10 Recomendações: proteção radiológica em procedimentos de intervenção em Pediatria
1. Não esquecer:
os órgãos das crianças são mais sensíveis à
radiação do que os dos adultos
as crianças têm um tempo de vida maior para
os efeitos das radiações se manifestarem

2. Discutir com os pais antes do exame:


exames radiológicos anteriores a que as crianças
foram submetidas



preocupações relativamente à segurança
radiológica

3. Aumentar o
conhecimento
das equipas de
saúde através
do uso de
checklists e
procedimentos
de segurança

4. Planear os procedimentos detalhadamente
e com antecedência para evitar exposições
repetidas e procedimentos inadequados

http://www.pedrad.org/associations/5364/files/
ImGen_StpLight_Chcklst.pdf

5. Proteger a tiróide, mama, olhos e gónadas dos pacientes,
sempre que possível

RPOP Posters webpage!
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/
AdditionalResources/Posters/index.htm

http://rpop.iaea.org http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/
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6. Utilizar técnicas otimizadas:
 Baixar o número de imagens







“frames”. Diminuir de 7,5 para 3
pulsos por segundo sempre que
possível
Remover as grelhas dos
equipamentos em crianças com
menos de 20 Kg. Utilizar
preferencialmente a técnica de
almofada de ar
Minimizar o tempo de exposição
Minimizar a sobreposição do campo
em aquisições repetidas
Utilizar uma menor colimação

7. Utilizar preferencialmente a técnica

Imagem fluoroscópica
“fixar a última imagem”

8. Aumentar
a distância entre o
paciente e a ampola de
raios X
e
diminuir a distância
entre o paciente e o
receptor de imagem

Exposição em Cine
aumenta cerca de
10 × a dose

de registo e envio da última imagem
adquirida (“last Image hold”) em vez
de exposições adicionais, quando for
apropriado

receptor
de
imagem

receptor
de
imagem

Ampola
raios X

9. Utilizar tecnologias de registo e
redução de dose nos equipamentos

Ampola
raios X

10. Após o procedimento verificar e
registar a dose de radiação

RPOP Posters webpage!
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/
AdditionalResources/Posters/index.htm

http://rpop.iaea.org http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/
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