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ABSTRACT 

The radiation doses from interventional procedures is relevant when treating children because of their greater 
radiosensitivity compared with adults. The purposes of this paper were to estimate the dose received by 18 
pediatric patients who underwent cardiac interventional procedures and to correlate the maximum entrance 
surface air kerma (Ke,max), estimated with radiochromic films, with the cumulative air kerma values displayed 
at the end of procedures. This study was performed in children up to 6 years. The study was performed in two 
hospitals, one located in Recife and the other one in São Paulo. The x-ray imaging systems used were Phillips 
Allura 12 model with image intensifier system and a Phillips Allura FD10 flat panel system. To estimate the 
Ke,max on the patient’s skin radiochromic films(Gafchromic XR-RV2) were used. These values were estimated 
from the maximum optical density measured on film using a calibration curve. The results showed cumulative 
air kerma values ranging from 78.3- 500.0mGy, with a mean value of 242,3 mGy. The resulting Ke,max values 
ranged from 20.0-461.8 mGy, with a mean value of 208,8 mGy. The Ke,max  values were correlated with the 
displayed cumulative air kerma values. The correlation factor R² was 0.78, meaning that the value displayed in 
the equipment’s console can be useful for monitoring the skin absorbed dose throughout the procedure. The 
routine fluoroscopy time records is not able by itself alert the physician about the risk of dose exceeding the 
threshold of adverse reactions, which can vary from an early erythema to serious harmful skin damage. 
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1. INTRODUÇÃO

Considerando a complexidade dos procedimentos intervencionistas e a possibilidade da dose 
na pele do paciente superar o limiar para reações adversas é relevante realizar o 
monitoramento do produto kerma-área (PKA) ou do valor de kerma no ar acumulado durante 
o procedimento e avaliar a dose máxima acumulada na região exposta à radiação. Esses 
valores registrados no console do equipamento permitem apenas estimar razoavelmente a 
dose de radiação uma vez que não considera o espalhamento da radiação e não correlaciona a 
dose acumulada com a área das regiões da pele irradiada [1]. Ao medir a dose do paciente 
com filmes radiocrômicos esses fatores são considerados, uma vez que o filme é posicionado 
entre a mesa de exame e o paciente e registra as áreas irradiadas. A dose de radiação nos 
procedimentos cardíacos de diagnóstico e terapêutico é particularmente relevante quando 
tratado em crianças, devido à sua alta radiossensibilidade comparada com os adultos. O 
objetivo deste trabalho é relacionar os valores de kerma máximo na pele (KMP) de paciente 
pediátricos obtidas com o filme radiocrômico com os valores de kerma acumulado 
registrados ao termino dos procedimentos efetuados em crianças de até 6 anos submetidas a 
procedimentos cardiológicos intervencionistas. 

2. METODOLOGIA

O estudo foi realizado em dois hospitais, um localizado em Recife, capital de Pernambuco 
(nordeste do Brasil), e outro em São Paulo (sudeste do Brasil), utilizando a mesma 
metodologia. Os filmes radiocrômicos (Gafchromic XR-RV2) foram calibrados próximos à 
saída do feixe de raios X e expostos a doses entre 0 a 1 Gy no equipamento Philips Allura 
FD10 (flat-panel, instalado em São Paulo) a fim de obter maior precisão na estimativa das 
doses quando comparada à obtida com a fita de calibração fornecida pelo fabricante. Uma 
curva de calibração média foi construída a partir da relação entre a densidade óptica e o 
Kerma no ar. Foram medidos os produtos kerma-área (PKA) por meio da câmara de 
transmissão (Diamentor E2 – PTW) colocada na saída do feixe e o tamanho do campo 
irradiado, bem como o grau de enegrecimento do filme irradiado, por meio do densitômetro 
(Densoquick 2- Pehamed). 
Os filmes radiocrômicos foram utilizados para avaliar a kerma máximo na pele (KMP) de 18 
pacientes, entre 0 e 6 anos,  submetidos a procedimentos cardiológicos terapêutico e de 
diagnóstico realizados nos equipamentos Philips, modelo Allura 12 com sistema 
intensificador de imagem, instalado na região nordeste, e Allura FD10 com sistema detector. 
Os equipamentos operaram nos modos de fluoroscopia, configurados para 30 fps e 
cinefluororadiografia, para 15 e 30 imagens/s. A seleção da fluoroscopia (normal/high/low) 
foi efetuada pelo medico durante o procedimento. Foram realizadas coletas dos valores de 
kerma no ar acumulado, apresentados no display do console do equipamento, bem como 
número total de quadros, tempo de fluoroscopia, entre outros dados técnicos. As KMP dos 
pacientes foram estimadas a partir do valor máximo de densidade óptica medido nos filmes 
utilizando a curva de calibração efetuada para cada lote de filme utilizado, por meio de 
densitômetro. 



Radio 2014, Gramado, RS, Brazil. 

3. RESULTADOS 

Na figura 1 segue a curva de calibração dos filmes radiocrômicos utilizada para calcular a 
dose máxima na pele dos pacientes pediátricos submetidos aos procedimentos 
intervencionistas.  

Figura 1.  Curva de calibração do filme radiocrômico. 

Os valores de kerma no ar acumulado variaram de 78,3 mGy à 500,0  mGy, com média e 
desvio de 242,3 ± 126,8 mGy. Os valores de kerma máximo na pele variaram de 20 à 
461,8 mGy, com o valor médio e desvio de 208,8 ± 126,7 mGy. Os resultados da relação 
entre estas grandezas estão apresentados na figura 2. 

Figura 2.  Correlação dos valores de KMP e kerma no ar acumulado. 
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A figura 3 apresenta os dados coletados dos 18 pacientes, relativos a kerma no ar acumulado 
(mediana de 220,7 mGy, 3° quartil de 322,5 mGy) e KMP (mediana de 207,0 mGy e 3° 
quartil de 273,2 mGy).  

Figura 3. Boxplot dos valores de kerma obtidos dos 18 pacientes submetidos aos 
procedimentos intervencionistas

3. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO  

Os resultados demonstraram que existe uma correlação (R² de 0,78 – figura 2) entre KMP e 
PKA indicando que o valor de PKA apresentado no console do equipamento pode ser útil 
para o monitoramento da dose na pele ao longo do procedimento. 

Somente o registro do tempo de fluoroscopia, em geral rotineiramente efetuado, não é capaz 
de alertar o medico sobre o risco da exposição à radiação a doses superiores ao limiar de 
reações adversas, que podem variar de um eritema precoce (1Gy) a danos mais nocivos a 
pele. Observamos pouca familiaridade dos especialistas que realizam os procedimentos  com 
os índices de estimativa de doses apresentados nos monitores da sala de exames. A correlação 
entre KMP e PKA apresentado no monitor da sala em tempo real pode ajudar no 
entendimento do significado e da importância destes índices para o monitoramento e 
otimização das doses utilizadas nos procedimentos. 
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