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Resumo: Foram estudadas radiografias de tórax de neonatos sendo analisadas 3 variáveis: 
colimação, posicionamento e artefatos. Esse estudo é um piloto para a elaboração de um modelo de 
boas práticas radiológicas, que está em fase de desenvolvimento. O índice de radiografias analisadas 
consideradas inadequadas é bem expressivo, o que mostra a necessidade de um modelo que venha 
a fazer parte de um programa de otimização para exposições médicas. 
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Abstract: Neonatal chest radiographs were evaluated and 3 variables were analyzed: collimation, 
positioning and presence of artifacts. This study is a pilot for develop a model of good practices in 
radiology, which is in development phase. The index of analyzed radiographs considered inadequate 
is expressive and it shows the need for a model that may be part of an optimization program to 
medical exposures. 
Keywords: radiation protection, radiology.  

 

Introdução: Durante todo o ano de 2015, as radiografias de tórax de pacientes neonatais foram 
responsáveis por 56,35% de todas as radiografias de neonatos realizadas no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre. Um modelo de boas práticas radiológicas voltado para a proteção radiológica desses 
pacientes e a qualidade do exame está em fase de desenvolvimento. A fase inicial do modelo está 
apresentada neste trabalho. Deseja-se estabelecer futuramente um modelo amplo, com mais 
variáveis, que sirva para a capacitação profissional, otimização da técnica radiológica, proteção do 
paciente e promover melhorias na qualidade do exame.  

Método: Este modelo propõe uma revisão de aspectos básicos para radiografia neonatal, que 
promovem a proteção radiológica do paciente em conjunto com a qualidade técnica básica para o 
diagnóstico médico. Esse modelo está baseado nas recomendações da Comissão Europeia [1]. 
 Foram analisadas 145 imagens de radiografias de tórax de pacientes neonatais sob os 
aspectos de colimação, posicionamento e presença de artefatos, conforme descritos a seguir. Esse 
ensaio preliminar foi feito para elucidar a necessidade de estabelecer um modelo de boas práticas 
radiológicas.  

Os aspectos básicos de verificação da qualidade da imagem e da proteção radiológica do 
paciente neonatal considerados nesse modelo, bem como os critérios para classificar as radiografias 
como “adequadas” ou “inadequadas”, são: 

 Colimação 
Segundo a Comissão Europeia, o tamanho inapropriado do campo de radiação é a falha mais 

relevante nas técnicas radiográficas pediátricas. A principal preocupação que se deve ter com um 
campo de exposição inadequado é a irradiação de partes do corpo do paciente que não são 
relevantes para o diagnóstico médico. Uma colimação inadequada aumenta a dose do paciente e a 
quantidade de radiação espalhada, podendo afetar a resolução da imagem. 
 O Guia da Comissão Europeia recomenda que o campo máximo de exposição em 
radiografias neonatais contemple a região anatômica de interesse com no máximo 1 cm fora dessa 
região em cada lateral. A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) reforça que o feixe deve 
ser cuidadosamente colimado à área de interesse, excluindo demais regiões, especialmente as 
gônadas, tireoide e olhos [2]. Radiografias nas quais o limite de 1 cm recomendado pela Comissão 
não foi respeitado são consideradas inadequadas quanto a colimação.  

Uma colimação adequada está diretamente relacionada à proteção do paciente. O indivíduo 
que contém o paciente neonatal para o exame também se beneficia com a prática da colimação 
adequada, pois evita que tenha parte de suas mãos irradiadas sem necessidade. 

 Posicionamento 
 O paciente neonatal deve ser posicionado cuidadosamente para garantir a melhor imagem.  
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A precisão no posicionamento é indispensável e importante para que o feixe de raios x possa ser 
corretamente centrado sobre o recém-nascido [3]. Uma centralização inadequada do feixe pode 
ocasionar alargamento e distorção da imagem, o que pode acarretar diagnósticos equivocados [4]. O 
posicionamento correto também evita a assimetria de estruturas ósseas ocasionada pela rotação do 
paciente. 
 Nesse estudo, as radiografias classificadas como inadequadas quanto ao posicionamento são 
aquelas onde foi constatada a projeção acumulada das costelas e/ou assimetria de estruturas 
ósseas. 
 O posicionamento adequado do paciente, indiretamente, é uma questão de proteção 
radiológica. Uma vez que o paciente esteja mal posicionado, de forma que as imagens das regiões de 
interesse para o diagnóstico estejam duvidosas, pode ocorrer que o médico solicite novo exame, 
fazendo com que o paciente torne a ser irradiado. 

 Presença de artefatos 
A presença de artefatos nos exames de diagnóstico por imagem é sempre indesejável, pois 

pode obstruir a visualização de regiões importantes ou induzir o diagnóstico de uma lesão inexistente. 
Os elementos classificados como artefatos nas imagens avaliadas são manchas, tubos (exceto tubo 
respiratório e sondas) e eletrodos para monitorização cardíaca. 

Resultados: O ensaio com a análise de 145 radiografias de tórax de pacientes neonatais 
resultou em 2 colimações adequadas, 60 posicionamentos adequados e 41 radiografias com 
presença de artefatos. Em 42 imagens também foi possível observar parte das mãos do indivíduo que 
conteve o paciente. Apenas 2 das imagens foram consideradas adequadas nos três aspectos 
avaliados. Um exemplo de radiografia de tórax com irregularidades está na Fig. 1.  

 

Figura 1: Radiografia de tórax de paciente neonatal. Projeção AP. 

A região anatômica de interesse do exame está contida no tracejado amarelo. No canto 
superior direito pode ser observada a mão do indivíduo. Nota-se que se a colimação tivesse sido feita 
corretamente, a mão do indivíduo não seria irradiada pelo feixe primário. Esse caso é um exemplo de 
que a colimação é uma questão de proteção radiológica do paciente e também do indivíduo que 
auxilia a execução do exame. O posicionamento do paciente nessa imagem não é ideal, mas é 
satisfatório e poderia ser aperfeiçoado para evitar a assimetria das costelas, que revela um 
posicionamento levemente obliquado, indesejável em uma incidência anteroposterior.  

Discussão e Conclusões: Em exames de radiografia, não é raro encontrar inconformidades como 
irradiação de áreas do corpo que não são relevantes para o diagnóstico do paciente. Uma técnica 
simples como diminuir o campo de exposição diminui a dose do paciente sem prejudicar a qualidade 
radiográfica e, portanto, deve ser incentivada.  

O ensaio confirmou que é favorável trabalhar no desenvolvimento de um modelo de boas 
práticas radiológicas para que sirva como uma ferramenta para a capacitação profissional e a 
proteção radiológica. Uma análise de imagens será feita em larga escala e mais variáveis serão 
consideradas no modelo, que ainda está em processo de construção. 
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