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RESUMO 

 

PIANTINI, F. Avaliação da Dose de Entrada na Pele em Pacientes Pediátricos 
Submetidos a Exames Radiográficos do Tórax. Faculdades Pequeno Príncipe 
[MESTRADO]. pp. 1-102. 2016. 
 

O objetivo deste estudo foi estimar o kerma no ar incidente (Ka,i) em exames 
radiográficos do tórax nas projeções ântero-posterior/póstero-anterior (AP/PA) e 
lateral (LAT) em um dos maiores hospitais pediátricos do Brasil. Os resultados da 
dosimetria foram obtidos com a análise detalhada das características dos pacientes 
e das técnicas radiográficas utilizadas nos exames. A amostra de 225 pacientes 
pediátricos (119 do sexo masculino e 106 do sexo feminino) contemplou 389 
exposições radiográficas (200 projeções AP/PA e 189 LAT). A espessura do 
paciente foi correlacionada com idade, altura e peso com incerteza de ~20-30%. 
Uma ligeira correlação entre a dose do paciente e a espessura mostra uma 
diferença de até 4 vezes na dose para pacientes com a mesma espessura. É 
possível manter o nível de dose, através de técnicas radiográficas apropriadas, entre 
50 e 100 µGy para o exame na projeção lateral e entre 40 e 80 µGy para projeção 
AP/PA. Os dados mostram que os valores de dose são inferiores aos recomendados 
pelos principais guias de boas práticas europeus. 
  
Palavras-chave: Radiografia de tórax pediátrica. Dosimetria. Características 
antropométricas dos pacientes. 
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ABSTRACT 

 

 
The aim of this work was to estimate the incident air kerma of lateral (LAT) and 
anterior–posterior (AP) together with posterior–anterior (PA) projection chest X-ray 
examinations in one of the largest pediatric hospitals in Brazil. Dosimetric results are 
accompanied with the detailed analysis of patient characteristics and radiographer 
strategy. The examinations of 225 (119 male and 106 female) patients were studied 
and 389 X-ray examinations (200 AP/PA projections and 189 LAT projections) of 
pediatric patients were acquired. Patient thickness can be restored from age, height 
or weight with the uncertainty of ~20-30%. Very slight correlation between the patient 
dose and thickness was observed with the difference in dose for patients of the same 
thickness reaching 4 times. By standardization of radiological protocols, it should be 

possible to keep dose within the intervals 50-100 Gy for LAT projection and 40-

80 Gy for AP/PA projection. The dose values are lower than those recommended by 
major European guidelines to good practice. 
 
Keywords: Paediatric chest radiography. Dosimetry. Patient anthropometric 
characteristics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com uma estimativa realizada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), nos 50% dos exames realizados em radiodiagnóstico, dentre todas as 

modalidades, encontram-se os procedimentos radiográficos do tórax, representando 

um método indispensável no diagnóstico de diversas patologias (WHO, 1987). 

Por conta dos constantes avanços científicos e tecnológicos, no que se 

refere ao diagnóstico por imagem, o uso das técnicas radiográficas é cada vez mais 

crescente em análises e investigações clínicas dos pacientes (LACERDA, 2007). 

Entretanto, a utilização da radiação para fins diagnósticos representa a principal 

fonte artificial de radiação ionizante a que o ser humano está exposto. A exposição 

de qualquer tecido ou órgão, alguns mais susceptíveis a alterações, pode gerar 

elevado risco futuro com relação à saúde em geral (IAEA, 2013). 

A radiação ionizante, quando exerce interação com as moléculas e estrutura 

celular do organismo, deposita sua energia, causando efeitos que podem ser 

comprometedores à saúde de quem está sujeito à exposição, conforme Hall (2006). 

Essa informação revela a necessidade constante de se aprimorar o conhecimento 

sobre os efeitos que a radiação possa causar e, deste modo, utilizá-la de forma 

segura e otimizada. 

A preocupação com a exposição dos pacientes em exames radiológicos tem 

crescido, junto com o aumento da realização desses procedimentos, tendo em vista 

que grande parte dos indivíduos expostos apresentará expectativa de vida longa, 

podendo chegar a aproximadamente 70 ou 80 anos após o procedimento 

(CHAPPLE, 2008). 

O exame radiográfico representa um grande suporte no acompanhamento e 

diagnóstico dos pacientes, especialmente os pediátricos. Contudo, é imprescindível 

avaliar a real necessidade de exposição do paciente pediátrico, devido a essa faixa 

etária apresentar maior risco aos efeitos prejudiciais da radiação ionizante, 

compar/ada a pacientes adultos. 

É primordial assegurar os requisitos mínimos de proteção radiológica aos 

pacientes, aos profissionais e ao público em geral, justificando que nenhuma prática 

deve ser realizada, a menos que produza suficiente benefício para um indivíduo ou 

para a sociedade, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado. A 
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dose deve ser otimizada de tal forma que seja tão baixa quanto razoavelmente 

exequível. O princípio ALARA (do inglês As Low As Reasonably Achievable) 

recomenda que todas as exposições à radiação sejam mantidas a níveis tão baixos 

quanto possíveis, sem prejudicar a qualidade do exame radiográfico. 

Deve ser produzida uma imagem de boa definição e com a menor dose 

possível para o paciente, compatível com um diagnóstico adequado. É primordial 

que as práticas que dão origem a exposições radiológicas na saúde sejam efetuadas 

dentro dos princípios de proteção radiológica: Otimização, Justificativa e Limitação 

da Dose Individual (CNEN, 2004). 

A otimização da prática é imprescindível para a obtenção de imagens 

radiográficas com qualidade, ou seja, que apresentem o máximo de detalhes, 

proporcionando o correto diagnóstico, porém com o mínimo de exposição ao 

paciente. 

Conforme cita a Comissão Europeia (CE, 1996), a otimização pode ser 

alcançada se os seguintes parâmetros forem observados e realizados 

adequadamente: testes e ajustes nos equipamentos; correto posicionamento e 

imobilização (se necessária) do paciente; utilização de vestimentas plumbíferas em 

áreas próximas ao campo de radiação; escolha da combinação tela-filme adequada; 

número de exposições por exame; condições do negatoscópio, entre outros. 

O princípio da otimização também está diretamente relacionado com a 

implementação de um Programa de Controle e Garantia da Qualidade (PCGQ), que 

tem o propósito de obter imagens com doses tão baixas quanto razoavelmente 

exequíveis. 

O PCGQ deve estar presente em cada etapa do procedimento radiográfico, 

desde o momento em que o paciente agenda o seu exame, durante sua realização, 

interpretação das informações obtidas e transmissão ao médico solicitante (SEFM, 

2002). 

A justificativa da prática pode ser entendida como a necessidade de verificar 

se o resultado almejado poderá ser obtido ou não por outros métodos diagnósticos 

que não envolvam o uso da radiação ionizante, diminuindo os riscos associados a 

dose absorvida pelo paciente. A implementação deste princípio, compete aos 

médicos responsáveis pela solicitação do exame. 

No que se refere à Limitação da Dose Individual, publicações da ICRP não 

definem, nem recomendam aplicações de limites de dose ao paciente irradiado, mas 
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chamam a atenção para o uso de níveis de referência de dose (NRD) em 

radiodiagnóstico (OLIVEIRA, et al., 2008). As diretrizes europeias e os estudos 

realizados pela ICRP, para níveis de referência, são os mais atuais protocolos 

destinados a garantia da proteção radiológica e qualidade das imagens médicas. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

As exposições radiológicas são fundamentais para o avanço da medicina, 

bem como para um correto diagnóstico e qualidade de tratamento. Entretanto, é 

indispensável uma adequada avaliação da necessidade de realizar um procedimento 

radiográfico, uma vez que, por envolver o uso da radiação ionizante, esta técnica 

demanda doses de radiação para o paciente (LACERDA, 2007). 

Trabalhos têm sido publicados mostrando grande preocupação com a 

otimização de todo o procedimento radiográfico (KHOURY, et al., 2002; AZEVEDO, 

et al., 2003; MOHAMADAIN, et al., 2004, PORTO et al., 2014). A monitoração e o 

controle das doses recebidas, usando‐se dosímetros ou outras técnicas, são uma 

forma de detectar possíveis falhas no procedimento radiográfico e pode apontar 

medidas necessárias à otimização da proteção radiológica (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1998). 

No Brasil, a dose para os pacientes não é, infelizmente, considerada como 

um fator importante de otimização da proteção em muitos departamentos 

hospitalares. O mais importante parâmetro considerado é a qualidade de imagem. 

Esta filosofia deveria ser mudada por um método que não considerasse apenas uma 

adequada qualidade de imagem para diagnósticos em radiografias, atestados por 

radiologistas, mas, também a dose entregue ao paciente (MOHAMADAIN, et al., 

2004). 

Um número cada vez maior de médicos pediatras vem se apoiando em 

laudos oriundos de procedimentos radiográficos para o diagnóstico correto de 

crianças acometidas das mais diversas patologias (CHAPPLE, 2008). Contudo, é 

preciso rever a real necessidade da realização de exames radiológicos, tendo em 

vista que os pacientes pediátricos representam a faixa etária que tende a apresentar 

os maiores riscos de efeitos deletérios da radiação ionizante. 
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A implementação de metodologias práticas e passíveis de serem adotadas 

possibilita a realização de levantamentos dosimétricos em larga escala, além de 

auxiliar no desenvolvimento da garantia de qualidade dentro dos serviços de 

radiologia. Com isso, é imprescindível a necessidade de assegurar as condições 

mínimas exigidas para a proteção radiológica, tanto dos pacientes, quanto dos 

profissionais e o público em geral, bem como garantir a qualidade dos serviços 

radiológicos prestados aos pacientes pediátricos. 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Descrição geral do objetivo principal 

 

 

O presente estudo tem como objetivo geral a avaliação das práticas de raios 

X e do perfil dos pacientes pediátricos submetidos a exames radiográficos do tórax. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Esta pesquisa tem como principais finalidades: 

 Investigar o perfil de pacientes que são submetidos a exames 

radiográficos do tórax AP/PA (Ântero-Posterior / Póstero-Anterior) e perfil através da 

coleta de dados clínicos como idade, altura, peso e espessura; 

 Estudar a correlação da idade, altura, peso e parâmetros técnicos dos 

exames com a espessura dos pacientes; 

 Avaliar a dose de entrada na pele de pacientes pediátricos nos 

procedimentos radiográficos do tórax através de medidas de rendimento dos 

equipamentos de raios X; 

 Os valores de dose encontrados no estudo serão comparados com 

aqueles apresentados na literatura e com os níveis de referência de dose 

preconizados em protocolos internacionais.  
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação está organizada em 6 capítulos, de acordo como se 

especifica a seguir. 

Como já visto neste capítulo, dois subtítulos são os objetivos da pesquisa. 

Considerações especiais são feitas quanto a observação criteriosa do princípio 

ALARA, com relação a exames radiológicos prescritos para crianças e adolescentes. 

No capítulo 2 faz-se uma revisão bibliográfica da literatura sobre os diversos 

conceitos que envolvem a pesquisa. 

No capítulo 3 apresentam-se as considerações gerais sobre os conceitos de 

otimização e proteção radiológica, aspectos dos exames radiográficos do tórax, 

dosimetria em radiodiagnóstico e diretrizes de qualidade radiológica e dose em 

pediatria. 

No capítulo 4 descreve-se, em detalhes, o desenvolvimento da metodologia 

para a obtenção dos resultados desejados e alcançados a partir desta pesquisa. 

O capítulo 5 contém os resultados obtidos através dos métodos de trabalho 

utilizados, bem como o tratamento estatístico dos dados e a discussão dos mesmos. 

E, finalmente, o capítulo 6 relata as conclusões do trabalho e as propostas 

para trabalhos futuros, que poderão ser efetuados com base nos assuntos 

estudados dentro da área da dosimetria pediátrica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

No Brasil, diversos estudos têm demonstrado a necessidade de medidas de 

dose em instalações radiológicas, como por exemplo em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Recife e Curitiba (OLIVEIRA, 2003; MOHAMADAIN et al., 2004; 

FREITAS, 2005; LUNELLI, 2006; AZEVEDO et al., 2006; LACERDA, 2007; 

KHOURY, 2009; PORTO et al., 2014). Além desses estudos, vários levantamentos 

de doses em pacientes têm sido realizados ao redor do mundo, mostrando uma 

considerável variação em exames realizados em diferentes instalações e até na 

mesma instalação (SHRIMPTON et. al., 1986; RUIZ et al., 1991; GALLINI, et al., 

1992; KYRIOU, et al., 1996; GOGOS, et al., 2003). Alguns foram dirigidos para 

avaliações dosimétricas em pacientes pediátricos (RUIZ et. al., 1991; CHAPPLE et 

al., 2008; COOK et. al., 2006; SULLIMAN, 2013). As pesquisas têm servido para 

traçar um perfil das atuais condições dos serviços prestados à população. 

Os resultados dos levantamentos realizados na Europa mostraram diversos 

aspectos importantes acerca dos procedimentos radiográficos pediátricos realizados 

em países europeus (CE, 1996). Uma grande pesquisa realizada por países 

membros da União Europeia levou a Comissão Europeia (CE, 1992) a introduzir 

padrões de procedimentos e níveis de dose pediátricos. 

Muitas vezes, as normas de proteção radiológica deixam de ser seguidas ou 

há a verificação de exposições desnecessariamente elevadas, e que acabam por 

prejudicar a qualidade da imagem e a proporcionar uma dose acima do nível 

necessário ao diagnóstico (AZEVEDO, 2003). Técnicas inadequadas, falta de 

conhecimento dos equipamentos e a não exclusividade dos mesmos para pediatria 

são agravantes constantemente identificados na área de dosimetria pediátrica. 

De acordo com Oliveira et al (2003), em um estudo realizado em pacientes 

pediátricos submetidos a exames de tórax em Recife, no estado de Pernambuco, os 

altos valores de dose de entrada na pele são frutos da utilização de parâmetros 

radiográficos inadequados, principalmente no que se refere ao tempo de exposição. 

A pesquisa aponta que os resultados encontrados relacionados à dose nos 

pacientes estudados são bastantes elevados, comparados aos níveis de referência 

adotados pela Comissão da Comunidade Europeia (CCE). 
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O estudo de Mohamadain (2004) constatou que o parâmetro primordial 

considerado pelos técnicos em radiologia era a qualidade da imagem, não 

importando os meios para obtê-la. Dessa forma, os altos valores de dose 

encontrados estavam associados, em grande parte, aos altos valores de carga 

(mAs) utilizados nos exames. Entretanto, os valores de kerma no ar, na superfície de 

entrada (Ka,e) avaliados foram comparáveis aos encontrados na Suécia, Alemanha, 

Espanha e Itália, além das doses de referência estabelecidas pela Comunidade 

Europeia. 

O estudo dosimétrico de Freitas (2005), realizado em pacientes adultos e 

pediátricos no estado de São Paulo, mostrou que os parâmetros de técnica 

radiográfica empregados nos exames e os valores das doses encontrados 

apresentaram uma grande variação. No entanto, como o número de pacientes 

amostrados foi relativamente pequeno e a variação no biotipo com a idade 

extremamente significativa, as comparações com os dados fornecidos pela literatura 

tiveram um caráter restrito. A Tabela 01 mostra um resumo dos dados levantados 

para pacientes pediátricos com idade inferior a 15 anos. O Ka,e representa a dose de 

entrada na pele, em mGy, recebida pelos pacientes em exames de tórax AP/PA e 

LAT. 

 

Tabela 01 – Doses fornecidas e parâmetros de técnica radiográfica empregados nos exames 
convencionais de raios X em pacientes pediátricos no estado de São Paulo.  

 

Fonte: FREITAS (2005). 
DFF: Distância foco-filme. 

 

Em um levantamento realizado em um hospital público de Curitiba, Lunneli 

(2006) avaliou os níveis de dose de entrada na pele (DEP) em exames de raios X de 

tórax, em crianças com idade entre 0 e 15 anos, utilizando dosímetros 

termoluminescentes (TLDs) e o software DoseCal. Os primeiros dados avaliados 

mostraram doses maiores para os pacientes mais jovens. Com a mudança na 

técnica radiográfica dos exames foi possível observar uma redução nas doses. Após 
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a avaliação de todo o procedimento radiográfico ficou caracterizada a necessidade 

de uma adequação da técnica radiográfica e uma constante otimização de todo o 

procedimento. A Tabela 02 e o gráfico da Figura 01 mostram os resultados de 

redução da DEP antes e depois da mudança na técnica radiográfica. 

 

Tabela 02 – Resultados dos testes de redução da DEP depois da mudança da técnica radiográfica 
por faixa etária. 

Faixa etária (anos) Idade (meses) Massa (kg) Potencial do tubo (kV) Carga (mAs)

   Antes                  Depois   Antes                 Depois

Exames com projeções (AP/PA)

0 a 1 6,7 7,76     51,9                       55,0     3,20                       1,51

1 a 5 33,7 13,36     53,6                       62,5     3,20                       1,57

5 a 10 83,5 21,81     59,4                       65,6     3,20                       1,63

10 a 15 139,4 37,19     59,7                       71,7     3,20                       1,60

Exames com projeção LAT

0 a 1 6,7 7,76     56,1                        59,8    3,20                         1,70

1 a 5 34,9 13,56     60,1                        71,1    3,20                         1,64

5 a 10 84,7 22,77     70,1                        75,1    3,20                         1,64

10 a 15 139,6 35,7     71,5                        83,9    3,20                         1,60  
Fonte: LUNELLI (2006). 

 

Figura 1 Comparação de DEP antes e depois da mudança da técnica radiográfica em exames de 
raios X de tórax para projeções AP/PA. 

 
Fonte: LUNELLI (2006). 

 

Osibote (2006) realizou um levantamento dosimétrico em vários hospitais no 

Estado do Rio de Janeiro. Foram avaliados diversos exames radiográficos, dentre 

eles: raio X de abdômen, coluna cervical, coluna lombar, coluna torácica, tórax, 
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pelve, ombro e crânio, realizados em pacientes adultos e pediátricos. Para a 

realização do estudo, foi utilizado o software DoseCal, que utiliza parâmetros da 

exposição, dados do paciente e o rendimento do tubo de raios X para a estimativa 

da dose de entrada na pele. O autor constatou que grande parte das radiografias 

solicitadas poderiam ser evitadas, especialmente as realizadas para inspecionar 

tubos e cateteres e que devem ser realizados apenas exames justificados. Além 

disso, observou que durante todo o período de realização do trabalho haviam 

inúmeras irregularidades com relação à proteção radiológica dos serviços de 

radiodiagnóstico, sendo as mais frequentes relacionadas à falta de proteção de 

órgãos sensíveis e colimação inadequada. 

Em 2006, Cook et. al. fizeram outro estudo amplo de dose em crianças de 0 

até 15 anos e constataram que pequenas mudanças de técnicas e cuidados na 

proteção radiológica baixam os níveis de dose de forma considerável. O estudo 

publicou um guia similar ao da Comunidade Europeia, com a adição de critérios de 

referência, preparação dos pacientes, instruções práticas, fatores de exposição e 

doses em função da idade (5 faixas etárias). A Tabela 03 apresenta os fatores de 

exposição e os valores de dose de entrada na pele (Ka,e), produto kerma no ar-área 

(PK,A) e dose efetiva (E), por faixa etária proposta pelos autores para exames 

radiográficos do tórax AP/PA e LAT. 

 

Tabela 03 – Fatores de exposição e doses por faixa etária para exames radiográficos pediátricos do 
tórax AP/PA e LAT. 

 

Fonte: COOK (2006). 
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Lacerda (2007) realizou um levantamento das condições de radioproteção e 

das doses recebidas pelos pacientes pediátricos em exames radiográficos 

realizados em instituições de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Foram 

acompanhados os exames de tórax e seios da face em 942 pacientes, enquadrados 

em quatro faixas etárias (de 0 a 1 ano, de 1 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 16 anos). A 

partir dos valores dos rendimentos dos tubos de raios X e dos parâmetros das 

técnicas radiográficas empregadas nos exames, foram estimados os valores de 

Kerma no ar na superfície de entrada e do Produto Kerma no ar-área (PK,A). 

Também foram estimadas as doses nos órgãos mais expostos e a dose efetiva. A 

Figura 02 mostra uma comparação de todos os principais resultados obtidos para os 

pacientes submetidos aos exames de tórax AP/PA, nas quatro faixas etárias, em 

todos os hospitais. 

 

Figura 02 – Distribuição dos valores de Kerma no ar na superfície de entrada estimados para os 
pacientes do levantamento radiográfico de exames de tórax AP/PA. 

 

Fonte: LACERDA (2007). 

 

Oliveira (2008) verificou a produção de imagens com qualidade para o 

diagnóstico com a menor dose ao paciente. A pesquisa foi realizada em um hospital 

público de Curitiba e uma clínica em Cascavel e utilizou TLDs e o software DoseCal 

para as medidas dosimétricas. O estudo mostrou que, exceto para a radiologia 

convencional, as doses apresentaram-se altas nos demais grupos estudados, 

reforçando que o aprimoramento técnico das equipes em radiologia pediátrica é uma 

das melhores maneiras de se obter bons resultados na diminuição da dose. 



23 

 

 

Para Oliveira et. al. (2008), em um outro estudo, a implantação de um PCGQ 

nos serviços de radiodiagnóstico é de extrema importância. Neste estudo, os autores 

desenvolveram uma metodologia para avaliação da qualidade das imagens 

radiográficas e dos níveis de dose em um hospital público de Sergipe. Foi realizado 

um controle das radiografias rejeitadas, determinando o índice de rejeitos, bem 

como as principais causas de rejeição, identificando possíveis aspectos de melhoria. 

Embora não houvesse um PCGQ estabelecido no hospital, os valores médios de 

dose estavam abaixo dos níveis de referência ditados na Portaria 453/1998. 

Entretanto, o estudo mostra que isso não significa que as práticas estejam 

otimizadas, pois a boa prática associa a dose dentro dos limites recomendados a 

uma imagem de qualidade adequada ao diagnóstico, evidenciando-se a 

necessidade de se investir em um PCGQ para que ocorra a redução nos índices de 

rejeição, melhoria da qualidade da imagem e do serviço prestado à comunidade. 

Khoury et. al. (2009) avaliaram o Ka,e em procedimentos adotados em 

exames radiográficos pediátricos do tórax (AP/PA) realizados em um hospital de 

Recife, dois hospitais do Rio de Janeiro e um hospital de Curitiba. A dosimetria foi 

realizada com os parâmetros de exposição e o rendimento do equipamento, 

seguindo as orientações da Comissão Europeia (CE, 1996). As Tabelas 04 e 05 

mostram, respectivamente, os valores dos parâmetros das técnicas radiográficas e 

Ka,e encontrados neste trabalho. 

 

Tabela 04 – Valores de Ka,e para pacientes de 0 a 1 ano. 

Kerma-ar de entrada na pele (µGy)

Min Média Máx

B 88,3 107,8 163,8

C 63,3 109,6 154

D 30,7 71,1 126

Instituições

 

Fonte: KHOURY et. al. (2009). 

 
Tabela 05 – Valores de Ka,e para pacientes de 4 a 6 anos. 

Kerma-ar de entrada na pele (µGy)

Min Média Máx

B 79,5 115,5 236,6

C 61 116,6 216

D 34,5 55,5 123,9

Instituições

 

Fonte: KHOURY et. al. (2009). 
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No estudo de Seidenbusch (2009), os pesquisadores investigaram a dose no 

órgão em pacientes pediátricos submetidos ao exame de raios X de tórax, entre os 

anos de 1976 e 2007. A pesquisa envolveu mais de cem mil amostras e foi realizada 

em um Hospital Universitário de Munique, na Alemanha. O estudo mostrou que a 

colimação do feixe no exame torácico pode reduzir a exposição de órgãos 

localizados na periferia do campo, como tireóide, estômago e parte do fígado, e 

salientou que a alta incidência de procedimentos radiográficos do tórax, em 

pacientes pediátricos, contribui na dose recebida pelos órgãos radiosensíveis. Em 

um outro estudo recente, realizado por Seidenbusch (2015), os pesquisadores 

verificaram os aspectos de proteção radiológica nos exames de tórax, mostrando 

que a correta colimação do feixe, a não utilização de grande anti-difusora, além de 

uma inspiração adequada durante o exame, são aspectos imprescindíveis para uma 

boa qualidade de imagem e correto diagnóstico. 

No estudo de Porto (2010), foram analisados 386 pacientes pediátricos que 

se submeteram ao exame de raios X de tórax, nas projeções AP/PA e perfil. Os 

exames foram realizados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). Para a determinação da dose de entrada na pele foram utilizados 

dosímetros termoluminescentes TLD-100. A dose também foi determinada 

utilizando-se cálculos dosimétricos a partir do rendimento do equipamento de raios 

X. As doses foram avaliadas em dois momentos, sendo que no primeiro os dados 

mostraram doses maiores para os pacientes mais jovens. Após a avaliação de todo 

o procedimento radiográfico e da implementação de mudanças na técnica 

radiográfica, os dados colhidos novamente mostraram que os níveis de dose se 

mantiveram dentro dos níveis recomendados, porém os resultados colhidos 

posteriormente à implementação do programa de otimização mostraram que os 

valores de dose voltaram a subir devido ao aumento de carga (mAs). 

No estudo realizado por Kostova et. al. (2011), foram verificados os aspectos 

das práticas radiológicas e a dose recebida pelos pacientes pediátricos submetidos 

ao exame de raios X de tórax, em três hospitais da Bulgária. Foram calculados o 

Produto Kerma no ar-área e o Kerma no ar na superfície de entrada. O estudo 

revelou grandes variações nos valores estudados devido ao uso de grade anti-

difusora e, principalmente, a colimação insuficiente, sendo que, na grande maioria 

dos exames, não há atenção à dose que é absorvida pelos órgãos radiosensíveis. A 
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pesquisa sugeriu recomendações aos três hospitais de práticas que visam à redução 

de dose para o paciente pediátrico nos exames radiográficos. 

Souza et. al. (2013) revisou o uso da radiografia de tórax em uma unidade 

de tratamento intensivo pediátrico (UTIP), ressaltando a importância da minimização 

das doses em radiologia e a realização de incidências, somente quando necessário, 

destacando os parâmetros para uma boa radiografia pediátrica e os possíveis efeitos 

colaterais dos exames que utilizam radiação ionizante. Concluiu-se que, embora o 

exame radiográfico do tórax seja um instrumento de fundamental importância na 

rotina diária da UTIP, deve haver maior preocupação quanto ao número de 

requisições desse exame por parte do médico assistente, levando-se em conta que 

nenhuma prática radiológica deve ser realizada, a menos que apresente justificativa 

no contexto clínico do paciente, considerando-se os métodos alternativos. 

No Chile, estudos realizados sobre proteção radiológica têm servido para 

mostrar o panorama das exposições dos pacientes pediátricos em cardiologia 

intervencionista. Ubeda et. al. (2013) mostrou os principais avanços do Chile, 

durante os últimos 5 anos, para melhorar a segurança radiológica dos pacientes 

pediátricos, avaliando os parâmetros de dose de radiação e a qualidade de imagem 

na cardiologia intervencionista. Simultaneamente, também avaliou as doses 

recebidas pelos profissionais durante a realização do procedimento. Em 2010, a 

IAEA realizou um curso sobre dosimetria de pacientes, proteção radiológica em 

cardiologia pediátrica, no Hospital Luis Calvo Mackenna, em Santiago. O curso 

contou com a participação de cardiologistas pediátricos, enfermeiros e tecnólogos 

em radiologia e foi desenvolvido por físicos médicos e cardiologistas 

intervencionistas com experiência em equipamentos específicos para cardiologia 

intervencionista pediátrica que abordaram as principais variáveis que determinam as 

doses nos pacientes, bem como os efeitos biológicos das radiações ionizantes e 

estratégias de otimização das práticas radiológicas. Constataram que medidas 

adequadas de proteção radiológica nas salas de cateterismo trazem maior proteção, 

tanto para o paciente, quanto para o profissional que realiza o exame e que o país 

necessita de maior consciência a respeito dos riscos a que se expõem os 

profissionais e pacientes envolvidos na radiologia intervencionista. 

Em um estudo recente de Bunick (2014) em pacientes recém-nascidos, 

internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, foi realizada a 

execução de uma análise dosimétrica através do uso de TLDs. A coleta de dados foi 
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realizada em um Hospital Pediátrico de referência em Curitiba, no estado do Paraná. 

A pesquisa mostrou que, embora os níveis de dose encontrem-se abaixo dos 

valores de referência, os pacientes recém-nascidos na UTI, que permanecem 

próximo ao paciente examinado, recebem uma pequena faixa de contribuição de 

dose durante os exames radiográficos na unidade. 

Filipov (2015) realizou um estudo em um Hospital Pediátrico de grande porte 

em Curitiba, no Paraná. O estudo envolveu a otimização de procedimentos 

radiográficos realizados no âmbito da fluoroscopia e mostrou que, após a 

otimização, foi possível adequar os procedimentos a algumas recomendações do 

Guia de Boas Práticas da Comunidade Europeia. Além disso, houve uma redução 

de 59% da dose efetiva dos pacientes pediátricos. A pesquisa também apontou que 

a alteração apenas dos protocolos de realização dos exames é suficiente para 

garantir imagens com boa qualidade diagnóstica e exposições reduzidas. 

Pinto (2015) estudou uma amostra de 159 pacientes de ambos os sexos 

com idades entre 0 e 15 anos, em dois hospitais que atendem o Sistema Único de 

Saúde em Sergipe, no estado de Pernambuco. O levantamento dosimétrico foi 

realizado através das avaliações de desempenho dos dois equipamentos de raios X 

utilizados no estudo e a partir dos valores de rendimento dos tubos de raios X e dos 

parâmetros de irradiação empregados nos exames, foram estimados os valores de 

kerma no ar na superfície de entrada (Ka,e) e o produto kerma no ar-área (PK,A). O 

estudo também utilizou dosímetros TLDs e o software PCXMC® para a mensuração 

da dose. A pesquisa aponta que 90% dos valores de Ka,e estimados para os exames 

realizados no Hospital B, encontram-se dentro do recomendado pela comunidade 

britânica. Apesar deste fato, a autora reitera que não é possível afirmar que o 

serviço do hospital esteja otimizado, pois ainda existe uma taxa significativa de 

exames rejeitados, cujas imagens apresentam-se inapropriadas para o correto 

diagnóstico, elevando a dose final recebida pelo paciente devido à repetição do 

exame. O Hospital A apresentou todos os valores acima dos níveis recomendados, 

visto que os exames são realizados utilizando grade antiespalhamento. 

Alzen et. al. (2011), na Alemanha, avaliou a DEP, o produto dose-área e a 

dose efetiva em pacientes pediátricos submetidos a procedimentos radiográficos dos 

seios da face, crânio, tórax, abdome e pelve. Na interpretação do autor, é 

recomendável que, sempre que possível, os exames radiológicos nos pacientes 

pediátricos sejam realizados somente se não houver outro método diagnóstico que 
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não envolva o uso de radiação ionizante, como ultrassonografias ou imagens por 

ressonância magnética. O autor ressalta que tanto os procedimentos radiológicos 

convencionais quanto os exames por tomografia computadorizada, requerem 

técnicas especiais e protocolos adaptados, de acordo com a idade do paciente e a 

indicação para realização do estudo. 

Suliman et. al. (2013) realizou um levantamento dosimétrico em hospitais de 

Khartoum, Sudão. Foram avaliados pacientes de 0 a 1 ano, 1 a 5 anos, 5 a 10 anos, 

10 a 15 anos e pacientes com idade superior a 15 anos. Os valores de Ka,e obtidos 

apresentaram variação de 17 a 89 µGy, 32 a 161 µGy, 67 a 242 µGy, 77 a 278 µGy 

e 95 a 389 µGy, respectivamente. O estudo mostrou que esses valores estão acima 

dos níveis de referência de dose da Comunidade Europeia, constatando a 

necessidade das instituições avaliadas seguirem as diretrizes de qualidade em 

radiodiagnóstico para otimização de exames pediátricos. Para o autor, os 

levantamentos de dose em serviços de radiodiagnóstico devem ser realizados com 

frequência para que a qualidade da imagem e otimização dos procedimentos seja 

mantida. A Tabela 06 apresenta uma comparação dos valores de Ka,e (em µGy) 

encontrados no estudo com os níveis de referência da Comunidade Europeia e 

UNSCEAR, e com valores de estudos realizados no Brasil e Sudão. 

 
Tabela 06 – Comparação dos valores de Ka,e obtidos com os níveis de referência da literatura e 
valores obtidos em estudos no Brasil e Sudão. 

 

Fonte: Suliman et. al. (2013). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DA DOSIMETRIA EM RADIODIAGNÓSTICO 

 

 

A dosimetria das radiações ionizantes utiliza de métodos quantitativos para 

determinar a dose de radiação em um ponto específico de um meio (vivo ou não) e, 

assim verificar a necessidade de proteção contra a radiação ionizante e prever os 

efeitos associados a ela (PODGORSAK, 2005). 

A monitoração das doses recebidas pelos pacientes nos diferentes 

procedimentos radiográficos é o ponto chave para atestar a qualidade de um serviço 

de radiodiagnóstico. O uso de métodos de dosimetria adequados e padronizados 

para esse propósito permite não só uma melhor avaliação do risco para o paciente, 

como também possibilita a comparação do desempenho das diferentes instalações 

radiológicas de uma determinada região ou país, para fins de otimização da 

proteção ao paciente (LACERDA, 2007). 

O objetivo da dosimetria, no radiodiagnóstico, é assegurar uma imagem de 

qualidade elevada com uma dose de radiação mínima, servindo como referência na 

aplicação hospitalar a comparação das práticas e das doses locais com as 

recomendações internacionais (PINTO, 2015). 

Neste campo, são utilizados métodos para se determinar a quantidade 

média da energia depositada, proveniente de efeitos diretos ou indiretos da radiação 

ionizante, gerando assim, as grandezas dosimétricas de proteção e operacionais 

(IAEA, 2015). 

Comissões internacionais como ICRP (International Commission on 

Radiological Protection) e a ICRU (International Commission on Radiation Units and 

Measurement) definem as grandezas de medida da radiação e suas unidades, e 

estabelecem os limites máximos permissíveis de dose para os que trabalham com 

radiação e para o público em geral, tendo em vista os danos biológicos causados 

nos seres vivos pela exposição à radiação. No Brasil, a CNEN é a responsável pela 

legislação e pela fiscalização do uso da radiação. Ela elaborou normas, conhecidas 

como “Normas Básicas de Proteção Radiológica”, que regem o uso da radiação no 

país (CNEN, 2004). 
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3.2 GRANDEZAS DE MEDIDA DA RADIAÇÃO 

 

 

As grandezas dosimétricas práticas, utilizadas no presente estudo, para 

determinar a dose no paciente e verificar as boas práticas de operação, com objetivo 

de otimizar a proteção ao paciente e a qualidade da imagem na radiologia 

convencional serão descritas a seguir.  

 

 

3.2.1 Grandezas Dosimétricas 

 

 

3.2.1.1 Kerma no ar incidente 

 

 

O Kerma no ar incidente (Ka,i) é uma medida efetuada no ar, no ponto 

correspondente à pele do paciente (FSD) e no centro do campo de radiação. Esta 

grandeza é determinada no “ar-livre”, isto é, na ausência do paciente ou “phantom”. 

O Kerma no ar incidente é a relação do kerma no ar em distância d, do ponto focal 

do tubo, o Ka(d), pela lei do inverso quadrado. (PODGORSAK, 2005).  

 

     Ka,i = Ka(d)*(d/FSD)²    (01) 

 

3.2.1.2 Kerma no ar na superfície de entrada  

 

 

O Kerma no ar na superfície de entrada (Ka,e) leva em consideração o efeito 

da radiação retroespalhada pela pele do paciente, dependendo, portanto, do 

conhecimento fator de retroespalhamento. A partir dos valores de kerma no ar 

incidente, que pode ser obtido através de medidas do rendimento do tubo de raios X 

com uma câmera de ionização adequada e devidamente calibrada. Portanto, a 

câmara de ionização é capaz de obter essa grandeza. Neste caso, inclui-se a 

radiação de fundo. 
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     Ka,e = Ka,i  * BSF      (02) 

 

Onde BSF é o fator de retroespalhamento, adimensional, que depende do 

tamanho do campo e da filtração do tubo de raios X e da técnica empregada no 

exame. Foi adotado neste trabalho, um valor de fixo de 1,1 para BSF (CE, 1996). 

Atualmente, de acordo com a IAEA (2007), uma nova nomenclatura foi 

adotada para o Kerma: ESAK (Kerma no ar na superfície de entrada), medido na 

superfície do paciente na posição do eixo central e INAK (Kerma no ar incidente), o 

qual considera, também, o fator de espalhamento nas medidas. 

 

 

3.3 PRINCÍPIOS DA RADIOPROTEÇÃO 

 

 

A proteção radiológica pode ser definida como um conjunto de medidas que 

visa proteger o ser humano e o ecossistema de possíveis efeitos indesejáveis 

causados pela radiação ionizante. Seu objetivo é prevenir e/ou diminuir os efeitos 

somáticos e reduzir os efeitos determinísticos daqueles indivíduos expostos à 

radiação ionizante. Mesmo que o indivíduo se exponha por um curto período de 

tempo, a dose de radiação recebida é considerada acumulativa durante a vida. 

Assim, a aplicação dos conceitos de proteção torna-se indispensável àqueles que 

estão sujeitos a exposições radiológicas. 

As Normas Básicas de Proteção Radiológica (NRPB – National Radiological 

Protection Board), aprovadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, em 1973, 

fixaram os princípios básicos de proteção contra danos oriundos do uso das 

radiações e estabeleceram, para vigorar no país, os limites de dose recomendados 

internacionalmente. 

No ano de 1988, a CNEN introduziu as Diretrizes Básicas de Radioproteção, 

em substituição às NBPR de 1973, que se baseia no conceito de detrimento 

introduzido pela ICRP-26, ou seja, no fato de que por menor que seja a dose, está 

associada à probabilidade de ocorrência de danos, os efeitos estocásticos, e adota 

os três princípios fundamentais, em torno dos quais se articula o sistema 

internacional da proteção radiológica: justificação, otimização e limitação da dose 

individual (CNEN, 2004). 
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O princípio da justificação envolve o conceito de que nenhuma prática será 

aceita, a não ser que a mesma produza benefícios, para os indivíduos expostos ou 

para a sociedade, suficientes para compensar o detrimento correspondente, tendo-

se em conta fatores sociais e econômicos, assim como outros fatores pertinentes, ou 

seja, nenhuma exposição radiológica pode ser realizada sem que haja indicação 

clínica. 

Assim, qualquer atividade que envolva o uso da radiação ionizante deve ser 

justificada em relação a outras alternativas não ionizantes, trazendo benefícios para 

a sociedade. 

A otimização, princípio básico da proteção radiológica ocupacional, 

estabelece que todas as exposições devem ser mantidas tão baixas quanto 

razoavelmente exequíveis (ALARA: As Low As Reasonably Achievable). Dessa 

forma, a proteção radiológica garante que a magnitude das doses individuais, o 

número de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições não 

trará prejuízos para a sociedade. Estudos demonstram que não existe um limiar real 

de doses para os efeitos estocásticos, no caso de exposições com baixas doses, 

sendo assim, o risco de mutação existe para qualquer dose recebida por uma região 

radiossensível. Portanto, o princípio ALARA estabelece a necessidade da otimização 

e aumento da proteção radiológica nas situações as quais podem ser controladas, 

de forma que esses efeitos tendam a ser minimizados (ANVISA, 1998). 

 

 

3.4 NÍVEIS DE REFERÊNCIA 

 

 

O termo níveis de referência de diagnóstico (NRD) define um valor de 

referência para identificar as doses de radiação anormalmente elevadas ou níveis de 

exposição comuns para procedimentos de diagnóstico de imagens médicas 

utilizando raios X. Têm por definição: 

 

Níveis de dose na prática médica de radiodiagnóstico para exames típicos 
em grupos de pacientes de tamanho médio ou modelos-padrão para tipos 
de equipamento de definições abrangentes. Estes níveis não devem ser 
ultrapassados nos procedimentos habituais quando são aplicadas as boas 
práticas correntes relativas ao diagnóstico e à qualidade técnica. (EUR, 
2000). 
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São níveis orientativos e não representam limites de doses. Caso seja 

comprovado que estão sendo excedidos em procedimentos radiográficos, deve-se 

efetuar uma reavaliação dos mesmos e adotar medidas corretivas de modo a reduzir 

a dose (IAEA, 1996). Contudo, exceder este nível não significa automaticamente que 

um exame é executado inadequadamente e o cumprimento desse nível nem sempre 

é sinônimo de uma boa prática, pois pode haver uma baixa qualidade de imagem. 

Como a forma de realização dos exames não é a mesma, cada procedimento 

necessita o seu próprio NRD (LUNELLI, 2006). 

Os NRDs constituem igualmente uma ferramenta importante para a auditoria 

clínica, capazes de fornecer uma base para a avaliação retrospectiva e para 

recomendações com vista à melhoria na execução dos procedimentos. 

No Brasil, existe uma carência na padronização de serviços que afeta, 

principalmente, a radiologia infantil. Não existem estabelecidos níveis de referência 

em radiodiagnóstico pediátrico. Órgãos como a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), 

possuem conteúdos e diretrizes destinados a radioproteção, sendo a Portaria 453/98 

do Ministério da Saúde (MS) a única normatização referente à radiação X com 

finalidade diagnóstica. 

Internacionalmente existem guias que trazem níveis de referência de dose 

para pediatria (European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic 

Images in Paediatrics), visando a necessidade de preservar a saúde e minimizar a 

radiação utilizada em crianças, sendo os mais atuais dos protocolos. 

 

 

3.4.1 Portaria 453/98 MS 

 

 

No Brasil, a Portaria 453, de 01 de junho de 1998, aprova o regulamento 

técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em 

radiodiagnóstico médico e odontológico, onde dispõe sobre o uso dos raios X, 

diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências. Entrou em vigor 

após os primeiros acidentes com radiação ionizante no Brasil e seu principal objetivo 

é regulamentar as ações para o controle de exposições médicas, ocupacionais e da 
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população, decorrentes das práticas com radiação X para o diagnóstico (ANVISA, 

1998). 

A Portaria trata das condições para a promoção e recuperação da saúde 

como direito fundamental do ser humano, considerando os riscos inerentes ao uso 

das radiações ionizantes e a necessidade de se estabelecer uma política nacional 

de proteção radiológica na área de radiodiagnóstico. Ainda, aborda as 

regulamentações para equipamentos de radiodiagnóstico e controle de qualidade, 

princípios de radioproteção e algumas especificações gerais quanto aos exames 

radiológicos, além de descrever os procedimentos que podem ser realizados na 

radiologia médica e odontológica, a estruturação das salas e ambientes adequados 

para setores de radiologia em clínicas e hospitais, e os requisitos básicos de cada 

equipamento utilizado. Os princípios da radioproteção ocupacional e da população 

em geral são apontados, porém enfatizando-se a exposição a qual a equipe médica 

é submetida e não discute propriamente, a dose em pacientes (ANVISA, 1998). 

 

 

3.4.2 Normas Internacionais 

 

 

As primeiras medições efetivas de dose de entrada na pele (DEP) foram 

constatadas na década de 70, nos Estados Unidos e mais tarde na Inglaterra. Estas 

pesquisas resultaram nos primeiros protocolos e diretrizes para exames radiológicos 

(Tabela 07) (WALL; SHRIMPTON, 1998). 

 

Tabela 07 – Histórico das diretrizes de dosimetria em exposições médicas. 

 
Fonte: WALL; SHRIMPTON (1998). 
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Os estudos realizados pela ICRP recebem grande destaque nessa área, 

pois contém informações importantes relacionadas ao risco da radiação à saúde, 

radioproteção, dosimetria dos pacientes e otimização de procedimentos. 

Devido à maior radiossensibilidade em crianças, houve a necessidade de 

adaptar diretrizes, que antes existiam somente para adultos, para uso efetivo na 

pediatria. 

É possível constatar que, atualmente, os guias de maior aceitabilidade no 

Brasil e o maior alcance internacional são organizados pelo ICRP e os protocolos 

europeus (EUROPEAN COMMISSION, 1996; ICRP, 2006). Dessa forma, a 

comissão europeia, ao definir níveis de referência no radiodiagnóstico pediátrico, 

objetivou implementar a conscientização de uma menor dose ao paciente com uma 

imagem radiológica de qualidade diagnóstica. 

A Tabela 08 exemplifica os NRDs referenciados pela Comissão Europeia 

para exposições radiológicas simples do tórax em pacientes pediátricos, tomando 

como referência uma criança de 5 anos típica. 

 
Tabela 08 – Exemplos de níveis de referência europeus em radiodiagnóstico na pediatria, para 
pacientes padrão com 5 anos de idade.  

 
Fonte: COMISSÃO EUROPEIA (1999). 

  

A publicação da Comunidade Europeia (CE, 1996b) recomenda para 

exames de tórax AP/PA/Perfil, a utilização de tensões entre 60 e 80 kV para 

crianças mais jovens e entre 100 e 150 kV para adolescentes e crianças mais 

velhas. Neste último caso, as tensões sugeridas são maiores devido à 

recomendação do uso de grades antiespalhamento. O Guia Britânico de boas 

práticas (COOK et. al., 2006) recomenda para crianças menores de 15 anos a 

utilização de tensões entre 70 e 80 kV, sem a utilização de grades. 

Com relação a valores de carga, a publicação da CE (CE, 1996b) 

recomenda a utilização de tempos de exposição, respectivamente menores ou iguais 

a 10 e 20 ms, para exames de Tórax AP/PA e Tórax LAT. Já a publicação britânica 

(COOK et. al., 2006), não especifica valores de tempo de exposição, mas, sim, 
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valores de carga (mAs). Nesse caso, para pacientes menores de 15 anos, os valores 

de carga sugeridos para exames de Tórax AP/PA variam de 2 a 3,5 mAs e para 

exames de Tórax LAT entre 4 e 8 mAs. 

 

 

3.4.3 Dose em Pediatria 

 

 

Devido à maior radiossensibilidade em crianças, houve a necessidade de 

adaptar diretrizes, que antes havia somente para adultos, para uso efetivo na 

pediatria. Embora se reconheça que crianças apresentam maior risco que os 

adultos, de sofrerem os efeitos deletérios da radiação ionizante, grande parte dos 

levantamentos dosimétricos realizados no passado, concentram-se em pacientes 

adultos. Os exames mais realizados na rotina radiológica foram detalhadamente 

descritos junto com a dose de radiação no paciente, média dos parâmetros técnicos 

do exame e descrição da qualidade de imagem (LACERDA, 2007). 

Por conseguinte, especial atenção deve ser dada aos pacientes pediátricos, 

pois representam a faixa etária que tende a apresentar os maiores riscos de efeitos 

deletérios da radiação, devido às seguintes razões (SEERAM, 2001): 

(a) Os seus tecidos estão em fase de desenvolvimento celular, o que torna 

as células mais susceptíveis aos efeitos nocivos da radiação quando comparados 

aos tecidos de pacientes adultos, pois tecidos já estabilizados são menos passíveis 

de apresentar algum efeito radioinduzido. Além disso, o efeito biológico das 

radiações ionizantes é maior nas células menos diferenciadas; 

(b) O esqueleto infantil apresenta grande fração de medula óssea vermelha, 

que é um tecido de alta radiossensibilidade, o que aumenta o risco de leucemia 

induzida e efeitos genéticos (COOK et al., 2006). Os efeitos da radioindução nesta 

unidade corporal vêm preocupando pesquisadores do mundo inteiro. A medula 

óssea vermelha constitui-se como o tecido de origem da leucemia (ICRP, 2007; 

UNSCEAR, 2000). Segundo o estudo de Kendall et. al. (2009), as contribuições mais 

significativas para o desenvolvimento da leucemia infantil são as radiações 

ionizantes do tipo eletromagnética, os radionuclídeos presentes em alimentos e a 

inalação de radônio e seus produtos de decaimento; 
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(c) Em comparação aos adultos, pacientes pediátricos apresentam maior 

expectativa de vida, que pode possibilitar o surgimento do câncer; 

(d) Diferenças funcionais como maior taxa de batimentos cardíacos, 

respiração mais rápida e o tamanho menor do corpo implica em uma maior fração da 

anatomia, que não é de interesse, dentro do campo de radiação, em comparação 

aos exames de adultos nas mesmas condições; 

(e) Crianças costumam não colaborar durante a realização de 

procedimentos radiográficos, o que aumenta o número de repetição de exames; 

Recentemente, estudos dosimétricos buscam dirigir seus objetivos em 

avaliações para pacientes pediátricos devido aos diversos fatores que influenciam 

na execução adequada do exame radiográfico com proteção radiológica eficaz 

durante sua realização (BUNICK, 2014). 

Os estudos inspirados pela iniciativa da comunidade europeia (CE, 1992), 

além de diversos trabalhos em radiologia pediátrica, mostram o resultado de 

levantamentos dosimétricos em diversos países envolvidos nesse mesmo objetivo, 

tentando aperfeiçoar tal processo e prevendo uma redução da exposição ao 

paciente pediátrico (KYRIOU et. al., 1996; GOGOS et. al., 2003; MOHAMADAIN et. 

al., 2004). 

Na dosimetria pediátrica, a maior dificuldade é a grande variação dos 

pacientes em relação à variação de tamanhos e dimensões dos mesmos. A escolha 

da técnica, portanto, desempenha um papel fundamental na dose de radiação e os 

fatores de exposição devem ser reduzidos para pacientes menores, pois as 

variações nas dimensões possuem efeito na dose que o paciente irá receber. 

A Comunidade Europeia recomenda a seguinte subdivisão dos pacientes 

pediátricos em faixas etárias: 0 mês ≤ 1 mês; 1 mês ≤ 1 ano; 1 ano ≤ 5 anos; 5 anos 

≤ 10 anos e 10 anos ≤ 16 anos (CE, 1992). A literatura e inúmeros estudos 

apresentam resultados de doses e / ou riscos para pacientes pediátricos utilizando 

essas faixas etárias e níveis de referência descritos (RUIZ et. al., 1994; COOK et. 

al., 2006; LACERDA, 2007). 

Entretanto, na mesma faixa etária, encontra-se grande variação da 

espessura do paciente pediátrico, demonstrando que a metodologia nos 

levantamentos dosimétricos pode estimar o Ka,e a partir de parâmetros anatômicos 

do paciente como altura e peso (LACERDA, 2007). 
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3.5 OTIMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS  

  

 

A otimização dos procedimentos possibilita a obtenção de imagens 

adequadas ao diagnóstico com a menor dose ao paciente. A dose de radiação pode 

ser minimizada trabalhando adequadamente com os seguintes parâmetros (CE, 

1996a): 

(a) Controles e ajustes técnicos dos equipamentos; 

(b) Correto posicionamento e imobilização, quando necessária, do paciente; 

(c) Atenção à colimação para uma correta delimitação do campo de 

irradiação; 

(d) Protetores plumbíferos devem ser colocados sobre as regiões do corpo 

que não estão sendo examinadas e que contenham órgãos radiossensíveis, desde 

que sua utilização não interfira na realização do exame ou na qualidade da imagem; 

(e) Precaução às condições de exposição (tamanho do ponto focal, filtração 

adicional, utilização de grades, distância foco-filme, alta tensão, tempo de 

exposição); 

(f) Os valores de carga (mA) devem ser combinados apropriadamente com a 

estrutura a ser avaliada, ou seja, os parâmetros de aquisição devem ser ajustados 

conforme as dimensões do paciente; 

(g) Escolha de combinação tela-filme adequada; 

(h) Nível de escurecimento (densidade óptica) da imagem; 

(i) Número de exposição por exame; 

(j) Taxa de exames não aceitos. 

Além desses parâmetros, existe um fator essencial para a redução das 

doses desnecessárias no correto posicionamento: dispositivos de imobilização. A 

imobilização do paciente é fundamental para que o exame apresente boa qualidade, 

sem risco de necessidade de repetição e seu uso deve ser explicado para o 

acompanhante do paciente pediátrico. Entretanto, devem ser fáceis de manusear e 

não devem incomodar ou traumatizar o paciente. Como os pacientes pediátricos 

costumam não cooperar durante o procedimento, os acessórios devem ser 

adaptados e aplicados visando que (CE, 1996b): 

(a) Não haja movimento do paciente; 

(b) O raio central incida corretamente; 
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(c) A imagem seja obtida na projeção exata; 

(d) A colimação do campo de radiação esteja dentro dos limites da área 

examinada; 

(e) Protetores de chumbo possam ser utilizados no restante do corpo. 

  

 

3.6 TÉCNICA RADIOLÓGICA 

 

 

Segundo Sutton (2003), o exame de raios X de tórax permanece como a 

base para diversas situações clínicas, sendo considerado o modo diagnóstico mais 

utilizado em crianças, junto com a ecografia. Isto se deve à praticidade e rapidez do 

método, que associadas ao baixo custo, retornam resultados clínicos significativos. 

O uso da radiação ionizante em crianças torna-se imprescindível, portanto, a forma 

de utilização deste método diagnóstico deve ser sempre monitorada para ser 

realizado adequadamente. 

Apesar de muitas vezes esquecidas, técnicas radiográficas adequadas 

devem ser priorizadas nos setores radiológicos, principalmente na pediatria, devido 

à alta radiossensibilidade e a alta expectativa de vida das crianças, o que aumenta 

os riscos associados à radiação. 

Os estudos de Lunelli (2006) e Porto (2010) citam que ao adequarmos a 

técnica radiográfica com base em critérios de dosimetria e qualidade de imagem, é 

possível reduzir a dose. Essa diminuição pode ser significativa e não alterar a 

qualidade da imagem quando utilizados os parâmetros técnicos adequados ao 

exame. 

Segundo Bontrager (2010), os parâmetros mais importantes envolvidos com 

as características resultantes na imagem são a densidade e o contraste radiológico, 

representados fisicamente pela corrente do filamento (mAs) e a energia do tubo de 

raios X (kVp). Com a escolha ideal dos parâmetros citados, levando-se em conta a 

região de interesse e a espessura do paciente em questão, responsável por 

absorver a energia dos fótons de raios X, é possível obter uma imagem com alto 

valor diagnóstico. Os fótons resultantes dessa interação devem possibilitar uma boa 

qualidade no detector radiográfico.  
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3.7 EXAMES TORÁCICOS 

 

 

Uma radiografia simples do tórax é considerada o melhor exame para 

triagem para o diagnóstico da maioria das doenças pulmonares, por apresentar alta 

resolução espacial e exibir ampla latitude de densidades. Possuem a finalidade de 

evidenciar as estruturas da caixa torácica e mediastino. A seguir serão enumerados 

os principais critérios de indicação de exames radiográficos de tórax em pacientes 

pediátricos encontrados durante a coleta de dados para o presente estudo: 

 Dor torácica; 

 Dificuldade para respirar; 

 Febre e tosse; 

 Posicionamento de cateteres; 

 Pneumonia; 

 Derrame pleural; 

 Investigação de nódulo pulmonar; 

 Infecção aguda das vias aéreas; 

 Comunicação atrioventricular; 

 Asma e bronquite aguda. 

As incidências de tórax são realizadas em inspiração e preferencialmente 

em ortostase, com a finalidade de demonstrar, além das estruturas de interesse, 

níveis hidroaéreos, porém deve-se analisar sempre a condição e idade da criança 

para definir as técnicas mais adequadas ao paciente (BONTRAGER, 2010). 

As projeções comumente realizadas, para o estudo de estruturas e 

patologias, são AP - ântero-posterior (Figura 03) - e, dependendo da indicação 

clínica do exame, pode haver a necessidade de se incluir a incidência lateral (Figura 

04). Neste caso, conserva-se o lado esquerdo do paciente mais próximo ao filme, 

para não haver ampliação da silhueta cardíaca e os braços devem permanecer 

elevados. 

A exposição, de ambas incidências, é realizada em inspiração máxima, 

através da observação da subida e descida do abdome do paciente. 
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Figura 03 – Imagem radiográfica da incidência AP de tórax. (É possível observar movimento de 
respiração na imagem devido ao diafragma borrado). 

 
Fonte: BONTRAGER (2010). 

 

Figura 04 – Imagem radiográfica da incidência lateral (perfil) de tórax. 

 
Fonte: BONTRAGER (2010). 

 

O modo de execução do exame radiográfico do tórax, bem como as 

incidências realizadas possuem algumas particularidades para pacientes pediátricos. 

Ambos devem levar em consideração a idade do paciente e o impacto psicológico 

que o exame causa na criança (OLIVEIRA, 2008). A escolha de realização do 

exame em AP ou PA depende do fator psicológico da criança. 

Quando existe a necessidade dos responsáveis pelo paciente 

permanecerem na sala, estes deverão usar aventais plumbíferos. Se estiverem 

imobilizando a criança, com as mãos próximas ao feixe primário de raios X, devem, 

também, receber luvas de chumbo, como mostra a Figura 05. Se a mãe, ou 

acompanhante do sexo feminino estiver em idade reprodutiva e desejar auxiliar no 
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procedimento, é preciso que a equipe certifique-se de que ela não está grávida 

antes de permitir sua permanência na sala durante a exposição radiográfica 

(BONTRAGER, 2010). 

 

Figura 05 – Imobilização adequada para crianças. Observa-se o uso de protetor gonadal pela criança 

e o uso de luvas plumbíferas pelo responsável.  

 
Fonte: BONTRAGER (2010). 

 

A Figura 06 apresenta as estruturas possíveis de serem visualizadas na 

imagem em AP do tórax. Estruturas ósseas e algumas estruturas que compõem a 

região do mediastino podem ser visualizadas. 
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Figura 06 – Imagem do tórax na projeção PA (póstero-anterior).   

 
Fonte: NETTER (2004). 

 

A ampliação das estruturas pulmonares é determinada pela direção do feixe. 

Por exemplo: quando se deseja uma imagem póstero-anterior do tórax (PA), o 

coração fica mais evidente; quando se deseja uma imagem ântero-posterior (AP), ou 

seja, com o feixe nessa direção, o coração aparece mais afastado na imagem e 

ampliado, o que ocorre devido à divergência do feixe de raios X (BUNICK, 2014). 

Os pulmões, devido à sua baixa densidade, são relativamente transparentes 

em comparação com as estruturas adjacentes. Apresentam uma radiodensidade 

semelhante à do ar e, portanto, apresentam-se em áreas radiotransparentes. Os 

tecidos moles, incluindo as mamas, formam sombras de densidades variáveis 

dependendo da sua composição e espessura. A pele e tecidos subcutâneos causam 

sombra sobre as clavículas, que junto com as costelas e vértebras cervicais 

inferiores e torácicas superiores são visíveis. Já, os arcos costais inferiores 

costumam ser encobertos pelo diafragma e as vértebras torácicas inferiores são 

parcialmente encobertas pelo esterno e mediastino (MOORE, 2007). 
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3.8 CRITÉRIOS MÉDICOS SOBRE A QUALIDADE DE IMAGEM 

 

 

A Comunidade Europeia, através do documento publicado em 1996 sobre 

boas práticas e doses de referência para pacientes (EUR 16260 EM-European 

Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images), estabelece 

critérios para imagens radiográficas com fins diagnósticos, baseada na afirmação de 

que “a melhor imagem proporcionará um melhor diagnóstico”. Nessa publicação, 

podem ser encontrados os critérios para imagens radiográficas do tórax, crânio, 

coluna lombar, pelve, trato urinário e mama. O grau de visualização das estruturas e 

a presença de estruturas anatômicas na região de interesse radiografada foram 

levados em consideração na elaboração desses critérios, que são classificados em 

três categorias: visualização – as características anatômicas são detectadas, porém 

não são totalmente reproduzidas; reprodução – os detalhes anatômicos são 

identificados, mas não estão claramente definidos; reprodução nítida – os detalhes 

anatômicos estão claramente definidos. A Tabela 09 apresenta os critérios de 

imagem para radiografias do tórax, de acordo com a Comunidade Europeia. 

 

Tabela 09 – Critérios de imagem segundo a Comunidade Europeia para exames de tórax nas 
projeções AP/PA e Lateral. 

Tórax AP/PA

1 - Executada em inspiração profunda (dez arcos posteriores) e apneia.

2 - Reprodução simétrica do tórax sem rotação.

3 - Borda medial das escapulas fora dos campos pulmonares.

4 - Reprodução de todo o gradil costal acima do diafragma.

5 - Reprodução nítida da vascularização pulmonar.

6 - Reprodução nítida da traqueia e parte proximal dos brônquios.

7 - Reprodução nítida dos diafragmas e seis costofrênicos.

8 - Reprodução nítida do coração e aorta.

9 - Visualização da parte retrocardíaca dos pulmões e mediastino.

10 - Visualização da coluna através da sombra cardíaca.

Tórax - Lateral

1 - Executada em inspiração profunda e apneia.

2 - Os braços devem estar elevados liberando o tórax.

3 - Superposição das bordas posteriores dos pulmões.

4 - Reprodução da traqueia.

5 - Reprodução dos seios costofrênicos.

6 - Reprodução nítida da borda posterior do coração e aorta.

7 - Reprodução nítida do diafragma, esterno e coluna torácica.  

Fonte: Adaptado de CE (1996). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A metodologia aplicada neste estudo foi implementada após submissão e 

aprovação, e como parte de um grande projeto que envolve a dosimetria em 

diferentes áreas de radiodiagnóstico, pela Comissão de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos, do Hospital Pequeno Príncipe (HPP), via Plataforma 

Brasil (ANEXO 1). Após discussão do projeto e pequenas alterações sugeridas pelo 

Comitê, a pesquisa foi aprovada. 

O desenvolvimento ocorreu, em maior parte, dentro do Centro de Imagens 

(CEIMA) do HPP, na cidade de Curitiba-PR, com base na metodologia de estudos 

realizados anteriormente. Os materiais e métodos explorados no estudo, assim 

como os respectivos resultados para cada etapa do processo executado, serão 

exibidos a seguir em tópicos que constituem o processo de construção do trabalho. 

Foram avaliados os exames radiográficos do tórax (AP/PA e Perfil) 

realizados em pacientes de 0 a 15 anos, no período de janeiro de 2015 a março de 

2016. Foram avaliados, no total, 225 pacientes que se submeteram a esse exame. 

  

 

4.1 EQUIPAMENTOS DE RAIOS X 

 

 

 Dentre os equipamentos de raios X utilizados para a realização de 

procedimentos radiográficos, foram selecionados dois equipamentos principais: o 

equipamento do CEIMA (Figura 07) e o equipamento do setor César Perneta (Figura 

08). Ambos são da marca Siemens Polymat Plus S (2010/2011), modelo trifásico de 

alta frequência, com aproximadamente 2,5 mm de alumínio de filtração total. 
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Figura 07 – Equipamento de raios X convencional do setor CEIMA. 

 

Fonte: A autora (2016). 

 

Figura 08 – Equipamento de raios X convencional do setor César Perneta. 

 

Fonte: A autora (2016). 
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4.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Durante a aquisição de dados, instrumentos de medida como espessômetro 

e trena (portátil) foram utilizados. Estes forneciam dados numéricos significativos 

para as medidas dosimétricas. 

Para a aquisição dos dados clínicos do paciente em questão, um formulário 

de dados pessoais do paciente era preenchido, junto ao conhecimento da pesquisa 

e a autorização expressa dos responsáveis no termo de consentimento (APÊNDICE 

A). Nesse termo, a pesquisa é explicada objetivamente, com linguagem adequada 

ao público alvo, e são levados em consideração possíveis riscos aos quais pacientes 

estão expostos, ao participarem da pesquisa, além de benefícios diretos ou 

indiretos. 

 

 

4.3 TESTES PRELIMINARES 

 

 

4.3.1 Câmara de Ionização 

 

 

Para a realização dos testes de rendimento dos equipamentos envolvidos no 

estudo, foi utilizada uma câmara de ionização cilíndrica ligada a um eletrômetro. 

Esta câmara de ionização é da marca “Radcal” (Monrovia, CA, EUA), modelo 10x6-6 

com 6 cm³ de volume sensível. O certificado de calibração desta câmara (realizada 

pelo Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes – LMRI – do Departamento 

de Energia Nuclear – DEN – da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE) é 

062RX/1014 (de 09/10/2014) e forneceu um fator de calibração, para 70 kVp, de 

0,991 com 2,5% de incerteza.  

O eletrômetro, que é ligado junto â câmara de ionização para mensurar a 

corrente elétrica gerada durante a exposição, é o do modelo Accu-Pro™ (9096), da 

mesma marca da câmara. A Figura 09 mostra o conjunto câmara-eletrômetro. 
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Figura 09 – Câmara de ionização cilíndrica e eletrômetro da marca Radcal. Componentes: A – 
eletrômetro Accu-Pro ™ (9096), B – Câmara de Ionização 10x6-6, C – digitalizador 9690, D – cabo 
90C9-4. 

 
Fonte: RADCAL CORPORATION (2010). 

 

 

4.3.2 Medida do Rendimento do tubo de raios X  

 

 

O teste de rendimento (Figura 10) foi realizado para verificar a variação entre 

o valor indicado e o medido para o potencial do tubo de raios X e o tempo de 

exposição. 

Foram efetuadas medidas com uma corrente fixa de 10 mA e com cinco 

valores de tensão, entre 50 e 90 kV, cobrindo toda a faixa clinicamente utilizada em 

pacientes pediátricos. Foram realizadas três medidas para cada combinação de 

potencial – corrente e considerada a média dessas três leituras, utilizada para traçar 

o gráfico da variação do rendimento (em µGy/mAs) em função da tensão (kV). O 

modelo de câmara de ionização utilizado fornece as medidas com os valores de 

temperatura e pressão já corrigidos. 
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Figura 10 – Medida do rendimento dos equipamentos de raios X. Distância foco-câmara: 100 cm. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

O protocolo seguido para a realização do teste de rendimento foi o protocolo 

RLA9057 da IAEA, específico para a pediatria. Os dados médios de dose no ar, para 

o equipamento do CEIMA e para o equipamento do setor César Perneta, são 

demonstrados na Tabela 10. 

Tabela 10 – Valores médios de dose no ar obtidos com a câmara de ionização para o equipamento 
de raios X do CEIMA e do setor de imagens César Perneta. 

kV Dose (µGy) Média Erro (µGy) kV Dose (µGy) Média Erro (µGy)

216,78 249,34

50 217,82 50 248,15

217,3 248,84

375,46 396,99

60 377,8 60 402,25

379,8 400,76

475,71 502,44

70 482,46 70 504,91

482,37 504,12

669,54 693,6

81 671,19 81 686,47

672,14 687,06

846,81 867,63

90 849,59 90 867,73

852,58 866,73

0,46

2,06

0,96

3,02

0,42

1,66

3,04

1

2,2

0,4 248,77

400

503,82

689,04

867,37

217,3

377,69

480,11

670,95

849,66

Equipamento César PernetaEquipamento CEIMA

 
Fonte: A autora (2016). 
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4.4 DESENVOLVIMENTO 

 

 

4.4.1 Determinação do Kerma no ar incidente (Ka,i) 

 

 

Existem diversos modos de realização de dosimetria pediátrica que incluem 

cálculos, utilização de objetos simuladores ou materiais que meçam a dose de 

entrada na pele. Neste trabalho, para a determinação do Ka,i, utilizou-se o método de 

cálculo através do rendimento do equipamento de raios X e a técnica radiográfica 

empregada em cada exame (kV, mAs, DFP). O Ka,i foi estimado conforme a equação 

01, descrita anteriormente. 

 

 

4.5 EXAMES AVALIADOS 

 

 

4.5.1 Incidências Selecionadas 

 

 

As incidências selecionadas para o presente estudo se devem à observação 

da rotina do setor e à correlação de dados significativos de estudos já realizados - 

LUNELLI (2006), LACERDA (2007), PORTO (2010). As incidências AP/PA e Perfil 

de tórax foram as escolhidas, levando em consideração principalmente seu número 

significativo na demanda de exames do setor de imaginologia. 

Grande parte dos exames são realizados com a criança deitada sobre a 

mesa, em AP, devido à grande dificuldade de permanecerem com a face de frente 

para o bucky mural. Normalmente, crianças menores de 6 anos necessitam de 

imobilização, que por sua vez, é obtida através da ajuda dos responsáveis pela 

criança durante a realização do exame. 

Neste estudo, grande parte dos pacientes pediátricos realizaram o exame 

com projeção AP, deitados sobre a mesa, com o chassi colocado entre a mesa e o 

paciente, pois não conseguiam ficar imóveis e sentados para a realização do exame 

na projeção PA (Figura 11). O exame radiográfico do tórax em perfil destas crianças, 
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também foi realizado sobre a mesa, com o auxílio dos pais ou responsáveis, para 

segurar os braços e pernas, imobilizando-os durante a execução do exame (Figura 

12). Para as demais crianças, normalmente acima de 5 anos, foram realizados os 

exames com projeção PA. 

Para crianças maiores de 2 anos, é possível realizar as incidências de tórax 

no bucky mural, em PA (Figura 13). Também é possível a realização do exame com 

a criança sentada na extremidade da mesa abraçando o chassis ou com o chassis 

fixado a um suporte especial (o auxílio dos pais também pode ser utilizado para 

sustentação do chassis). 

 
 
 
Figura 11 – Posicionamento AP de tórax com o paciente deitado sobre a mesa. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

Figura 12 – Posicionamento lateral de tórax com o paciente deitado sobre a mesa. 

.  
Fonte: A autora (2016). 
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Figura 13 – Posicionamento PA do tórax em bucky mural. 

 
Fonte: OLIVEIRA (2008). 

 

 

4.5.2 Grupos de Análise 

 

 

Os pacientes submetidos ao exame radiográfico do tórax nas projeções 

AP/PA e Lateral, foram divididos em 4 faixas etárias, a saber: 0-1 ano, 1-5, 5-10 e 

10-15 anos, respeitando sua anatomia e crescimento. Pacientes em idades 

diferentes apresentam variação de espessura em determinadas áreas do corpo, 

apresentando menor variabilidade na análise dos dados. 

 

 

4.5.3 Coleta de Dados 

 

 

O acompanhamento de todas as incidências pela equipe de pesquisa é parte 

fundamental para garantir a fidelidade dos dados e a coleta dos dados clínicos dos 

pacientes sem realizar alteração da rotina do setor. 

Os dados foram coletados em um formulário específico (APÊNDICE B). 

Informações pessoais e clínicas do paciente como nome, sexo, data de nascimento, 

peso, altura e espessura torácica (lateral e frontal) foram obtidas da guia de exame e 
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também diretamente com os pais ou responsáveis. Já, os parâmetros técnicos do 

exame como distância foco-filme, corrente do tubo, tempo de exposição, energia do 

tubo (kV) e o índice de repetição de exame, com sua justificativa, foram obtidos 

concomitante à realização do exame.  

Nesta etapa, torna-se claro que não há interferência significativa na rotina 

dos exames radiológicos realizados, pois as incidências foram realizadas conforme a 

solicitação do pedido médico, sem prejudicar a qualidade de atendimento e modo de 

execução do exame. 

 

 

4.5.4 Critérios médicos e a Qualidade de Imagem  

 

 

Os critérios de imagem preconizados pela CE (1996) – descritos no item 3.8 

- são referências para pacientes adultos, mas possuem grande valor para a 

radiologia pediátrica. Durante a coleta de dados, foram entrevistados 6 médicos 

radiologistas que compõem a equipe médica do setor CEIMA do hospital estudado. 

Eles definiram seus principais parâmetros de avaliação da qualidade da imagem, 

com base nos critérios da CE, entretanto, a equipe avalia a imagem radiográfica 

levando em consideração a colaboração da criança durante o procedimento 

radiográfico e a menor exposição ao paciente, de forma que se obtenha uma 

imagem de qualidade para um correto diagnóstico. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A coleta de dados foi realizada durante o período de 1 ano e 2 meses no 

Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba. Conforme a metodologia descrita, 

foram coletados 225 dados de pacientes pediátricos, sendo 53% do sexo masculino 

e 47% do sexo feminino. A divisão em grupos foi realizada segundo a faixa etária 

dos pacientes pediátricos. A Tabela 11 estabelece a proporcionalidade entre as 

faixas etárias estudadas e o gênero dos pacientes. Observa-se que a maior parte 

dos pacientes apresenta idade entre 1 e 5 anos. 

Durante a coleta de dados, foram acompanhadas 389 exposições 

radiográficas do tórax e observou-se que 94% dos exames radiográficos do tórax na 

projeção em perfil são sempre solicitados em conjunto (AP/PA e Perfil), não sendo 

realizado somente se o paciente se encontra impossibilitado.  

  

Tabela 11 – Número de pacientes por faixa etária e gênero da amostra estudada.  

Gênero

Faixa Etária (anos) AP/PA Lateral Masculino Feminino

0 a 1 59 53 33 26

1 a 5 72 72 33 39

5 a 10 48 43 29 19

10 a 15 21 21 13 8

Número de Exames

 
Fonte: A autora (2016). 

 

A realização deste exame em pacientes nestas quatro faixas etárias, teve 

como principal justificativa a investigação de tosse, febre e suspeita de bronquite e 

pneumonia. 
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5.1 CONDIÇÕES DE RADIOPROTEÇÃO 

 

 

O acompanhamento dos exames radiográficos pediátricos mostrou que os 

dois setores de imaginologia do hospital avaliado, possuem protetores plumbíferos 

(aventais e protetores de tireóide) nas salas, em número suficiente para serem 

fornecidos aos acompanhantes e aos pacientes. Entretanto, em nenhum exame de 

tórax foi utilizado protetor para região das gônadas. 

Com relação à grade antiespalhamento, sua utilização é importante, porque 

reduz a radiação espalhada. Entretanto, também reduz a intensidade do feixe de 

radiação que incide no filme e, portanto, requer técnicas 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. 

No estudo, pode-se observar que o hospital não costuma realizar os exames 

com o uso de grades. Foi constatado que apenas 18% dos exames estudados foram 

realizados utilizando-se a grade antiespalhamento, sendo que 10% dos 

procedimentos englobam pacientes acima de 10 anos de idade. 

Isso está de acordo com os requisitos da Comunidade Europeia (CE, 

1996b), que recomenda o uso de grades para exames de tórax somente em casos 

especiais e em adolescentes. 

O Guia de Boas Práticas Britânico (COOK, 2006), não recomenda o uso de 

grades em exames de tórax de pacientes com idades inferiores a 15 anos. 

Foi observado que, nos dois setores de imaginologia, havia tabelas de 

exposição ou técnicas radiográficas, de acordo com o procedimento a ser realizado. 

A disponibilidade das tabelas atende às exigências da Portaria 453, mas não 

contempla as características e particularidades de tamanho e idade dos pacientes. 

Em nenhum dos setores foi constatado o uso dessas tabelas por parte dos técnicos 

de radiologia. 

Cartazes com instruções para os pacientes e acompanhantes, com relação a 

alguns aspectos da Portaria 453, tais como: alerta para gestantes e recomendações 

quanto ao uso de avental, também estavam presentes em ambos os setores. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES  

 

 

A espessura do paciente é a característica mais importante na escolha das 

técnicas aplicadas, primeiramente na escolha do kVp. Outras características dos 

pacientes como idade, peso e altura são correlacionadas à espessura e podem ser 

usadas para avaliá-la. 

 

 

5.2.1 Espessura 

 

 

O Gráfico 01 e a Tabela 12 apresentam as distribuições de espessura das 

crianças submetidas ao exame radiográfico de acordo com a faixa etária. 

 

Gráfico 01 – Distribuições de espessuras (L) dos pacientes de acordo com a faixa etária. 

 

Fonte: A autora (2016). 
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Tabela 12 – Características das distribuições de espessuras das crianças de acordo com a faixa 
etária. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 
As distribuições das espessuras são simétricas e a dispersão dos valores 

para cada faixa etária é praticamente a mesma para crianças até 10 anos com 

brusco aumento de quase duas vezes na faixa etária 10-15 anos. 

O gráfico 02 de correlação entre a espessura frontal e lateral do paciente 

mostra que a espessura lateral é aproximadamente igual à espessura frontal mais 

5 cm. A fórmula apresentada no Gráfico 02 define essa ligação com erro ~20-30%.  

 
Gráfico 02 – Correlação entre a espessura frontal e lateral do paciente. Os pontos são os resultados 

experimentais e a linha reta é o resultado do ajuste. 

 

Fonte: A autora (2016). 

 

O nível de sobreposição das espessuras de faixas etárias próximas é 

significativo, o que torna impraticável o estabelecimento de uma única técnica 

radiológica para essas faixas etárias. O ajuste das técnicas deve ser mais preciso. 

Isso significa que as faixas etárias mencionadas devem ser revistas para 

estabelecer um protocolo de técnicas radiológicas único para cada faixa etária de 

pacientes pediátricos. 
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5.2.2 Idade 

 

 

O gráfico de correlação entre a idade e a espessura dos pacientes está 

apresentado no Gráfico 03. A dependência é linear e a espessura pode ser 

calculada com incerteza de ~20-30% que praticamente não depende da idade do 

paciente. Dessa forma, a idade do paciente pode substituir a espessura no 

estabelecimento de protocolos de técnicas radiográficas. 

Gráfico 03 – Correlação entre a idade e a espessura dos pacientes. Os pontos são os resultados 
experimentais e a linha reta é o resultado do ajuste. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

Na prática, o método mais conveniente é o estabelecimento das faixas 

etárias com as técnicas radiográficas fixas dentro da faixa. O número de faixas 

etárias depende do ângulo de inclinação e da dispersão dos valores de espessura 

para uma mesma idade. Quanto maior o ângulo de inclinação, maior o número de 

faixas etárias e quanto maior a dispersão, menor o número de faixas etárias. No 

caso extremo de ângulo igual zero, pode ser escolhido um único conjunto de 

técnicas radiográficas. 

No caso da correlação entre a idade e a espessura o desvio padrão foi igual 

a 1,65 cm. 

Para fins práticos podem ser sugeridas as faixas etárias apresentadas na 

Tabela 13, que estão melhor relacionadas com o perfil os pacientes pediátricos 

encontrados no estudo. 
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Tabela 13 – Faixas etárias (em anos) para técnicas radiográficas diferentes.  

 
Fonte: A autora. 

 

 

5.2.3 Altura  

 

 

O gráfico 04 apresenta o gráfico de correlação entre a altura e a espessura 

dos pacientes. Como no caso da idade a dependência é linear e a espessura pode 

ser calculada a partir da altura com incerteza de aproximadamente 20-30%. 

 

Gráfico 04 – Correlação entre a altura e a espessura dos pacientes. Os pontos são os resultados 
experimentais e a linha reta é o resultado do ajuste. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

A análise de possíveis intervalos de altura para estabelecimento das 

técnicas radiográficas fixas apresentou desvio padrão de 1,6 cm, ou seja, 

praticamente igual ao caso da idade. As faixas sugeridas são apresentadas na 

Tabela 14. 
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Tabela 14 – Faixas de altura para técnicas radiográficas diferentes (cm).  

 
Fonte: A autora (2016). 

 

 

5.2.4 Peso 

 

 

No caso do peso do paciente, a correlação com a espessura existe, mas a 

dependência já não é linear (Gráfico 05). A descrição satisfatória pode ser atingida 

ajustando o polinômio de segundo grau com incerteza de 5-10% menor do que nos 

casos anteriores. Nesse caso, a largura das faixas de espessura depende do peso 

do paciente.  

 

Gráfico 05 – Correlação entre espessura e peso. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 
Com desvio padrão igual a 1,5 cm para espessura lateral e frontal, os grupos 

variam de 7 kg a 27 kg para espessura lateral; e de 12 kg a 33 kg para espessura 

frontal. 

As faixas de pesos sugeridas são apresentadas na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Faixas de peso (kg) para técnicas radiográficas diferentes.  

 
Fonte: A autora (2016). 

 

 

5.3 PARÂMETROS DE IRRADIAÇÃO 

 

 

5.3.1 Potencial do Tubo (kVp) 

 

As distribuições de kVp utilizadas nos exames radiográficos do tórax são 

apresentadas no Gráfico 06 e os valores mínimos, médios e máximos de kVp são 

apresentados na Tabela 16.  

Gráfico 06 – Distribuições de kVp de acordo com a idade. 

 

Fonte: A autora (2016). 

No caso dos exames de tórax na projeção LAT, 77% dos exames em 

pacientes menores de 10 anos foram realizados com tensões inferiores a 80 kV. Já, 

no caso de pacientes com idades compreendidas entre 10 e 15 anos, 55% dos 
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exames utilizaram tensões superiores a 80 kV. Este fato pode ser atribuído ao uso 

de grades antiespalhamento para pacientes maiores de 10 anos.  

 

Tabela 16 – Características das distribuições do kVp em função da faixa etária. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 
Em média, os valores de kVp nos exames de tórax LAT foram 

aproximadamente 10% maiores do que nos exmes de tórax AP/PA. 

Apesar das distribuições serem relativamente amplas, observa-se nítido 

crescimento de 30 a 40% no kVp com o aumento da idade dos pacientes. O Gráfico 

07 mostra a correlação entre o kVp e a espessura dos pacientes e comprova essa 

conclusão. 

 

Gráfico 07 – Correlação entre kVp utilizado nos exames e espessura dos pacientes, nas incidências 
Perfil e AP/PA, respectivamente. 

 
Fonte: A autora (2016). 
 

 

5.3.2 Produto tempo-corrente 

 

Os valores mínimos, médios e máximos de tempo de exposição e carga 

(mAs) utilizados nos exames de tórax AP/PA e perfil são apresentados na Tabela 

17. 
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Os gráficos 08 e 09 mostram, respectivamente, a distribuição dos valores de 

tempo e carga empregados para cada faixa etária e a correlação entre mAs e 

espessura dos pacientes. 

Não há diferença entre os valores de mAs empregados nas incidências 

AP/PA e Perfil. É possível avaliar que, com o aumento da idade, o mAs cresce, 

aproximadamente, 30%. A dispersão do mAs para a mesma espessura do paciente 

é de cerca de +/- 1,2 o que pode causar a duplicação da dose. As distribuições 

mostram que existe um valor base de mAs (3,2) que foi utilizado em 

aproximadamente 50% dos exames e, de acordo com a idade e espessura do 

paciente, os técnicos acrescentam valores maiores ou menores de carga. 

Para os exames de tórax LAT, os valores de mAs utilizados foram menores 

ou iguais a 8 mAs, o que atende a recomendação europeia (COOK et. al., 2006) 

para pacientes com idades inferiores a 15 anos. 

 

Tabela 17 – Valores das distribuições de carga (em mAs) empregados nos exames de Tórax AP/PA e 
Perfil. 

 
Fonte: A autora (2016). 
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Gráfico 08 – Distribuições de mAs de acordo com a faixa etária. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 
Não foi detectada correlação entre mAs e a espessura para espessuras 

menores do que 15 cm para exames em projeção LAT e 10 cm para exames AP/PA. 

 

Gráfico 09 - Correlação entre mAs utilizado nos exames e espessura dos pacientes, nas projeções 
Perfil e AP/PA, respectivamente. 

 
Fonte: A autora (2016). 
 

 

, 
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5.3.3 Distância foco-pele (DFP) 

 

As distribuições de DFP e suas características são apresentadas na Tabela 

18 e no gráfico 10. A DFP utilizada nas projeções LAT e AP/PA de cada paciente foi 

a mesma. Para idades até 5 anos predominou a DFP de 1,20 m em 

aproximadamente 60% dos exames. Na faixa etária entre 5 e 10 anos, além de 

1,20 m (~25%), aparece uma segunda distância de 1,80 m (~25%) que prevalece na 

faixa de 10 a 15 anos.   

 

Tabela 18 – Características das distribuições da DFP. 

 
Fonte: A autora (2016). 
 
Gráfico 10 – Distribuições de DFP de acordo com a faixa etária. 

 
Fonte: A autora (2016). 
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A correlação entre DFP e espessura (Gráfico 11) é fraca (entre 8 cm e 18 cm 

,é, praticamente, invisível, pois a DFP é a mesma). A diferença entre os intervalos de 

6 a 10 cm e de 20 a 24 cm é evidente, mas entre 8 e 18 cm ela é indetectável devido 

à grande dispersão de DFP (até 90 cm).   

A diferença na dose para pacientes da mesma espessura devido à DFP 

diferente pode atingir 4 vezes. 

 
Gráfico 11 – Correlação entre DFP e espessura. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

 

5.3.4 Correlação entre kVp e espessura para mesmos mAs e DFP 

 

 

A existência de predominantes mAs e DFP permite analisar detalhadamente 

a questão de como os técnicos escolhem o kVp em situações de mAs, DFP e 

espessura parecidas. Para análise, foram escolhidos mAs entre 3.0 e 3.4 (que dá 

dispersão da dose de aproximadamente +/-6%) e DFP entre 1,18 e 1,20 m (que dá 

dispersão da dose de aproximadamente +/-2%). Essa amostragem representa 26% 

dos exames LAT e 32% de exames AP/PA. 

O gráfico 12 apresenta a correlação entre kVp e espessura do paciente 

nesses exames. A diferença de kVp atinge 25 e pode dar diferença na dose de 2 a 3 

vezes, para pacientes com a mesma espessura. Essa diferença não depende do tipo 

de projeção do exame. 
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Gráfico 12 – Correlação entre kVp e espessura para mAs e DFP parecidos. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

 

5.4 KERMA NO AR INCIDENTE (KA,I) 

 

 

O gráfico 13 mostra os valores de rendimento (R) em µGy/mAs, em função 

da tensão (kVp), para os dois equipamentos de raios X estudados. Observa-se, 

pelos dados, que o rendimento do equipamento César Perneta foi de 2 a 3 

Gy.m2/mAs maior que o rendimento do equipamento do CEIMA. 

O gráfico mostra que nos equipamentos utilizados a dose é mais sensível ao 

kVp do que ao mAs, sendo diretamente proporcional ao valor do mAs. O aumento de 

duas vezes do valor da carga causa o aumento também de duas vezes na dose. No 

intervalo de kVp de interesse (entre 50 e 90) o mesmo efeito pode ser atingido por 

meio de aumento de 40% do kVp. Os pontos no gráfico são dados experimentais e a 

linha é o resultado do ajuste da função teórica. Os valores dos coeficientes de ajuste 

com seus erros são apresentados no gráfico. 
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Gráfico 13 – Valores de rendimento do tubo de raios (em µGy/mAs) em função da tensão (em kVp) 
para os equipamentos de raios X estudados.  

 
Fonte: A autora (2016). 

 

 

5.5 DISTRIBUIÇÃO DE DOSE 

 

 

Os valores de Ka,i estimados para as quatro faixas etárias em exames 

radiográficos de Tórax AP/ PA e LAT realizados nos dois equipamentos avaliados 

são apresentados no Gráfico 14. 

A distribuição da dose em relação à espessura é apresentada no Gráfico 15. 

A Tabela 19 apresenta os valores mínimos, médios e máximos de Ka,i estimados 

para estes exames no hospital estudado. 

Não foi detectada a diferença entre as faixas de 5 a 10 e 10 a 15 anos 

apesar da diferença de 50-100% na espessura dos pacientes nessas faixas etárias. 

Foi possível notar uma breve correlação entre a dose e a espessura do paciente 

(Gráfico 15). A diferença na dose para pacientes da mesma espessura atinge 4 

vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

Tabela 19 – Valores mínimos, médios e máximos de Ka,i (em µGy) estimados para os exames de 
Tórax AP/PA e LAT nas quatro faixas etárias avaliadas nos hospitais estudados. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

Gráfico 14 – Distribuição dos valores de Ka,i (em µGy) estimados em exames de Tórax AP/PA e LAT 
em pacientes com idades entre 0 e 15 anos, para o hospital estudado. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

Em média, a dose recebida pelos pacientes em exames na projeção LAT foi 

40% maior do que nas projeções AP/PA, principalmente devido ao aumento do kVp. 

Essa diferença cresce com o aumento da idade do paciente. 
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Gráfico 15 – Correlação entre dose e espessura.  

 
Fonte: A autora (2016). 

 

 O gráfico 15 mostra que através do estabelecimento de protocolos de 

técnicas radiográficas é possível manter a dose dentro dos intervalos de 50 a 100 

µGy para projeção LAT e 40 a 80 µGy para projeção AP/PA. Os parâmetros que 

levaram a tais valores de dose apresentam-se na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Protocolo com parâmetros radiográficos que levam a baixas doses. 

 
Fonte: A autora (2016). 

  

 

5.6 ESTRATÉGIAS DOS PROFISSIONAIS 

 

 

Os exames de tórax realizados durante o estudo foram executados por 20 

técnicos em radiologia. O Gráfico 16 apresenta as técnicas radiográficas utilizadas 

por três técnicos que foram responsáveis por aproximadamente 60% dos exames 

avaliados. A análise do Gráfico 16 mostra que:  

1. Com o aumento do kVp, os técnicos procuram aumentar a DFP, 

aumentando a energia média do espectro de Raios X. 

2. Em geral, esse aumento é acompanhado pelo aumento do mAs. 



70 

 

 

Gráfico 16 – Técnica radiográfica utilizada por três técnicos em radiologia responsáveis por cerca de 
60% dos exames torácicos pediátricos. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

 

5.7 COMPARAÇÃO ENTRE HOSPITAIS DO BRASIL E DO MUNDO 

 

 

Nas Tabelas 21 e 22 são apresentados, os valores médios dos parâmetros 

de técnica radiográfica (kV, mAs)  e os valores mínimos, médios e máximos de 

Kerma no ar na superfície de entrada (Ka,e) encontrados nos exames de tórax AP/PA 

e tórax LAT, em comparação com os resultados fornecidos pela literatura. 

Os dados mostram que os valores de Ka,e apresentados neste estudo são 

inferiores aos recomendados pela Comunidade Europeia (CE, 1996b) (página 35), 

para todas as faixas etárias. Este fato pode ser explicado pelo baixo valor de carga 

(mAs) empregado nos exames. 
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A Tabela 24 mostra que, para os exames de tórax AP/PA, o hospital 

estudado apresenta valores médios de Ka,e menores do que os encontrados em 

levantamentos realizados em hospitais da Espanha, Itália, Grécia, Sudão, da cidade 

brasileira de Recife e de instituições da cidade de São Paulo (RUIZ et. al., 1991, 

GALLINI, et. al., 1992, GOGOS et. al., 2003, MOHAMADAIN et. al., 2004, 

OLIVEIRA, et. al., 2003, FREITAS, 2005). 

O estudo de Lunelli (2006) mostrou que a instituição estudada foi a que 

empregou menores valores de carga (mAs) e tensões (kV), geralmente, dentro da 

faixa sugerida pela Comunidade Europeia (CE, 1996b). 

Para os exames de tórax LAT, os dados da Tabela 25 mostram que, 

novamente, os dados do presente estudo estão abaixo dos valores publicados por 

RUIZ et. al. (1991), GALLINI (1992) e FREITAS (2005). O hospital avaliado na 

cidade de Curitiba por Lunelli (2006) foi o que apresentou, mais uma vez, os 

menores valores de Ka,e e carga (mAs). 
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Tabela 21 – Parâmetros de técnica (kVp, mAs) e Ka,e (em µGy), encontrados nos exames de tórax 
AP/PA, na instalação estudada em comparação com os resultados fornecidos pela literatura. 
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*Não Informado. 
**Somente projeção AP. 
***Somente projeção PA. 

Fonte: A autora (2016). 
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Tabela 22 – Parâmetros de técnica (kV, mAs) e Ka,e (em µGy) encontrados nos exames de tórax LAT, 
nas instalações estudadas em comparação com os resultados fornecidos pela literatura. 

 
Fonte: A autora (2016). 
 

 

 

5.8 AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE DE IMAGEM  

 

 

Com relação aos critérios de qualidade da imagem, a Tabela 23 apresenta 

os fatores de maior relevância que cada médico radiologista entrevistado considera 

na interpretação da imagem radiográfica (AP/PA e Lateral), mostrando, dessa forma, 

os conceitos utilizados no momento em que o procedimento radiográfico termina e o 
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paciente é liberado do centro de imagens. Para facilitar a compreensão, os médicos 

foram classificados de A à F. 

 

Tabela 23 – Classificação e relevância dos critérios definidos pelos médicos radiologistas 
entrevistados para imagens radiográficas do tórax em AP/PA e Lateral. 

 
Fonte: A autora (2016). 
*Presença de todo segmento torácico na imagem: refere-se à reprodução nítida de toda a anatomia 
de interesse da caixa torácica na imagem. 
**Posicionamento do paciente: refere-se à capacidade técnica em adquirir a imagem sem 
movimentação e/ou rotação do paciente e reprodução simétrica do tórax. 

 

Com relação aos critérios de qualidade estabelecidos pela Comunidade 

Europeia, certamente uma radiografia na qual todos os critérios estejam adequados 

servirá para o melhor diagnóstico do paciente. Entretanto, existem critérios 

fundamentais (Tabela 23) que superam outros critérios de menor relevância no 

momento em que é realizada a avaliação da imagem pelo médico radiologista, que 

deve considerar se realmente existe a necessidade de repetir o exame radiográfico, 

evitando, assim, uma nova exposição ao paciente pediátrico.  

É de extrema importância ressaltar que não houve queixas com relação à 

qualidade da imagem pelos médicos radiologistas entrevistados. Dessa forma, os 

exames foram realizados com  doses baixas, mantendo a qualidade da imagem. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A pesquisa envolveu 225 pacientes pediátricos submetidos a exames 

radiográficos convencionais do tórax, sendo 53% do sexo masculino e 47% do sexo 

feminino, entre 0 e 15 anos de idade. Ao todo, foram acompanhadas 389 exposições 

radiográficas. Foram coletadas informações dos pacientes sobre a idade, peso, 

altura, espessura, tipo de projeção realizada (AP/PA e Perfil) e parâmetros técnicos 

dos exames, como tensão de pico, tempo de exposição e DFP. Observou-se que 

94% dos exames radiográficos do tórax na projeção em Perfil são sempre solicitados 

em conjunto (AP/PA e Perfil). 

Foi detectada a correlação entre espessura frontal e espessura lateral, 

sendo a espessura lateral igual a espessura frontal mais 5 cm, com incerteza na 

faixa de 20-30%. Observou-se correlação da espessura com idade, peso e altura, 

com incerteza de aproximadamente 20-30%. 

A correlação da espessura com kVp, mAs e DFP existe, mas é fraca, 

especialmente no caso da DFP. A dispersão nos valores de kVp, para a mesma 

espessura, foi ±15, que pode triplicar a dose no paciente. Para o mAs, a dispersão 

nos valores foi ±1,2, que pode duplicar a dose. Constatou-se que o valor detectado 

da dispersão da DFP, de 90 cm, pode aumentar a dose em até 4 vezes. 

Com relação à dose, notou-se uma diferença de até 4 vezes para pacientes 

da mesma espessura. É possível manter o nível de dose, através das técnicas 

radiográficas sugeridas no estudo para o perfil dos pacientes atendidos no HPP, 

entre 50 e 100 µGy para o exame na projeção lateral e entre 40 e 80 µGy para 

projeção AP/PA. 

Os valores resultantes da análise dosimétrica apresentada neste estudo 

constatam-se abaixo dos dois principais guias de boas práticas (CE, 1996b; COOK 

et al., 2006). Além disso, os valores de Ka,e estimados apresentam-se inferiores aos 

encontrados em metade dos estudos realizados em países desenvolvidos que foram 

mencionados neste trabalho. 
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6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Como proposta para trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento de 

investigações mais aprofundadas visando alcançar os seguintes objetivos: 

 Estabelecimento de um critério quantitativo de avaliação da qualidade de 

imagem; 

 Avaliação da dependência da qualidade da imagem em função das técnicas 

radiográficas; 

 Análise do perfil dos pacientes pediátricos de outros hospitais tendo em vista 

a aplicação das técnicas radiográficas sugeridas neste estudo; 

 Proposição de medidas práticas para a otimização dos procedimentos 

radiográficos da instituição em estudo.  
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ANEXOS 
 
 

 
ANEXO 1  
 
 
APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO DA DOSE 

DE ENTRADA NA PELE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS A EXAMES 

RADIOGRÁFICOS DO TÓRAX”, sendo eu, Prof. Dr. Hugo Reuters Schelin, o responsável pela 

pesquisa, na condição de orientador da acadêmica Farly Piantini Gabardo, aluna de mestrado de 

Biotecnologia Aplicada à Saúde da Criança e do Adolescente, do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno 

Príncipe. 

Para contatar o pesquisador responsável, utilizar o telefone (41) 9131-1048. 

Para que você possa participar, é necessário que leia este documento com atenção. Por favor, 

peça aos responsáveis pelo estudo que lhe explique qualquer palavra ou procedimento que você não 

entenda.   

Este documento descreve o procedimento ao qual o paciente será submetido, o objetivo da 

pesquisa e como ela será realizada, além de benefícios e eventuais riscos ou desconfortos a que o 

paciente estará submetido. 

Como esta pesquisa é realizada em pacientes pediátricos, é preciso que você (pai, mãe ou outro 

responsável pela criança) seja informado e questionado quanto à participação ou não da pesquisa. 

Caso aceite participar, você deverá assinar no local indicado. Você só deve assinar a autorização se 

quiser participar do estudo. Você pode recusar-se a participar ou retirar-se deste estudo a qualquer 

momento. 

 

Procedimento Submetido Pelo Paciente: o exame de raios X de tórax é um procedimento 

realizado com muita frequência em crianças para diversas patologias e situações clínicas. É um 

exame simples que depende da colaboração do paciente em não movimentar-se durante o 

procedimento. Depois de feitas estas radiografias, o paciente será liberado do exame. Não há 

sedação nem maiores desconfortos durante o exame.  

 

Objetivos da Pesquisa: são realizadas radiografias na criança e os raios X entregam certa 

quantidade de dose de radiação ao paciente. Então, o objetivo da pesquisa, inicialmente, será avaliar 

a dose recebida pelo paciente submetido a esse exame. Posteriormente, será estudada uma forma 

de reduzir essa dose de maneira a manter uma imagem de boa qualidade para o diagnóstico.  

 

Realização da Pesquisa: Serão coletadas somente algumas informações gerais sobre os 

pacientes que realizam esse exame, como idade, sexo, peso, altura, indicação clínica e espessura da 

região do tórax. Com esses dados e informações sobre parâmetros físicos do exame será possível 

avaliar a quantidade de radiação que incide no. Após essa coleta de dados, com o auxílio de 

computadores, será feita uma análise para verificar se as técnicas empregadas durante o exame 

estão dentro do esperado. Caso as doses estejam acima do padrão, será estudada uma maneira de 

reduzi-las sem prejudicar a qualidade da imagem nem o diagnóstico.  

Nenhuma destas etapas irá alterar a rotina do exame ao qual o paciente será submetido; apenas 

servirá como base para que melhorias na rotina e no diagnóstico sejam estudadas e, se possível, 

efetuadas. 
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Eventuais riscos ou desconfortos: Não são previstos nenhum tipo de risco ou desconforto aos 

pacientes durante a realização dos procedimentos, uma vez que não há interferência na realização 

do exame ou no diagnóstico. 

____________________________________________________________________________ 

 

Li e discuti com o/a pesquisador (a) do presente estudo os detalhes descritos neste documento. 

Entendo que sou livre para aceitar ou recusar a minha participação e que posso interrompê-la a 

qualquer momento sem dar uma razão. 

Concordo em participar da pesquisa ““AVALIAÇÃO DA DOSE DE ENTRADA NA PELE EM 

PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS A EXAMES RADIOGRÁFICOS DO TÓRAX” e que os 

dados coletados para o estudo sejam usados somente para o propósito acima descrito. 

Entendi a informação apresentada neste Termo de Consentimento. Tive a oportunidade para 

fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. 

 

 

Curitiba, ____/____/_____. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO PARTICIPANTE (RESPONSÁVEL PELO PACIENTE) 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO PESQUISADOR 

 

 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE:  

 
Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 
documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que eu posso interromper minha 
participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o 
estudo sejam usados para o propósito acima descrito. Eu entendi a informação apresentada neste 
termo de consentimento. Eu tive a oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas 
foram respondidas.  
Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de Consentimento Informado.  
  
 

 
  
NOME DO PACIENTE  
 
 
  
NOME DO RESPONSÁVEL 
 (Se menor ou incapacitado)  

 
 
 

ASSINATURA 

 
 
  
DATA  

 
 
  

NOME DO INVESTIGADOR  

(Pessoa que tomou o TCLE)  

 

 

 

ASSINATURA 

 

 
 

 

  

DATA  
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 
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APÊNDICE C 
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