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Introdução: A avaliação de doses em radiologia diagnóstica é um dos requisitos legais da Portaria 453/98 da SVS-MS1 que 
deve ser implantado em todo estabelecimento médico que faça uso de radiação ionizante. Este trabalho faz parte de um 
extenso programa de avaliação de doses e qualidade da imagem que está sendo desenvolvido no estado do Rio de 
Janeiro, pelo Grupo de Proteção Radiológica e Controle de Qualidade (PRCQ) da Fundação Oswaldo Cruz. Nesta pesquisa 
foram avaliados o Produto Dose Área (PAD) e a de Dose de Entrada da Pele (DEP) em exames radiológicos pediátricos.

Método:. Este trabalho foi realizado no Serviço de Radiologia (SR) do Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ, no período 
de abril a dezembro de 2005. Para a avaliação das doses foi utilizado um DIAMENTOR M4-KDK o qual consiste numa 
câmara de ionização, acoplada na saída do tubo de raios X, que registra os valores da DEP, do PDA e faz a leitura do 
tempo de exame (fluoroscopia) e da taxa de variação das doses. Esses valores são, registrados num software – DiaSoft - 
que vem acoplado ao DIAMENTOR. Os valores de DEP, PDA, técnica radiográfica aplicada - Tensão (kV), Tempo (ms) e 
Corrente (mA) -  e dados antropométricos dos pacientes – massa (kg) e altura (cm) foram coletados para essa avaliação. 
Os pacientes foram divididos em faixas etárias 0-1, 1-5, 5-10 e 10-15 anos. Além da avaliação das DEP e PDA, buscou-se  
observar se as boas práticas em radiologia pediátrica estão sendo aplicadas o que consiste na redução da exposição dos 
pacientes ao mínimo necessário para a obtenção do diagnóstico correto. 

Resultados: 

Tipo de Exame
Tempo médio de 
escopia (s) DEP (μGy) PDA (cGy.cm2)

No. médio de rad. 
por paciente

Mão e Punho 16 40,6 9,9 2,9
Seios da Face 27 60 10,6 3,5
Tíbia e Fíbula 41 50,3 13,2 2,3

Cervical 33 21,4 12,2 4,5

Na tabela acima são apresentados resultados da DEP e do PDA para alguns tipos de exames, para os quais, em princípio, 
a fluoroscopia seria desnecessária.   

Discussão e Conclusões:  De acordo com a tabela acima, pôde ser observado que o PDA (oriundo da fluoroscopia) 
contribui  significativamente com a  dose total  fornecida ao paciente.  O tempo médio  mais  longo encontrado foi  de 41 
segundos para radiografia de tíbia e fíbula. O uso da fluorosopia para localizar o paciente é desaconselhado pois aumenta 
desnecessariamente  a  dose  fornecida  ao  paciente.  Mesmo  se  o  exame  necessitasse  ser  repetido,  por  erro  de 
posicionamento, ainda assim a dose total recebida pelo paciente seria menor do que a fornecida com o uso da fluoroscopia. 
Portanto, aconselha-se que o equipamento seja aferido a fim de possibilitar o posicionamento correto dos pacientes. Além 
disso foi constatado que não há uniformidade nas técnicas (kV, ms e mAs) radiográficas empregadas, devido ao fato dos 
aparelhos apresentarem rendimento inconstante, contrariando os requisitos legais da Portaria 453/98 da SVS-MS.  

Referências: PORTARIA FEDERAL SVS - MS – Nº 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998.


