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ABSTRACT

The aim of this paper is to evaluate the entrance air kerma (Ka,e) and the product air kerma-area (Pka) for chest 
examinations performed with pediatric patients in a large public hospital of Recife. For this study 89 examinations 
of patient with ages from zero to 10 years old were evaluated. The results showed that the mean Ka,e values, for 
patients of 0-1 years old, 1-5 years old and 5-10 years old, were, respectively, 100 mGy, 120 mGy and 100 mGy. 
The Pka values for newborn patients range from 11,9 to 58,4 mGy.cm2, for patients with 1 to 5 years old range 
from 17 to 192 mGy.cm2, and from 30,4 to 136,2 mGy.cm2 for patients with ages from 5 to 10 years old. The 
differences in the Pka values are due the different dimensions of the radiation field. For the results its possible to 
conclude that the Pka values are high, in special for patients with ages from 1 to 5 years old, indicating that the 
collimation of the radiation field is not adequate. 
 

1. INTRODUÇÃO

Diversas áreas da pediatria utilizam exames de radiodiagnóstico que possuem importante papel 
no auxílio ao diagnóstico clínico do paciente, o que reflete numa crescente demanda pelos 
exames de imagem e fomenta os avanços tecnológicos na área da imaginologia. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, estima-se que 50% dos exames de radiodiagnóstico prescritos 
em pediatria sejam do tórax, estando entre eles as incidências póstero-anterior (PA), ou sua 
variação em projeção ântero-posterior (AP) e a incidência em norma lateral ou perfil (LAT) [1].

Apesar dos benefícios obtidos para o diagnóstico, os pacientes expostos aos feixes de raios X
estão sujeitos a riscos. Em 2011, os efeitos da radiação foram alvos de discussão da US Joint 
Commission, que, ciente dos benefícios de diagnóstico por imagem,  mostrou-se preocupada com 
a crescente demanda por imagens médicas nas últimas décadas e debateu os riscos da exposição 
à radiação para o desenvolvimento do câncer. Um dos problemas relatados foi o aumento no 
número de prescrições de exames de radiodiagnósticos sem justificativa, principalmente em 
pacientes pediátricos, e sugeriu aumentar a atuação junto aos médicos e os fabricantes de 
equipamentos de modo à conscientizá-los dos riscos associados com a radiação ionizante nos
pacientes. A Comissão enfatizou a necessidade de se implantar a filosofia da justificação e 



International Joint Conference RADIO 2014 
Gramado, RS, Brazil, Augustl 26-29, 2014 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR 
 
otimização do exame e aprovou a implementação de um registro nacional para acompanhamento 
das doses recebidas durante os procedimentos radiográficos como o início de um processo para 
estabelecer protocolos de otimização e níveis de referência [2].

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) emitiu recomendações específicas de 
proteção em exames de radiodiagnóstico e intervencionista realizados em pediatria [3]. O 
principal objetivo deste relatório é fornecer orientações de radioproteção para os profissionais 
envolvidos, técnicos e médicos radiologistas, orientando quanto aos cuidados no manejo do 
paciente pediátrico. O relatório possui requisitos sobre como os parâmetros técnicos devem ser 
ajustados para proporcionar uma qualidade de imagem suficiente, sem reduzir a capacidade de 
diagnóstico do radiologista, e requisitos de posicionamento do paciente, imobilização e proteção 
individual [3].

Observa-se, portanto, uma crescente preocupação com a dose absorvida pelos pacientes durante 
as exposições médicas. Especial atenção deve ser dada aos exames radiográficos realizados em 
pacientes pediátricos, pois as suas células apresentam alta radiossensibilidade, além da maior 
expectativa de vida em comparação a um adulto, o que aumenta o risco de indução de câncer. 
Estima-se que a exposição à radiação nos dez primeiros anos de vida produza um risco de 
detrimento total agregado duas a três vezes maiores do que aquele produzido em indivíduos com 
idade entre trinta e quarenta anos, e cinco a sete vezes maiores quando comparado com 
indivíduos com mais de cinquenta anos [4]. As grandezas dosimétricas práticas recomendadas 
para avaliar as doses de pacientes em procedimentos de radiodiagnóstico são: kerma ar na 
superfície de entrada (Ka,e) e produto kerma ar-área (PK,A). A partir destas grandezas, é possível 
estimar as doses absorvidas nos órgãos (DT), utilizando os coeficientes de conversão calculados
com programas de simulação computacional.

O objetivo do presente estudo é estimar os valores de kerma ar na superfície de entrada (Ka,e) e 
produto kerma no ar-área (PK,A), devido a radiografias de tórax realizadas em pacientes 
pediátricos, bem como avaliar as condições de proteção radiológica empregadas nestes exames,
realizados em um hospital de Recife.

2. METODOLOGIA

O estudo foi realizado em um hospital público infantil localizado em Recife, PE, que possui um
equipamento de raios-X convencional Philips, modelo Bucky Diagnost, com camada semi-
redutora de 6,2 mmAl. Foram acompanhados 89 exames de tórax (71 PA/AP e 18 LAT), 
realizados em pacientes com idades entre 0 e 10 anos, agrupados em três faixas etárias: de 0 a 1 
ano; de 1 a 5 anos; e de 5 a 10 anos. Em cada exame, foram registrados os dados do paciente 
(sexo, idade, peso, altura) e os seguintes parâmetros de irradiação: tensão do tubo (kV); produto 
corrente-tempo de exposição (mAs), distância foco-filme e distância foco-paciente. Durante a 
realização dos procedimentos radiográficos, também foram avaliadas as condições de 
radioproteção, através da observação dos seguintes itens: uso de protetores plumbíferos pelo
paciente; uso de grades anti-espalhamento; e uso de dispositivos de imobilização.
A fim de se estimar o kerma ar na superfície de entrada (Ka,e), foi determinado o rendimento do 



International Joint Conference RADIO 2014 
Gramado, RS, Brazil, Augustl 26-29, 2014 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR 
 
tubo de raios-X para diferentes valores de tensão aplicados ao tubo, mantendo-se fixo o produto 
corrente-tempo. Para a medida do kerma no ar, foi utilizada uma câmara de ionização Radcal, 
modelo 20x6-3, com 3 cm3 de volume sensível, previamente calibrada, e um eletrômetro Radcal 
modelo 2026C. A câmara foi posicionada a 30 cm da mesa, a fim de evitar interferências 
causadas pela radiação espalhada na mesa, e a 100 cm do ponto focal do tubo de raios-X. 
Valores sucessivos de kV foram selecionados, mantendo-se constantes os valores de mAs, e as 
leituras foram registradas. O rendimento do tubo de raios-X para cada valor de kV corresponde 
ao valor de kerma ar por mAs a 1m de distancia do foco. 

A partir da curva do rendimento do tubo de raios-X em função do kV foi possível estimar o valor 
do kerma no ar incidente (Ka,i) , utilizando-se os parâmetros de irradiação e o valor da distância 
do foco à superfície do paciente, determinada pela subtração da distância foco-mesa pela 
espessura do paciente. A equação utilizada foi: 

��,� = ��. �. �	
��
	� �

�
            . (1)

onde: Ri é o rendimento do tubo de raios X, em mGy/mAs, para a técnica radiográfica 
empregada no exame, interpolado a partir da curva do rendimento em função da tensão, do 
tipo �� = �. (��)�, sendo a e b parâmetros de ajuste da curva [5]; Q é o produto da corrente do 
tubo pelo tempo de exposição (mAs) utilizado no exame ; Dref. é a distância de 100 cm para o 
qual o rendimento foi ajustado e DFP é a distância em centímetros entre o ponto focal e a pele 
do paciente.

O valor do  kerma ar na superfície de entrada da pele ( Ka,e) é dado pelo Ka,i multiplicado pelo 
fator de retroespalhamento (BSF) que é função do tamanho do campo, da filtração do 
equipamento e da técnica radiográfica empregada no exame. O valor fixo do BSF adotado neste 
trabalho foi de 1,30 [6] e a equação utilizada para o Ka,e foi:

��,� = ��,� . ���  
 

(2)

Durante a realização do exame, além dos dados dos pacientes e dos parâmetros das técnica 
utilizadas, foram também registradas as medidas do tamanho do campo de radiação, obtidos na 
saída do cabeçote do tubo de raios-X. Com esta finalidade, foi fixada uma folha de transparência 
com escala graduada em milímetros, diretamente na saída do cabeçote do tubo de raios-X e 
foram anotados as dimensões do campo luminoso nos eixos X (a1,a2) e Y (b1, b2), em 
centímetros, determinando-se a área do campo luminoso (A1) na distância foco-transparência 
(DFT), dado pela equação:

�1 (��� ) = (�1 + �2). (�1 + �2) = �. � (3)

Para calcular o produto kerma-área (PK,A), foi utilizado o método indireto. Primeiramente, deve-
se estimar a área de irradiação na pele do paciente, que pode ser calculado a partir da relação 
entre a área do campo luminoso na saída do cabeçote do tubo de raios-X e a área do campo 
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luminoso na pele do paciente e suas respectivas distâncias a partir do ponto focal, como 
demonstrado na Figura 1.

Figura 1: Relação entre a área do campo luminoso na saída do cabeçote do tubo de raios-X
(A1) e a área do campo luminoso na pele do paciente (A2).

Assim, utilizando a equação 4, pode-se concluir que:

�2 = (�1 . �2�)
�1�

(4)

Onde, A1 corresponde à área do campo luminoso na saída do cabeçote do tubo de raios-X; A2 
corresponde à área do campo luminoso na pele do paciente; D1 é a distância do ponto focal até a 
saída do cabeçote do tubo de raios-X e foi medido diretamente no aparelho de raios-X durante a 
coleta, cujo valor é de 27,5 cm; D2 é a distância foco-pele (DFP). A validação desta metodologia 
foi discutida no trabalho de Lacerda et al [7].

Após a determinação da dimensão da área de irradiação na pele do paciente, o valor do PK,A, em 
mGy.cm2, é estimado a partir do produto da área do campo de raios-X (A2), corrigido pela lei do 
inverso do quadrado da distância, pelo valor do rendimento (Ri), em mGy/mAs, e da carga (Q), 
em mAs, utilizada no exame, conforme mostra a equação 5.

��, � = ��. �. (�2). �	
��
	� �

�
        (5)

Vale ressaltar que, o valor do PK,A independe da distância do foco em que foi realizada a medida. 
Partindo do princípio que a intensidade da radiação varia com o inverso do quadrado da distância 
da medida e que o tamanho do campo varia diretamente com o quadrado da distância do foco, o 
produto destes dois fatores permanece sempre constante, independente da distância em que foi 
medido.
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Optou-se por adotar esta metodologia de obtenção do Produto Kerma no ar-área (PK,A) pois o 
equipamento não dispunha de um medidor de PK,A.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

3.1 Condições de Radioproteção

O acompanhamento dos exames radiográficos pediátricos mostrou que o hospital avaliado possui 
protetores pumblíferos (aventais e protetores de tireoide) na sala em número suficiente para 
serem fornecidos aos acompanhantes e aos pacientes, porém em péssimas condições de 
armazenamento. O armazenamento correto dos protetores é um item muito importante para que 
funcionem corretamente, ou seja, impedir o aumento da dose-paciente pela radiação secundária. 
Entretanto, em nenhum exame foram utilizados protetores para a região das gônadas dos 
pacientes e raramente pelos acompanhantes 

A grade anti-espalhamento foi utilizada em todos os exames indiscriminadamente. Isso está em 
desacordo com os requisitos da Comissão Europeia (CE) que recomenda o uso de grade somente 
em casos especiais e em adolescentes. A publicação britânica também não recomenda o uso de 
grades em exames de tórax em pacientes com idades inferiores a 15 anos. O uso da grade é 
importante  porque reduz a radiação espalhada. Todavia, também reduz a intensidade do feixe de 
radiação que incide no filme e, portanto, obriga o uso de técnicas radiográficas com maior valor 
de carga (mAs), o que aumenta a dose no paciente. Como a intensidade da radiação espalhada 
depende, entre outros fatores, da espessura do paciente, e como os pacientes pediátricos possuem 
pequenas espessuras, então o uso de grades não é importante do ponto de vista de reduzir a 
radiação espalhada. O seu uso somente irá aumentar a dose no paciente.

Os guias de Boas Práticas Britânico e Europeu, também recomendam como boa prática o uso de 
filtros de cobre adicionais em exames de tórax para pacientes pediátricos. Entretanto, não foi 
constatado o uso de filtros adicionais de cobre em nenhum procedimento radiográfico realizado.

3.2 Caracterização dos Exames e dos Pacientes

Neste trabalho foram acompanhados 89 exames radiográficos de tórax, sendo que 71 exames em 
PA/AP e 18 exames realizados em perfil (LAT). Quando se avalia o número de exames dentro de 
cada faixa etária, 45% foram em pacientes de e 1 a 5 anos, 40% em pacientes de 5 a 10 anos e 
cerca de 15% em pacientes com idade menor que 1 ano.  O número de exames em PA/AP foi 
quase quatro vezes maior que o número de exames na posição lateral, pois esses dois exames 
nem sempre eram realizados em conjunto para cada paciente, o que do ponto de vista de proteção 
radiológica é um ponto positivo. A Comunidade Europeia [8] e o Guia Britânico de Boas 
Práticas [4] recomendam a solicitação de radiografias em incidência lateral como um exame 
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complementar às projeções PA/AP, ou seja,  os exames em incidência lateral só podem ser 
solicitados após a avaliação da radiografia obtida em norma PA/AP.
No caso dos exames na posição lateral, verificou-se que 61% destes exames foi para pacientes 
com idade entre 5 e 10 anos e 39% dos exames de tórax em perfil foram realizado em pacientes 
com idade entre 1 a 5 anos.

Em termos de gênero dos pacientes, 42 % são do sexo feminino e 58 % do sexo masculino.
Considerando o total de exames coletados durante a realização do estudo, a percentagem de 
exames repetidos foi de 12,1%, o que constitui um alerta para a proteção radiológica, já que se 
considera a repetição de exames como a principal causa do aumento da dose-paciente nos 
exames de radiodiagnóstico. As causas de repetição foram uso de técnica inadequada (50%), 
movimentação do paciente durante o exame ou posicionamento incorreto do paciente (33%), ou 
até erros grosseiros como mal posicionamento do Chassis ou até mesmo esquecimento do 
“carregamento” do equipamento de raios-X com o Chassis (17%).

3.3 Parâmetros de Irradiação

Os valores mínimos, médios e máximos de tensão utilizados nos exames de tórax PA/AP e
lateral para cada faixa etária são apresentados, na tabela 1. Na figura 2 é mostrada, através do 
gráfico Box & Whiskers, a distribuição dos valores de tensão utilizados para cada faixa de idade 
dos pacientes. Nesta distribuição os limites do retângulo correspondem ao valor do primeiro e 
terceiro quartil, isto é 25% e 75% dos dados. O retângulo contém 50% dos dados. A linha no 
interior do retângulo indica a mediana dos dados e o ponto no retângulo indica o valor da média. 
As semi-retas indicam o valor máximo e mínimo dos dados. Em casos de ocorrência de valores 
fora da distribuição, estes são indicados por círculos ou asteriscos e são conhecidos como 
outliers.

Tabela 1. Valores mínimos, médios e máximos de tensões (kV) aplicados nos exames.

Exame PA/AP Exame de Perfil 
Parâmetro Valores 0-1 anos 1-5 anos 5-10 anos 1-5 anos 5-10 anos

Tensão 
(kV)

Médios 69,5 74,0 76,4 73,4 81,0

Min-Max 66 - 77 66 - 85 73 - 81 66 - 81 73 - 85
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a)                                                                             b)

Figura 2. Valores de tensão (kV) utilizados nos exames de tórax com projeção: a) PA/AP e
b) perfil.

Na publicação da CE, com os guias de procedimentos para radiografia em pediatria, há a 
recomendação de que, para exames de tórax AP/PA, o valor da tensão deve estar entre 60 e 65 
kV para pacientes recém-nascidos ( entre 0 e 1 ano de idade), entre 60 e 80 kV para pacientes 
entre 1 a 5 anos e de 100 a 150 kV para adolescentes e crianças mais velhas. Neste último caso,
utiliza-se tensões maiores devido à recomendação de uso de grades anti-espalhamento. 
Consultando o Guia Britânico de Boas Práticas, para crianças menores de 15 anos, sugere-se a 
utilização de tensões entre 70 e 80 kV e dispensa a utilização de grades.

Analisando os valores de kV utilizados nos exames com projeção PA/AP, apresentados na 
Figura 2, pode-se concluir que estes valores selecionados para as faixas etárias de 1 a 5 anos e de 
5 a 10 anos estão de acordo com as recomendações da CE e do Guia Britânico. Já no caso de 
crianças com idades de 0 a 1 ano, cujos valores de tensões recomendados é de 60 a 65 kV, todos 
os exames foram realizados com tensões superiores ao aconselhado. Isto ocorre devido ao fato
que todos os exames acompanhados neste estudo foram realizados utilizando a grade anti-
espalhamento, o que não é recomendado para esta faixa etária, pois a espessura do paciente é 
pequena e as suas estruturas são moles, não acarretando radiação espalhada significativa. Ao 
observar os exames com projeção perfil, pode-se concluir que as os valores de tensões aplicadas 
durante a execução em pacientes de 1 a 5 anos estão conforme e entre 5 e 10 anos não estão 
conformes com as recomendações da Comunidade Europeia e do Guia Britânico de Boas 
Práticas, que aconselha valores de tensões entre 60 e 80kV.

Os valores mínimos, médios e máximos de tempo de exposição e carga (mAs) utilizados nos 
exames, dentro de cada faixa etária em que os pacientes foram agrupados, são apresentados, na 
tabela 2 e nas Figura 3 e 4, respectivamente.
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Tabela 2. Valores mínimos, médios e máximos de tempos de exposição (ms) e carga (mAs) 
aplicados nos exames.

Exame PA/AP Exame de Perfil 
Parâmetro Valores 0-1 anos 1-5 anos 5-10 anos 1-5 anos 5-10 anos
Tempo de 
Exposição 

(ms)

Médios 5,05 5,39 5,76 7 9,65

Min-Max 4 - 7,68 4 - 12,6 5 - 8 5 - 12,6 5 - 12,6

Exame PA/AP Exame de Perfil 
Carga 
(mAs)

Médios 2,53 2,69 2,88 3,5 4,83
Min-Max 2 - 3,84 2 - 6,3 2,5 - 4 2,5 - 6,3 2,5 - 6,3

  
                                            a)                                                                                      b) 

 
Figura 3. Valores de tempo de exposição (ms) aplicados durante os exames com projeção:

a) PA/AP e b) perfil.

Segundo a publicação da CE, o critério de boas práticas relacionado ao tempo de exposição para  
exames de tórax de AP/PA em crianças é de 20ms e, para recém-nascidos, um tempo menor que 
4ms. A publicação britânica não especifica valores de tempo de exposição. Apenas estabelece 
valores de carga (mAs) mais adequados para tais exames. Assim, sugere  a aplicação de valores 
de cargas que variam entre 2 a 3,5 mAs em pacientes menores de 15 anos para exames de tórax 
AP/PA e de 4 e 8 mAs para exames de tórax lateral.

A análise dos dados mostra que, apenas no caso dos pacientes com idades menores que 1 ano, o
tempo de exposição foi maior do que o recomendado para as boas práticas  radiológicas pela CE. 
Todos o exames realizados com projeção perfil foram executados com valores de tempos de 
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exposição como recomenda a publicação europeia.

  
a)                                                                              b)

Figura 4. Valores de cargas (mAs) aplicados durante os exames com projeção: a) PA/AP e 
b) perfil.

Quanto aos valores de carga (mAs) aplicados, a maioria dos exames analisados foram executados 
com carga dentro do recomendado pela publicação britânica. Nos exames com projeção PA/AP, 
que representam a maior parte dos exames coletados, poucos exames tiveram cargas de trabalho 
fora do limite aconselhado, com valores superiores ao recomendado, representando apenas 8,4% 
dos exames coletados, considerando os exames de todas as três faixas etárias selecionadas. Já nos 
exames em norma perfil, fenômeno oposto foi observado, em que, analisando os exames 
agrupados na faixa dos pacientes com idades de 1 a 5 anos, 71% dos exames tiveram valores de 
cargas inferiores ao aconselhado. Vale ressaltar que a seleção dos valores de cargas utilizados é 
relativa, uma vez que sua escolha depende do rendimento do tubo de raios-X. A utilização de 
maiores valores de cargas pode refletir o baixo rendimento do aparelho de raios-X, ou vice e 
versa. Todavia, o aumento da carga (mAs) significa aumento da dose-paciente, enquanto que 
valores baixos de mAs implicam em radiografias com baixa qualidade de imagem, o que pode 
levar a repetição do exame por técnica inadequada.
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3.3 KERMA AR NA SUPERFÍCIE DE ENTRADA (Ka,e) e produto KERMA AR-ÁREA 
(Pk,a)

Os valores de Ka,e estimados para os pacientes distribuídos nas três faixas etárias são 
apresentados na Figura 5. A tabela 3 apresenta os valores mínimos, médios e máximos de Ka,e 
estimados para estes exames, bem como níveis de referências (DRLs) de doses recomendados 
pela Comunidade Europeia e pelo Guia Britânico.

Tabela 3. Valores mínimos, médios e máximos de Ka,e estimados nos exames e valores de 
DRLs recomendados pela CE [8] e por COOK, et al [4].

Exame PA/AP Exame de Perfil 
Valores 0-1 anos 1-5 anos 5-10 anos 1-5 anos 5-10 anos

�������	
� Médios 94,91 113,66 96,68 167,02 207,06
Min-Max 48 - 141,3 51,7 - 317 69 - 161 65,7 - 317 75- 375,2

DRLs 
��	
�

CE, 1996 80 100 200 200 -
COOK, el al 20 30 40 80 80

  
                                            a)                                                                                       b) 

 
Figura 5. Valores de kerma ar na superfície da pele (μGy) aplicados durante os exames 

com projeção: a) PA/AP e b) perfil.
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A análise dos resultados mostrados na Figura 5 mostra que o valor de terceiro quartil do Ka,e

obtido para pacientes de 0 a 1 ano é de 115 �Gy, que é maior do que o valor de 80 �Gy
recomendado nas boas práticas da CE. No caso de pacientes de 1 a 5 anos, o valor de terceiro 
quartil de Ka,e é de 125 �Gy, sendo 25% maior que o valor recomendado pela CE. No caso dos 
pacientes de 5 a 10 anos, o valor encontrado é de 100�Gy, que está dentro da faixa do valor 
recomendado pela CE. Os resultados mostram que os parâmetros de irradiação  adotados para os 
exames de tórax em pacientes recém nascidos e até 5 anos não estão otimizados. Uma explicação 
para valores Ka,e altos, principalmente nos exames de recém-nascidos, é, novamente, o uso 
indiscriminado da grade anti-espalhamento. Este dispositivo, além de obrigar o técnico a 
aumentar os valores de tensão utilizados, o que indiretamente aumenta a intensidade de 
irradiação do paciente pelo aumento do número de elétrons coletados no tubo de raios-X, faz 
com que altos valores de tempos de exposição sejam selecionados. O aumento de carga (mAs), 
portanto, faz com que a dose na entrada da pele dos pacientes também aumente.

Uma segunda grandeza dosimétrica analisada neste estudo é o produto kerma ar-área (PK,A), que 
leva em consideração o tamanho do campo de irradiação utilizado no exame. Os valores de áreas 
do campo de irradiação e de PK,A estimados para os pacientes, distribuídos nas três faixas etárias, 
são apresentados na Figura 6. A tabela 4 apresenta os valores mínimos, médios e máximos de 
PK,A estimados para estes exames, bem como níveis de referências de doses. Apenas o Guia 
Britânico estabelece níveis de referências de doses para o PK,A.

Tabela 4. Valores mínimos, médios e máximos de áreas do campo de irradiação dos 
pacientes,  valores de Pk,a estimados e de DRLs recomendados por COOK, et al [4].

Exame PA/AP Exame de Perfil 
Valores 0-1 anos 1-5 anos 5-10 anos 1-5 anos 5-10 anos

Área do 
campo de 

irradiação na 
pele dos
pacientes

(cm2)

Médios 394 759 879 851 692

Min-Max 209-685 228-2299 500-1399 501-1962 416-1281

Pk,a 
(mGy.cm2)

Médios 29,21 62,16 66,46 102,14 113,70
Min-Max 11,9 - 58,4 17 - 192,3 30,4 - 136,2 33 - 204,7 31,3 - 247,7

DRLs 
(mGy.cm2) COOK, et al 3 5 16 23 23
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a)                        b)

Figura 6. Valores de produto kerma ar-área (mGy.cm2) aplicados durante os exames com 
projeção: a) PA/AP e b) perfil.

Os valores relativamente altos de PK,A encontrados, superiores ao recomendado por COOK et al 
(2006), podem ser explicados tanto pela falta de otimização dos parâmetros de técnica 
radiográfica empregados nos exames, como pela colimação inadequada do campo de irradiação 
dos pacientes por parte dos técnicos de radiologia. Uma prática comum entre os técnicos do
hospital é a irradiação de áreas maiores do corpo dos pacientes do que as necessárias ou 
recomendadas para o procedimento, como garantia do sucesso do exame. Assim, áreas fora de 
interesse para diagnóstico são irradiadas e, no caso específico dos exames de tórax, aumenta a 
dose em áreas nobres ou órgãos radiossensíveis como tireoide e gônadas. Isso explica a 
acentuada discrepância entre os valores de PK,A encontrados em relação aos valores sugeridos 
pelo Guia Britânico de Boas Práticas. A Figura 7a mostra a imagem do posicionamento de uma 
paciente de 1 ano e meio, em que o campo luminoso do equipamento já indica a colimação 
inadequada, e a figura 7b mostra a imagem de uma radiografia realizada com paciente recém 
nascido, demonstrando a inadequação da colimação do campo de radiação

a)                                                             b)
Figura 7. Foto de radiografia de tórax em projeção AP de um recém-nascido, mostrando a 

falta de colimação.
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A tabela 5 mostra a comparação dos resultados de Ka,e e PK,A encontrados neste trabalho com 
outros da literatura. Observa-se pelos resultados que os valores de Ka,e e PK,A obtidos neste 
estudo para pacientes na faixa etária de 0 a 1 ano e de 1 a 5 anos estão mais elevados do que os 
encontrados em Belo Horizonte no trabalho de Lacerda [9] e no de KYRIOU et al. [10] e
similares aos encontrados por  CHAPPLE et al. [11].

Tabela 5. Comparação dos valores de Ka,e (�Gy ) e de PK,A (mGy.cm2) com os resultados 
encontrados na literatura.

Exame PA/AP Exame de Perfil 
Valores 0-1 anos 1-5 anos 5-10 anos 1-5 anos 5-10 anos

Ka,e 
��	
�

Hospital de 
Estudo

Médios 94,91 113,66 96,68 167,02 207,06
Min-Max 48 - 141,3 51,7 - 317 69 - 161 65,7 - 317 75- 375,2

LACERDA 
(2007)

Médios 42 45 52 82 103
Min-Max 20 - 97 21 - 99 26 - 103 23 - 145 52 - 202

KYRIOU et 
al. (1996) 

Médios 60 70 70 NI NI 
Min-Max NI NI NI NI NI 

PK,A
(mGy.cm2)

Hospital de 
Estudo

Médios 29,21 62,16 66,46 102,14 113,70

Min-Max 11,9 - 58,4 17 - 192,3 30,4 - 136,2 33 - 204,7 31,3 - 247,7
LACERDA 

(2007)
Médios 13 19 29 NI NI 

Min-Max 8 - 20 10 - 32 24 - 37 NI NI 
KYRIOU et 
al. (1996) 

Médios 18 25 34 NI NI 
Min-Max 3 - 57 8 - 110 14 - 95  NI NI 

CHAPPLE et 
al (1992) 

Médios 32 47 69 NI NI 
Min-Max 10 - 80 20 - 180 20 - 150 NI NI 

NI. Não informado.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que os parâmetros de irradiação utilizados para os exames de tórax PA/AP em 
pacientes recém-nascidos e de 1 a 5 anos não estão otimizados, resultando em valores de Ka,e
maiores do que os recomendados para as boas práticas pela Comunidade Europeia. Observou-se 
também que a análise dos valores de PK,A permite melhor avaliação das doses nos pacientes, pois 
leva em consideração as dimensões do campo de radiação. Neste sentido, pode-se concluir, pelos 
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dados coletados , que o PK,A para pacientes de 1 a 5 anos foi similar ao dos pacientes de 5 a 10. 
Considerando as dimensões dos pacientes destas idades, verifica-se que a colimação em 
pacientes de 1 a 5 anos não está otimizada.
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