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I. INTROOUÇAO

Um programa de controle de qualidade pode ser definido como um» rotina de

trabalho, onde mecanismos organizados de atuação buscam assegurar que o

produto produzido por uma instalação seja consistentemente de alta qualida

de. Do elemento de produção em radiodiagnostico, a radiografia especial-

mente, se espera uma qualidade tal, que possa fornecer o máximo de informa

ção para o diagnóstico, adquirida com o mínimo de exposição ao paciente

conjugado com baixos custos operacionais. As técnicas de controle de qua-

lidade são dirigidas no sentido de se realizar uma rotina de testes e manu

tenção de todo o sisterra de produção de radiografias (equipamento de ra-

ios-X, acessórios, processadoras, e t c . ) , a fim de se garantir sua satis-

fatória operação, além claro de ações gerenciais que suportem estes prògra

mas.

Uma questão que sempre vem à tona quando se trata de programas de C O . é a

relação "qualidade de radiografia - subjetividade de interpretação da ra-

diografia". Ou seja, até que ponto uma radioagrafia é ruim? Vemos que a

subjetividade de interpretação imposta a radiografia pode ser solucionada

pelo grau de resolução da radiografia, ou seja, a capacidade de registrar

separadamente imagens de pequenos objetos com localização muito próxima,

ou em que grau, detalhes podem ser observados. Além disso, sempre existi

rá um nível de norrralidade estatística (ou tendência), o qual se pode infe

rir que radiografias qualitativamente pobres tendem ao fracasso para inte£

pretação quando analisadas por um grupo significativo de profissionais. Is

to se justifica porque mesmo subjetivamente as radiografias necessitam de

mínimas cordições técnicas de referência (ou padrões), visto que, um exame

radiográfico de má qualidade, poderá gerar indecisões ou mesmo repetição

de examei

Toda esta configuração baseada na relação paciente-cxame-diagnostíco, tem

levado instituições em geral dessas áreas a desenvolverem testes de progra

mas de controle de qualidade em radiodiagnostico como parte de programas



(de controle de qualidade em radiodignóstico como parte de programasse Garantia

de Qualidade, buscando mecanismos de otimização de todo o sistema envolvido a

fi» de trazer o maior beneficio possível ao paciente dentro das aplicações me

dicas da radiação.

II. COLIMAÇÃO DO FEIXE

A ausência de qualquer dispositivo limitador do catrpo de irradiação ou

sua deficiência, constitui-se na causa mais generalizada de exposição, de£

necessária ao paciente, acarretando também, a degradação da imagem, devido

ao incremento da radiação espalhada (dispersa, scattered) originada no or-

ganismo do paciente; a radiação dispersa não ter informação e tende a de-

gradar a informação produzida pelo feixe direto.

0 feixe primário deve ser restrito à região sob estudo e, sob hipótese al-

guma, deve possuir um campo maior que a área do filme radiográfico ou tela

fluoroscópica.

Uma forma prática de atingir este objetivo, consiste em procurar "fazer

margens" nas radiografias, ou seja, determinar campos de irradiação tal

que apareçam nas extremidades do filme zonas não irradiadas.

A figura 1, mostra o efeito produzido pela restrição do feixe sobre a in-

tensidade do feixe espalhado. A intensidade relativa do feixe primário e

radiação dispersa que chega ao filme, estão plotados em função do tamanho

do campo.
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Observamos qa figura, que a intensidade do feixe primário permanece constante

para todos os tamanhos de campo determinados, enquanto a intensidade do feixe

espalhado, aumenta acentuadamente com o aumento do tairanho de campo, o gráfico

mostra que não há grandes variações na intensidade da radiação espalhada para

grandes campos (a curva atinge seu valor máximo em torno de 1000 cm1 ).

A contribuição da radiação dispersa que chega ao filme, depende sobretudo da

espessura e composição do volume irradiado e, além disso, da energia do feixe

UVp).

Todo equipamento de tórax, que opera em muitos tipos de exames e, consequente-

mente necessitam de diferentes campos de irradiação, devem dispor de colimado-

res ajustáveis com foco luminoso, de maneira que se possa adequar em cada cir-

cunstância o menor tamanho de campo possivel.

Eventualmente, se pode utilizar os diafragmas ou cones em exames mais comuns.

Neste caso, deve-se ter em mente o campo desejado e a distância foco-filme e,

os cones devem ser identificados à priori para a utilização correta. É também



fundamental a verificação do correto alinhamento do foco luminoso, bem como a

centralização do raio central, em função do eixo central da mesa de exames.

II.1 - Coincidência Entre o Campo Luminoso e o de Irradiação

Muitos sistemas de colimação, projetam um campo luminoso que é utilizado

para visualizar a dimensão e a localização do campo de irradiação (Fig.

2). Porém, com certa freqüência, pode acontecer a não coincidência ej>

tre ambos, ocasionando com isso, a não irradiação de regiões importan-

tes sob estudo, e irradiação de zonas sem interesse diao.>óítico.

í
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FIGURA 2
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Os desvios do campo luminosr normalmente s&o provocados por mudanças de

posição do espelho, ou do cabeçote descentralizado em relação ao colima

dor.

II.2 - Experiência I - Colimação do Feixe

A. Comentário:

A despeito de outros restritores de feixe tais'como cones, cilindros e

diafragmas fixos» os coliraadores ajustáveis podem fixar uma variedade do

tamanhos de campo. Em geral, estes colímadores dispõem de indicador

numérico, que pode orientar o operador na ausência do foco luminoso,



quanto a arca a ser tratada.

O teste de colimação objetiva verificar a exatidão do camp « indicado nu

mericamente ou do campo luminoso em relação ao campo real de radiação.

B. Material Utilizado:

a) cassette (24 x 30) cm ou maior

b) indicadores radiopacos

c) régua

c. Procedimento:

1. posicione o cassette (24 x 30)cm, de forira que seu eixo longitudinal

coincida com a linha central da mesa de exames;

2. posicione o tubo de raios-X de forma que o feixe (ha ) cer.tral coin-

cida com o centro do cassette a uma distância foco-mesa de 100 cm;

3. ajuste o campo de irradiação girandc oe indicadores numéricos ao cam

po (24 x 30) cm, (certifique-se que o campo eleito tenha a mesma á-

rea do cassette;

4. observe se a indicação luminosa detém a área do cassette; (caso não

seja igual verifique e anote em seu formulário, pois isto mostra que

a indicação numérica de campo não coincide com o campo luminoso;

5. agora, ajuste o campo luminoso a uma área menor que a do cassette;

6. posicione 4 marcadcres radiopacos nos cantos do campo luminoso proj£

tado sobre o cassette.

(A seguir Fig. 3)



FIGURA 3
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7. no comando do aparelho selecione uma técnica radiografica suficien-

te para sensibilizar o filem (em geral 50 kV e 5A 10 mAs são Sufi

cientes;

8. retire o cassette e processe o filme. Analise o filme e registre

• informação em seu relatório.

D. Critério adotadc para correção:

A variação apresentada entre o campo luminoso e o de radiação deve

ser no máximo 2X distância foco-filme indicada.

- Observe a abertura das lâminas e se o campo está desviado em rela

ção ao demarcado pelos marcadores radicpacos.



E. Alternativas:

Nos últimos anos um grande número de testes tem sido empregados pa

ra verificeção de colimadcres de feixe. Um teste que é muito útil

para verificação imediata da congruência entre o cairpo luminoso e o

de radiação emprega uma tela (pantalia) fluorescente. Este método

consiste em observar a imagem do campo de radiação durante a expos^

ção. Assim, localiza-se a tela no eixo central da mesa, depois, Io

caliza-se o tubo a 100 cm dfc com o raio central perpendicular a

tela. Indica-se o campo luminoso desejado (menor que a tela), de-

marcande—se os cantos com indicadores radiopacos.

Seleciona-se a técnica radiográf ica desejao* «., tscu.ecendo-se a sa

Ia, realiza-se a exposição. 0 campo de radiação é visualizado pela

fluorescencia do ecran e, pode ser comparado cor.' o campo luminoso

demarcado pelos indicadores radiopacos.

Embora possa ser realizado com bea eficiência, este teste possui a

desvantagem de não se poder guardar informações sobre o teste reali_

zado.

III. O TEMPO DE EXPOSIÇÃO

A intensidade de um feixe de raios-X, em termos de rendimento é propor-

cional ao tempo de exposição. Tempos de exposição inexatos ou não rtpro^

dutíveis, podem levar à repetição de radiografias, contribuindo assim pa

ra «levar os níveis de dose no paciente e oners.r os custos em exairet.

De um modo geral, existem três tipos de sistemas utilizados para medir

tempes de exposição.

III.1 - Monitoração por osciloscópio

Este sistema utiliza um pequeno detetor de estado sólido, que é coloca

do diretairerte sob o feixe de raio-x. Em geral, ao detetor é acoplado

um osciloscópio comum, com uma memória para retençãc de dados. Assim,



pode-se determinar o tempo total medido diretamente ou o rendimento re_

. ai, e ainda, possibilita a análise da forma de onda para obtenção de

informações adicionais, tais como a magnitude do "ripple" *m uma unida

de trifásica, ou a presença de pulsos extras de raios-x, gerados no

início ou final da exposição.

111.2 - Monitores de tempo de exposição

Este sisteita dispõe de um detetor, que é colocado sob o feixe de raio-

X. Dele extrai-se o número de pulses do feixe de raio-X para meia e

onda completa retificada em unidades monofásicas. Ainda o tempo de ex_

posição taotal para unidades trifasicas. (Como sabemos, os retificado

res de meia onda, produzem 60 pulsos/segunde, os de onda completa pro-

duzem 120 pulses/segundo e geradores trifasices proporcionam um rendi-

mento contínuo com uma variação abaixo da tensão máxima aplicada entre

3 e 20* da voltagem "ripple".

111.3 - Spinning Tops

São dispositivos em forma de discos de material opaco aos raios-X, ex-

ceto por um pequeno furo. Para determinação do tempo de exposição err.

aparelhos monofásicos, posiciona-se o disco sobre um filme radiográfi-

co e se impulsiona para que gire durante o tempo que se irradia.

Como resultado, obteve-se uma série de pontos no filme já revelado,que

corresponde a cada pulso de radio-X. Em se tratarde de geradores tri-

fásicos, como praticamente não há pulsos, para se realizar medidas com

o sistema "spinning Top", deve-se certificar que o movimento de rota-

ção do disco seja constante (o que pode ser obtido com o auxílio de um

motor sincrônico), enquanto se realiza a exposição. Neste caso, o ân-

gulo formado pela imagem do arco que aparece no filme é proporciont1 ao

tempo de exposição.



111.4 - Experiência TI

Exatidão e Reprodutibilidade do tempo de exposição

A) Comentário:

A exatidão (accuracy) de UM conjunto de medidas significa o quanto

este conjunto se aproxima de um valor de referencia. Por exemplo,

no teste de exatidão de tempos de exposição, queremos determinar

qual a variação existente entre um conjunto de medidas realizadas

em relação a um tempo indicado.

No que se refere a reprodutibilidade, queremos verificar o quanto

este conjunto de medidas se aproximam entre si, o que significaria

dizer que este equipamento apresenta tempos de exposição exatos e

reprodutiveis. Na pratica existem variações inferidas por diver-

sos componentes do equipamento em si. Por isto, os testes devem

ser realizados periodicamente, a fim de constata-los para que te-

nham boa exatidão e reprodutibilidade.

B) Material utilizado:

- Timer raios cone sonda

- formulário

- calculadora

C) Procedimento:

1. Posicione à sonda do medidor de tempo junto ao eixo central da

mesa de exames com o mostrador de tempo zerado; certifique-se de

que a alimentação da rede (110V ou 220 V) coincide com o que es_

tá indicado no medidor de tempo;

2. Ajuste o tubo de raios-X de tal modo que o raio central incida

perpendicularmente ao volume scnsivcl da câmara;

3. Colime o campo de radiação a zona de interesse.



FICURA 4
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4. No comando do aparelho selecione técnica de alta corrente

para tempos abaixo de 0,5 s e baixa corrente para teapot superio

res a 0,5 s.

5. Selecione teepos de eaposiçãc comumente utilizados na rotina de

exames. Verifique as curvas de potência do tube (X-ray rating

chart) a fin de certificar-se de que nenhum dos tempos, conjuga

dos C O M os outros fatores («A, kV) ultrapasse* a tolerância do

tubo.

6. Selecione os tempos e faça três leituras de cada tempo indicado

anetando-os em seu formulário.

d) Interpretação de resultados:

Para cada tempo testado determine a média aritmética (

tre os tempos medidos.

) en-

Tm > (Ti • T 2 • T3) | 3

Depois calcule a razão entre cada tempo medidoe o tempo de exposi-

ção médio (Tm). g»ta raxão deverá estar na faixa de 0.99 - 1.05.



Agora calcule a variação percentual entre os teapos de exposiçac

«edidos e os teapos de e*.*K>sição indicados.

II

onde Ta e o valor aedio dos teapos aedidos e Tin e o teapo de ex-

posição indicado. Registre os valores ea seu foraulário.

E. Ações Corretivas:

A análise dos testes devea aostrar que os teapos de exposição de-

vca *• - reprodutiveis e - 5%. A exatidão dos teitoos aedidos deve-

rio estar ta - 5* para teapos aaiores que 10 ailisegundos. Para

teapos inferiores a 10 ailisegundos até 20* é aceitável.
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1 TESTE DE AVALIAÇÃO DE TEMPOS DE EXPOSIÇÃO 2 CÓDIGO

3 DATA : 4 ENTIDADE :
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7 TUBO :
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IV. AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO (output)

O numero de fotons gerados em um tubo de raios-X é proporcional ac n* de

elétrons que chegam a interagir com o alvo; o fluxo de elétrons que

cruzam o tubo no sentido do anodo para o catodo é dado pela cor-

rente aplicada ao tubo, medida em miliamperes (mA). Este valor, conjuga-

do com o tempo total deste fluxo de elétrons nos dá a relação real entre

o n* de fotons produzidoi e o produto mAs. Normalmente em técnicas ra-

diográficas, a corrente (mA) e o tempo (s) são combinados de forma a se

obter uma certa quantidade radiação no processo de se "tirar uma radiogra

fia".

Vemos que, a quantidade produzida é um importante fator para chegar-se a

qualidade radiográfica desejada, no sentido de que em função destas varia

çoes, pode-se ter radiografias de alto e baixo contraste. E ainda, poder)

do existir um incremento com relação as doses recebidas pelo paciente, p£

Ia variação da técnica.

A quantidade utilizada para indicar o rendimento (output) de um tubo de

raios-X é dada em termos de mR/mAs (considerando os outros fatores de tec

nicas fixos), e é visto como um bom indicador do desempenho do equipamen-

to, uma vez que relaciona todos os parâmetros utilizados na execução da

radiografia. Por isso é importante que o mAs selecionado seja satisfato-

riamente linear e reprodutivel.
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FIGURA S
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Observe-se no gráfico II da Fig. 5, que o rendimento permanece cons

tante, independentemente da corrente aplicada, enquanto que no gra-

fico I mantem-se a proporcionalidade entre o mAs c o rendimento.

IV. 1 - Ex£eri_êncj_a_I!.I

R e£ r o d u t î b i_ _H d a d e _e _\\_ n e a jr_i d a d e _ d a _ e X £ £ £ ^ ^ a o

A) Objetivo:

Determinação da reprodutibi 1 idade e linearidade do rendi

mento (mesma exposição para um dado mAs a partir de dife

rentes combinações de correntes e tempos de exposição.

B) Material utilizado:

1. Caneta dosimétríca e carregador (faixa de 0-500 mR)

2. Calculadora
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3. Timer eletrônico (opcional)

C) Procedimento:

1. Centralize o raio central do tubo com o eixo central

da mesa fixando-p a 100 cm dfc;

2. Posicione a câmara de ionizaçao no eixo central da me

sa certifícando-se que o raio central incidira perpen

dicularmente ao volume sensível da câmara;

3. Colime adequadamente o campo de radiação.

FIGURA 6

TMO K RAIOS-X

100 CM
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4. No comando do aparelho selecione 80 kVp e a corrente

mais comumente utilizada por esta unidade. Selecio-

ne um tempo de exposição tal, que o produto mAs seja

aproximadamente 20 mAs. Registre os valores em seu

formulári o;

5. Faça uma exposição e leitura. Esta leitura, deverá

estar entre 200 e SOO mR. Caso não seja, modifique o

mAs escolhido até que chegue a essa faixa de exposi-

ção;

6. Faça três exposições e registre em seu formulário nas

colunas Xo , Xo , Xo , respectivamente;

7. Mantendo 80 Kv, modifique a corrente e o tempo de ex

posição, fíxando-os no mesmo mAs anterior;

8. Para cada corrente selecionada e tempo (mantendo o

mAs), faça três exposições registrando-as.

9. Modifique a tensão aplicada para 60 kVp;

10. Selecione um tempo de exposição e corrente, tal que,

o produto mAs, seja aproximadamente 50 mAs ou mAs su

ficiente para medir a exposição na faixa de 200-500

mR. Registre o mAs e o tempo em seu formulário.

11. Com esta nova técnica faça três exposições, regis-

trando-as em seu formulário;

12. Ajuste a tensão (KVp) para 100 KVp, mantendo a mesma

corrente; selecione um tempo de exposição tal, que o

produto (mAs) seja 5 mAs, ou que a exposição medida

esteja na faixa de 300-JOO mR;

13. Faça três exposições, registrando-as em seu formulá-

rio.
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IV.2 - Interpretação de resultados

Vemos que XO e a leitura em mR para una dada exposição medi-

da.

A Media aritmética das medidas scra:

XO = (XO1 • X2 + XO
3) | 3

Fâ a este cálculo e registre no espaço próprio de seu formulário.

Reprodutibilidade da exposição:

Agora determinemos se a exposição e reprodutível (registran

do da seguinte forma:

°'95-xo * l'O5-xo

Calcule a razão entre cada exposição medida e o valor médio

(registrando da seguinte forma):

Cada medida devera estar nesta faixa.

Para determinar a 1 ine«r.' dade, calcule para a coluna de 80

Kvp e cada mA e tempo testado a exposição media por mAs in-

dicado:

mR|mAs = XO | (mA.T)

onde XO e o valor médio das exposições para combinação de

mAs.

Do calculo do rendimento (mR|mAs) determine a linearidade da

exposiqão,definida como:

ELin - (mR|mAs) - (mR|mA) , |(mR|mAs) +(mR|mAs)
max tnin max min
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LINEARIDADE DO RENDIMENTO PARA DIFERENTES CORRENTES

DATA . ENTIDADE . _

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

6ERADOR . FORMA DE ONDA.

TUBO . TENSÃO (KV) TEMPO DE EXPOSIÇAO(S)

DlST.F.C.( CM ) FlLT.TOTAL (MM AL) -

CORRENTE

( MA )
MAS EXPOSIÇÃO

( MR )
X
(MR)

RENDIMENTO*.

(MR / MAS)

REFERENCIA**

( MR/MAS)

EXATIDÃO

(VM-VR)/VR

valor do referencia - NCRP 33 vm - valor médio mcttído
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(mR/aAs) e (mR/mAs) são os valores máximos e mínimos do rendimento regis-
•ax m m .

trado no formulário.

Ações Corretivas:

Equipamentos Modernos, be» calibrados possuindo geradores de ultima gerarão, apre

sentam variação na sua reprodutibilidade em torno de SI ou menos. Para combina-

ção de Kvp, mA e tempos, as exposições individuais, apresentam variações em tir-

no de - 51 da média. '

(0.9) XO X 0 1-05X0)

Caso os valores medidos estejam acima desta faixa, o serviço de uanutenção deve

ser contactado para reparo.

0 valor calculado da linearidade da exposição, não deve exceder a 10% em relação

a media.

TABELA I

TAXAS DE EXPOSIÇÃO HEDIA PRODUZIDAS EM TUBOS DE RAIOS-X

D1ST. FONTE PONTO
DE MEDIDA

POL.

12

18

24

39

54

72

CM

30

46

61

100

137

183

POTENCIAL APLICADO (Kvp)
50 60 70 80 90 100 125

ml

18

8

4

2

1

1

28

13

7

3

1

1

42

18

11

4

2

1

58

25

14

5

3.

2

t mAs

80

34

19

7

4

2

98

42

23

9

5

3

152

67

38

14

7

4

Extraídas da referencia 9 por interpelação ou exterpolacao medida no ar com fil-

tração total de 2,5 mm Al.



.19

V - TEKSÃO APLICADA AO TUBO DE RAIOS-X (Kvp)

A capacidade de ua feixe de raios-X em atravessar determinado

V O I U M , depende fundaarntaUcnte da energia dos fotens que

constituem este feixe. Este por sua vez, depende do potencial

aplicado, noraalaente dado «• kilovolts, , usado para acelerar

os elétrons do anodo ao catodo.

Ea geral, quanto aais alta a energia efetiva do feixe, aenor

será a probalidade de interação com o tecido biológico e, ac-

nor sera a dose absorvida neste volume.

A figura abaixo, ilustra este fato:

F1CURA 7

yicjr

I»flat«cl« «•

Vemos que a dose absorvida,que chega ao filme é indistintamente

igual para técnicas de kilovoltagem diferentes. Entretanto, a

dose absorvida no volume irradiado, é maior com 50 kV que com

90.



.20

- Teç»lça^_je_Ayal|asão - Método de Ardran-Croocks

A aanoira «ais siaples •• testes não ínvasivos p«.ra a de-

terminação d* KVp real é, pele uso de cassetes especiais,

baseados nos princípios demonstrados por Ardran-Croocks.

Este cassete opera de acordo coa a ilustrarão da figura.

FIGURA •
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O feixe incidente sobre o cassete, e altamente filtrado

cê» a finalidade de rnover a maioria dos fatores de bai-

xa energia.

Uma portão remanescente do feixe, passa através de fil-

tros de cobre de diferentes espessuras, como usa escada,

onde então interage con o sistema de tela fluorescente <

filme.

Uma outra porção do feixe chega diretamente sobre a tela

fluorescente, ocorrendo entretanto a redução da lus emitj^

da por meie de um filtro óptico.

As densidades ópticas do filme revelado, são então estuda

das e a densidade relativa ao degrau particular dos espes
m

sores de cobre que mais se aproxima da densidade óptica

do panto sen filtro e determinada.

De posse do espessor de cobre determinado, se estima o

KVp real através da curva de calibrarão, experimentalmen-

te feita, onde estão plotadas espessuras de cobre em fun-

ção de KVp.

Os diversos fabricantes desses casseles, estimam uma pre-

cisão entre - 2 e - 4 KVp, e podem ser endontrados para

várias feixas de KVp desde 25 KVp até 150 KVp.

Um segundo método de determinação de KVp, é pelo uso de

um Divisor de Alta-Tensão. Para a realização da medida o

equipamento deve ser conectado entre o transformador de

alta tensão e o tubo de raios-X. Geralmente, so e utili-

zado por empresas de manutenção, ou quando se necessita

análises mais detalhadas da tensão e forma de onda no ci£

cuito de raios-X.

Objetivo:

Determinação do KVp real, aplicada ao tubo por método não
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invasive de Ardran-Croocks.

0 poder rfe penetrarão de um feixe de raios-X, depende so-

bretudo da distribuição de energia dos íotons qv consti-

tuem o feixe. Este por seu lado, depende do KVp aplica-

do, normalmente medido em » o,oe e a rfiferança

de potencial aplicado entre o anodo e o catodo para acele

rar elétrons que chocarão com o alvo. Por isso, es fo-

to» s gerados não terão energia maior çue a diferença de

potencial aplicado.

- FIGURA •

EM geral os fotons de raios-X de energia mais baixa, inte-

ragirão com o tecido biológico, sem chegar ao filme. Fei-

xes mais energéticos produzirão poucas interações com o te

cido biológico com menor deposição de energia em sua traj£

toria. Por outro lado, as poucas interações produzirão me

nor contraste no filme.

Desta forma, as técnicas radiográficas utilizadas para um

exame devem ter o compromisso de que KVp deve ser tão alto

quanto possível, para minimizar a dose no paciente, porem,

baixo o suficiente para permitir um contraste adequado ao

exame realizado. Uma vez firmado este compromisso, e es-



sencial que e ICVp seja testado periodicamente, a fim de sc

garantir e,ue • KVp indicado s«j* convenientemente exato em

relação ao KVp medido.

V.} - Instrumento utilizado:

- Cassette de

rroceciaiento:

1) Posicione o tubo de raíos-X a n u distância de 100 cc

distância («co-aesa;

2) Posicione'o cassette no eixo central da mesa orienta_

do de feru que o raio central do tubo, coincida pe£

pendic*j!ar»cnte ao cassette na arca a ser irradiada,

restringindo exatamente o campo de radiação a esta

area.

FIGURA 10

TWO K RAIOS-X
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3) Mo comando do aj»»»-elh©, selecione o KVp que vai

ser testado, verificando se corresponde a area de

teste do cassette (o cassette dispõe de zonas es-

pecificas de irradiação para cada KVp);

4) Selecione UM tempo de exposição suficiente para

aproxiiaada«ente 45 «As e registre es seu formulá-

rio;

5) Faça uma exposição e processe o filme;

6) Ja co» o filae processado, utilizando UM densitome

tro, faça as leituras das densidades de referencia

do Í Ü M . Esta densidade óptica, deve estar entre

0.9-1.9, para se ter bons resultados. Se o primei^

IO teste nao exibir as densidades ópticas adequa-

- das, reajuste o MAS de foraa a obte-Ia.

7) Repita o teste para outros KVp. Para cada KVp teŝ

tado, determine o numero do degrau de cobre, cuja

densidade mais se aproxima da densidade de refe-

rencia.

Procure na curva de calibração especifica de cada

cassette, a correspondência entre o n? do degrau

e o KVp a que corresponde.

0 KVp medido por este teste, deve corresponder ao

KVp real, dentro de - 4 KVp. Por outro lado, o

KVp medido devera permanecer constante, dentro da

mesma tolerância, caso seja testado com outra cor

rente.

Limitações do teste:

Um grande numero de testes têm sido desenvolvidos

para medida de KVp, por métodos não invasivos. Em

geral, relatam alguma forma de atenuação medida
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através de um feixe altamente filtrado por algum

atenuador relativo e sempre são comparadas a um

padrão primário para obtenção do valor ..«ai med_i

do. Devemos lembrar, que a exatidão com que a

calibrarão do cassette e realizado influenciava

diretamente sobre os resultado-,.
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