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Abstract. This work consisted in the evaluation of the entrance skin air kerma 
(ESAK) in pediatric chest x-ray examinations. A study of 186 exams in 

anterior-posterior (AP), posterior-anterior (PA) and lateral (LAT) projections 
was carried out for patients with ages ranging from 0 to 15 years. The ESAK 
was measured with the DoseCal software and Li-Fl thermoluminescent 
dosimeters (TLD). The results were compared with measurements done recently 
at the same place and with the reference dose values established by the 
European Community. It was observed that the optimization of the technique 
and the routine changes suggested in the previous study were not maintained. 
The charge (mAs) and the ESAK values found in the present study were much 

higher than the previous one, and the voltage (kVp) values found was lower. 
The results suggest that the implementation of the Quality Assurance Program 
could adequate these parameters to the established levels and keep the pediatric 
examinations more uniform. 
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1 Introdução 
 

Dos efeitos indevidos da radiação, os mais observados em exames médicos são os 
estocásticos. A ocorrência desses efeitos é aleatória e proporcional à dose recebida, 

sendo seu estudo de fundamental importância na área do radiodiagnóstico, sobretudo 

na pediatria [1,2]. 

Em se tratando de crianças, que possuem uma expectativa de vida relativamente 

maior que a de um adulto, a ocorrência desses efeitos deve ser avaliada com mais 

cautela. A verificação da necessidade da realização do exame para o diagnóstico é de 

suma importância, assim como a redução da quantidade de incidências e repetição das 

exposições. Além disso, a otimização da técnica utilizada deve ser constante no 

serviço de radiologia, visto que os crescentes avanços na área do radiodiagnóstico 

possibilitam exames com menos dose ao paciente e uma imagem com excelente 

qualidade diagnóstica [1-4]. 

A implementação de Programas de Garantia da Qualidade (PGQ) tem se mostrado 
uma excelente ferramenta de otimização dos serviços de radiologia, oferecendo 

grandes resultados ao custo de um planejamento simples e baixo custo [1-4]. 

O objetivo deste trabalho foi estimar os valores de kerma no ar na superfície de 

entrada (ESAK) em pacientes pediátricos de 0 a 15 anos, de ambos os sexos, 

submetidos a exames radiográficos de tórax nas projeções ântero-posterior (AP), 

póstero-anterior (PA) e perfil (LAT), realizados no setor de Radiologia Pediátrica do 

Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os valores de 

ESAK foram obtidos através do uso de dosímetros termoluminescentes de fluoreto de 

lítio (TLD) e do software computacional DoseCal. Em seguida, estes foram 

comparados tanto com um estudo anterior realizado no mesmo campo de coleta deste 

trabalho, como também com os níveis de referência (NR) dos guias europeus 
estabelecidos pela Comunidade Européia (CE) [3,5]. 

 

2 Materiais e Métodos 
 

Uma vez aprovado o projeto de pesquisa pelo comitê de ética do hospital 

estudado, pode-se prosseguir com a coleta de medidas no campo escolhido. 

Foram acompanhadas 186 exposições de pacientes de 0 a 15 anos, de ambos os 
sexos, submetidos a radiografias de tórax nas projeções AP/PA e LAT. O 

equipamento utilizado era da marca GE© modelo 567 de alta freqüência, com 

aproximadamente três milímetros de alumínio de filtração total. 

A estimativa dos valores de ESAK foi realizada através de simulação 

computacional do software DoseCal versão 2.31. Os parâmetros de entrada para o 

cálculo das doses referem-se a informações tanto do paciente exposto (como 

espessura da área irradiada e massa do paciente) quanto dos dados de calibração do 

aparelho (como rendimento do tubo e filtração total). A distância foco-pele e a técnica 

empregada também foram coletados em cada exame, uma vez que são parâmetros que 

influenciam intimamente a quantidade de dose depositada no paciente. A aferição dos 

parâmetros técnicos do aparelho para simulação das doses pelo Dosecal foi realizada 
pelo responsável do setor, que utilizou uma câmara de ionização da marca Radcal 

Corporation, modelo10X5-6, com 6 cm3 de volume sensível. 

O software DoseCal utiliza a Equação 1 para o cálculo da DEP: 



 

                
  

  
 
 

  
   

   
 
 

                                           

 

onde rendimento é o valor obtido em mGy/mAs a partir de uma exposição a 80 kV 

com distância de 1 m da câmara de ionização normalizado para 10 mAs, kV é a tensão 

utilizada na exposição, mAs é o produto da corrente pelo tempo de exposição, a DFP 

é a distância foco-pele em centímetros e o FRE é o fator de retroespalhamento [6]. 

Em 24 exames foram utilizados TLDs somente com o intuito de verificar a 

linearidade de resposta à dose encontrada no software DoseCal. Isso se deve à 

diferença de parâmetros levados em consideração nesses dois sistemas de estimativa 
de dose. A medida do dosímetro é a dose real à qual o paciente foi submetido, já o 

software nos oferece uma estimativa aproximada. Sabe-se, em virtude dos estudos 

anteriores, que a confiabilidade deste programa é grande, e sua reprodutibilidade 

também [3,4]. Entretanto, neste estudo, verificou-se novamente sua correlação com os 

valores de dose obtidos via dosimetria TLD. 

O grupo de dosímetros utilizados, devidamente identificados, foi enviado para o 

Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes do Departamento de Energia 

Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco onde as medidas foram efetuadas 

em uma leitora Victoreen modelo 2800M. A correção da radiação de fundo foi feita 

subtraindo de cada amostra o valor de dose obtido no dosímetro padrão. Este não foi 

irradiado. 
 

3 Resultados e Discussão 
 

A coleta foi realizada durante 3 meses, totalizando um conjunto de 186 

exposições. Dessas, 101 foram de tórax incidência AP/PA e 85 perfis de tórax. Os 

dados foram agrupados de acordo com a idade dos pacientes, sendo divididos em 4 

grupos: G1 (de 0 a 1 ano), G2 (de 1,1 a 5 anos), G3 (de 5,1 a 10 anos) e G4 (de 10,1 a 
15 anos). Essa classificação etária leva em consideração as diferenças anatômicas e o 

crescimento da criança, minimizando as diferenças entre os pacientes do mesmo 

grupo [2-4]. 

A verificação da linearidade de resposta dos TLDs com a estimativa do software 

DoseCal pode ser verificada no gráfico da Figura 1. 

Para verificar a possibilidade de utilização somente dos dados simulados para o 

estudo, foi utilizado o método de correlação linear denominado Coeficiente de 

Correlação de Pearson [7]. Utilizando o software Microsoft Excel™ 2007, o valor do 

coeficiente encontrado para este estudo foi de 0,88, o que mostra uma correlação 

positiva com boa aproximação. Como os valores de ESAK encontrados com a 

estimativa do DoseCal foram proporcionalmente maiores que os encontrados via 
dosimetria TLD, justifica-se a comparação dos dados do software com os Guias 

Europeus. Desta maneira, as chances de encontrar algum valor que extrapole os 

valores de referência são maiores, aumentando a detecção de falhas no processo de 

execução dos exames. 



 
 
Fig. 1. Gráfico ESAK vs. nº da amostra. Comparação dos valores medidos com TLDs em azul 
(linha pontilhada) e simuladas com o software DoseCal em vermelho (linha contínua). 

 

As Tabelas 1 e 2 mostram um perfil da amostra obtida, com valores médios de 

idade, massa, espessura e técnicas utilizadas nos exames. 

 
Tabela 1. Valores médios de idade, massa e espessura dos pacientes que participaram do 
estudo e técnicas radiográficas utilizadas nas incidências AP/PA 

 

 Idade (anos) Massa (kg) Espessura (cm) kVp mAs 

G1 0,70 ± 0,30 6,71 ± 1,93 11,12 ± 2,23 49,24 ± 2,80 1,76 ± 0,20 

G2 1,88 ± 1,14 11,85 ± 2,94 13,58 ± 1,30 54,70 ± 6,82 1,85 ± 0,31 

G3 6,41 ± 1,57 21,52 ± 7,85 14,93 ± 2,69 62,44 ± 4,96 1,85 ± 0,30 

G4 12,18 ± 1,59 37,41 ± 9,97 18,65  ± 2,55 65,76 ± 4,46 3,55 ± 2,35 

 
Tabela 2. Valores médios de idade, massa e espessura dos pacientes que participaram do 
estudo e técnicas radiográficas utilizadas nas incidências LAT 

 

 Idade (anos) Massa (kg) Espessura (cm) kVp mAs 

G1 0,70 ± 0,30 6,75 ± 1,98 13,94 ± 1,95 54,19 ± 2,01 1,78 ± 0,20 

G2 1,90 ± 1,12 11,93 ± 2,88 17,77 ± 2,58 59,97 ± 7,89 1,85 ± 0,29 

G3 6,28 ± 1,54 21,00 ± 7,93 22,92 ± 3,43 72,64 ± 6,08 1,80 ± 0,24 

G4 12,14 ± 1,66 37,14 ± 10,17 27,14 ± 4,13 77,93 ± 5,78 3,03 ± 2,13 

 

Um estudo semelhante foi realizado na mesma instituição, só que com o cálculo 
de dose de entrada na pele. Verificou que as doses encontradas em exames pediátricos 

estavam altas e uma mudança na rotina foi empregada. Antes, técnicas de baixa 

tensão forçavam uma alta corrente, com o intuito de manter a densidade radiográfica. 

Entretanto, valores altos de corrente aumentam a intensidade do feixe e, com isso, 

ocorre um aumento na dose. Após a mudança, novas medidas foram feitas e 

observou-se uma melhora significativa na dose de entrada na pele, através da redução 

de 50 % do mAs e conseqüente aumento da tensão [3]. 

No presente estudo, verificou-se que a mudança de rotina sugerida e 

implementada no estudo anterior não se manteve, visto que os valores de mAs 
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utilizados nos exames coletados neste trabalho foram mais altos, assim como a tensão, 

que teve seu valor médio reduzido em torno de 33 % para as incidências AP/PA e 8 % 

para as incidências de perfil (Tabelas 3 e 4). 

 
Tabela 3. Comparação dos valores médios de tensão e corrente atuais com os do estudo 
anterior para exames de incidência AP/PA 

 

 kVp antigo kVp atual mAs antigo mAs atual 

G1 55,0 49,24 ± 2,80 1,51 1,76 ± 0,20 

G2 62,5 54,70 ± 6,82 1,57 1,85 ± 0,31 

G3 65,6 62,44 ± 4,96 1,63 1,85 ± 0,30 

G4 71,7 65,76 ± 4,46 1,60 3,55 ± 2,35 

 
Tabela 4. Comparação dos valores médios de tensão e corrente atuais com os do estudo 
anterior para exames de incidência LAT 

 

 kVp antigo kVp atual mAs antigo mAs atual 

G1 59,8 54,19 ± 2,01 1,70 1,78 ± 0,20 

G2 71,1 59,97 ± 7,89 1,64 1,85 ± 0,31 

G3 75,1 72,64 ± 6,08 1,64 1,80 ± 0,24 

G4 83,9 77,93 ± 5,78 1,60 3,03 ± 2,13 

 

O valor médio de mAs para incidências do G1 em exames de tórax AP/PA foi 17 
% maior que o valor de mAs do estudo anterior para o mesmo grupo etário. Nos 

demais grupos, o valor de mAs encontrado também foi maior, 13 % maior para o G2 

e o G3, e 122 % para o G4, a maior diferença encontrada. 

O mesmo perfil de aumento de corrente e redução de tensão se apresenta nas 

incidências de perfil, onde o mAs para o G1 foi 5 % maior que o do estudo anterior, 

13 % maior para o G2, 10 % maior para o G3 e 89 % maior para o G4, novamente a 

maior diferença encontrada. 

Nas Tabelas 5 e 6 comparam-se os valores de DEP pós-otimização do estudo 

anterior com os dados atuais e com os níveis de referência adotados pela Comunidade 

Européia. 

Os valores encontrados de ESAK para neonatos e crianças de até 10 anos estão 

dentro dos níveis de referência para incidências AP/PA, e ligeiramente mais altos na 
faixa dos 10 aos 15 anos. Entretanto, os valores recomendados pelos Guias da 

Comunidade Européia foram estabelecidos para neonatos e para crianças de 

aproximadamente cinco anos de idade. Como ainda não há valor estabelecido para as 

demais faixas etárias, o nível de referência para cinco anos foi estendido para as 

demais faixas etárias. Por isso, não há como afirmar que o valor de ESAK encontrado 

para incidências AP/PA na faixa dos 10 aos 15 anos está realmente extrapolando o 

valor recomendado, uma vez que este não é estabelecido. 

Pode-se afirmar o mesmo para as incidências laterais, uma vez que não há níveis 

de referência para perfis de tórax em neonatos, pois esta não é uma incidência usual 

na rotina de exames de pacientes desta faixa etária. O valor utilizado para comparação 

foi o de AP/PA e o ESAK encontrado neste estudo foi em torno de 6 % maior que o 
recomendado para AP/PA. Para as demais faixas etárias foi utilizado o valor 



estabelecido para crianças de cinco anos, sendo que a faixa de 1 a 10 anos 

permaneceu dentro dos níveis de referência e a de 10 a 15 anos foi 12 % maior que o 

recomendado pela Comunidade Européia para pacientes de cinco anos. 

 
Tabela 5. Comparação dos valores médios de ESAK atual com os valores do estudo anterior e 

com os níveis de referência (NR) da Comunidade Européia (CE) para incidências AP/PA 

 

 ESAK antiga (µGy) ESAK atual (µGy) NR da CE (µGy) 

G1 66,99 ± 5,02 58,24 ± 20,69 80 

G2 75,92 ± 5,69 61,50 ± 19,94 100* 

G3 43,82 ± 3,29 58,52 ± 47,93 100* 

G4 43,52 ± 3,26 127,65 ± 95,1 100* 
* Valores estabelecidos para uma criança de 5 anos. 

 
Tabela 6. Comparação dos valores médios de ESAK atual com os valores do estudo anterior e 

com os níveis de referência (NR) da Comunidade Européia (CE) para incidências LAT 

 

 ESAK antiga (µGy) ESAK atual (µGy) NR da CE (µGy) 

G1 73,34 ± 5,50 85,00 ± 41,31 80* 

G2 61,80 ± 4,63 92,67 ± 40,85 200** 

G3 58,42 ± 4,38 97,20 ± 89,70 200** 

G4 64,71 ± 4,85 225,00 ± 196,34 200** 
* Valor baseado na incidência AP/PA, uma vez que não há nível de referência para 
perfis de neonatos; 
** Valores estabelecidos para uma criança de 5 anos. 

 

Mesmo os valores de ESAK encontrados estarem, em sua maioria, dentro dos 

níveis recomendados pela Comunidade Européia, houve um grande aumento com 

relação aos valores do estudo anterior pós-otimização da técnica. A Tabela 7 mostra 

esses valores: 

 
Tabela 7. Mudança percentual dos ESAK encontrados neste estudo com relação ao estudo 

anterior realizado no mesmo campo de coleta para diferentes faixas etárias 

 

Incidência Grupos etários % 

AP/PA 

G1 15 % menor 

G2 23 % menor 

G3 33 % maior 

G4 193 % maior 

LAT 

G1 16 % maior 

G2 50 % maior 
G3 66 % maior 

G4 294 % maior 

 

Os valores encontrados para ESAK foram maiores que os do estudo anterior em 

grande parte das incidências, alcançando valores bastante altos na faixa dos 10 aos 15 

anos. Isso talvez se deva à aproximação dos valores das técnicas dos exames desses 

pacientes aos valores de técnicas comuns aos pacientes adultos. Entretanto, é 



importante lembrar que a faixa considerada pediátrica vai até os 15 anos de idade, e 

deve ter os mesmos cuidados em relação ao planejamento do exame que os destinados 

às crianças mais novas. 

 

4 Conclusões 
 

Com base nos valores a serem melhorados para se adequarem ao recomendado 

pela Comunidade Européia e nos valores do estudo anterior, que equilibrava baixa 

dose no paciente com boa qualidade diagnóstica na imagem radiográfica, nota-se que 

todos os valores de ESAK encontrados para todas as faixas etárias podem ser 

otimizados, de maneira a adequar-se aos níveis de referência e melhorar a qualidade 

do serviço prestado no setor, assim como zelar pela saúde do paciente. 

É importante salientar que as mudanças de técnica sugeridas neste estudo levam 

em consideração a qualidade diagnóstica da imagem, a boa visualização das estruturas 

e a densidade radiográfica. Caso a mudança venha a causar a perda de qualidade da 
imagem em qualquer um destes parâmetros, deve ser avaliada novamente, ou 

abandonada. Uma imagem sem nitidez torna-se inadequada ao diagnóstico clínico, 

sendo necessária uma repetição. Neste caso, o esforço na redução da dose foi em vão. 

Outra conclusão importante, e já conhecida, é a eficácia da utilização do programa 

de simulação de doses DoseCal através da verificação da linearidade de resposta à 

dosimetria direta. Através de cálculos estatísticos confirma-se a reprodutibilidade do 

sistema e a confiança no dado. 

Quanto à rotina de exames pode-se concluir que a implementação de programas 

de garantia da qualidade, os conhecidos PGQs, pode e deve ser feita. A otimização 

dos parâmetros de exame é realizada de maneira a estar dentro dos níveis de 

referência, entretanto, não se mantêm utilizada por muito tempo. Sem a manutenção 
das mudanças indicadas no PGQ, o serviço volta à rotina anterior, necessitando então 

de uma nova avaliação. Há tecnologia disponível para desenvolver bons sistemas de 

otimização dos serviços de radiologia, entretanto, faz-se necessário manter a mudança 

para melhorar o nível da qualidade do serviço. 
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