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Resumo:  A ideia  principal  desta  pesquisa  era  avaliarmos  todos  os  parâmetros
técnicos utilizados na realização dos exames de raios-x de tórax no leito hospitalar e
posteriormente aplicarmos novas técnicas utilizando padrão de posicionamento do
paciente,  alta  quilovoltagem,  diminuição  do  tempo  de  exposição  do  paciente  às
radiações ionizantes e melhorar a qualidade de imagens radiográficas apresentadas
à  equipe  médica.  Foram  realizados  295  exames  de  raios-x  de  tórax  em  leito
hospitalar dos pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva e Sala de
Emergência em um hospital da rede pública, sendo que o trabalho foi dividido em
três  etapas.  Ao  final  da  terceira  etapa,  os  dados  foram analisados  e  realizados
cálculos de dose de entrada na pele do paciente, sendo verificada a diminuição da
dose em 300%, nos mostrando que as novas técnicas de padronização dos exames
de raios-x de tórax em leito hospitalar nos trouxeram uma melhora na qualidade da
imagem radiográfica  e  significativa  redução  da  dose  de  exposição  às  radiações
ionizantes no paciente.

Abstract:  The main idea of this research was to evaluate all technical parameters
used in x-ray clinical exams of the chest in the hospital  bed and then apply new
techniques using high kilovoltage, decrease of the patient's exposure time to ionizing
radiation and improve the radiographic images quality presented to the medical staff.
295 x-ray exams of the chest  were carried out  in hospital  bed of the patients in
Intensive Care Units and Emergency Room in a public hospital, and the work was
divided into three stages. At the end of the third stage, the data were analyzed and
executed calculations of the dose entrance on the skin of the patient, verifying the
reduction of the dose by 300%, showing that the new techniques of standarzing of x-
ray exams of the chest in hospital bed have brought an improvement in the quality of
the radiographic image and a significant reduction in the dose of exposure to ionizing
radiation in the patient.



INTRODUÇÃO 

A radiografia de tórax no leito é uma rotina comum e abundante no ambiente

hospitalar.  Como qualquer  outra  rotina  radiográfica,  os  preceitos  de  qualidade  e

segurança radiológica devem ser respeitados e reproduzidos. 

Considerando um pequeno levantamento de dados prévio,  verificamos a não

existência de uma padronização radiográfica para realização dos procedimentos de

raios-x do tórax no leito. Ou seja, não existe uma padronização de distância foco-

filme  (DFF),  tensão  (kV)  e  carga  transportável  (mAs).  Os  referidos  parâmetros

técnicos radiográficos não são selecionados considerando o biotipo dos pacientes e

peculiaridades  de  incidência  radiográfica  específica,  mas  sim,  aparentemente,

selecionado aleatoriamente considerando um ensino reprodutor, sem argumentação

teórica, que passa de técnico para técnico.



DESENVOLVIMENTO 

A Radiologia é uma especialidade complexa, que exclui todo e qualquer tipo de

improvisos.  É  de  responsabilidade  do  profissional  das  técnicas  radiológicas

assegurar o uso de proteção máxima para si e para o paciente. 

Os exames de raios-x de tórax em leito hospitalar podem ser divididos em três

categorias: 

- de rotina para monitoramento do paciente; 

- solicitadas após procedimentos específicos; 

- para aumentar a presença ou não de evolução do quadro do paciente. 

Estes  exames  têm  como  objetivo  principal,  a  documentação  do  estudo

radiográfico das possíveis alterações do quadro clínico do paciente. Deve ser obtida

uma imagem com boa definição e  fazendo uso da menor  exposição à  radiação

ionizante possível ao paciente. Para se obter estes resultados, é  necessário um

conjunto de ações interligadas, como: características técnicas e equipamentos de

raios-x  em boas  condições,  revelação dos  filmes,  combinação tela-filme,  técnica

radiográfica,  o  Técnico  em  Radiologia  e  condições  físicas  do  paciente  (drenos,

acamado, debilitado, etc). 

O presente  trabalho tem como objetivo  propor  uma padronização da técnica

radiográfica dos exames de tórax em leito hospitalar,  visando diminuir a dose de

radiação no paciente e melhorar a qualidade da imagem radiográfica.

A pesquisa foi realizada em um hospital da rede pública, do município de Novo

Hamburgo, Rio Grande do Sul, entre os meses de março e julho de 2015, onde foi

realizado  o  acompanhamento  da  equipe  do  Serviço  de  Radiologia  durante  a

realização dos exames solicitados de pacientes internados em Unidades de Terapia

Intensiva e Sala de Emergência em leito hospitalar. Entre os meses de março e abril

de 2015, os técnicos em radiologia foram acompanhados, onde foram observadas e

anotadas  as  técnicas  de  posicionamento,  angulação  do  raio  central  (RC),

parâmetros  técnicos  utilizados  (kV,  mAs,  DFF,  espessura  do  paciente),  e,



posteriormente,  após  processamento  dos  filmes  radiográficos  em  processadora

úmida, as imagens foram fotografadas.

DATA PROCEDIMENTO ESPESSURA kV mAs FOCO DISTÂNCIA

(cm)

OBSERVAÇÕES IMAGEM

Sexo, idade,
patologia;

Unidade de
internação.

Tabela 1: Planilha modelo para registro dos dados obtidos.

Fonte: acervo particular

Foram realizados  148  exames  de  raios-x  em pacientes  internados,  em  leito

hospitalar,  com parâmetros técnicos na faixa de 60 a 90 kV; carga transportável

entre 1.0 e 2.0 mAs; paciente em decúbito dorsal (DD), ou de acordo como ficava

mais confortável  a  ele;  angulação do tubo de raios-x  perpendicular  ao paciente,

porém sem angulação pré-determinada; distância foco-filme (DFF) e espessura do

paciente sem controle de medição por parte do Técnico em Radiologia. 

No final do mês de março passamos a introduzir parâmetros de alto kV e baixo

mAs para verificar como ficariam as imagens. 

A partir  do  mês  de  maio  foi  dado  início  ao  processo  de  padronização  das

técnicas radiográficas em leito hospitalar, conforme descrito abaixo: 

-  Cabeceira da cama do paciente elevada em 30°,  ficando o paciente em

posição de semi-decúbito;

- DFF entre 1,40 e 1,50 m; 

- Angulação do tubo de raios-x em 30°;

- A técnica radiográfica passou a ser de 98 a 133 kV; mAs entre 0,32 e 0,5. 



Figura. 1- Técnica de posicionamento do equipamento de Raios-x e leito do paciente.

Fonte: acervo particular

Nesta etapa do trabalho foram realizados 147 exames de raios-x em pacientes

internados em Unidades de Terapia Intensiva e Sala de Emergência, todos em leito

hospitalar.

O equipamento de raios-x utilizado pelo serviço é um móvel, modelo Mobile Art

Evolution, da marca Shimadzu. A processadora de filmes é da marca Macrotec. Os

químicos utilizados são da marca Kodak e filmes radiográficos das marcas IBF e

Kodak.

Todos os equipamentos emissores de raios-x, bem como as processadoras de

filmes são testados e aprovados pelo Controle de Qualidade, realizado por físicos de

empresa  especializada  em  Física  do  Radiodiagnóstico.  Estes  testes  são

recomendados pela Portaria 453, do Ministério da Saúde, de 01 de junho de 1998. 

Finalizamos  o  processo  de  levantamento  de  dados  simulando  todos  os

procedimentos, em um ambiente controlado, sem paciente, onde medimos a dose

de entrada na pele DEP (mGy). 

Na  primeira  etapa  do  trabalho,  que  utilizava  as  técnicas  radiográficas

estabelecidas pelos Técnicos em Radiologia, com kV entre 60 e 90; mAs 2.0; sem

padrão de angulação do tudo e cabeceira do leito  hospitalar  e sem medição da

distância foco-filme (DFF), a média de quilovoltagem ficou em 68,25 kV; a carga

transportável em 2.0 mAs; DFF de 1,11 m. A média de dose de entrada na pele no

paciente (DEP) ficou em 0,36 mGy. 



Na segunda etapa, passamos a introduzir técnicas de alta quilovoltagem (kV), na

faixa de 65 a 133 kV e carga transportável de 0,32 a 2.0 mAs, porém, sem ainda

padronizar angulação da cabeceira do leito do paciente, angulação do tubo de raios-

x e sem medir DFF. Os resultados obtidos ficaram com a média: 102,17 kV; 0,90

mAs; DFF 1,31 m e a DEP diminuiu para 0,18 mGy.

Na etapa final, passamos a efetivar a técnica de padronização dos exames, com

alta quilovoltagem, entre 98 a 133 kV; carga transportável entre 0,32 e 0,5 mAs; DFF

entre 1,40 e 1,50 m; angulação do tubo de raios-x e cabeceira do leito do paciente a

30°;  utilização  do  espessômetro  para  realizarmos  o  cálculo  da  dose  adequada,

seguindo a tabela de pontos fornecida pela equipe de física médica, e fotografando

todas imagens pós-processamento. Os resultados passaram a ser: 116,62 kV; 0,33

mAs; DFF 1,47 m e DEP sofreu diminuição para 0,06 mGy.

Figura  2:  Exames realizados antes (A)  e  após (B)  do processo  de padronização  da  técnica

radiográfica, sendo estas de um mesmo paciente.

Fonte: acervo particular



CONCLUSÃO

Analisando os dados apresentados no resultado deste trabalho verificamos que a

padronização  da  técnica  radiográfica  de  Raios-x  de  Tórax  em  leito,  focada  na

realização de incidência com altos valores de tensão, está associada a melhoria

significativa dos preceitos de qualidade de imagem e uma gritante diminuição dos

níveis de dose na entrada da pele (DEP). 

Aprofundando a análise chegamos numa diminuição da DEP dos pacientes em

300  %. Ou  seja,  a  padronização  proposta,  melhora  a  qualidade  da  imagem

radiográfica e diminui significativamente a dose impingida aos pacientes durante o

referido procedimento. 
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