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Resumo: O objetivo deste estudo é apresentar uma estimativa da dose efetiva recebida por 
pacientes recém-nascidos internados em UTI Neonatal e submetidos a exames radiográficos do tórax 
na projeção AP. Inicialmente, foram acompanhados os exames de raios X do tórax realizados nos 
pacientes recém-nascidos e posteriormente, simulados em um objeto simulador de recém-nascido. 
Os valores de ESAK obtidos por meio de TLDs foram utilizados para o cálculo da dose efetiva, obtida 
em cada exame, através do software Caldose_X. Os valores estimados para a dose efetiva nos 
exames simulados neste estudo variam de 2,3µSv a 10,7µSv. Os resultados alcançados são, em 
geral, inferiores aos resultados apresentados por estudos semelhantes realizados anteriormente. 
Palavras-chave: raios X, unidade de terapia intensiva neonatal, dosimetria pediátrica, dose efetiva. 

 

Abstract: The aim of this study is to present an estimate of the effective dose received by newborn 
patients hospitalized in NICU and subjected to X-ray examinations of the chest in the AP projection.  
Initially, were followed examinations chest X-rays performed on newborn patients and subsequently, 
simulated in a newborn simulator object. The ESAK values obtained by TLDs were used to calculate 
the effective dose obtained at each examination by Caldose_X software. The estimated values for the 
effective dose in the simulated exams in this study range from 2,3μSv the 10,7μSv. The results 
achieved are, generally, inferior to those reported for similar previous studies. 
Keywords: X-rays, neonatal intensive care unit, pediatric dosimetry, effective dose. 

 

Introdução: A radiografia do tórax na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal é um dos 
principais exames que auxiliam o diagnóstico médico e o acompanhamento do paciente durante o 
período de internação. Este estudo tem como objetivo apresentar resultados preliminares obtidos 
através de simulação computacional para um cálculo estimado da dose efetiva, a partir de 
radiografias torácicas realizadas em pacientes internados em UTI Neonatal. Para uma irradiação não 
uniforme a dose efetiva se destina a fornecer uma estimativa da dose uniforme correspondente a todo 
o organismo que poderia resultar em efeitos estocásticos [1]. E durante uma complexa e prolongada 
hospitalização estes pacientes costumam ser expostos a vários exames envolvendo radiação 
ionizante [2]. Sendo assim, frequentemente, o recém-nascido internado em UTI Neonatal tem várias 
partes do seu corpo expostas à radiação como: tireoide, gônadas e medula óssea que são alguns dos 
órgãos diretamente irradiados levando ao aumento dos efeitos deletérios relacionados à radiação [3]. 

 
Material e Métodos: Inicialmente, foi acompanhada a realização dos exames radiográficos do tórax, 
na projeção AP (antero-posterior), realizados em diferentes pacientes neonatos internados na UTI 
Neonatal de um hospital pediátrico de alta complexidade, em Curitiba. Foram registrados os valores 
de kVp (tensão), mAs (corrente) e DFD (Distância Foco-Detector) para todos os exames. As técnicas 
radiográficas e as DFDs, mais comumente utilizadas para os exames no setor, foram reproduzidas 
em um objeto simulador de recém-nascido posicionado dentro de uma incubadora, em decúbito 
dorsal e com os braços elevados. Em seguida, foi obtido o valor do ESAK (kerma-ar na Superfície de 
Entrada da Pele) para cada exposição simulada, através do uso de TLDs (Dosímetros 
Termoluminescentes), os quais foram calibrados com a mesma faixa de energia a que foram 
expostos, posicionados na região torácica do objeto simulador.  As simulações foram executadas com 
o mesmo equipamento de raios X móvel utilizado no setor em estudo. O ESAK obtido, as técnicas 
radiográficas simuladas e as DFDs, possibilitaram o cálculo da dose efetiva através do software 
Caldose_X, o qual é baseado no método de Monte Carlo. Os valores de ESAK obtidos são 
apresentados na tabela 1, conforme técnicas radiográficas e DFD aplicados.  
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Tabela 1 - Valores de ESAK conforme técnicas radiográficas e DFD aplicados. 

Tensão e Corrente DFD(cm) ESAK(mGy) 

48kVp e 1,6mAs 50 0,048 

 60 0,041 

 70 0,019 

52kVp e 2,5mAs 50 0,058 

 60 0,038 

  70 0,012 

55kVp e 2,5mAs 50 0,061 

  60 0,042 

 70 0,019 

 

Resultados: O maior valor estimado para a dose efetiva neste estudo foi igual a 10,7µSv, enquanto o 
menor valor estimado foi igual a 2,3µSv. Em ambos os resultados a incerteza registrada foi inferior a 
0,1%. Apesar de não ser objeto de discussão do presente estudo, vale registrar que os valores de 
ESAK obtidos para um único exame radiográfico do tórax foram inferiores aos níveis de referência de 
dose internacionais. 

Discussão e Conclusões: Não há níveis de referência de dose estabelecidos especificamente para 
dose efetiva em recém-nascidos. Então, os valores de dose efetiva estimados e registrados neste 
estudo podem ser comparados com os resultados obtidos por estudos semelhantes também 
realizados com pacientes neonatos. A tabela 2 apresenta os resultados obtidos em outros estudos, 
em comparação com os resultados obtidos no presente estudo cujos valores de dose efetiva 
encontrados são, em geral, inferiores aos demais. O estudo publicado por Alzimami e Sulieman et al. 
[4] é também objeto de comparação para este estudo já que considera as regiões de tórax e abdome 
irradiadas em um mesmo exame, o que frequentemente pode acontecer nos exames radiográficos do 
tórax realizados em UTI Neonatal devido a fatores relacionados a inadequada colimação da região a 
ser irradiada, por exemplo. E as simulações realizadas para o presente estudo foram rigorosamente 
colimadas para a região anatômica especificamente estudada. 

Tabela 2 – Comparação dos valores de dose efetiva obtidos entre o presente estudo e outros estudos semelhantes. 

Presente estudo                   10,7µSv       

Alzimami e Sulieman et al. [4]                  *20,0µSv  

Ma e Elbakri et al. [5]                   21,2µSv 

Sulieman e Vlychou et al. [6]                     9,8µSv 

Datz e Ben-Shlomo et al. [2]                   60,0µSv 

Donadieu e Zeghnoun et al. [7]                   13,3µSv 

                        *Tórax e abdome. 
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