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1 - INTRODUÇÃO

Desde a descoberta dos Raios X por Wilhelm

Conrad Roentgen em 1895, o aprimoramento das técnicas ra

biográficas tem sido o principal objetivo daqueles que ne£

sa área pesquisam.

O exame radiográfico assumiu tal importân-

cia na Odontologia, que em muitas situações os demais meto

dos semiolõgicos são negligenciados. Realmente os raios X

nos dão informações que outrora somente eram obtidas atra

vis da exploração cirúrgica ou da autópsia. Ressalta-se po

rim que em função dos progressos principalmente da última

década, a radiografia passou a ser exageradamente explora

da por alguns, que às vezes se esquecem que o diagnóstico

baseia-se nas informações colhidas pelo exame clínico, r<i

diográfico e histopatológico.

Paralelamente ao aumento das exposições ra

diogrãficas de finalidade diagnostica e terapêutica, desen

volveram-se as medidas de proteção ao paciente e ao opera

dor de raios X, uma vez que é grande a preocupação relacio

nada às possíveis agressões aos tecidos vivos, capazes de

serem provocadas por esse tipo de radiação.

Os efeitos somáticos são hoje bem conheci-

dos e passíveis de serem controlados através da observação

das medidas de proteção. Maiores atenções voltam-se para
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efeitos genéticos/já que ainda nio se conhece a dose nrf

a capaz de provocar uma mutação.

Com a intenção de reduzir as dosagens de ra

diação recebidas e abreviar o tempo de revelação, desenvol^

verajn-se os filmes uJtra-rápidos5'1•, cujo uso se intensi-

ficou de tal maneira que levou ao desaparecimento a comer

cialização dos filmes lentos.

Especialidades como a Endodontia por exem-

plo» requerem inúmeras radiografias em sua rotina diária,

tanto com finalidade diagnostica como para orientação e

avaliação final dos tratamentos realizados. Não é raro po

feB, que alguns profissionais, com o objetivo de reduzir o

tempo de processamento das películas, que via de regra le

va 6 a 7 min., lançam mão do mecanismo de super expor um

.filme paxá revelá-lo em menor tempo. Os princípios de pro

teção ao paciente são portanto totalmente esquecidos, em

troca de um ganho de tempo de apenas alguns minutos.

Frente â necessidade de diminuir o tempo de

processamento, inúmeras pesquisas desenvolvidas trouxeram

contribuições para a modificação dos métodos de ' revelação

até então utilizados. Redução de 20% no tempo e&pr&gado

foi conseguida através de agitação molecular da solução

com gerador ultrassônico2. O emprego de mono-banho2fll':i'
21, ou seja, solução capaz de revelar e fixar de uma só

vez, soluções de revelação rápida1»'»*'»•»»»»*«, elevação

da temperatura das soluções1 '"'i 7'"' 1', máquinas de pro

cessamento automático2 onde os filmes são revelados, fixa

dos, lavados e secos rapidamente, foram algumas das suges

toes para a resolução do problema.

Nem todas as sugestões apresentadas na lite
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tura são porém, aplicáveis num consultório odontológlco

Ag rotina. Seria portanto, interessante, que se testasse

dentro das condições possíveis, a aplicação das soluções

. processadoras automáticas, jâ que em se tratando de re

especiais, não foras ainda empregados em nosso
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.2 - .REVISÃO DA LITERATURA

A preocupação dos pesquisadores no que diz

reSpeito ao mecanismo da revelação consta de longa data.

Em 1890, HURTER & DRIFFIELD15 estudando a re

lação entre o tempo de exposição e a quantidade de prata de

positada durante a revelação fotográfica, criaram a curva

característica, também chamada de curva D log E. Esta cur-

va, mais conhecida por curva H & D em homenagem àqueles que

a idealizaram, é a representação gráfica dos valores obti-

dos de densidades ópticas em função dos tempos de exposição.

Através deste método de avaliação e por in-

termédio de outros métodos existentes é que estudiosos vêm

realizando trabalhos no sentido de obterem radiografias de

boa interpretação, diminuindo o tempo de revelação dos fi_l

jnes radiogrãficos dentais, bem como utilizando artifícios

de processamento rápido.

Assim, GECKER1J (1941) descreveu uma técnica

de revelação rápida cuja solução empregada teve sua fórmula

idealizada pelo próprio autor. Para esta experiência foram

utilizados filmes simples que após. revelados foram fixados

em tuna solução convencional. Esta técnica é vantajosa por-

que fornece radiografias para um exame imediato durante o

tratamento endodòntico, auxilia o cirurgião durante procedi_

mentos operatõrios e permite que as mesmas radiografias se
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• m arquivadas permanentemente.

BUDOWSKY et al.s (1955) fizeram estudo compa
ativo entre três marcas de filmes para raios X dental, por

tadores de diferentes tipos de emulsões. Esta pesquisa te-
ve por finalidade avaliar clinicamente as características
dos filmes, e diminuir a exposição para o paciente e opera-
dor, sem prejudicar a qualidade radiográfica. Os filmes tes
tados foram o de baixa sensibilidade Dupont (S-l), o modera
damente rápido (D-l) e o ultra rapids. As películas foram
expostas de acordo com as recomendações do fabricante, exce
tuando-se os ultra rápidos, cuja exposição foi realizada
por tempos consideravalmente curtos. Para a revelação dos
filmes, usaram o revelador padrão. Em termos de total cla-
ridade, variando em densidade e visibilidade de detalhes,as
radiografias ultra rápidas foram usualmente inferiores em
qualidade individual quando comparadas às radiografias fei-
tas com os moderadamente rápidos, ou filmes padrão lentos.
Nenhuma diferenciação, contudo, foi notada entre os dois úl
timos, os quais se mostraram razoavelmente similares em ter
mos de excelência individual e qualidade comparativa.

CHONG & DOCKING10 (1965) testaram sete ti-
pos de filmes, tais como o ADOX (ultra speed), DENTUS (rãpî
do) Dupont (lightning fast), ILFORD n9 4 (standard), ILFORD
n9 24 (fast), KODAK DF 11 (radia-tized), KODAK DF 54 (ultra
speed), usando um penetrômetro de cobre como objeto teste.
As películas radiogrãficas receberam tempos variados de ex
posição. Para procederem à revelação dos filmes, os autores
lançaram mão das soluções ILFORD e KODAK que foram controla
das termostaticamente. Medidas de densidades ópticas dos
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lines foram realizadas e posteriormente traçadas as cur-

Curacterísticas. Foi notado que suas velocidades erair.

ito diferentes, com uma grande variação entre os filmes

ais rápidos e os mais lentos. Com exceção dos filmes DEN

WS e KODAK DF 11, os demais podiam ser classificados como

filmes rápidos ou muito rápidos. A densidade base e vela-

mento dos filmes usados mostrou somente pequenas diferen-

ças.

INGLE et ai.16 (1965) escreveram sobre um
revelador designado para uso em endodontia. Usaram uma man
díbula seca como objeto para expor os filmes DF-7 ( radia-
tized) aos raios X dental, que foram identicamente expos -
tos. Alguns desses filmes foram processados en tempo e tan
peratura normal e outros processados com temperatura cres-
centemente aumentada em tempos correspondentemente curtos.
Em seus estudos, tanques de aço inoxidável e uma válvula
termo-reguladora foram usados para aumentar a temperatura
do sistema de revelação de raios X dental padrão. A solu-
ção reveladora empregada foi a Eastman Dental X-Ray (reve-
lador e fixador). Os filmes foram codificados por identi-
ficação oculta e depois examinados individualmente por um
grupo de 37 dentistas através da qualidade interpretativa.
Desse estudo, quatro deduções puderam ser tiradas : uma de
las i que grande parte de tempo pode ser economizada na re
velação, quando se usa soluções com grande aumento de tem-
peratura. A outra nos diz que a qualidade do filme não so
fre materialmente, porque o aumento da temperatura na solu
ção é realizado com uma diminuição do tempo de revelação.
Uma temperatura de revelação de 92°F parece ser ideal para
o filme Eastman DF-7, enquanto que para endodontia, o ter.i-
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A* revelação por 30 segundos parece ser ótimo e os fi±

revelados e clareados seriam completados em menos de 1

• to c o m este revelador, nesta temperatura e tempo.

ESCOE & ESCOE11 (1966) preocuparam-se em des

rever o procedimento para revelação de filmes de raios X

dental através de um único banho químico (mono-banho) em lu

c de três banhos usuais. Para esse método, a temperatura

teia pouco efeito sobre a densidade da imagem. Por não exis

tir endurecedor na sua composição, a temperatura não deve

exceder a 909F ou a emulsão pode ser deteriorada. 709 F por

4,5 a 5 minutos é a combinação tempo/temperatura ideal. Se

o filme for rápido, apenas 1 a 2 minutos em mono-banho será

suficiente para permitir que o mesmo seja visto ainda úmido.

Removido do banho, devera ser lavado em água corrente por 1

minuto para assegurar sua permanência. Como não é possível

controlar a densidade da imagem através da revelação no sis

tema mono-banho, é essencial que a exposição radiogrãfica se

ja correta. A qualidade da imagem obtida, em nada difere

daquela com a revelação convencional. Os filmes podem ser

deixados no banho indefinidamente sem que haja super-revela

ção. Quanto â durabilidade, é de várias semanas antes da

deteriorização. A vantagem do mono-banho é simplesmente a

rapidez.

STEWART & DRISKO21 (1966) compararam Rapidel

10 e Rapid Fix que são soluções reveladora e fixadora rápi-

das, com solução convencional que foi o Cronex-X-Ray (reve-

lador e fixador). Os filmes usados foram os bite-wing, ex-

postos em 3/4 de segundos. 0 método de revelação utilizado

foi o da elevação da temperatura. Os filmes foram avalia -

- 9 -



3 dentistas e no final verificaram que os filmes o-
essencialmente da mesma qualidade. Os autores chegaram

. conclusões de que o método de processamento rápido resul.
numa diminuição mais significante de tempo do que o meto
convencional, numa economia de tempo de 91%; o teste da

olução reveladora rápida para filmes de raios X produz fil

s essencialmente da mesma qualidade; a solução de proces-
samento rápido deteriora muito mais rápido do que a solução
^nvencional; a solução rápida usada neste estudo foi mais
dispendiosa do que a convencional.

CASATI-ALVARBS & SOUZA-FREITAS* (1967) apli-
caram a curva característica para comparar duas marcas de
soluções reveladoras próprias para radiografias dentais, en
centradas no mercado de produtos radiográficos de São Paulo.
Uma delas foi a solução reveladora para raios X dental KO-
DAK e a outra foi a solução reveladora preparada pela Foto-
química Brasil. Os autores usaram filmes KODAK do tipo ul-
tra-rãpidos. Após a exposição e revelação, foram medidas as
densidades ópticas dos filmes e traçadas as curvas caracte-
rísticas, que ao serem comparadas entre si, mostraram que
os dois reveladores utilizados produzem o mesmo grau de con
traste; quanto ã sensibilidade ou velocidade da solução re
veladora, a curva da Fotoquímica Brasil se localizou um pou
co 5 direita daquela curva da solução KODAK, significando
que esta, para tuna dada densidade, exigiu menor tempo de ex
posição que o revelador da Fotoquímica Brasil, tendo esta
diferença significado apenas acadêmico, pois na prática, va
riações das próprias espessuras das partes a serem radiogra
fadas poderão dar alterações de densidades maiores do que
aquelas observadas neste trabalho; os dois reveladores apre
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entararo a mesma latitude.

FELDMAN12 (1968) proporcionou a adaptação de
moldura para filme dental, plástica, padrão, para ser-

ir como um sistema de transporte à revelação, fixação e se

agen automática de filmes periapicais com emulsões padroni.
adas tal como os filmes periapicais Kodak (radia-tized) ou

Dupont Cronex. Esta moldura dental difere da moldura de
Rinn pelo talho no canto externo do suporte do conjunto. Os
filmes dentais são colocados dentro das tiras da moldura ,pro
regidos pelas condições da câmara escura. 0 plástico com

os filmes é imediatamente colocado dentro do aparelho auto-
mático e 3 minutos após os filmes estarem completamente pro
cessados e secos, são avaliados pelo exame visual.- Este ti
po de moldura pode ser re-usada indefinidamente, uma vez
que ela não é afetada pelos componentes químicos da solução.
Serve para transportar qualquer filme simples, ou uma série
de filmes já montados para exame intra-oral total. A iden-
tificação do paciente é efetuada na borda por entalhamento
ou punção do plástico portador. As vantagens para uma clí-
nica, hospital ou profissionais são claramente óbvias.

ALCOX ft JAMESON1 (1969) realizaram uma modi-
ficação no equipamento de revelação usado por INGLE et ai.
". Os componentes do equipamento modificado são : 3 reci-
pientes de plástico, um com revelador, outro com água e o
terceiro com fixador. Todos os recipientes, com suas res-
pectivas tampas, são colocados dentro de um recipiente maior
que contém água. Esta água é aquecida por aquecedor de a-
quário. Foram usados filmes Kodak ultra-speed, expostos com
uma mandíbula seca como objeto. Comprovou-se que a 92<?F os
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foram quase idênticos e;- aparência e foram iguais em

interpretativa.

CASATI-ALVARES et ai.' (1969) usaram a curva

racterística para estudar neste trabalho, as respostas de

mesmo filme radiográfico dental, submetido â radiação X

compriinentos de cnda usados em radiologia dental e reve-

lados em alguns dos reveladores sugeridos pela literatura.

Dentre estes, foram selecionados os propostos por Ennis &

perry (1959), McCall & Wald (1957), Kodak e Agfa segundo

pertrand & Dechaume (1950), Ferrania e Perutz segundo Vie -

big (sd.), Holliday (1953), Ingram (1965) e McCoy (1918).Em

pregaram como padrão, para estudarem comparativamente os re

veladores antes mencionados, filmes Kodak ultra-rápidos.

posteriormente ã revelação, densidades ópticas foram medi-

das em 5 áreas diferentes dos filmes testados (para cada

tempo de exposição), e a média destas foi considerada real.

poi notado que a tangente do ângulo formado entre o gradien

te médio e o eixo dos X variou para os 9 reveladores entre

58 e 61 (média 59,1), o que levou o autor a afirmar que ,

coih respeito ao contraste, as diferenças encontradas eram

tão pequenas que não seriam percebidas clinicamente. Quanto

ã latitude, os valores se encontraram em torno de 0,4 en-

quanto que a sensibilidade diferiu ligeiramente, entre os

reveladores estudados.

CASTAGNOLA ft GARBEROGLIO9 (1969) , recomenda

ram três soluções de revelação rápida. Estes são os revela

dores Collits, revelador Kodak de conclusão rápida e a solu

ção Kodak DX 80R. As soluções são ditas para produzir aceî

tável qualidade radiogrãfica e até preço normal. A revela-
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âe radiografias em uma simples solução não é reconenao-

porgue as radiografias são veladas, a solução não ê esta

1 e a solução é mais dispendiosa.

ALCOX & WAGGENER2 (1971) citam vários artifí

ioS para revelação rápida para os filmes disponíveis no co
mércio. Equipamentos de processamento automático ou rápido,
aumento da temperatura na revelação, agitação das soluções

Oso de soluções reveladoras especiais, filmes especiais

oU ambos, constituiram-se em algumas das sugestões. 0 uso
do aumento da temperatura das soluções de revelação e uma
boa medida, pois trata-se de um método simples no qual a
única exigência é o exato controle da temperatura. Com ex-
ceção de alguns, a maior parte dos filmes disponíveis, pode
ser revelada satisfatoriamente em temperaturas elevadas.Por
outro lado, o aumento da temperatura além de aumentar a bçi
se de velamento do filme, pode acelerar a deteriorização das
soluções e encurtar sua vida. A transportadora automática
de filmes possui mecanismo tal como um rolo, usado para
transporte do filme através de várias revelações rápidas.
Tal equipamento utiliza soluções com temperaturas elevadas,
dispositivos para secagem e algumas vezes requerem o uso de
soluções especiais, filmes especiais ou ambos. A agitação
contínua do filme ou da solução reveladora pode reduzir o
tempo de revelação acima de 20%. Alguns equipamentos médi-
cos e comerciais usam bolhas de gás inerte, tal como nitro
gênio para agitar a solução. O método mais recentemente utî
lizado ê a agitação molecular da solução pelo uso de um ge-
rador ultrassônico.

Com relação ao uso de soluções reveladoras e
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especiais, algumas são usadas como banho convencio-

duas soluções, outras em banho simples, tal como o

banho. Os mono-banhos, diminuem o tempo de revelação,

entanto, aumentain a base de velamento do filme e dão co-

resultado, radiografias de pior qualidade que aquelas pro

ssadas em soluções convencionais, Os filmes especiais,fa

hriçados para produzir resultados melhores, necessitam uso

. elevadas temperaturas de revelação. Alguns destes fil-

s requerem o uso da solução de revelação especial, outros

ser revelados com o uso de soluções convencionais.

HUNT11* (1971) relata uma investigação a res-

peito da variação das condições de revelação sobre as pro-

priedades sensitomêtricas do filme radiográfico dental como

base de velamento, velocidade e contraste. Cinco filmes ra

biográficos dentais foram usados : Ilford Standard Dental ,

Kodak Horlite, Agfa Gevaert ultra rapid, Rinn Super 1 e Ko

dak Defilux. Os reveladores empregados foram : Ilford Phe-

nisol, Kodak DX-80, Hay ft Baker Polycon e Pentelex, e John-

son ft X-Raysol 54. Os tempos de exposição foram variados e

o fixador Ilford Thypan serviu para todos os casos. As den

sidades ópticas foram medidas em 3 lugares selecionados e a

nédia da leitura foi realizada posteriormente. Após o exa-

me dos resultados, três reveladores foram selecionados para

novo trabalho : Ilford Phenisol, que deu maior contraste,May

ft Polycon, que deu maior variação de velocidade e o May Ba-

ker Exprol, cuja imagem foi inferior em contraste. Experi-

ências foram então realizadas com o objetivo de verificar

os efeitos da temperatura e tempo de revelação sobre a velo

cidade e contraste do filme radiográfico. Séries de filmes

padronizados Ilford receberam exposições variadas e foram
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lados a temperaturas elevadas. Após determinação ôcs

cidades, curvas características foram traçadas e poste -

ĝjite foram calculados os contrastes e velocidades. No

2 do estudo concluiu que as revelações por 4 minutos são

opriadas p a r a rotina da pratica odontológica. A maioria

. _ reveladores mostram o máximo de velocidade e contraste.

Q velamento base não atingiu alto nível e a temperatura ideal

. revelação é próxima àquela da temperatura ambiente para

a maioria dos consultórios odontológicos. Além disso, a mu

dança em velocidade, contraste e velamento que são introdu-

zidas por pequenos erros no tempo de revelação, são mínimas,

pelos resultados desta investigação pode ser visto que a es;

colha do revelador alterou as propriedades do filme revela-

do, üm dos reveladores deu melhor contraste, enquanto ou-

tro mostrou maior velocidade. A escolha final i mais uma

questão de preferência do profissional, pois estes fatores

não são tão críticos a ponto de afetar a qualidade diagnos-

tica da radiografia. Se a necessidade de um exame radiográ

fico é urgente, a revelação rápida pode ser empregada. Em

$9 segundos tem-se o filme revelado, ficando pronto para o

exame ao final de 2 minutos.

BROWN et ai.* (1973) controlaram a atividade

de soluções reveladoras de radiografias periapicais através

de leituras densitométricas, com a finalidade de determinar

o número de radiografias satisfatórias que seriam produzi -

das antes da degradação da solução. Foi usado um penetrôme

tro padrão construído para filmes radiográficos. O tempo de

exposição para todos os filmes foi constante e a solução

Kodak como revelador padrão foi a escolhida. Todas as lei-
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foram feitas com densitometro calibrado. Durante 4 le

690 radiografias periapicais foram expostas e revela-

Durante esse tempo, 199 revelações de controle foram

lizadas antes da degradação da solução. Ao final da in-

-tigação, haviam sido realizadas 86 sessões de revelação

a ue foram reveladas 8089 radiografias periapicais. A de

radação teve início na 74. sessão de revelação, onde 6965

radiografias, com boa qualidade já haviam sido reveladas.

MAKSON-HING & TURGUT17 (1973) fizeram estudo

comparativo entre as soluções rápidas concentradas Insta

Meg e IFP com a Kodak pelos raios X. Mantendo constantes os

fatores de exposição, um penetrõmetro de alumínio foi ra-

diografado coro filmes Kodak ultra-rápidos. Alguns filmes

não foram expostos, para que servissem posteriormente como

controle. As combinações tempo/temperatura variaram para

cada soluçãc. As densidades radiográficas dos diversos de-

graus da escala, foram medidas com um densitometro de lei

tura direta. Os filmes não expostos também foram medidos

para obtenção do velamento base. Dm grupo de filmes foi ex

posto usando uma cabeça de cadáver e os fatores de exposi -

ção foram idênticos àqueles empregados para o penetrõmetro.

As radiografias assim obtidas foram avaliadas individualities

te e coletivamente por membros do Departamento de RadioIo -

gia e da Clínica Dental. Ao final deste estudo, o autor

ehegou ãs seguintes conclusões : IFP e soluções de revela -

ção rápida Insta produzem radiografias úteis clinicamente ;

as soluções de revelação rápida produzem radiografias con,

pior qualidade de imagem radiogrãfica, tanto em densidade

como em contraste, quando comparadas ãs obtidas com as solu

çoes convencionais; as soluções de revelação rápida Insta
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ein mais densidade fog do que a IFP e soluções converx-

ais; as soluções de revelação rápida têm relativamente

1 « faixa de latitude.

VAN DE POEL22 (1973) avaliou a utilidade do

forçados Kodak DX 80R como um revelador rápido. 0 quadro

nbtid° de um filme Kodak Norlite ultra rápido revelado na

olução Kodak DX 80 foi usado como padrão. O mesmo tipo de

filme foi também revelado em Kodak DX 80R. Todos os filmes

foram idêhticamente expostos. Uma vantagem deste método é

sue qualquer solução convencional pode ser empregada. Os

filmes revelados em DX 80 e DX 80R mostraram a mesma densi-

dade de base mais velamento de 0,15. Embora pequenas, exis

te» diferenças de sensibilidade e contraste quando os fij.

mes assim revelados são comparados com os obtidos pela solu

cão revel adora convencional. Os melhores resultados de coin

traste foram conseguidos com 35 seg. a 229C. As diferenças

nos resultados até 209C, contudo, foram pequenas. O autor

concluiu finalmente, que as radiografias reveladas com o Ko

dak DX 80R pouco diferenciam daquelas reveladas com o uso

de soluções convencionais.

VAN DE POEL2' (1973) comparou os resultados

obtidos com o mono-banho Kodak para raios X e o revelador

DX 80 e fixador FX 40 da Kodak. A qualidade da imagem ra-

diogrãfica do filme Kodak Morlite ultra-rãpido revelado em

Kodak DX 80 pelo método convencional de revelação e fixação

foi usado como padrão. Os fatores de exposição foram cons

tantes para todos os filmes. O contraste foi 'determinado a

través das curvas de densidade segundo diferentes tempos de

exposição, usando-se um penetrômetro de alumínio de 4 mm áe

expessura. Foi também pesquisado a efetiva duração do revê
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I mono-banho. O autor conclui que, embora haja vanta-

se trabalhar com uma única solução sua durabilidade

elativãmente curta e a qualidade da imagem e levemente

fcrior àquela obtida com revelação convencional.

PESTKITTO et ai.19 (1974) estabelecera» com-

rações entre 5 técnicas de processamento rápido. Para is-

radiografaram 2 objetos : o primeiro foi uma hêlice de

«adeira de 3/4 de polegada encaixada eu um bloco de resina

-crílica de uma polegada quadrada. 0 segundo foi um bloco

jg acrílico de 2 por 1 polegadas, onde estavam montados 5

dentes humanos. Cada objeto foi radiografado em 26 filmes

oltra rápidos. Os filmes foram separados em 5 grupos e ca-

de grupo revelado por uma das 5 técnicas de processamento rá

pi do. Os reveladores empregados foram os seguintes: Revela-

dor Collits para raios X, soluções auto-misturáveis (adapta

da de Gecker), revelador convencional com temperatura eleva

da, processador ADP60 e solução Uni-Chem (mono-banho). Uma

vez revelados, os filmes foram submetidos ã apreciação de

33 examinadores. A solução Collits e a auto-misturável pro

duziram radiografias com ótima qualidade diagnóstica,enquan

to que os filmes revelados pelo método Uni-Chem e ADP60,mos

traram pior qualidade. Igualmente o aumento da temperatura

também não deu bons resultados em termo de qualidade de ima

gem.

MANSON-HING et ai.1* (1975) desenvolveram o

presente estudo para comparar 7 soluções reveladoras encon-

tradas no comércio (revelador e fixador Kodak para raios X,

Insta Neg e Insta Fix, revelador rápido Collits, Uni-Chem ,

revelador rápido de contraste extra de Edwal, liquido refor
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A r àe raios X Kodak DX 80R). As combinações tempo/ten.pe

r a foram diferentes para cada revelador. Foi radiografa

um penetrômetro de alumínio, com fatores de exposição

nstantes empregando-se filme Kodak ultra-râpido. Em adi.

'o a todos os filmes expostos, tini filme controle não expos

foi revelado diferentemente para cada combinação tempo/

temperatura nas diversas soluções. As densidades radiográ-

ficas nos degraus do penetrômetro de cada filme exposto fo-

ram medidas com um densitõmetro. Os filmes não expostos fo

rajn também medidos para a avaliação do velamento base. Es-

te trabalho permitiu as seguinte conclusões : os revelado-

res collits, Insta e üni-Chem, produzem radiografias com

menor densidade de imagem, que as soluções convencionais.

0 reforçador concentrado Kodak e o Kodak DX 80R podem ser

usados como soluções de rrocessamento rápido para produzir

radiografias, com pequeno dano na densidade da imagem. Au-

mento do véu, até 929F, foi verificado com as soluções Col-

lits, Insta e Uni-Chem. 0 revelador de Edwal produziu con-

traste levemente menor guando misturado a uma concentração

maior que o normal.
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3 - PROPOriÇÃO

Este trabalho tem por finalidade principal

studar através das curvas características, o comportamen

to do filme dental KODAK ultra rápido, quando revelado com
solução rápida KODAK e a solução TIPLIMATIC, recomendei

ga para máquinas de processamento automático.
Visamos objetivar os seguintes itens:

- Averiguar o contraste, latitude e sensibi
lidade dos filmes revelados manualmente com liquido TIPLI
MATIC, pelo método tempo/temperatura;

- Comparar os resultados deste com os obti
dos através da revelação com a solução KODAK convencional;

- Verificar a degradação da solução revela
dora TIPLIMATIC ao longo do tempo.
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS

Radiografias periapicais reveladas segundo

especificações do fabricante foram comparadas através do

método da curva característica a outras obtidas com idênti

cos fatores de exposição e reveladas com solução destinada

a máquinas de processamento automático.

4.1 - Materiais

Foram empregados filmes periapicais da mar_

ca KODAK, tipo ultra rápido (DF57) e emulsão número 0226209,

com vencimento previsto para 153 dias após as experiências.

Para a exposição dos filmes foi utilizado

um aparelho de raios X General Eletric modelo 100, regulado

em 40 kVp e 15 mA com filtragem total equivalente a 2,5mm

de alumínio. Esta quilovoltagem foi selecionada por ser a

quela que nos deu um HVL (half value layer, USA standards)3,

para mais 2mm de alumínio. A acuidade do marcador de tempo

do aparelho foi conferida segundo método utilizado por CASA

TI-ALVARES & SOUZA FREITAS7, cujo principio baseia-se no fa

to de que em função da corrente empregada ser de 60 ciclos

por segundo e a produção de raios X ser intermitente nos tu

bos autorretificadores, um filme oclusal sendo rodado atrás de uma

placa de chumbo com uma perfuração durante o tempo de expo-

sição de 2 seg., terá 120 marcas após a revelação.Assim,para
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que

deverá ter 60 marcas, para 1/2 seg., 30; 1/4, 15;

8; 1/15, 4; 1/30, 2, como pode ser visto na fig. 1, o

comprovou a eficácia do marcador de exposição do apare

por nós utilizado.

pig. 1 - Pontilhados referentes aos resultados do teste rea
lizado para comprovar a acuidade do marcador de
tempo do aparelho de raios X utilizado.

As soluções reveladoras empregadas nesta pe£

quisa foram o revelador rápido KODAK para raios X* e o revê

lador TIPLIMATIC, indicado para processadoras automáticas**.

K fixação foi realizada coin os fixadores respectivos.

* Kodak Brasileira Ltda., São Paulo

** Tipli Comércio e Indústria e Representações, São Paulo.
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4.2 - Métodos

4.2.1 - Da exposição dos filmes

Agrupados em número de 9 e mantidos sobre
placa com material de baixo número atômico (isopor), os

foram expostos aos raios X a 50cm do ponto focai ,
-5s uma prévia e cuidadosa centralização do feixe (fig.2).

Cada conjunto recebeu uma identificação com

números de chumbo (fig. 2) para que a revelação pudesse ser

realizada posteriormente, numa só etapa. Nove séries foram
então obtidas, com exposições que variaram respectivamente
de 1/60, 2/60, 4/60, 8/60, 15/60, 30/60, 1, 2 e 4 seg. A ca
da série foi adicionada uma película do mesmo lote, não ex
posta, para que durante a posterior avaliação servisse de
controle.

Fig. 2 - Exposição dos filmes periapicais aos raios X.
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Segundo dados fornecidos por um monitor

modelo XL 1000, previamente calibrado no Instítu

£e Física da Universidade de São Paulo e colocado no me£

ponto da placa de isopor (Fig. 3), os filmes receberam

joiliroentgens por segundo de exposição.

Fig. 3 - Medida da quantidade de radiação X por segundo de
exposição.

4.2.2 - Da revelação dos filmes

Em câmara escura, equipada com Iluminação de

segurança recomendada pelo fabricante, os filmes foram revê

lados 24 horas após a exposição. O revelador KODAK, prepara

do na véspera, foi empregado a 209C e o tempo de revelação

foi de 4,5 min., com agitação intermitente a cada 30 seg.De

corrido esse tempo, o filme foi imeâiatamente mergulhado
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CO

10 seg. em banho interruptor de solução de ácido actti_

a 5%. A fixação respectiva foi feita a 209C durante 5

tendo-se tomado o cuidado de anotar o tempo necessi-

to para que os filmes ficassem totalmente transparentes.

xpós lavagem em ague corrente durante 20 min., os filmesfo

raio secos em ambiente isento de poeira, ficando dessa ma*

neíta prontos para a avaliação (Fig. 4).

Fig. 4 - Série de filmes periapicais revelados com solução
KODAK.
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Segundo Informações do fabricante, o gráfico
revelação tempo/temperatura para o revelador TIPLIMATIC

veria ser aquele que mostramos no grafico 1.

5 7,5 W 15 17 20 25 30 35 37,5 40 45 475 50 65 K{5 60

Tempo em segundos

Gráfico 1 - Combinações tempo/temperatura do revelador TI-
PLIMATIC.



Baseados nessas informações, selecionamos os

einpos e temperaturas constantes do quadro abaixo.

/vjadro I - Tempos e temperaturas utilizadas com o revelador

TIPLIMATIC.

Tempo (em seg.) Temperatura (em 9C)

57,5 15

47,5 20

37,5 25

30,0 30

17,0 35

7,5 40

Após a revelação, os filmes foram mergulha-

dos no banho interruptor por 10 seg. e fixados por 5 min.

no fixador TIPLIMATIC, tendo-se aqui também anotado o tempo

mínimo para o clareamento. Os demais procedimentos de lava_

gem e secagem seguiram a mesma orientação já anteriormente

descrita. A fig. 5 ilustra o resultado obtido.

Como pretendíamos também neste trabalho aya

liar a degradação do revelador TIPLIMATIC ao longo do tempo,

a solução foi mantida em tanque fechado e dali apenas remo

vida para nova utilização aos 10, 15, 25, 35, 40, 45, 55,

65, 75 e 80 dias de seu preparo. As revelações subseqüentes

â primeira série foram feitas a 309C durante 30 seg., por

ter sido esta combinação tempo/temperatura, a que nos deu

uma curva característica mais próxima daquela proporcionada
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revelador KODAK a 209C e 4,5 min., como veremos mais

Pig. 5 - Série de filmes periapicais revelados a 309C e 30
seg. coro solução TIPLIMATIC.

4.2.3 - Do traçado das curvas características

As densidades ópticas foram obtidas com uso

de um fotodensitômetro ANSCO MACBETH, molêlo TD 504 (Fig.6),
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jibrado segundo as recomendações do fabricante,

Fig. 6 - Fotodenáitômetro ANSCO MACBETH TD 504,

Obtidas as densidades ópticas, pudemos tra-

çar as curvas características, plotando em papel milimetra

do no eixo dos X as exposições relativas e no eixo dos Y as

densidades ópticas.

Através da análise da curva característica,

foi possível estudarmos o contraste, a latitude e a sensibi_

lidade do filme. Para encontrarmos um valor numérico que

possibilitasse o emprego da curva característica como meio

de comparação entre o contraste dos filmes revelados, usa-

nos a tangente do ângulo formado entre o gradiente médio a

o eixo dos X. Desta maneira, na curva, foi traçado o gr adi
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nte médio e achada a tangente de seu ângulo, como ^

Io do contraste daquele filme20.

Para obtermos a latitude, baixamos duas per

diculares ao eixo dor, X, partindo-se dos pontos onde a

cUrva interceptava as horizontais de densidade 1.0 e 2.0. A

faixa de exposições compreendida entre as perpendiculares,

cOnstituiu-se na latitude do filme quando revelado às condi_

_5es jã anteriormente descritas2*.

A sensibilidade foi encontrada, considerando

«se o tempo de exposição necessário para produzir densidade

1.0» ou seja, o ponto onde a curva cruzou a linha de densi_

dade 1.0*•.

Os valores das densidades ópticas consider^

dos para o traçado e demais achados desse trabalho, foram

medidos acima da densidade base do filme2§.
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5 - RESUL1AD0S

O estudo do comportamento do filme KODAK ul-

rápido quando revelado nas duas diferentes soluções, le

you-nos aos resultados que abordaremos neste capitulo.

A leitura das densidades ópticas obtidas pa

ra os reveladores KODAK e TIPLIMATIC, segundo os diferentes

tempos de exposição aos raios X, permitiu a organização do

quadro II onde estes valores acham-se impressos.

Quadro II - Valores de densidades ópticas obtidas para os
reveladores KODAK e TIPLIMATIC a diferentes tem
pos de exposição aos raios X.

Exposição
•a ««g.

Revelador**

KODAK

209C - 4,!

'TIPLIHATIC

159C - 57,!

209C - 47,!

25ÍC - 37,!
J0«C - 30,1

359C - 17,(

409C - 7,!

i Bin. (

i M g . «

i M g . 1

i M g . (

» M g . 1
> M g . (

i M g . «

0

.17 (

1.14 I

.16 (

1.1» (
1.21 (

1.26 (
1.34 1

1/60.

).17

).16

).17

1.1»

1.21
1.27

1.34

2/60

0.18

0.16
0.17

0.1»

' 0.22

0.30

0.36

4/60

0.22

0.1»

0.20

0.22
0.26

0.33

0.43

t/60

0.31

0.23

0.25

0.27

0.35

0.42

0.64

15/60

0.43

0.30

0.34

0.37

0.43

0.56
O.»6

30/60 1

0.70 1

0.46 1

0.53 1

0.54

0.6S

1.03 1

i.5o :

L.31

j.ei

1.91

5.99

1.24

L.65

t.26

2«g.

2.27

1.3»

1.5»

1.75
2.24

3.23
3.07

3.73

2.64

2.84

3.25
> 4.00

> 5.00

3.83
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Baseados nos resultados das densidades ópt_i
_aS elaboramos primeiramente a curva característica para o

revelad°
r KODAK convencional, onde analisamos o contraste,

latitude e sensibilidade (gráfico 2). Traçamos a seguir,
váriQS curvas correspondentes aos diferentes tempos de re

velação e temperatura, segundo a tabela por nós previamen

te selecionada para o revelador TIPLIMATIC. As respectivas

curvas e análises encontram-se nos gráficos de número 3 a

número 8. Dentre estes, o gráfico 6 ilustra a curva que
pais se aproximou daquela obtida com o revelador KODAK a
20?C e 4,5 min.
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Kodak - 209C - 4,5 min.
Contraste-tang 6 2.75
Latitude - 0,54 - 1.14
Sensibilidade - 0,54

0 1 2 < • 15 30 60 120 240

Exposições

Gráfico 2 - Curva característica dos filmes periapicais
revelados com a solução Kodak a 209C durante
4,5 min.
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.Tiplimatic-15Ç>C - 57,5 seg.

Contraste - tang 8 2.75

Latitude - 1 , 3 6 - 2 . 0 4

Sensibilidade - 1,36

0 1 2 Í 8 IS 30

Exposições

60 120 240

Gráfico 3 - Curva característica dos filmes periapicais re
velados com a solução Tiplimatic a 159C e 57,5
seg.
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Tiplimatic-209C - 47,5 seg.
Contraste - tang 8 2.75
Latitude - 1,24 - 2.20
Sensibilidade - 1,24

T t T

0 1 2 4 8 15 30 60 120 2C0

Exposições

Gráfico 4 - Curva característica dos filmes periapicais re
velados com a solução Tiplimatic a 209C e 47,5
seg.

- 38 -



4,0-

Tiplimatic-259C - 37,5 seg.

Contraste - tang 6 2.90

Latitude - 1,18 - 2,08

Sensibilidade - 1,18

15 30 60 120 2(0

Exposições

Gráfico 5 - Curva característica dos filmes periapicais re
velados com a solução Tiplimatic a 259C e 37,5
seg.
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4.0-

Tiplijnatic-309C - 30 seg,

Contraste tang 6 2.75

Latitude - 1,06 - 1.20

Sensibilidade - 1,06

IS 30 60 120 2t0

Exposições

Gráfico 6 - Curva característica dos filmes periapicais re
velados com a solução Tiplimatic a 309C e 30
seg.
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•Tiplimatic-35<?C - 17 seg.
Contraste - tang 6 3.07
Latitude - 0,45 - l f 3 0
Sensibi l idade - 0,45

' ' 0 1 2 < 8 IS 30 SO 120 240

Exposições

Gráfico 7 - Curva característica dos filmes periapicais re
velados com a solução Tiplimatic a 359C e 17
seg.
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Tiplimatic-4 09C - 7,5 seg.

Contraste - tang 6 2.61
Latitude - 0,25 - 1,06
Sensibilidade - 0,25

. . 0 1 2 4 a 15 30 60 120 240

Exposições

Gráfico - 8 - Curva característica dos filmes periapicais re
velados com a solução Tiplimatic a 409C e 7,5
seg.
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Com o propósito de agrupar os resultados re

ferentes a contraste, latitude e sensibilidade para as

duas soluções reveladoras estudadas, construímos o quadro

III-

Quadro III - Contraste, latitude e sensibilidade para os
reveladores estudados

Reveladores

KODAK

209C - 4,5 min.

TIPLIMATIC

159C-

209C-

259C-

309C-

359C-

409C-

- 57,5 seg.

• 47,5 seg.

- 37,5 seg.

• 30,0 seg.

- 17,0 seg.

• 7,5 seg.

Contraste
(tang)

2.75

2.75

2.75

2.90

2.75

3.07

2.61

Latitude

0,54 - 1.14

1,36 - 2.04

1,24 - 2.20

1,18 - 2.08

1,06 - 1.20

0,45 - 1.30

0,25 - 1,06

Sensibilidade

0,54

1,36

1,24

1,18

. 1,06

0,45

0,25
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No gráfico 9 temos a superposição de todas

3s curvas. O traçado correspondente ao revelador TIPLIMA-

<flC quando empregado a 309C durante 30 seg. foi o que mais

ge aproximou do correspondente ao revelador KODAK conven

cional.

Com o objetivo de verificar a degradação do

revelador TIPLIMATIC, realizamos leituras das densidades

ópticas de radiografias reveladas entre o 19 e 809 dia de

seu preparo (quadro IV). Com os valores obtidos, traçamos

as curvas apresentadas nos gráficos de número 10 a número

20.

O gráfico 21 mostra o conjunto dos traçados,

enquanto que os dados referentes a contraste, latitude e

sensibilidade encontram-se agrupados no quadro V.
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8 15 30 CO 120 2(0

Exposições

Grafico 9 - Superposição das curvas características dos
filmes periapicais revelados com a solução
Kodak e Tiplimatic â diferentes temperatu -
ras e tempos de revelação.
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Quadro IV - Valores de densidades ópticas obtidas para ve

rificar a degradação da solução reveladora

TIPLIMATIC.

«aposição l / M V » 0 «/«O 0/*a 1S/M JO/M >Mf.

pias «pó* o

1
10
15
25
35
40
45
55
(S
75
•0

0.24 1
0.10 1
0.23 <
0.22 1
0.23 1
0.22 (
0.24 1
0.25 <
0.23 I
0.1» 1
0.11 1

1.24 <
1.10 1
>.23 <
>.23 <
1.23 1
>.22 1
1.24 (
1.25 1
1.24 (
).l» 1
1.11 1

1.24 1
1.20 <
1.23 t

1.23 1

1.23 <
1.24 (
1.27 (

) .2 t (
1.2C (
1.20 <
1.20 1

1.2* 1
1.24 1
1.27 <
1.27 1

1.27 (
1.25 (
1.31 1
1.20 <
1.20 (
>.24 <
1.24 1

1.35 1
1.31 1
).37 1

1.3* 1
I.3C (
1.31 <
1.30 1

I.3C <
1,34 í
1.20 1
1.36 1

1.44 • (
1.40 <

>.5S 1
>.5t 1
).4I 1
>.«• 4
1.51 i
1.47 <
1.4» 1

1.51 <
1.51 1

».* • 1.21 :
>.M 1
>.»4 1

1.07 J
1.72 1
t.74 1
> . l l ]

).71 1
).»4 1
1.02 1

L.M -:
i.4» ;
1.54
i.2t :
.34 ;

L.ct ;
L.2S :
.10

L.34

1.12 1.40

t.13 > 4
I.3S 3
1.03 > 4

t.OO > 4
1.44 > 4
1.12 > 4

1.75 > 5

t.34 > 4
1.05 3
t . M > 4
l.CC > 4

.92

.00

.00

00
.55
.00
00
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Tiplimatic - 19 dia

Contraste - tang e 2.90

Latitude - 1,00 - 1.32

Sensibilidade - 1,00

Exposições

Gráfico 10 - Curva característica dos filmes periapicais
revelados com a solução Tiplimatic a 309C e
30 seg. no 19 dia de seu preparo.
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Gráfico 11 - Curva característica dos filmes periapicais
revelados com solução Tiplímatic a 309C e 30
seg. ao 109 dia de seu preparo.
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Tiplimatic - 159 dia
Contraste - tang 6 2.90
Latitude - 0,48 - 1.02
Sensibilidade - 0,48

0 1 2 í B 16 30 60 120 240

Exposições

Gráfico 12 - Curva característica dos filmes periapicais
revelados com solução Tiplimatic a 309C e 30
seg. ao 159 dia de seu preparo.
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Tiplimatic - 259 dia

Contraste - tang 6 2.90

Latitude - 0,48 - 1.02

Sensibilidade - 0,48

0 1 2 < a 15 30 60 120 2tt

Exposições

Gráfico 13 - Curva característica dos filmes periapicais
revelados com solução Tiplimatic a 309C e 30
seg. ao 259 dia de seu preparo.
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Exposições

Gráfico 14 - Curva característica doe í cintes periapicais
revelados com solução Tiplimatic a 309C e 30
seg. ao 359 dia de seu preparo.
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Tiplimatic - 409 dia
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Latitude - 0,54 - 1.20
Sensibilidade - 0,54
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Exposições

1$ 30 60 120 240

Gráfico 15 - Curva característica dos filmes periapicais
revelados com solução Tiplimatic a 309C e 30
seg. ao 409 dia de seu preparo.
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Gráfico 16 - Curva característica dos filmes periapicais
revelados com a solução Tiplimatic a 309C e
30 seg. ao 459 dia de seu preparo.
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Gráfico 17 - Curva característica dos filmes periapicais
revelados com solução Tiplimatic a 309C e 30
seg. ao 559 dia de seu preparo.
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Gráfico 18 - Curva característica dos filmes periapicais
revelados com solução Tiplimatic a 309C e 30
seg. ao 659 dia de seu preparo.
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Gráfico 19 - Curva característica dos filmes periapicais
revelados com solução Tiplimatic a 309C e 30
Beg. ao 759 dia de seu preparo.
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Gráfico 20 - Curva característica dos filmes periapicais
revelados com solução Tiplimatic a 3Ò9C e 30
seg. ao 809 dia de seu preparo.
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Gráfico - 21 - Superposição das curvas características dos
filmes periapicais revelados com a solução
Tiplimatic a 309C e 30 seg. do 19 ao 809 dia
de seu preparo.
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Quadro V - Contraste, latitude e sensibilidade da revelação
controle, feita com a solução TULIMATIC, a 30<?C
e 30 sen.

Dias apôs Contraste Latitude Sensibilidade
o preparo (tang)

1
10

15

25

35

40

45

55

65

75

80

2.90

3.07

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

3.07

2.90

3.07

1,00 -

0,54 -

0,48 -

0,48 -

0,57 -

0,54 -

0,51 -

1,00 -

1,06 -

0,48 -

0,48 -

1.32

1.14

1.02

1.02

1.14

1.20

1.02

1.20

1.32

1.02

1.02

1,00

0,54

0,48

0,48

0,57

0,54

0,51

1,00

1,06

0,48

0,48
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6 - DISCUSSÃO

Diz-se que um filme radiográfico pode ser es

tudado segundo as suas propriedades referentes â sensibili^

dade, latitude, contraste, poder de definição, tempo de pro

cessamento e várias outras propriedades.

Neste trabalho, propusemo-nos a estudar es-

tes filmes, como aliás já dissemos, utilizando como método

logia a análise das informações que nos poderiam ser dadas

pelos traçados das curvas características. Estas curvas nos

fornecem dados bastante confiáveis e reproduzíveis, o que

tornou inclusive o método recomendado e aceito por entida

des mundialmente reconhecidas no estabelecimento de padrões.

Como o emprego da curva característica sõ

permite a obtenção de dados referentes ã sensibilidade, con

traste e latitude dos filmes ou dos reveladores empregados,

pretendemos neste trabalho comparar estas propriedades de

dois reveladores que revelaram um mesmo tipo de filme.

Não pudemos, como não puderam muitos outros

antes de nós, estudar as eventuais alterações que a utiliza

ção de um ou outro revelador ocasionaria no poder de defin̂ L

ção do filme por nós empregado. Isto porque, parece-nos que

a metodologia para este tipo de exame está apenas ao alean

ce da sofisticada aparelhagem das grandes firmas fabrican-

tes dos filmes. Tanto é verdade, que a literatura é paupér

rima em estudos desta natureza. Quando pretendemos estudar
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cOmparativaménte os resultados obtidos do revelador KODAK

cCBti aqueles do revelador TIPLIMATIC, deparamo-nos con um

problema, ou seja, esta solução que era empregada em proceis

sadoras automáticas, não vinha acompanhada de bula. Procura

pos a firma fabricante e fomos informados de que o comporta

pen to da soluçar, em termos de tempo e temperatura seguia

um gráfico mais ou menos linear como aquele do gráfico 1.

Certamente seria possível que nesta série de

experiências se fizesse outras combinações tempo/temperatu-

ra que não aquelas obtidas através das informações do fabri_

cante. Porém,pareceu-nos mais cabível, pelo menos nesta se_

rie de experiências, que nos baseássemos naquelas sugestões

e não tentássemos novas combinações, porque embora válidas,

tornariam ainda mais longo este trabalho de mestrado. Por

isso mesmo, das informações daquele gráfico, extraímos as

combinações que foram aqui utilizadas e que estão contidas

no quadro I.

Comparando os resultados obtidos naqueles

tempos e temperaturas com os resultados do revelador KODAK,

revelado nas condições padrão sugeridas pelo fabricante ,

constatamos que a curva mais aproximada do revelador conveii

cional para a solução TIPLIMATIC foi aquela da combinação

tempo/temperatura de 30 seg. a 309C. Isto pode ser verifica^

do pela observação do gráfico 9 e quadros II e III. 0 fato

de termos escolhido a combinação tempo/temperatura de 4,5

min. a 209C para o revelador KODAK ê justificada em função

de serem estas as condições ideais para revelação. Aliás ,

quando foram superpostas todas as curvas, como se pode ver

no gráfico 9, pudemos observar, com exceção do revelador

TIPLIMATIC a 409C e 7,5 seg. que mostrou-se um pouco discre
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oante» que as demais comportaram-se de maneira bastante se

pelhante, principalmente quanto â forma da curva. Este fato

$e traduz por características bastante semelhantes no que

îz respeito a contraste e latitude, havendo diferenças ape

pas quanto â sensibilidade, que não poderíamos classificar

jje notáveis. Nota-se claramente que os filmes revelados a

temperaturas mais baixas situaram-se â direita do KODAK, to

piado como padrão e portanto necessitaram de maior quantida-

de de radiação para produzir densidade l.Ú, mostrando-se

daí que o revelador a baixas temperaturas não revela toda a

imagem contida no filme. Por outro lado, analisando os re-

sultados destas curvas no que se refere ao velamento, nota

jnos como seria de se esperar, que as temperaturas mais bai_

xas de revelação produziram velamentos menores, confundindo

-se mesmo com aquele do revelador KODAK.
t
' Acreditamos até que se tivéssemos utilizado

o tempo de 5 seg. a 409C, teríamos obtido uma curva mais

próxima do revelador padrão do que a obtida com 7,5 seg.

Outras considerações poderiam advir destes

achados, como por exemplo, de que revelação a 409C exige um

i sistema de aquecimento da solução.ALCOX ft JAMESON1 desenvol_

'veram um sistema especial de aquecimento, que no entanto

j é convencional nos consultórios odontológicos. Além disso,

: o tempo de revelação de 7,5 ou até 5 seg. é realmente extre_

mamente curto e chega a criar problemas de cronometragem e

de agitação do filme durante o processamento.

Certamente, as temperaturas mais comuns de

serem encontradas nos consultórios em nosso país, estão en

tre 20 e 259C, com algumas variações regionais. Nessas tem

peraturas o revelador testado produziu curvas que, embora e
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maior quantidade de exposição/ em sua conformação

são compatíveis com o revelador tomado como padrão.

Pela análise e pricipalmente pelo gráfico 9,

potou-se que era a curva do revelador estudado a 309C duran

te 30 seg. aquela que mais se aproximava do revelador pa-

drão e embora aqui também se possa fazer um comentário do

tipo daquele que fizemos á necessidade do aquecimento da

solução , a obtenção da temperatura de 309C não nos parece

oferecer problemas. Ê interessante notar também que em to

dos os casos, após os 10 seg. de banho interruptor e 30 seg.

cie fixador, os filmes aqui estudados mostravam-se suficien

temente fixados para que pudessem ser acesas as luzes do ne

gatoscópio e serem examinados, o que daria, em se tratando

do filme revelado a 309C e 30 seg., um total de 1 min. e 10

seg. para que pudesse ser examinado. A importância desse a

chado parece ser válida para radiografias de urgência como

aquelas que freqüentemente são solicitadas pelos endodontiis

tas e cirurgiões.

O revelador fabricado pela Tipli quando estu

dado sob o ponto de vista de sua degradação e quando manti^

do à temperatura ambiente e aquecido no momento do uso, pa

receu-nos manter-se em níveis aceitáveis, posto que, em se

analisando os gráficos de 10 a 20, o que corresponde a um

tempo máximo de 80 dias apôs a primeira revelação,vimos que

os valores de contraste, latitude e sensibilidade mantive-

ram-se dentro de limites bastante estreitos.

Não caberia aqui considerações maiores quan

to à nitidez e possibilidade de utilização da radiografia

revelada segundo a nossa proposição porque não foram feitos

testes neste sentido, porém radiografias reveladas com o re
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zelador TIPLIMATIC a 309C e 30 seg., mostraram-se perfeit£

pente aceitáveis para os exames radiográficos de urgência

çono seriam aqueles dos CASOS de controles durante o tratj»

mento endodóntico e durante atos cirúrgicos.

Como se pode ver na fig. 7, na qual estão Ia

do a lado radiografias tomadas em condições padrões e revê

Xadas can revelador KODAK e revelador TIPLIMATIC, os resulta

<jos são satisfatórios.

Fig. 7 - Radiografias reveladas com as soluções KODAK
vencional (1) e TIPLIMATIC (2).

Também não nos atreveríamos aqui a propor a

utilização deste método para revelação de todas as radiogra

fias de urgência ou não, em um consultório, porque para as

radiografias que não exigem urgência, a revelação poderá ser

feita pelo auxiliar, em seus períodos livres. Soma-se a is_

so o fato de que não foram feitos neste trabalho estudos

mais profundos quanto âs comparações absolutas e totais de

todas as propriedades do filme.
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7 - CONCLUSÕES

A luz dos resultados obtidos nesta investiga^

e dentro das condições deste trabalho, parece-nos liei

to concluir que :

1. 0 revelador para processadores automáti-

cos, de marca TIPLIMATIC, quando emprega-

do a 309C durante 30 seg. pode ser utili

zado para revelação de filmes periapi-

cais KODAK ultra rápidos, uma vez que

apresentou características semelhantes ã

quelas do mesmo filme quando revelado

nas condições preconizadas pelo fabrican

te coro solução rápida KODAK a 209C e 4,5

min.

2. A mesma solução TIPLIMATIC manteve-se em

condições de utilização no tempo e tempe-

ratura acima mencionado, durante pelo me

nos 80 dias.
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Pretendemos através da curva característica,

comparar neste trabalho o filme periapical KODAK ultra rápi_

do quando revelado com a solução KODAK a 209C e 4,5 min. (u

sada como padrão) ou quando revelado em líquido TIPLIMATIC,

primariamente destinado para máquinas de processamento auto

| mático de filmes, pelo método tempo/temperatura. Dos tempos

| e temperaturas utilizadas, a que nos deu uma curva mais pró

| xima da obtida com a solução convencional foi a de 309C du

< rante 30 seg.

Subseqüentemente avaliamos a degradação da

; solução reveladora TIPLIMATIC a essa temperatura e tempo d_u

j rante 80 dias.

j Em vista dos resultados obtidos concluímos

que:

1) O filme periapical quando revelado a

309C e 30 seg. com a solução TIPLIMATIC, nos proporciona

uma curva característica com contraste e latitude bastante

semelhantes â obtida com a solução convencional, havendo dî

ferenças mínimas apenas quanto â sensibilidade, notando-se

que a solução TIPLIMATIC necessita de um tempo de exposição

maior para produzir densidade 1.0.

2) No que diz respeito â degradação da solu
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-go TIPLIMATIC, esta pareceu-nos manter-se em níveis

táveis até 80 dias, porque os valores de contraste, latitu

i de e sensibilidade mantiveram-se dentro de limites bastan

1 te estreitos.
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9 - SUMMARY

This study was conducted in order to evalua

te, through the characteristic curve, the results obtained

by processing Eastman Kodak's Periapical Ultra speed film

in a solution primarily suggested for use in automatic pro

cessors. The solution tested (Tiplimatic) was employed at

309C during 30 seconds. The activity of this solution was

also studied, during 80 days. The obtained results favored

the conclusions that:

1 - When processed at 309C for 30 seconds

in the TIPLIMATIC solution, periapical

U.S. film presented a characteristic

curve with contrast and latitude very

similar to standard solution; it was no

ted only small differences as to the

sensitivity, since TIPLIMATIC solution

needs more exposure time to produce a

density 1.0.

2 - The degradation of TIPLIMATIC solution

seemed to be in acceptable levels up to

80 days, as contrast, latitude and sen

sitivity values were maintained within

close limits of variation .
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