitos secundários, tais como cataratas e câncer da mama e da tireoide após vários 

exames CT. 
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No estudo de Nikodemová et al. (2011), ao avaliar a redução de dose na 

região do olho e tireoide em exames pediátricos com uso de escudos de bismuto, 

observou que no primeiro hospital a redução para o olho estava entre 18-20%, no 

segundo foi de 56-65%, e no terceiro hospital foi apenas de 4%. Para tireoide, os 

melhores resultados foram mostrados no primeiro hospital (25%), em seguida, no 

segundo (22%). Faz-se necessário lembrar que foi destacada uma imprecisão de 

medição no intervalo de 7-10%. Confirmou então com essas medidas a eficácia dos 

protetores de bismuto (ocular e tireoide) durante os exames pediátricos de TC, 

verificando a redução de dose de radiação sobre os olhos e tireoide em dois dos três 

departamentos escolhidos. 

Murphy et al. (2011) e Dromi et al. (2006) demonstram em seus estudos que 

protetores descartáveis baseado em bismuto, quando colocados entre o paciente eo 

operador e fora do feixe primário, podem reduzir doses para o operador em até 44%. 

O estudo de REEVES et al. (2015) o qual procurou determinar a exposição à 

radiação através do crânio dos cardiologistas e a capacidade protetora de uma 

proteção em camadas de óxido de bismuto e sulfato de bário durante os 

procedimentos cardiovasculares invasivos guiados fluoroscopicamente, mostrou que 

o material atenuante protegido dentro de uma cobertura de pano ajustável foi bem 

tolerado e reduziu significativamente a exposição à radiação craniana. A proteção 

atenuou a exposição à radiação (42,3 ± 3,5 mrad, 42,0 ± 3,0 mrad e 41,8 ± 2,9 mrad 

no interior esquerdo, dentro do centro e dentro dos locais certos, respectivamente) 

para um nível ligeiramente maior do que o controle ambiental (38,3 ± 1,2 mrad, p = 

0,046). 

Na comparação de diferentes métodos de otimização de dose nos olhos na 

TC de crânio, Nikupaavo et al. (2015) obteve com o escudo de bismuto equivalente 

a 6 mm, uma redução de dose nos olhos de até 25%, 

Huggett et al. (2012) na avaliação de protetores para exames de TC, 

observou que reduções de dose aproximadas de 21, 38 e 50% foram obtidas para 

protetores de os olhos, com bário, bismuto e protetores mamários de bismuto, 

respectivamente, a um custo de aumento do ruído da imagem e artefatos. 

Yao et al. (2016) em investigação a capacidade de atenuação da mistura de 

concreto com Bi2O3, explana que a densidade dos concretos carregados com Bi2O3 

foi ligeiramente superior à dos concretos carregados com PbO, assim os concretos 

carregados com Bi2O3 apresentaram valores de coeficiente de atenuação linear 
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ligeiramente maiores. Os valores de coeficiente de atenuação linear também 

variaram com as taxas de adição, aumentaram à medida que aumentaram as taxas 

aditivas de Bi2O3 e PbO. Por exemplo, observou-se uma atenuação aumentada de 

3,15%, 4,20%, 5,53%, 5,97% e 6,42% para os espécimes de concreto carregados 

com Bi2O3 com taxas de aditivos de 5%, 10%, 15%, 20% e 25%, respectivamente. 

Segundo, Sayyed et al. (2017) em analise aos parâmetros de proteção dos 

raios gama, para óculos ricos em telúrio baseados em fluoreto de metal pesado, os 

óxidos de PbO e Bi2O3 registraram valor mínimo para camada semi-redutora (ou 

HVL, do inglês Half Value Layer) enquanto os óxidos alcalinos (MgO) apresentaram 

valor máximo para a HVL. Isto indicou que os óxidos (PbO e Bi2O3) possuem 

capacidade de blindagem superior contra a radiação gama.Verificou ainda que o 

valor de seções transversais macroscópicas totais de nêutrons é máximo para Bi2O3 

e MgO enquanto mínima para BaO, isso é uma boa indicação de que Bi2O3 e MgO 

são mais eficazes para a atenuação de nêutrons do que as outras amostras de vidro. 

O alto valor de seções transversais macroscópicas totais de nêutrons para Bi2O3 é 

atribuído à sua alta densidade (a densidade máxima dos óculos estudados). 

Desta forma, entende-se que o vidro introduzido em (Bi2O3) possui o valor 

máximo para o coeficiente de atenuação de massa (μ / ρ), o número atômico efetivo, 

e seções transversais macroscópicas totais de nêutrons e menor valor de fatores de 

acumulação de exposição, portanto, pode ser considerado como um vidro com 

propriedades adequadas para proteção de raios gama (SAYYED et al. (2017). 

Corroborando com esse estudo, Ambika; Nagaiah; Suman (2017a) expõe que 

resultados experimentais e teóricos provaram o papel do óxido de bismuto (Bi2O3) no 

processo de atenuação a radiação gama. 

Dubey et al. (2016) sintetizaram compósitos poliméricos flexíveis de 

polidimetilsiloxano / Bi2O3 para blindagem de raios gama macios (Am-241) e 

encontraram a atenuação gama de 90% para o composto preenchido com Bi2O3 a 

70%.  

Os resultados de atenuação gama no estudo de Ambika et al. (2017b) 

revelam que, o coeficiente de atenuação linear aumenta com o aumento do% Bi2O3 

em peso de enchimento. A espessura HVL do compósito (Isophthalic-Bi2O3) com 

preenchimento máximo é de 2,77 cm. De acordo com as propriedades estruturais, 

elétricas, mecânicas, térmicas e de atenuação da gama, os compósitos de polímero 

ISO-Bi2O3 demonstram ser um efetivo protetor de radiação gama. 
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Dougherty et al, (2013) fazendo um estudo a respeito dessa proteção durante 

a exposição cumulativa em 25 casos, observou que a mão dos cirurgiões foi exposta 

a uma média de 100 mrem (intervalo 81-128), com o novo produto de atenuação de 

radiação demonstrando a capacidade de atenuar ≥50% desta exposição à radiação 

(cirurgião A - 58%, Cirurgião B - 52%, cirurgião C - 50%). Para casos individuais, 

77% de todos os dosímetros apresentaram níveis detectáveis de radiação (≥ 5mrem) 

para a mão dominante, variando de 5-69 mrem (média de 16,8 mrem). A atenuação 

média entre todos os casos individuais foi de 33%. Assim, o novo produto de 

atenuação de radiação testado mostra a capacidade de diminuir a exposição da mão 

à radiação de dispersão em 33-58%. 

Shah; Chen; Mejia (2012) considera que esta nova loção atenuadora de 

radiação tópica mostrou redução significativa na exposição à radiação das mãos. 

Também não houve dispersão significativa, que é uma diferença fundamental em 

relação aos projetos de luva anteriores para proteção contra radiação. O uso desta 

loção pode permitir até 5 vezes mais exposição à radiação antes que os limiares de 

segurança sejam atingidos. Cirurgiões ortopédicos do grupo de estudo avaliaram a 

textura e a consistência do produto e concluíram que não havia comprometimento 

na sensação tátil. 

Luvas e látex de chumbo ou de Bi2O3 estão disponíveis comercialmente para 

os médicos IR para a proteção das mãos. Porém, esses materiais de luvas oferecem 

substancialmente menos proteção do que materiais atenuantes de radiação 

incorporados em peças de vestuário, como aventais, devido aos requisitos práticos 

para as luvas serem construídas de material elástico que é leve e flexível o 

suficiente para não interferir com destreza. 

No trabalho de Mccaffrey; Tessier; Shen (2012) medidas de um creme 

carregado de Bi2O3, recém-desenvolvido, de secagem rápida, e facilmente removível, 

para as mãos demonstraram melhor capacidade de atenuação do que luvas 

carregadas de Bi2O3. O mesmo confirmou que novos materiais não compostos de 

chumbo, particularmente camadas simples ou bicamadas incorporando Bi2O3, 

podem reduzir o peso de materiais de proteção contra radiações, proporcionando 

proteção equivalente ou melhor em comparação com materiais à base de chumbo.  

Os dados experimentais preliminares do estudo de Uthoff et al. (2014) 

mostraram que um composto de óxido de bismuto proporciona uma melhor 

atenuação da radiação por peso (na faixa de 60-130 kVp) e são aproximadamente 
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50% mais leves do que os de equivalência de chumbo padrão de 0,5 mm atualmente 

disponíveis, oferecendo uma proteção de radiação superior durante intervenções 

guiadas por fluoroscopia. 

Os resultados do estudo de ARAL (2016) mostraram que o revestimento 

embutido de bismuto, com uma relação em peso de 60%, 1,55 mm pode atenuar 

90% dos fótons de raios X no nível de 100 kV, enquanto a espessura requerida de 

um revestimento embutido de tungstênio é de 1,73 mm para o mesmo nível de 

proteção. Assim, com as mesmas proporções de peso, a mistura de borracha de 

bismuto e silicone atingiu melhores índices de atenuação por espessura em 

comparação com as misturas de borracha de pó e silicone de sulfato de tungstênio e 

bário. 

Kim et al. (2017) compara a viabilidade do new organ-based tube current 

modulation (NOB-TCM) com outros métodos de redução de dose em termos de 

eficácia para a redução da dose no olho e para a qualidade da imagem durante a TC 

de crânio. Neste estudo, um exame CT de blindagem no plano com escudos de 

bismuto produziu uma redução de 36,91% na exposição à radiação, que foi 

semelhante às taxas de redução de dose relatadas para outros estudos e muito 

maior que a obtida com NOB-TCM. 

A síntese dos artigos foi descrita nas Tabelas 5 e 6. Foram analisados dados 

como: o ano do estudo, revista científica escolhida para divulgação dos resultados, 

unidade federativa ou região do estudo (Tabela 5), título da publicação, objetivos, 

características da atenuação do bismuto e dosimetria utilizada (Tabela 6). 
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Tabela 5 – Distribuição das Publicações de acordo com: Revista, Ano, Unidade 
federativa ou Região do estudo (2018) 

 Artigo/Autor Revista Ano 

Unidade federativa 

ou Região do 

estudo 

1 CHANG et al. RadiationProtectionDosimetry 2010 Seoul, Coreia do Sul 

2 NIKODEMOVÁ et al. RadiationProtectionDosimetry 2011 Eslováquia 

3 SHAH; CHEN; MEJIA 
AAOS-American Academy of 

Orthopaedic Surgeons 
2012 EUA 

4 KING et al. 

American Journal of Roentgenology 

Diagnostic Imaging and Related 

Sciences 

2012 Albuquerque-EUA 

5 

HUGGETT; 

MUKONOWESHURO; 

LOADER 

RadiationProtectionDosimetry 2012 Reino Unido 

6 DOUGHERTY et al. 
American Academy of Orthopaedic 

Surgeons Annual Meeting 
2013 Chicago, EUA 

7 UTHOFF et al. Radiology. RSNA 2014 Basileia, Suíça. 

8 REEVES et al. 
Elsevier-JACC: Cardiovascular 

Interventions 
2015 

Californiana de San 

Diego, EUA. 

9 NIKUPAAVO et al. 
AJR-American Journal of 

Roentgenology 
2015 Finlândia 

10 ARAL TextileResearchJournal 2016 Istambul, Turquia 

11 DUBEY et al. PolymerComposites 2016 Mumbai, Índia 

12 YAO et al. RadiationPhysicsandChemistry 2016 China 

13 SAYYED et al. 
Elsevier-Journal of Alloys and 

Compounds 
2017 

Tabuk, Arábia 

Saudita 

14 KIM et al. Springer Milan-La radiologia medica 2017 Coreia do Sul 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

../../../../Downloads/American%20Journal%20of%20Roentgenology%20HYPERLINK%20%22http:/www.ajronline.org/%22Diagnostic%20Imaging%20and%20Related%20Sciences
../../../../Downloads/American%20Journal%20of%20Roentgenology%20HYPERLINK%20%22http:/www.ajronline.org/%22Diagnostic%20Imaging%20and%20Related%20Sciences
../../../../Downloads/American%20Journal%20of%20Roentgenology%20HYPERLINK%20%22http:/www.ajronline.org/%22Diagnostic%20Imaging%20and%20Related%20Sciences
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Tabela 6 – Distribuição das Publicações de acordo com: Título do artigo, Objetivo (os), e Características da Atenuação de Bismuto, 
Florianópolis (2018) 

Artigo/Autor Título do artigo Objetivo (os) 
Atenuação com 

escudos de 
Bismuto 

Dosimetria 

CHANG et al. 

Redução de dose na TC usando 
blindagem de bismuto: medidas e 

simulações de Monte Carlo 
 

Avaliar a redução da 
dose potencial alcançado por 

blindagem de bismuto na 
tomografia computadorizada. 

Reduziu a dose de 
1,2 a 55%. 

Medidas diretas (câmara 
de ionização) e cálculos 

de Monte Carlo 

NIKODEMOVÁ et al. 

Redução de dose usando 
blindagem de bismuto durante 
exames de TC pediátrica na 

Eslováquia 

Esclarecer como o uso de escudos 
de bismuto para os olhos etireoide 

pode afetar as doses de olho e 
tireóide na TC pediátrica. 

Redução de 
56-65%. 

TLDs 

SHAH; CHEN; 
MEJIA. 

Radiation Protection to Surgeons’ 
Hands with a Novel Radiation 

Attenuating Lotion 

Avaliar características de 
atenuação loção atenuante de 

radiação(com Bi2O3), que pode ser 
aplicada de forma semelhante à 

loção de bloqueador solar 

Atenuação de 
81.5% e 63.7% 

subcutaneamente e 
superficialmente da 

mão, 
respectivamente. 

 
DosímetrosTLDs 

KING et al. 

Uso de um protetor 
cirúrgicodescartavel esterilizado 
para redução de exposições de 

radiação a intervencionistas 

Mostrar a eficácia da proteção 
radiológicade um material 

composto principalmente por 
bismuto projetado para diminuir a 
quantidade de radiação dispersa 

recebida pelos médicos que 
realizam procedimentos sob 

orientaçãofluoroscópica. 

Redução em 12 
vezes para os 

olhos, 25 vezes 
para a tireoide e 29 

vezes para as 
mãos.  Dosimetria 

mensal 
diminuiu quatro 
vezes em um 

médico. Valores em 
comparação a 

exposição sema 
proteção 

radiológica. 

TLDs 

HUGGETT; A phantom based evaluation of Determinar a eficácia da redução Redução de 38% e Dosímetros modelo TN-



47 

 

MUKONOWESHUR
O; LOADER. 

three commercially available 
patient organ shields for 

computed tomography X-ray 
examinations in diagnostic 

radiology 

da dose de três escudos de órgãos 
de pacientes disponíveis no 
mercado (o de bário, olho de 

bismuto e mama bismuto) para 
exames de tomografia 
computadorizada (TC). 

50%, para proteção 
dos olhos e 
mamária, 

respectivamente. 

RD16 e câmara de 
ionização. 

DOUGHERTY et al. 

Fluoroscopic Radiation to the 
Orthopedic Traumatologist’s Hand 

& Efficacy of a Novel Radiation 
Attenuation Product 

Quantificar a radiação que as mãos 
do traumatologista ortopédico 

experimentam durante a prática 
clínica de rotina e avaliar a 

capacidade de um novo produto 
atenuante de radiação(Bi2O3), com 
apenas 0,2 mm de espessura, para 

diminuir essa radiação. 

Atenuação ≥50% Dosimetros 

UTHOFF et al. 

Lightweight bilayer barium sulfate–
bismuth oxide composite thyroid 

collars for superior radiation 
protection in fluoroscopy-guided 

interventions: a prospective 
randomized controlled trial 

Testar se os protetores de tireoide 
(TCs) de sulfato de bário e óxido de 

bismuto proporcionam proteção 
durante intervenções guiadas por 
fluoroscopia em comparação com 

TC padrão de 0,5 mm equivalentes. 

Atenuação de 
90,7% 

Dosímetros 

REEVES et al. 

Invasive cardiologistsareexposed 
to greater left sided cranial 

radiation: the BRAIN study (Brain 
Radiation Exposure and 

Attenuation During Invasive 
Cardiology Procedures). 

Determinar a exposição à radiação 
através do crânio dos 

cardiologistas e a capacidade 
protetora de um tampão em 

camadasde sulfato de bário e óxido 
de bismuto, durante os 

procedimentos cardiovasculares 
invasivos (CV) guiados 

fluoroscopicamente. 

Redução de uma 
média de 42,3 

mrad. 

DosímetrosNanoDotInLig
ht 

.NIKUPAAVO et al. 

Lens dose in routine head CT: 
comparison of different optimization 

methods with anthropomorphic 
phantoms.  

 

Estudar diferentes métodos de 
otimização para reduzir a dose de 
lentes oculares na TC principal. 

Reduzir a dose da 
lente até 25%. 

Dosímetros de transistor 

ARAL 
An alternative X-ray shielding 

material based on coated textiles. 

Fabricar um material de proteção 
radiológica resistente ao meio 
ambiente e flexível. Os pós de 

tungstênio, bismuto e sulfato de 

Atenuação de 90% 
com 1,55mmnível 

de 100 kV. 
Dosimetro 
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bário foram utilizados como 
alternativas para liderar com 

habilidades de blindagem 
reconhecidas contra raios X. 

DUBEY et al. 

Synthesis of flexible polymeric 
shielding materials for soft gamma 

rays: Physicomechanical and 
attenuation characteristics of 

radiation 
crosslinkedpolydimethylsiloxane/Bi2

O3 composites 

Avaliar as características 
fisicomecânicas e de atenuação da 

radiação com compostos de 
enpolidimetilsiloxano / Bi2O3. 

90% para o 
composto 

preenchido com 
Bi2O3 a 70%. 

 

 

YAO et al. 

Investigation of gamma ray 
shielding efficiency and mechanical 
performances of concrete shields 
containing bismuth oxide as an 
environmentally friendly additive 

Verificar a atenuação do concreto 
acrescido de Bi2O3. 

Atenuação 
aumentada em 
3,15%, 4,20%, 

5,53%, 5,97% e 
6,42% para os 
espécimes de 

concreto 
carregados com 

Bi2O3 com taxas de 
aditivos de 5%, 

10%, 15%, 20% e 
25%, 

respectivamente 

Método experimental 
(dosimetro) e 
computacional 

SAYYED et al. 
Bismuth modified shielding 

properties of zinc boro-tellurite 
glasses 

Investigas as propriedades de 
proteção de raios gama de óculos 
quaternários à base de óxido de 

Bismuto e telúrio no sistema TeO2-
B2O3-Bi2O3-ZnO. 

Comparável com 
blindagens 
existentes. 

Dosímetros e software 
WinXCom, foram 

calculados coeficientes 
de atenuação de massa 
(μ / ρ), camadas semi 

redutora(HVL), números 
atômicos efetivos (Zeff) e 
densidades de elétrons 

(Ne). 



49 

 

KIM et al. 

5 New organ-based tube 
current modulation method to 

reduce the radiation dose 
during computed tomography 

of the head: evaluation of 
image quality and radiation 

dose to the eyes in the 
phantom study 

Comparar uma cinco métodos de 
redução de dose em relação aos 

efeitos na dose, praticidade e 
qualidade da imagem para 

determinar o método mais eficaz 
para a redução da dose de 

radiação para os olhos durante os 
exames de TC de crânio. 

Redução de 
36,91% 

 

Fonte: Pesquisa Direta, Florianópolis (2018).  

 

A literatura então vem se mostrando favorável ao usar o bismuto e os compósitos desse material, no plano de proteção 

contra raios X ou raios gama durante os exames uma vez que esse tem demonstrado que pode reduzir a dose absorvida 

substancialmente nos tecidos e órgãos, especialmente radiossensíveis. Além disso, possui maiores densidades de massa com a 

vantagem de menor toxicidade em relação ao chumbo, com isso diversos autores recomendam o uso blindagem de bismuto, 

garantindo perda mínima na qualidade da imagem em órgãos como tireoide, mama e olhos (KYLE MORFORD, LYNETTE K, 2012; 

ARAL, 2016). 

Com isso os resultados dos estudos analisados apontaram que as proteções radiológicas a base de Bismuto e óxido de 

bismuto (Bi2O3) demonstraram ser eficientes para todas as finalidades objetivadas. Sendo, a utilização deste material impulsionado 

e continuamente fortalecida no cenário da proteção radiológica. 
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3.6 Formulações Base do Formulário Nacional 

 

O Formulário Nacional (FN) é o código oficial brasileiro onde estão inscritas 

formulações farmacêuticas oficiais, e tem como objetivo a padronização dos 

medicamentos e cosméticos nele inscritos, com o intuito de assegurar a qualidade 

dos mesmos (Friedrich et al. 2007). As formulações bases testadas foram: gel de 

cabômer (Carbopol 980), gel de hidroxipropilmetilcelulose (Natrosol), álcool gel a 

70% e creme aniônico (Lanette-N) (BRASIL, 2005). 

 

3.6.1 Gel de Carbôme 

 

É um gel aquoso não iônico, incolor, estável em pH 5,5 - 7,3. Em formulações 

específicas, utiliza-se o Carbopol® para a formulação de gel. O Carbopol® é um 

polímero hidrossolúvel, de alto peso molecular, derivado do ácido carboxivinílico. 

Carbopol® é o nome comercial do polímero produzido a partir de carbômeros, sendo 

utilizado como matéria prima na produção de géis, cosméticos, com a função de 

estabilizar emulsões e aumentar a viscosidade de soluções (HOSMANI, 2010). 

Possui uma variedade grande de aplicações devido sua solubilidade e a não 

reatividade com os demais componentes das formulas. 

De acordo com Sansão (2017) a escolha de um polímero para a formulação 

de um gel tem grande influência sobre as características do produto final, como 

comportamento reológico, estabilidade física do produto e sua aceitabilidade pelo 

consumidor. Na indústria farmacêutica e em produtos cosméticos os polímeros do 

Carbopol® são utilizados como base dermatológica, veículo que permite 

incorporação de princípios ativos hidrossolúveis e lipossomas. Muito embora todos 

proporcionem o espessamento de sistemas hidro alcoólicos, variam entre si em 

fatores como transparência, aparência visual, economia, facilidade de manuseio e 

estabilidade. 

 

3.6.2 Natrosol 

 

Os géis são obtidos por misturas de materiais naturais ou sintéticos na água 

ou mistura de solventes, em um processo chamado geleificação (ALLEN et al., 

2007). Geralmente, as substâncias formadoras de géis são polímeros que, quando 
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dispersos em um meio aquoso doam viscosidade à preparação. Além do agente 

gelificante e da água, as formulações à base de gel podem conter fármacos, 

solventes, conservantes antimicrobianos e estabilizantes. 

O Natrosol® também conhecido como 2-hidroxietílico da celulose ou 

hidroxietilcelulose (HEC) é utilizado como adjuvante farmacêutico. Trata-se de um 

polímero de caráter não-iônico, formador de gel em sistemas aquosos, agente 

espessante altamente eficiente usado em várias preparações tópicas. Também se 

apresenta estável com vários princípios ativos formulados em preparações com 

ampla faixa de pH. 

 

3.6.3 Lanette 

 

Brasil (2005) define creme como a forma farmacêutica semissólida que 

consiste de uma emulsão, formada por uma fase lipofílica e uma fase hidrofílica. 

Contém um ou mais princípios ativos dissolvidos ou dispersos em uma base 

apropriada e é utilizada, normalmente, para aplicação externa na pele ou nas 

membranas mucosas. 

A emulsão, por sua vez é classificada como uma forma farmacêutica líquida 

composta de princípio ativo(s), consistindo em um sistema com duas fases e no 

mínimo dois líquidos imiscíveis. Um destes líquidos será disperso (forma interna) no 

outro (forma externa). As emulsões são vastamente utilizadas como bases 

dermatológicas para a incorporação de fármacos devido a sua ótima aceitação pelos 

consumidores. Atualmente, as emulsões têm sido muito utilizadas na área 

farmacêutica, pela sua capacidade de veiculação de princípios ativos hidrossolúveis 

e/ou lipossolúveis, pela diminuição da irritabilidade dérmica de certos fármacos e, 

principalmente, pela boa aceitação por parte do paciente. Este fenômeno explica-se 

pelo fato de a emulsão possuir facilidade no processo de aplicação e remoção em 

caso de alergia (STOCCO; FARIA, 2015; CASTELI et al., 2008). 

As bases de cremes mais indicadas são as autoemulsionantes. Entre elas se 

destaca uma base aniônica conhecida como Lanette, preparada com a cera Lanette 

N que possui ótima estabilidade (STOCCO; FARIA, 2015). 

O Lanette N é uma dispersão coloidal composta por 90 partes de álcool graxo 

e 10 partes de tenso ativo; é uma cera autoemulsionante para fabricação de cremes 

aniônicos. Quando fundido e acrescido de água, forma emulsão óleo/ água (o/a) 
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estável na qual podem ser incorporados emolientes, umectantes, hidratantes e 

outros ativos cosméticos para enriquecer o tratamento dermatológico. Lanette N 

confere emoliência e suavidade à pele. Produtos como filtros solares (NeoHeliopans), 

Radizen A, CollagenCosmetic e Elastina são excelentes sugestões para incrementar 

formulações contendo Lanette N. Outros ingredientes como Fomblin, NET FS, PP-2, 

silicones (SF 1204, 1214 e 96-350) e vitaminas nutritivas criam associações 

igualmente efetivas. 

É ainda uma cera de fácil preparo e manuseio, não trazendo transtornos para 

o manipulador, largamente utilizada nas farmácias de manipulação com grande 

aceitação pelos médicos e consumidores finais. Lanette N forma emulsões de carga 

negativa. Produtos de carga positiva dependendo da concentração utilizada podem 

apresentar incompatibilidade. Por isso é incompatível com ácidos orgânicos fortes, 

porque reduzem bruscamente o pH do meio. 

De acordo com a resolução RE nº 1 de 29 de Julho de 2005, as alterações 

que ocorrem em emulsões podem estar relacionadas com fatores extrínsecos a qual 

o produto fica exposto como, por exemplo, a temperatura, umidade, luz e material de 

acondicionamento e/ ou a fatores intrínsecos que estão relacionados com as 

propriedades físicas e químicas das substâncias ativas e excipientes farmacêuticos, 

forma farmacêutica, composição, processo de fabricação e tipo de embalagem 

(ANVISA, 2005). Foram assim realizados os testes de estabilidade necessários para 

o desenvolvimento dessa formulação. 

 

3.7 Atenuação da Radiação Ionizante 

 

A interação da radiação X com a matéria faz-se por meio de diversos 

processos físicos. Estes processos são a difusão elástica de Rayleigh, o efeito 

fotoelétrico, a difusão de Compton e a criação de pares elétron–pósitron, sendo que 

probabilidade de ocorrência de cada um desses depende essencialmente da energia 

fotons e do tipo de material atravessado (SIMOES, 2013). 

A absorção de luz que ocorre nos tecidos biológicos é função da sua 

composição molecular. Os fótons são absorvidos pelas moléculas, quando a sua 

energia é igual a um intervalo energético entre estados quânticos e a transição entre 

estados obedecer às regras de seleção para o elemento em questão (MARTINS, 

2010): 
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dII  e0               (6) 

Equação 6 - Lei de Beer-Lambert 

 

Onde I0 é a intensidade da radiação incidente, I é a intensidade da radiação 

que emerge do material, x é a espessura do material absorvedor e -μ é o coeficiente 

de atenuação linear total e está relacionado à probabilidade de os fótons serem 

absorvidos. (TAUHATA et al. 2014). 

Baseado nesses princípios, no segundo semestre de 2004, foi publicada no 

Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) uma série de normas 

NBR / IEC 61331. Destas normas, a NBR / IEC 61331-1 define os parâmetros físicos 

a serem utilizados e as geometrias que devem ser adotadas nos experimentos para 

a caracterização de materiais de radioproteção. Esta norma se aplica tanto a 

materiais estruturais (argamassas baritadas, lençóis de chumbo, visores plumbíferos, 

etc.) quanto à matéria prima utilizada em dispositivos de proteção individual 

(aventais, blindagens de ovário etc.). A norma NBR / IEC 61331-2 determina as 

características construtivas que devem ter os visores plumbíferos para serem 

adotados em portas, paredes ou biombos de salas radiológicas. Por fim, a norma 

NBR / IEC 61331-3 define as propriedades de confecção que devem ser adotadas 

pelos fabricantes de forma a garantir a adequada proteção dos usuários de 

vestimentas desta natureza. 

 

3.8 Coeficiente de Atenuação Linear e Camada Semi Redutora 

 

No processo de interação de raios X ou raios gama com a matéria, o fator de 

atenuação (e-µx) expressa à fração dos fótons do feixe que interage na espessura (x) 

do material. Na expressão, o coeficiente de atenuação linear (µ) é o parâmetro que 

expressa o comportamento da atenuação das radiações ionizantes com a referida 

matéria e que depende da constituição deste meio e da energia dos fótons. 

A atenuação dos fótons pela matéria se dá pelos efeitos de espalhamento e 

absorção de energia. O coeficiente de absorção é a fração absorvida da energia do 

feixe por unidade de espessura do absorvedor. Tanto o coeficiente de absorção, 

quanto o coeficiente de atenuação linear dependem da energia e do número atômico 
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do material absorvedor (CEMBER; JOHNSON, 2009). A proteção radiológica no 

campo da radiologia tem o interesse em determinar o grau de atenuação do feixe de 

raios X no paciente. Logo, é necessário descrever a natureza do feixe em termos da 

sua habilidade para penetrar em um material de composição conhecida. Porém, em 

certas circunstâncias é conveniente expressar o poder de penetração conhecido 

como qualidade de um feixe de raios X, em termos de um parâmetro denominado 

camada semi redutora – CSR (SANTOS, 2009).  

A CSR é definida como a espessura de um determinado material que atenua 

o feixe de radiação de tal forma que a intensidade da radiação é reduzida à metade 

do seu valor inicial (ICRU, 1970). Em medidas de CSR de feixes de radiação faz-se 

necessário o uso de um sistema de colimação, com finalidade de reduzir o tamanho 

de campo, para minimizar a influência da radiação espalhada proveniente do 

absorvedor sobre a câmara de ionização, que poderia acarretar um aumento desta 

CSR (NCRP, 1981). Por outro lado, o campo de radiação deve ser suficiente grande 

para envolver todo o volume sensível do detector (condição de boa geometria). Em 

geral, para se determinar o valor correto da CSR, deve ser utilizado: Tamanho de 

campo limitado (feixe estreito); Grande distância entre o absorvedor e o dispositivo 

de medição; Câmara de ionização de baixa dependência energética sobre a faixa de 

interesse; Câmara monitora de transmissão para corrigir variações no rendimento do 

tubo de raios X; Espessura do colimador suficiente para absorver o feixe primário; 

Método radiográfico para verificar o alinhamento (ALMEIDA JR., 2014).  

Pela lei de atenuação exponencial (CEMBER; JOHNSON, 2009) (Equação 7): 

 

 2lnCSR  

 

A partir da determinação do valor da CSR é possível estimar o valor do 

coeficiente de atenuação linear () por meio da relação dada pela (Equação 8): 

 

CSR 2ln  

 

Alguns programas computacionais foram desenvolvidos para determinação de 

valores de CSR e de coeficientes de atenuação, baseados em conhecimentos do 

espectro de radiação e materiais utilizados como atenuadores. Um deles é o 
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programa XCOM, que foi desenvolvido para calcular os coeficientes de atenuação 

mássico ou seções de choque de interação de fótons para qualquer elemento, 

composto ou mistura para energias de 1 keV a 100 GeV.  
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4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo é laboratorial de cunho experimental, de natureza 

quantitativa caracterizada como descritiva. O método experimental consiste, 

especialmente, em submeter os objetos de estudo à influência de certas variáveis, 

em condições controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os 

resultados que a variável produz no objeto (GIL, 2008). 

A investigação quantitativa atua em níveis de realidade e tem como objetivo 

trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis (MINAYO, 2011). O 

método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de 

técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. 

Quanto à pesquisa exploratório-descritiva visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito, descrevendo e 

explorando uma situação social (POUPART et al., 2008).  

Assim, esse estudo foi organizado em etapas, as quais permitiram subsidiar o 

desenvolvimento da pesquisa, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 – Etapas de desenvolvimento do estudo 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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 A fase inicial, primeira e segunda etapa, constituíram-se de um 

aprofundamento teórico-metodológico e revisão de literatura sobre o tema, 

respectivamente. Essa fase e seleção ocorreram na base de dados SCOPUS e na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Optou-se por ampliar a busca a uma biblioteca 

que hospeda vários bancos de dados no intuito de aumentar a fidedignidade do 

material encontrado e minimizar possíveis vieses. 

Para o levantamento de material teórico foram utilizados os descritores em 

inglês e português, que são dispostos no quadro 1:  

 

Quadro 1 – Descritores de Levantamento Teórico 
 

TERMO EM PORTUGUÊS TERMO EM INGLÊS 

Proteção Radiológica Radiation Protection 

Bismuto Bismuth 

Oxido de bismuto Oxide bismuth 

Formulação - 

Emulsão - 

Radiologia Intervencionista Interventional Radiology 

Radiologia Radiology 

Fluoroscopia - 

Dose ocupacional - 

Fonte: Autoria Própria, 2018 

 

4.1 Materiais e Métodos 

 

4.1.1 Etapa-Produção das Formulações 

 

As formulações foram produzidas no laboratório de química analítica do 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), campus Florianópolis, preparadas pela 

incorporação 25% a75% (m/m) óxido de bismuto III (Dinâmica, VETEC) em 

formulações bases de domínio público, constantes do Formulário Nacional (BRASIL, 

2005). 

As formulações bases testadas foram: gel de carbômer (Carbopol(R) 980; 

VETEC), gel de hidroxipropilmetilcelulose (Natrosol, Engetec), álcool gel a 70%, 
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creme iônico (Lanette-N, Engetec). Para produzir a formulação final o óxido de 

bismuto III em pó foi adicionado as formulações base que estão descritas conforme 

tabelas 7, 8,9 e 10. 

 

Tabela 7 – Formulação de Creme Lanette-N 

Fases Componentes Quantidades (%) Quantidades (g) 

Fase oleosa 

Lanette-N 15 % 15,0 g 

BHT 0,05 % 0,05 g 

BHA 0,01 % 0,01 g 

Fase aquosa 

Propilenoglicol 5 % 5,0 g 

EDTA 0,5 % 0,5 g 

Água 100 g  -qsp- 100,0 g 

Fonte: Brasil, Ministério da Saúde (2004) 

 

O creme aniônico O/A, de baixa oleosidade, toque suave e alta resistência 

aos princípios ativos que requerem veículos com carga aniônica é preparado 

misturando-se todos os componentes da fase aquosa e agitando até completa 

dispersão da hietelose. Após, aquecer, separadamente, a fase oleosa e a fase 

aquosa à temperatura aproximada de 70 - 75ºC. Sob agitação lenta adiciona-se a 

fase aquosa à fase oleosa. Manter agitação lenta até atingir aproximadamente 40 ºC 

e verifica-se o pH e, se necessário, corrigir para 5,5 - 6,5, com o auxílio das soluções 

acidulantes ou alcalinizantes, descritas em Soluções Auxiliares (BRASIL, 2004). 

 

Tabela 8 – Formulação Gel a base de água 

Componentes Quantidades (%) Quantidades (g) 

Carbopol 0,5% 0,5 g 

Glicerina 5,0% 5,0 g 

EDTA 0,05% 0,05 g 

NaOH até pH 7 - 

Água  100g  -qsp- 100,0 g 

Fonte: Brasil, Ministério da Saúde (2004) 
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Tabela 9 – Formulação Gel a base de álcool 70% 

Componentes Quantidades (%) Quantidades (g) 

Carbopol 0,5% 0,5 g 

Glicerina 5,0% 5,0 g 

EDTA 0,05% 0,05 g 

NaOH até pH 7 - 

Álcool  100g  -qsp- 100,0 g 

Fonte: Brasil, Ministério da Saúde (2004) 

 

Tabela 10 – Formulação a base de hidroxietilcelulose (Natrozol) 

Fases Componentes Quantidades (%) Quantidades (g) 

Fase 

Aquosa 

hietelose (hidroxietilcelulose) 

sorbitol 

água purificada qsp 

2,5 

3,0 

100 

2,5g 

3g 

100g 

Fase 

Oleosa 

edetato dissódico 

solução conservante de parabenos 

solução conservante de 

imidazolidinilureia a 50% 

0,1 

3,3 

0,6 

0,1g 

3,3g 

0,6g 

Fonte: Brasil, Ministério da Saúde (2004) 

 

Para o preparo da base de natrozol mistura-se os componentes da fase 

aquosa, agita-se lentamente até completa dispersão da hietelose e ausência total de 

grumos. adiciona os componentes da fase oleosa um a um sob agitação lenta (pH 

final entre 5,0 e 6,0). 

Com as formulações base prontas, para obter-se a formulação final, em forma 

de gel ou creme, na proporção de 75%, por exemplo, pesava-se 75 g de Bi2O3 e 25g 

da base cosmética (Figura 5A); em seguida o pó era triturado em almofariz (Figura 

5B), onde podia-se adicionar uma pequena quantidade de propilenoglicol para uma 

melhor incorporação do sólido na formulação base. A base era, então, adicionada, e 

a trituração era mantida até perfeita homogeneização da parte sólida. 
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Figura 5 – Pesagem da Base e Bismuto (A) Trituração do pó em almofariz(B) 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018 
 

4.1.2 Avaliação da estabilidade das formulações 

 

Após produção das formulações, foram realizados os testes de estabilidade. 

O primeiro deles é o teste da centrifugação, realizado 24 h após a produção. Pesou-

se em balança semi- analítica 10g de amostra e procedeu-se a centrifugação em 

uma centrífuga microprocessada (QUIMIS) em rotação de 1000 rpm por 15 minutos. 

Caso a amostra mantivesse sua aparência inalterada, ela era submetida novamente 

a este procedimento, porém com rotação de 2500 rpm. Continuando a aparentar 

inalteração, submetia-se a rotação de 3500 rpm por 15 minutos. 

As formulações que resistiram à centrifugação sem resultar em decantação 

ou separação de fases, tiveram alguns parâmetros físico-químico avaliados para 

depois serem submetidas a testes de estabilidade preliminar alternando a 

temperatura de armazenamento entre 5 e 40 °C, (ANVISA, 2004) A estabilidade 

preliminar consiste em submeter as formulações a um estresse térmico durante 15 

dias em seguida as amostras devem ser analisadas em relação aos anteriores ao 

estresse térmico com o objetivo de avaliar as características macroscópicas para 

verificação de sinais de instabilidade. Os parâmetros avaliados foram: as 

características organolépticas; valor de pH, viscosidade e densidade (características 

físico-químicas) (BRASIL, 2004). 

O pH foi avaliado, em triplicata, utilizando pHmetro previamente calibrado (MS 

Tecnopon Instrumentação) à 25ºC. Este parâmetro foi analisado em uma solução 

1:10 da formulação em água deionizada, isto é, 1 g de formulação era diluída em 

A B 
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água até 10 mL. Desta forma teve-se o conhecimento do pH da amostra em 

questão. 

A densidade das amostras foi determinada com picnômetro de metal de 25 g, 

em triplicata. Para esta determinação, primeiro pesou-se o picnômetro vazio (m0) em 

balança analítica, logo depois completou-se o equipamento com água deionizada 

(mH2O) e pesou-se o mesmo novamente. Após estes dados serem recolhidos 

pesou-se o picnômetro completo com a formulação a ser analisada (mamostra). 

Desta forma, calculou-se a densidade da amostra através Equação 8: 

 

Dƒ = mH2O – Mᴑ ÷ Mamostra – mο    (8) 

 

A viscosidade das formulações foi determinada em viscosímetro Brookfield 

(Fungilab, ViscoleadOne). Com uma quantidade de amostra, contida em um béquer, 

suficiente para cobrir a marcação do pêndulo do viscosímetro. Essas medidas 

também foram feitas em triplicata Em seguida as amostras foram analisadas em 

relação ao padrão, com o objetivo de avaliar as características macroscópicas para 

verificação de sinais de instabilidade. De modo geral, os parâmetros avaliados, 

foram: as características organolépticas; valor de ph, viscosidade e densidade 

(características físicoquímicas) (BRASIL, 2004). 

 

4.1.3 Testes de Atenuação 

 

O equipamento utilizado na irradiação das amostras foi o aparelho de Raios x, 

Spectro 70X Seletronic - Coluna Móvel, cujas especificações técnicas estão 

descritas na Tabela 11. 

 
Tabela 11 – Especificações do aparelho de raios X 

Item Especificação 

Fabricante 

Modelo/Nº de Serie 

Tubo 

Material Alvo 

Voltagem 

Potência 

Potência/Cabeçote: Amperagem/Cabeçote: 

Filtração Total 

Tamanho do ponto focal 

Dabi Atlante 

Spectro 70X Seletronic 

E-7696-Toshiba ou KL1-0,8-70-Kailong 

Tungstênio 

127/220 

1,20kVA 

70kVp 

8mA 

Alumínio de 2,71mm 

0,8 x 0,8mm 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

Para as medidas e analise de dose, foi utilizada a câmara de ionização de 

pequeno volume, tipo Farmer, fabricação Radcal Corporation, modelo 10X6-0.6 CT 

(Figura 6), esse detector possibilita medir simultaneamente dose, taxa de dose, 

tempo de exposição, tensão de pico, CSR e forma de onda, acoplada a um 

eletrômetro Radcal/MDH modelo 9010, que é um medidor de ultrabaixa intensidade 

de corrente elétrica para a coleta dos dados. As especificações técnicas seguem na 

Tabela 12. 

 

Figura 6 – Detector-Modelo 10x6-0.6 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Tabela 12 – Especificações Técnicas da Câmara de Ionização 10x6-0.6 

 

CÂMARA 10X6-0.6 

Mínima taxa de Dose 20 μR/s     200 nGy/s 

Máxima taxa de Dose 133 R/s1.17 Gy/s 

Mínima Dose 

Máxima Dose 

Exatidão na Calibração 

100µR       1µGy 

589KR       5KGy 

+- 4%@ 60Co 

Dependência com a taxa de dose +- 2 %, 10 mR/s até 100 R/s 

Dependência energética +- 5%, 40 KeV até 1.33 MeV(com capa de 

equilíbrio eletrônico) 

Construção Parede e eletrodo de C552; capa externa de 

poliacetal; 0,6 cm³ de volume. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
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4.1.3.1 Avaliação de dose- Atenuação Formulação Bi2O3 (Teste 1) 

 

O primeiro teste consistiu em duas exposições, a primeira de um objeto (mão 

postiça), com o uso da formulação com Bismuto III e a segunda sem o uso deste, 

para análise de doses nas respectivas situações. Para isso foram definidas e fixadas 

às seguintes variáveis: faixa de energia da radiação (70 KVp); tempo (0,5ms); 

distância foco filme (DFoFi), 30.5cm; distância foco objeto (DFoO), 34,5 cm; raio 

Central (RC), com marcação fixa no objeto e divisor, posicionamento e espessura 

aproximada do material absorvedor, a definição de espessura foi dada através da 

definição da área (9,61cm²), massa do material usada 0.5 g e coeficiente de 

atenuação linear do óxido de bismuto. 

Assim, para esta avaliação, foi aplicado a proteção apenas na área definida 

(circunferência) (Figura 7), em seguida foi fixado o dosímetro no objeto (mão 

postiça), sob a proteção, conforme marcações de posicionamento e raio central 

(Figura 8). 

 

Figura 7 – Objeto com delimitação da área e aplicação da proteção na mesma 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
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Figura 8 – Fixação do detector no objeto, sob proteção 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

Para cada concentração do creme (60, 65, 70 e 75%) e para base da 

formulação (0% de óxido de bismuto), foram realizadas quatro exposições, seguindo 

os parâmetros pré-definidos, e efetuada exposição sem a proteção do creme, 

seguindo os mesmos parâmetros para análise da exposição e atenuação em cada 

uma das situações. 

 

4.1.3.2 Avaliação de Dose- Atenuação Formulação Bi2O3 (Teste 2) 

 

Utilizou-se como material de blindagem das radiações X amostras da 

formulação com concentrações de 25%, 50% e 75% de Bi2O3. Essas amostras 

foram irradiadas com raios X, em potência de 70 quilovolts. 

A atenuação da energia das radiações ocorre de maneira exponencial em 

função da espessura do material absorvedor. Isso significa que quanto mais espesso 

o material, menor será a energia da radiação que deixa o material depois de 

atravessá-lo. 

Assim, a fim de fixar as espessuras e padronizar distâncias e 

posicionamentos foi desenvolvido suportes específicos para este intuito. Criou-se 

suportes com espessura média de 1 a 4mm (Figura 9) para precisar deste modo as 

espessuras do material absorvedor. 
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Figura 9 – Espaçadores de 1mm, 2mm, 3mm e 4mm 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Construiu-se também um aparato para uniformizar as distâncias e o 

posicionamento do detector e dos espaçadores, acima citados, conforme se observa 

na figura 8. A abertura na parte superior do suporte é o local para posicionar os 

espaçadores com as amostras (Figura 10) e no meio tem-se o local para fixar o 

detector. 

 

Figura 10 – Suporte para posicionar detector e amostras da proteção 
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Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

Para este experimento foram definidas e fixadas algumas variáveis como 

faixa de energia da radiação (70 KVp); tempo (1ms); distância foco-base, distância 

base-detector, posicionamento e espessuras. Conforme se observa na Figura 11. 

Entende-se por base o local de fixação dos espaçadores usados para as amostras 

da formulação e creme. 

 

Figura 11 – Suporte com amostra da formulação e exibição da distância foco-base 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

As especificações da blindagem e variáveis definidas para esse arranjo 

experimental estão descritas na Tabela 13. As respostas de atenuação (Gy/s, mGy/s 

e μGy/s), foram analisadas em função da espessura e das barreiras usadas e estão 

expostas em tabelas e gráficos. 

 

Tabela 13 – Composição e características da blindagem e arranjo experimental 

Formulação 

Bi2O3 

Tensão 

(kV) 

Espessura(mm) 

Bi2O3 
Distâncias 

Bi2O3 % 

% Outros 

componentes

* 

70 Kvp 

Formulação Creme Bi2O3 
Distância Foco-

Base 
28,5cm 

25% 75% 

1mm 2mm 3mm 4mm 

Distância Foco-

Detector 
37cm 

50% 50% Distância Base-

Detector 
7,5cm 

75% 25% 

*Demais componentes descritos na tabela 7. 
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4.2 Avaliação Estatística 

 

Para interpretação dos dados obtidos durante os estudos de estabilidade, nos 

diversos aspectos avaliados, utilizou-se uma metodologia estatística. Para analisar a 

diferença estatística nas formulações aplicou-se o Teste de Hipóteses que avalia a 

diferenças entre médias de amostras dependentes (FREUND, 2006). Com isso 

calculou-se o t de cada amostra, e observou-se o t crítico por meio da tabela 

“Distribuição t” (LARSON; FARBER, 2010.) Caso t crítico < t < - t crítico, não 

rejeitamos a hipótese nula, ou seja, a amostra não fornece evidência estatística de 

diferença entre as médias. Porém, a hipótese nula será rejeitada se t > t crítico ou t < 

- t crítico, ou seja, existe diferença entre a média de antes e depois do estresse 

térmico. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Estabilidade das formulações 

 

Conforme recomendação do Guia de Estabilidade de Cosméticos (BRASIL, 

2005), 24 horas após a produção das formulações com óxido de bismuto, estas 

foram submetidas a centrifugação e o resultado se apresenta na Tabela 14 a seguir. 

 

Tabela 14 - Aparência das formulações de óxido de bismuto após centrifugação 

Formulação 
Aparência após os ciclos de 

centrifugação 
Creme Lanette com óxido de bismuto 

 

Sem alteração, formulação estável 

Gel aquoso de Carbopol com óxido de 
bismuto 

 

Incompatibilidade 

Álcool gel com óxido de bismuto 
 

Incompatibilidade. 
 

Gel aquoso de natrosol com óxido de bismuto Sem alteração, formulação estável. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Nas formulações que incorporavam o óxido de bismuto ao gel aniônico de 

carbômer (Carpobol (980), que corresponde ao gel aquoso e ao álcool gel), o teste 

de centrifugação indicou instabilidade, pois a parte sólida rapidamente decanta, 

como pode ser observado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Formulação a base de gel Carbômer com 75% de Bi2O3 

.  

Fonte: RIBEIRO, 2018. 
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O gel de Carbomer é constituído por um polímero sintético de ácido acrílico 

comercialmente denominado Carpobol, que forma dispersão em meio aquoso, 

possui caráter aniônico (ACOFARMA, 2013), e como a estabilidade dessa 

formulação base se forma com a neutralização e é depende do pH, substâncias 

como o óxido de bismuto, que possui caráter alcalino, podem impedir que as redes 

tridimensionais se formam (CORRÊA et al., 2005). Consequentemente essas redes 

são destruídas, o que explica a instabilidade visualizada nessa formulação. Portanto 

não foram realizadas nem as análises físico-químicas nem o estresse térmico com 

as formulações a base de gel carbômer. 

As formulações que incorporavam o óxido de bismuto ao creme base aniônico 

(Lanette-N) apresentaram aspecto homogêneo, como uma pasta brilhosa, com a cor 

amarela característica do óxido de bismuto. O creme aniônico Lanette, é produto de 

uma emulsão onde a fase dispersiva é aquosa e a fase dispersante é a cera 

Lanette-N. Esta cera, composta de álcool cetoestearílico e cetilestearil sulfato de 

sódio, quando em solução aquosa se dissocia formando íons de carregados 

negativamente (GETTENS; FRASSON, 2007). Este creme base é muito usado em 

cosméticos e dermocosméticos por possuir um baixo custo e por ser compatível com 

todas substâncias que toleram emulsões aniônicas. A formulação faz uma cobertura 

bem uniforme sobre uma luva de látex (figura 15A) e resistiu ao teste da 

centrifugação, sendo conduzida à avaliação da estabilidade preliminar. 

As formulações produzidas com o gel de hidroxietilcelulose (Natrosol) também 

mantiveram seu aspecto uniforme após os ciclos de centrifugação. Este gel tem um 

Aspecto menos brilhoso e transparente que o gel Carbopol, mas ele é utilizado em 

todas as formulações que são incompatíveis com o carbômer, por ser um gel não 

iônico e possuir uma estabilidade em uma faixa de pH mais ampla, indo de pH 2 a 

12 (GAMA, 2017). Após a incorporação do óxido de bismuto ao Gel Natrosol, a 

formulação ficou com um aspecto de um gel brilhoso, de cor amarelo característica 

do próprio óxido de bismuto, porém mais fluida que a formulação com creme 

Lanette, o que poderia facilitar a espalhabilidade deste, mas como pode-se observar 

na figura 13B, a cobertura que ele fez sobre a luva de látex foi bem menos 

homogênea que a do creme lanette-N (Figura 13A), o que poderia afetar a eficiência 

na proteção radiológica. 
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Figura 13 – Aparência da formulação sobre a luva cirúrgica; (A) formulação de óxido 
de bismuto a 75% em creme Lanette; (B) formulação de óxido de bismuto a 75% em 
gel natrosol 
 

 
Fonte: Ribeiro, 2018. 
 

A avaliação da estabilidade preliminar se deu, portanto, com a formulação que 

incorporou o óxido de bismuto ao creme lanette, com os resultados dos parâmetros 

físico-químicos apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Análises físico-químicas das formulações com óxido de bismuto em 
creme Lanette-N 

 Média ± Desvio padrão 
Antes do estresse térmico 

Média ± Desvio padrão 
Depois do estresse térmico 

Lote 1 2 3 1 2 3 

pH 9,52 ± 0,06 10,10 ± 

0,05 
10,14 ± 

0,07 
9,69 ± 

0,14 
8,43 ± 

0,07 
8,67 ± 

0,22 

Densidade 

(mg/L) 
1,9963 

±  0,0091 
2,1050 ± 

0,03764 
1,9570 ± 

0,03214 
2,1750 ± 

0,0135 
2,1457 ± 

0,0146 
2,2300 ± 

0,0291 

Viscosidade 
(mPa.s) 

40652 ± 

3484,11 
3306 ± 

840,359 
72144 ± 

2184 
84480 ± 

179 
42035 ± 

1479 
52492 ± 

1222 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Para determinar se a variação de resultados possui diferença significativa, 

calculou-se a variável de teste, representado pela letra t, utilizando a Equação 2, 

para resultado dos testes físico-químicos, onde di é a diferença entre a média antes 

do stress térmico e a média depois do stress térmico e SD que é o desvio padrão 

entre essas médias. Os resultados estão apresentados a seguir na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Valores de di e Sd das formulações com óxido de bismuto em creme 
Lanette-N 
 

 Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Parâmetros analisados di Sd di Sd di Sd 

pH -0,583 0,4122 0,444 0,314 0,24 0,170 

Densidade -0,109 0,0771 -0,218 0,154 0,084 0,060 

Viscosidade 7592 5368 -12335,7 8722,6 10457 7394,2 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 
 

Com isso calculou-se os valores de t dos três lotes das formulações, como 

pode ser observado na Tabela 17. Todos os valores ficaram dentro da distribuição 

determinada, então não será rejeitada a hipótese nula, com isso é possível afirmar 

que, estatisticamente, as formulações usando como creme base o creme Lanette se 

mantiveram estáveis nos testes de estabilidade preliminar. 

 

Tabela 17 – Valor de t do primeiro, segundo e terceiro lote das formulações com 
creme Lanette-N 
 

Parâmetros analisados Creme Lanette-N 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

pH -2,44975 2,44914 2,44525 

Densidade -2,44868 -2,45186 2,42487 

Viscosidade 2,44965 -2,44951 2,44949 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

5.2 Testes de atenuação da formulação 

 

5.2.1 Teste 1 

 

Foram realizadas oito exposições aos raios X, em cada situação, assim 

obteve-se a média das doses em mGy, o desvio padrão e a atenuação(%) em 
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referência a dose padrão (Sem Proteção-0%), conforme segue valores na Tabela 

18. 

Tabela 18 – Dose média, desvio padrão e a atenuação (%) conforme blindagens – 
Teste 1 
 

Blindagens Dose Média (mGy) Desvio Padrão Atenuação (%) 

Sem Proteção(0%) 4.320 0.068 0% 

Creme Base 4.134 0.023 4,3% 

60% Bi2O3 2.707 0.029 37,33% 

65% Bi2O3 2.316,25 0.010 46,38% 

70% Bi2O3 1.631 0.004 62,24% 

75%  Bi2O3 1.464,5 0.007 66,11% 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Na Figura 14, percebe-se com o declínio da curva que a incorporação de 

Bi2O3 a formulação proporcionou uma considerável redução na dose, em relação à 

dose de exposição padrão (0%). 

 

Figura 14 – Gráfico de atenuação dos fótons X a 0%, Base, 60, 65,70 e 75% 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Obteve-se neste teste uma atenuação aproximada entre 37,33% e 66,11%, 

para incorporação de Bi2O3. Os valores de atenuação encontrados foram 

semelhantes aos valores achados por SHAH; CHEN; MEJIA (2012), que atenuou 
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entre 63.7%-81.5%, para uma loção com incorporação de oxido de bismuto  

Dougherty et al. (2013), com uma atenuação ≥ 50%. 

 

5.2.2 - Teste 2 

 

Em conformidade ao teste 2, estimativas quanto à média e ao erro padrão dos 

indicadores de exposição e atenuação nos grupos: creme base da formulação e 

proteção de Bi2O3 nas concentrações de 25%, 50% e 75%, encontram-se na Tabela 

19. Nas situações em que foi usada a proteção de Bi2O3 e o creme base da 

formulação, variou-se a espessura entre 1mm e 4mm, sendo a média e erro padrão 

discriminado por cada espessura. Todos os valores foram estatisticamente 

significantes (p < 0,008) segundo os grupos expostos. 

 

Tabela 19 – Média e Erro Padrão das doses atenuadas com relação à proteção e 
espessuras (1-4mm) 
 

Exposição Espessura(mm) (µ) 

Media Erro Padrão 

 

 

Creme Base 

1 0,002808 1,22406E-05 

2 0,0027005 3,77492E-06 

3 0,0025985 8,30161E-06 

4 0,00245325 1,18145E-06 

 

 

25% 

1 0,00164835 5,75522E-06 

2 0,0007765 3,61709E-06 

3 0,000563 4,08248E-07 

4 0,00027725 5,39096E-06 

 

 

50% 

1 0,00078025 3,0104E-06 

2 0,00026425 1,49304E-06 

3 0,000115 7,07107E-07 

4 0,00006925 2,5E-07 

 

 

 

75% 

1 0,00036925 2,29E-06 

2 0,00004675 4,79E-07 

3 0,00001875 2,5E-07 

4 0,00000725 2,5E-07 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 
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Com o uso do programa XCOM, a Figura 15 exibe o gráfico com as curvas de 

atenuação da formulação desenvolvida para as faixas de tensão entre 50 e 125 Kvp, 

nas concentrações de 25%, 50% e 75% de Bi2O3 e da base (Lanette-N), empregada 

na mesma. Optou-se por essa faixa de tensão, por ser similar a faixa de tensão 

usada na radiologia intervencionista.  

 

Figura 15 – Gráfico de atenuação em função da espessura da formulação a 75% 
Bi2O3 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Tendo como referência o valor da exposição sem usar nenhuma proteção 

(sem nada) as figuras 16, 17, 18 e 19 expõem os valores de dose (mGy) detectados 

após atravessarem as seguintes proteções: base da proteção de Bi2O3 e formulação 

com Bi2O3 nas concentrações de 25%, 50% e 75%. As figuras mostram esses 

valores para as espessuras de 1mm, 2mm, 3mm e 4mm, nessa ordem. Nesses 

gráficos os valores de exposição e atenuação (mGy) do arranjo experimental nas5 
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situações distintas: sem proteção (sem nada), base da proteção de Bi2O3 e 

formulação com Bi2O3 nas concentrações de 25%, 50% e 75%, são exibidos. 

Figura 16 – Atenuação da radiação em cada proteção para 1 mm de espessura 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Figura 17 – Atenuação da radiação em cada proteção para 2 mm de espessura 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 
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Figura 18 – Atenuação da radiação em cada proteção para 3 mm de espessura. 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Figura 19 – Atenuação da radiação em cada proteção para 4 mm de espessura 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 
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Desse modo, verifica-se que a diferença de espessura nas amostras (Bi2O3) é 

bastante significante no progresso da atenuação, uma vez que o aumento da 

espessura propiciou uma maior atenuação em todas as situações de exposição.  

Nas figuras 20, 21, 22 e 23, são apresentadas as curvas de atenuação para 

as diferentes proteções usadas e concentrações de Bi2O3 (creme base, 25%, 50% e 

75% de Bi2O3) irradiados com raios X (70kv), bem como as diferentes espessuras. 

 

Figura 20 – Gráfico de atenuação do creme base em função da espessura 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Utilizou as médias obtidas em quadruplicada das exposições e com os 

valores obtidos verifica-se que a base usada na formulação desenvolvida intervém 

na atenuação em aproximadamente 15%, independente do uso do Bi2O3,na maior 

espessura usada (4mm). 
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Figura 21 – Atenuação em função da espessura da formulação a 25% Bi2O3 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Figura 22 – Gráfico de atenuação da formulação 50% Bi2O3 em função da espessura 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 
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Figura 23 – Gráfico de atenuação em função da espessura da formulação a 75% 

Bi2O3 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Conforme se observa na Figura 24 e Tabela 21, para a blindagem a 1 mm de 

espessura nas concentrações mínimas e máximas usadas (25 % Bi2O3 e 75 %Bi2O3) 

a intensidade da radiação reduz cerca de 47% e 88%, da intensidade incidente, 

respectivamente. Desta forma, verifica-se que para mesma espessura a atenuação 

dos fótons quase dobrou em razão ao aumento da concentração de Bi2O3. 

 

Figura 24 – Atenuação dos Fótons de Raios X a 25%, 50 e 75% 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 
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Conforme verifica-se na Figura 27 e Tabela 20, para uma blindagem com 50% 

e 75% de Bi2O3e espessuras maior ou igual a 2mm, a intensidade da radiação teve 

uma redução ≥90%da intensidade padrão (sem nenhuma proteção), visto que para a 

espessura de 4mm obteve-se uma atenuação de aproximadamente 99% com o 

arranjo experimental empregado. Equivalente a esses valores Dubey et al. (2014) 

encontraram a atenuação de 90% aos raios gama, para um composto preenchido 

com Bi2O3 a 70%. 

 

Tabela 20 – Atenuação em percentual das amostras em função das espessuras e 
concentrações de Bi2O3 

Espessura (mm) Bi2O3 25% Bi2O3 50% Bi2O3 75% Bi2O3 

1 mm 47,5 75,1 88,2 

2 mm 75,2 91,5 98,5 

3 mm 85,4 96,2 99,3 

4 mm 91,1 97,7 99,7 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 

 

Os resultados representados nas figuras e gráficos demonstram que a 

atenuação de raios X foi superior com o aumento da quantidade de óxido de bismuto 

na formulação. A formulação com 25% de Bi2O3 a 1 mm transmitiu 52,5% de raios X 

visto que a quantidade de óxido de bismuto aplicado nesta amostra é 

comparativamente menor do que as demais amostras. Em comparação, a amostra 

de 50% que possui o dobro da quantidade de Bi2O3 apresentou redução de 

transmissão em quase75%. Os valores de atenuação encontrados foram 

semelhantes aos resultados obtidos em outros estudos. 

Pode-se inferir, para essa formulação de Bi2O3, que uma maior concentração 

de Bi2O3 tem um efeito significativo na blindagem de raios X e que o principal 

colaborador para a blindagem na formulação foi Bi2O3, já que o creme base na maior 

espessura (4mm) atenuou menos que 15% de radiação. 

Ratifica-se que a formulação conserva os fatores que afetam a atenuação do 

feixe de radiação, ou seja, espessura, densidade, sabendo que, quanto mais 

espesso e mais denso for o objeto irradiado maior será a atenuação do feixe de 

radiação. 

Avaliou-se no desenvolvimento que para 100g da formulação, com 

concentração de 75% de Bi2O3 estima-se um custo de aproximadamente R$68,00 

(sessenta e oito reais) para sua produção. Os valores dos componentes cosméticos 
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da formulação para esta estimativa foram obtidos no site da Engenharia das 

Essências (Engetec) e as quantidades utilizadas para produção da mesma são 

referenciadas no Formulário Nacional–ANVISA (2005), conforme verifica-se na 

Tabela 21. Considerando que o produto importado custa US$ 38 por aplicação. 

(BARNES, 2013). O valor orçado no teste para 100g da formulação, esta mais 

acessível. 

 

Tabela 21 – Componentes cosméticos empregados na formulação, com valores de 
acordo com sua quantidade 
 
Componentes Cosméticos (Formulação 

Bi2O3) 
Quantidade (g) Valor (R$) 

Lanette N-(Base Auto Emulsionante Iônica 1kg 79,50 
Hidroxietilcelulose-Natroso l(250HHR) 1kg 140,89 

BHT 1kg 62,81 
Propilenoglicol 1kg 26,80 

EDTA 1kg 49,50 
Óxido de Bismuto 500g 450,00 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir dos testes realizados percebe-se que as formulações que possuíam 

como creme base o gel de carbômer e o álcool em gel se revelaram instáveis ao 

óxido de bismuto no teste da centrifugação, assim não foram submetidas ao teste de 

estabilidade preliminar. Entretanto as formulações que continham como base o 

creme Lanette-N e o Gel de Natrosol apresentaram estabilidade preliminar. Uma vez 

constada a estabilidade preliminar dessas formulações, essas podem ser 

submetidas a testes mais rigorosos de avaliação da estabilidade, como os testes de 

avaliação da estabilidade acelerada. As formulações estáveis ao óxido de bismuto 

apresentaram ainda características satisfatórias ao objeto do estudo.  

Contudo, a base Lanette mostrou-se mais apropriada na aplicabilidade da 

proteção radiológica, pois a formulação com creme Lanette apresentou cobertura 

mais homogênea sobre a luva de látex em relação à formulação com o Gel de 

Natrosol, uma vez que uma menor uniformidade na espalhabilidade do creme 

poderá afetar a eficiência da proteção radiológica. 

Os resultados dos testes revelaram que a atenuação do feixe de raios X, 

aumenta com o aumento da percentagem de concentração de Bi2O3. Com isso, 

verifica-se que as formulações de Bi2O3 desenvolvidas mostraram capacidade de 

atenuação entre 47-99%, para uma tensão de 70Kv e concentrações de 25, 50 e 

75%, com variações de espessura entre 1mm e 4mm. Dado que, o valor de 47% de 

atenuação refere-se à concentração e a espessura mínima utilizada, 

respectivamente 25% de Bi2O3 e 1 mm de espessura. Equivalendo assim o valor 

aproximado de 99% de atenuação ao valor máximo de concentração e espessura, 

nesta ordem (75% Bi2O3 e 4mm). 

A formulação com 50% de Bi2O3 ao proporcionar uma atenuação na ordem de 

91,5% e 97,7% já comprova ser uma excelente proteção para ser usada pelos 

indivíduos ocupacionalmente expostos. Tendo um custo aproximado de apenas 

R$43,58(quarenta e três reais e cinqüenta e oito centavos), para cerca de 100g da 

formulação, sendo bem mais acessível que a formulação importada, uma vez que a 

mesma custa em torno de R$38,00 dólares uma única aplicação.  

Deste modo, as formulações desenvolvidas provam servir como um protetor 

de radiação eficaz, sendo sua capacidade de proteção comparável à dos materiais 

de blindagem convencionais. Sabendo que, as blindagens a base de Bi2O3 oferecem 
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uma vantagem particular, pois estes materiais proporcionam atenuação muito 

semelhante aos materiais à base de chumbo, no entanto não são tóxicos como o Pb. 

Todavia, é necessário testá-la com maiores tensões, uma vez que esse estudo 

limitou-se a faixa 70kv.  

Neste sentido, a investigação deste método de proteção deve ser fortalecida 

no cenário da proteção radiológica brasileiro, sobretudo pelas suas características 

positivas como: alto potencial de atenuação aos raios X, não toxidade e boa 

homogeneidade na aplicação sobre a luva látex, sendo fácil de usar. 

A produção e uso da formulação a base de Bi2O3 como protetor radiológico 

ainda não é difundida no Brasil, e se propagada acarretará na redução de custos 

para utilização e consequente difusão. 

Contudo, espera-se ainda que esse estudo possa contribuir para o 

conhecimento científico, no que tange a relevância da utilização de uma proteção na 

região dos membros superiores e outras regiões cabíveis, subsidiando futuras 

investigações a esse respeito, visto que algumas áreas ficam em sua maioria 

expostas durante procedimentos intervencionistas, especialmente a região dos 

membros superiores havendo assim necessidade de proteções alternativas. 
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