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Abstract. Este trabalho tem por objetivo avaliar a dose de entrada na pele de 
pacientes pediátricos e adultos quando submetidos a exames radiológicos no 
Hospital de Clínicas do Paraná, como parte integrante da coleta de dados da 
Agência Internacional de Energia Atômica (IEAE) para a América Latina. 
Foram realizadas medidas de dose para avaliação do kerma de entrada na pele 
em pacientes pediátricos em exames de tórax AP/PA, adultos de tórax em 
AP/PA, mamografia crânio caudal e médio lateral e pacientes de tomografia 
computadorizada em exames de cabeça, tórax e abdômen. Os dados obtidos 
demonstraram a necessidade da verificação dos padrões de analise de 
diagnostico. A grande amplitude de valores demonstra a incompatibilidade de 
execução dos exames com os recomendados pela literatura. Os valores de dose 
apresentaram-se em parte dentro da faixa recomendada e outra superior da 
esperada para os devidos exames quando comparados com a literatura. 

 
 

1. Introdução 
 
O uso das radiações ionizantes em medicina é a principal causa de exposição humana 
à radiação [1]. Por outra parte, a Comissão Nacional de Proteção Radiológica e 
Medições (NCRP) estabelece que as práticas com radiações ionizantes devem ser 
otimizadas (principio ALARA)[2].  
A grande variedade de técnicas utilizadas em exames radiológicos, não só no estado 
do Paraná, quanto em toda a América Latina, levaram a IEAE a fazer um 
levantamento em vários países para um panorama da radiologia no continente. Como 



parte integrante deste estudo o estado do Paraná colaborou com o levantamento no 
Hospital de Clínicas, com sede em Curitiba. 
No âmbito da radiologia diagnóstica, o processo de otimização tem como objetivo 
produzir uma imagem de boa qualidade, ou seja, mostrando com nitidez e detalhe as 
estruturas anatômicas de interesse com uma menor exposição do paciente. 
Radiografias sem a devida qualidade não permitem o correto diagnóstico o qual se faz 
necessário um novo exame, que aumenta a dose no paciente e os custos [3].   
 
 
2 Materiais e Métodos. 
 

Este estudo restringiu, para radiologia convencional pediátrica, a idade dos 
pacientes entre 0 a 1 ano, entre 1 a 5 anos e crianças com idade entre 5 e 10 anos de 
idade. Para pacientes de mamografia a restrição ocorreu para mamas comprimidas de 
espessura entre 4 e 6 cm. A tomografia computadorizada foi dividida entre pacientes 
adultos e pediátricos recém-nascido e crianças entre 7 e 15 anos.  

Foram realizadas medidas de dose para avaliação do kerma de entrada na pele para 
50 pacientes pediátricos em exames de tórax AP/PA, em 50 pacientes adultos de tórax 
em AP/PA, 50 pacientes de mamografia crânio caudal e médio lateral e pacientes de 
tomografia computadorizada em exames de cabeça, tórax e abdômen. Os dados 
médico-morfológicos dos pacientes e a técnica radiológica usados foram coletados na 
ocasião de cada exame. Para cada paciente foi elaborada uma ficha, na qual foram 
anotados dados referentes ao paciente, como peso, altura, idade, espessura, e técnica 
(kVp e mAs) em pacientes pediátricos e adulto; espessura da mama e a técnica do 
exame (kVp e mAs) para exames de mamografia; e tensão do tubo (kV), mAs, axial 
ou helicoidal, espessura de corte, longitude de varredura, incremento da mesa, número 
de cortes/rotação e número de pacientes/ano para pacientes de tomografia 
computadorizada. As características do equipamento radiográfico e do sistema 
receptor de imagem também foram anotados. Com o uso destes dados foi possível 
calcular a dose de entrada na pele de pacientes de adulto e pediatria e dose média 
gladular em paciente de mamografia. 

 
2.1 Radiologia Convencional 

 
Em exames de radiologia pediátrica e adulta o valor do kerma de entrada na pele 

(Ke) se determinou a partir da medição do rendimento do tubo de raios X a uma 
determinada distância de referência e dos parâmetros técnicos aplicados no exame 
radiológico, (voltagem do tubo, produto tempo de exposição-corrente do tubo, 
dimensão do campo, etc.). O rendimento se mediu colocando uma câmara de 
ionização sobre um suporte com cerca de 20-25 cm, que por sua baixa densidade tem 
uma retrodispersão desprezível.  Nesses equipamentos, se determinou o rendimento 
de 10 em 10 kVp a distância de referência, dref, e ajustando a estes valores uma função 
potencial aUb.  Os parâmetros a e b se aplicaram para determinar o Ke para cada 
paciente, com valores de kVp que podem ser distintos dos que se utilizaram para 
determinar o rendimento[3]. 

O kerma de entrada na pele (Ke) é estimado usando a equação: 
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Yexam é a saída do tubo de raios X em mGy.mAs-1, a 1 m de distância do foco-pele, 
para valores de kVp usados em cada exame. Este valor foi obtido pela interpolação da 
curva de saída do tubo de raios x versus tensão. O valor de saída do tubo de raios X 
foi previamente medido com câmera de ionização calibrada, colocada a 100 cm do 
foco e a 25 cm do topo da mesa, a fim de impedir as leituras imprecisas causadas pela 
radiação de fundo. 
Qexam é o produto entre a corrente do tubo, mA, e a o tempo de exposição, em s, 
usado no exame 
FFD é a distância foco-filme, em m. 
BSF é o fator de radiação de fundo. O valor de 1.35 foi adotado para todos os 
pacientes como recomendado pela CE.  
 

Se efetuou também um controle de qualidade básico dos equipamentos de raios X 
a fim de conhecer as condições de funcionamento dos mesmos. Os controles 
realizados foram: a exatidão e a repetibilidade do indicador do tempo de exposições, a 
indicação da tensão do tubo para diferentes correntes selecionadas e camada semi-
redutora para avaliar o requisito de filtração mínima. Os protocolos utilizados para a 
determinação dos parâmetros foram tomados das publicações da CE [3]. 

 
2.2 Mamografia 
 
Nesta outra tarefa se avaliou a qualidade da imagem das projeções crânio-caudal e 
médio-lateral-oblicua de exames das mamas com espessura entre 40 e 60 mm e nas 
quais, as radiografias sugerissem que a glandularidade era de 50% aproximadamente. 
Foram avaliadas 25 radiografias de cada projeção. A dose glandular média se avaliou 
a partir do kerma incidente para cada paciente, utilizando a equação: 
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Onde 
DG  é a dose glandular média 
Ki é o kerma incidente para cada paciente, o qual é deduzido a partir do rendimento, 
medido com o mesmo valor de U e posteriormente corrigido usando a distância 
(d:distância foco paciente) e o valor da carga utilizada, conforme a seguinte equação: 
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iG KDc ,  é um coeficiente de conversão de kerma incidente a dose glandular média, a 

qual depende do valor da espessura semi-redutora (CSR). Este depende do valor de U.  

(1) 

(2) 

(3) 



s é um fator dependente do material do anodo e filtro. Se se utiliza o molibideno para 
ambos, o valor de “s” é um. 

Os valores do coeficiente 
iG KDc ,  que se utilizam para uma mama de 50 mm de 

espessura e 50% de glandularidade se vêem na Tabela 1.[4] 
 
Tabela 1. Coeficiente c em função da CSR 
 

CSR (mmAl) 
iG KDc ,50
(mGy/mGy) 

0,25 0.149 
0,30 0.177 
0,35 0.202 
0,40 0.223 
0,45 0.248 
0,50 0.276 
0,55 0.304 
0,60 0.326 
0,65 0.349 

 
 
O valor do kerma incidente na entrada da pele de 50 imagens e a dose glandular 
média de uma mama foram avaliados com um objeto simulador de mama, com o 
objetivo de comparar os valores obtidos para ambas magnitudes. 
 
 2.3 Tomografia Computadorizada 
 
Nos exames de tomografia computadorizada foram coletados dados de pacientes 
submetidos a exames de cabeça, tórax, tórax de alta resolução e abdômen. Os dados 
do equipamento e dos pacientes foram introduzidos no programa ImPACT CT Patient 
Dosimetry Calculator desenvolvido pelo Departamento de Física Médica da  
Knightsbridge Wing, Reino Unido.   
 
3 Resultados e Discussão. 
 
3.1 Radiologia Convencional 
 
Os valores encontrados de kerma de entrada na pele para exames de tórax adulto estão 
dentro dos especificados pela Comissão Européia [5] para homens e mulheres. Na 
figura 01 está demonstrado os valores médios de todos os exames divididos entre o 
sexo masculino e feminino. Segundo os relatórios da Comissão Européia o limite 
aceitável é de 300 µGy para exames de tórax. A média para homens foi de 165,36 
µGy, com valor máximo de 423,05 µGy e mínimo de73,77 µGy. Para mulheres a 
média é de 104,21 µGy, com máximo de 192,19 µGy e mínimo de 32,87 µGy.  

Os dados de pediatria variam entre os que estão dentro e fora dos estabelecidos 
pela CE. Pacientes com idade entre 0 a 1 ano o valor máximo encontrado foi de 323 
µGy e mínimo de 36 µGy, de 1 a 5 anos o valor máximo foi de 53 µGy e mínimo de 
14µGy, de 5 a 10 anos o máximo encontrado foi de 145 µGy e mínimo de 10 µGy. Os 



resultados mostrados indicam grandes diferenças entre os valores médios de kerma de 
entrada na pele. Isto se deve ao emprego de procedimentos não-padronizados na 
realização dos exames. O limite de dose recomendado pela Comissão Européia para 
raios X de tórax AP/PA em pacientes recém nascidos é de 0,08 mGy, de 1 até 6 anos 
é de 0,1 mGy. Esses limites foram estabelecidos de acordo com parâmetros de 
qualidade da imagem em relação aos parâmetros de exposição. A portaria 453/98 não 
estabelece parâmetros para indivíduos com a faixa etária estudada (infância), somente 
para adultos. 
 

 
Fig 01. Kerma de entrada na pele para pacientes radios X convencional adulto 

 

 
Fig 02. Kerma de entrada na pele para pacientes radios X convencional pediátrico 

 
A necessidade de verificação das condições dos exames pediátricos é de fundamental 
importância. Manter as diretrizes do exame para que não exista excesso de dose no 
período da infância é de suma importância, porque esse excesso de dose pode 
acarretar problemas futuros. A necessidade de padronização dos procedimentos é 
importante para evitar problemas futuros a esses pacientes. É notória a diferença de 
realização dos exames entre pacientes pediátricos e adultos. Para estes últimos o 
conhecimento mais profundo da anatomia é evidente quando se analisa as cartas 
técnicas. Porém em crianças, a variedade de altura, peso, condições físicas e de 



mobilização fazem com que o procedimento tenha muitas variáveis e fica evidente a 
falta de treinamento dos profissionais para lidar com este tipo de situação. 
Fica aqui a discussão acerca da necessidade de melhor preparo para os profissionais, 
não somente durante a vida acadêmica quanto o treinamento periódico e a própria 
vontade de cada um para a busca contínua de aprendizado.  
 
2.2 Mamografia 
 
Já os valores de dose média glandular em mamografia estão acima dos limites 
estabelecidos. Os níveis de referência são de 3 mGy para Dose Média Glandular. O 
valor médio para a incidência crâneo-caudal é de 3,44 mGy, sendo o valor máximo 
encontrado de 5,17 mGy e o mínimo de 1,35 mGy. Para a incidência médio-lateral o 
valor médio foi de 4,20 mGy, para valor máximo de 7,24 e 1,62 mGy para mínimo. 
Estes dados demonstram a necessidade de verificação da calibração do equipamento 
de mamografia, já que os exames tem o Controle Automático de Exposição para o 
parâmetro corrente do tubo (mAs), e o treinamento das profissionais que realizam o 
exame, devido a que a tensão do tubo fica a cargo da técnica escolhida.  

 
Fig 03. Kerma de entrada na pele para pacientes radios X convencional pediátrico 
 
O uso correto das cartas técnicas para mamografia assim como a preocupação 
constante do controle de dose recebido pelas pacientes é fundamental. Isto se deve ao 
fato de que os tecidos mamários são altamente sensíveis à radiação ionizante e com 
doses acima dos níveis de referência existe a possibilidade de indução de um futuro 
tumor na região. Este exame é indicado principalmente para detectar este tipo de 
situação, porém é um procedimento de risco e pode, se não realizado adequadamente, 
levar o organismo a reagir de forma negativa. 
Infelizmente a conseqüência da falta de cuidado na realização do exame só será 
detectada muitos anos depois, e justamente por isso deve-se redobrar o cuidado. 
Doses como as encontradas no Hospital de Clínicas de Curitiba são inadmissíveis e 
devem ser verificadas e otimizadas o quanto antes. 
 
2.3 Tomografia Computadorizada 
 



Utilizando-se os valores constantes na tabela do programa ImPACT CT [6] e  os 
dados coletados foram feitas as estimativas de Cvol (Kerma no ar de entrada) e PK,Ll  
(Kerma no ar produto dose-área). Os valores obtidos são mostrados nas Figuras 4 a 7. 
Os valores de tomografia computadorizada estão dentro dos limites para exames de 
cabeça e abdômen pediátrico e tórax e abdômen de adulto; para cabeça de adulto e 
tórax de pediatria os valores encontrados estão além dos limites de referência da CE. 
 

 
Fig 04. Kerma no ar de entrada pacientes adultos 

 

 

Fig 05. Kerma no ar de entrada pacientes pediatria 
 



 
Fig 06. Kerma no ar produto dose-área adulto 

 

 
Fig 07. Kerma no ar produto dose-área pediatria 
 
Em exames de tomografia computadorizada é muito importante o controle de dose 
que o paciente recebe. Principalmente em pacientes pediátricos, que receberam doses 
acima dos níveis recomendados pela Comissão Européia. Para Kerma no ar de entrada 
os níveis recomendados tanto para adulto quanto pediátrico é de 60 mGy e para 
Kerma no ar produto dose-área o limite é de 1050 mGy. 
 
4 Conclusões 
 
Os dados obtidos demonstraram a necessidade da verificação dos padrões de analise 
de diagnostico, juntamente com a dose requerida para a imagem. A grande amplitude 
de valores demonstra a incompatibilidade de execução dos exames com os 
recomendados pela literatura. Os valores de dose apresentaram-se em parte dentro da 
faixa recomendada e outra superior da esperada para os devidos exames quando 
comparados com a literatura. A grande variedade de doses quando dependentes da 
interferência humana são essencialmente por falta de conhecimento técnico dos 



profissionais envolvidos. É inerente a necessidade de treinamento mais amplo e 
profundo, não somente antes da contratação, quanto ao treinamento periódico. 
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