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R E S U M O

As condições corretas de operação de uma câmara escura são e£

senciais para a obtenção da garantia da qualidade da imagem

radiográfica, da menor exposição do paciente, e conseqüentes

*nente da equipe, contribuindo ainda para a diminuição dos gas

tos com equipamentos específicos e soluções processadoras.

Assim sendo, para a instalação de uma câmara escura, torna-se

necessário um estudo prévio de suas dimensões físicas, da dis

posição de seus equipamentos e acessórios, da sua sinalização

e lanternas de segurança, além da obtenção de escurecimento e

processamento correto dos filme3.

Para averiguar a adequação e a integridade de uma câmara escu

ra, são propostos três testes básicos (teste dos filtros de

segurança, testes de higiene e adequação de tempo e temperatu

ra de processamento), que quando satisfeitos, garantirão a

qualidade das condições de operação nesta câmara.



A B S T R A C T

The adequate operation conditions of a dark-room are essential

to guarantee the image quality, the least exposure of the

patient and the staff, contributing also to reduce the expenses

with specific equipments and processing solutions.

Therefore, to install a dark-room, it is necessary a previous

study about its physical dimensions, the location of equipments,

acessories, light safeguards and visual warning, besides adequate

darkening and correct filme processing.

He propose three basic tests to check the adequacy and the

integrity of a dark-room: light, safeguards test, hygiene test,

developing time and temperature test.
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5- Escurecimento adequado

0 escureciemnto adequado dentro de uma câmara escura e de su-
ma importância, pois devido a qualquer falha neste sentido a
presença de luz pode causar detrimento da qualidade da imagem
radiografica. Isto...
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1 INTRODUÇÃO

A instalação e a utilização adequada de uma câmara escura é

de grande importância para a qualidade da imagem radiografia

ca, pois cada vez que ocorrer um comprometimento desta, ocor

rerá também, repetição de exposições, e com isso teremos uma

maior exposição do paciente e, consequentemente das pessoas

envolvidas no exame. Tudo isto levará ainda a um aumento de

custos, devido à perda de filmes, desgaste do aparelho e do

material de processamento dos filmes.

Assim sendo, para que estes problemas sejam evitados, alguns

parâmetros básicos devem ser levados em consideração ao se

instalar ou avaliar uma câmara escura. São eles:

Z DIMENSÕES FÍSICAS

Não existe necessidade de uma área muito grande para a insta

lação de uma câmara escura. Ela deve apenas oferecer o espaço

suficiente para movimentação fácil e confortável do operador.

3 DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

A disposição dos equipamentos dentro da câmara escura deve S£

guir a própria lógica de utilização desses equipamentos ou

seja, deve ser tal que o operador possa executar plenamente

suas tarefas, sob a luz de segurança com a menor movimentação

possível.
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4 SINALIZAÇÃO

É importante que a porta de entrada da câmara escura seja sî

nalizada gráficamente, podendo ainda possuir um sistema lumi_

noso que seja ativado sempre que necessário.

Recomendamos que a porta de entrada possua tranca interna ,

con o intuito de evitar a entrada de pessoas durante a revela

ção, ocasionando a entrada indevida de luz.

Um outro recurso preventivo à entrada de luz na câmara escu

ra, é a construção de uma anlc-câmara com labirinto, o que au

xilia sobre modo na prevenção de entrada indevida de luz, de

corrente da entrada ou saída de pessoas neste local.

5 ESCURECIMENTO ADEQUADO

0 escurecimento adequado dentro de uma câmara escura é de su

ma importância, pois devido a qualquer falha neste sentido a

ausência de luz pode causar detrimento da qualidade da imagem

radiográfica. Isto entretanto, não significa que as paredes

da câmara escura precisem ser pretas. Devem apenas, ser evita

dos materiais de revestimento que possam refletir qualquer en

trada indevida de luz, contribuindo assim para a perda da qua

lidade da imagem.

Por isso, ò operador deve certificar-se constantemente que

não ocorre qualquer entrada de luminosidade. '



ESQUEMA DE UMA CÂMARA ESCURA
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6 LANTERNAS DE SEGURANÇA

A localização e distribuição das lanternas de segurança den

tro de uma câmara escura devem ser feitas de modo a facilitar

toda a operação de manipulação e processamento dos filmes, se

guindo entretanto a orientação dos fabricantes quanto ao seu

posicionamento. —-

7 PROCESSAMENTO

7.1 Processamento manual

No processamento manual, o operador, antes de iniciar a revê

lação, deve verificar a temperatura e a concentração das solu

ções processadoras, para a determinação do tempo de revela

ção, em função do filme utilizado. Feito isto, o operador d£

ve seguir as seguintes etapas:

7.1.1 Banho do revelador - mergulhar integralmente, durante

o tempo pré-determinado, o filme no recipiente conten

do revelador homogenizado, de modo que a reação quími.

ca se processe em todo o filme (transformação da ima

gem latente em imagem real).

7.1.2 Banho no "STOP" - mergulhar integralmente no "STOP" o

filme de modo a interromper a reação química do revela

dor.
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7.1.3 Banho no fixador - mergulhar integralmente o filme no

fixador de modo a que todos os cristais de haleto de

prata remanescentes sejam retirados, levando a um aumen

to do contraste.

7.1.4 Banho de água corrente - banhar o filme em água corren

te por cerca de 30 minutos, de modo que sejam retira

dos todos os agentes químicos empregados.

7.1.5 Secagem - secar o filme er. lugar isento de materiais

(ex: poeira) que possam comprometer a imagem radiográ-

fica.

OBS: Devemos manter sempre fechados através de tampas,

os recipientes contendo as soluções processad£

ras, tendo ainda o cuidado permanente de não tro

cá-los de recipiente, garantindo assim a qualida-

de das soluções bem como do processamento da ima

gem.

7.2 Processadora automática

A processadora automática é um sistema eletro-mecânico que re

duz o tempo de revelação de um filme radiográfico. Porém, an

tes de começar a operação de uma processadora automática, o

operador deve seguir as seguintes etapas:

1* - Controlar o termostato referente a água que mantém a tem

peratura das soluções processadoras.
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2» - Verificar as concentrações destas soluções e a limpeza

dos filtros e sistemas mecânicos.

- Testar o equipamento antes de colocá-lo em serviço.

"8 RECOMENDAÇÕES GERAIS"

0 operador de uma câmara escura deve cultivar o hábito de ob

servar sempre: as condições de limpeza, a possibilidade de en

trada indevida de luminosidade, a integridade e adequação dos

filtros de segurança e as concentrações e temperaturas das so

luções revel adoras. Deve observar ainda as orientações forníí

cidas pelos fabricantes dos agentes químicos e filmes utiliza

dos.

Uma vez que todo o processo de revelação se faz sob luz de se

gurança, torna-se importante que o operador antes de iniciar

sua atividade, aguarde um tempo suficiente para sua acomoda

ção visual.

Recomendamos que todos os serviços que possuem processadora

automática mantenham também em funcionamento o sistema de

processamento manual para o caso de eventuais paradas do sis

tema automático.

9 EXPERIÊNCIAS



9.1 Teste dos filtros de segurança

Para averiguar a adequação e integridade dos filtros de segu

rança propomos o seguinte teste:

Is) Irradiar um filme virgem no chassis com uma técnica de

baixa exposição.

2«) Dividir este filme em 4 partes iguais.

3e) Expor à lanterna de segurança, na mesma distância usada

na manipulação dos filmes, as tiras do filme já irradia

do, durante os seguintes tempos:

•

1» Tira - 5 minutos

2» Tira - 10 minutos

3* Tira - 15 minutos

4* Tira - 20 minutos

4B) Revelar as tiras do filme e fazer a leitura de suas densjl

dades óticas no densitometro.

9.2 Teste de higiene

A contaminação de um filme ainda não processado, ocasionado

por produtos químicos (revelador, fixador), mãos sujas, etc,

pode levar à deteriorização da qualidade da imagem e até ao

diagnóstico de falsos positivos ou negativos. Para demonstrar

estes fatos, propomos a seguinte experiência:
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1* - Molhar os dedos com o revelador e manipular um filme de

modo rotineiro, revelá-lo, e observar o dano causado.

2* - Repetir o teste utilizando gordura nas mãors.

OBS: Os mesmos danos causados a um filme nestas condições de

falta de higiene, podem ocorrer também no ecran dos chás

sis.

9.3 Teste de Adequação de Tempo e Temperatura das Soluções

Processadoras (revelador e fixador)

Para averiguar a adequação do tempo e da temperatura usados

numa revelação, propomos o seguinte teste:

16 _ irradiar um filme virgem no chassis com uma técnica de

baixa exposição.

2* - Dividir este filme em 3 partes iguais.

3» - Revelá-lo em temperatura ambiente nós seguintes tempos:

1* Tira - 1 minuto no revelador

2* Tira - 3 minutos no revelador

3a Tira - 6 minutos no revelador

4* - Repetir a experiência reduzindo ou aumentando as

temperaturas das soluções (revelador e fixador).
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