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Introduction
The Emergency Hospital of Porto Alegre
(HPS) is one of the main reference centers
for the population in the attendance of
medical emergencies/urgencies. The Sec-
tion of Radiology, which informs the pa-
tients clinical conditions based on radio-
logical images, is the most demanded sec-
tion of the hospital (81,43% of the medical
cases request radiological exams) in the aid
of the diagnosis, in which excels for the
search of the quality in the health branch.

Material and methodology
In order to implement the procedures of
radiological protection, according to effec-
tive norm, methods, ways and conditions
were searched seeking to satisfy the radia-
tion workers and the internal and external
patients. During the period from march/97
to march/98 the following procedures were
implanted:

• signaling of the Radiology Section with
the international symbol of ionizing ra-
diation and placement of informative
warnings with orientations of radiologi-
cal protection for radiation workers,

patients and the public;
• daily checking and maintenance of the

mechanical conditions of the apparatus
of X rays and bimonthly calibration
performance;

• handling of personnel protection
equipments by the radiation workers
and patients;

• weekly and maintenance cleaning of the
cassettes and screens;

• weekly controlling of the processing
regarding performance, temperature and
maintenance;

• radiological films control in relation to
validity, quality and rejects;

• using instructions of the personnel
monitoring devices through lectures and
booklets;

• giving lectures to occasionally and
occupationally exposed workers to the
ionizing radiation regarding the basic
principals of radiological protection.

Results
The following results were obtained:

• X rays apparatus are being bimonthly
checked by technical companies, satis-
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fying the requirements of use condi-
tions;

• the personal protection equipments are
being used with more frequency by the
radiation workers and patients;

• the patients attendance agility was im-
proved with the increase of the number
of cassettes and screens in use condi-
tions;

• the cassettes were disinfected weekly,
to avoid contamination in the patients
or in X rays technicians, and its conser-
vation verified, such as: scratches in the
screens, possible broken holders or
objects inside the cassettes which might
damage the interpretation of the diagno-
sis;

• the automatic processing showed better
performance, decreasing the number of
wasted radiological films because of
problems in developing;

• a decreasing number of rejected films
was obtained during the twelve months
of control;

• the given lectures brought the applica-
tion of the basic principals of radiologi-
cal protection (time, distance and
shield). In general, the professionals
who work directly in the ionizing ra-
diation area were following the person-
nel monitors instructions.

Conclusion
By implanting systematic procedures' for
the optimization of quality in the HPS Ra-
diology Section, done by a medical physics
trainee, important improvements were ob-
tained in the radiological exams, image
quality and public attendance, whose serv-
ice became better and faster, respecting the
health public rights.
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Introdução
O Hospital de Pronto Socorro de Porto
Alegre (HPS), o qual oferece um atendi-
mento gratuito de vinte e quatro horas por
dia, é um dos principais centros de referên-
cia para a população no atendimento de
emergências/urgências médicas. A estrutura
funcional do HPS divide-se em áreas ad-
ministrativa e de atendimento, abrangendo
vários setores de vital importância no
atendimento médico. Para obtenção do di-
agnóstico médico é requisitado a realização
de exames radiológicos em 81,43% dos
casos clínicos do HPS, sendo, portanto, o
Setor de Radiologia um dos setores de
maior demanda. Um comparativo entre o
número de pacientes (internados ou de
atendimento ambulatorial) e de exames
radiológicos realizados entre 1993-1996
evidenciou que o número de atendimentos,
e conseqüentemente, de exames estava
crescendo a cada ano, e que em média, cada
paciente do HPS realizava pelo menos um
exame radiológico para obtenção do di-
agnóstico, demonstrando a importância
deste setor. Para a obtenção do exame ra-
diológico, que possibilite uma real análise
das condições físicas do paciente, foi ne-
cessário que o Setor de Radiologia buscasse
a otimização do seu serviço através da im-
plementação de procedimentos de proteção
radiológica. Estes procedimentos basearam-
se no período de março/97 a março/98 na
premissa estabelecida pelo Setor que con-
siste em: "Prestação de serviços de di-
agnóstico por imagem, aos pacientes inter-
nos e externos, com agilidade, dentro dos
padrões técnicos exigidos'\ conforme Por-
taria 189 -Ministério da Saúde- publicada
no Diário Oficial da União em 28/05/97.

Materiais e métodos
Para implementar os procedimentos de
proteção radiológica, buscou-se métodos,
meios e condições para a reestruturação do
setor. Durante o período de março/97 a
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março/98 foram adotados os seguintes pro-
cedimentos:

* . *
• sinalização das áreas que

correspondem ao Setor de
Radiologia com o símbolo •.. TT....>
internacional de radiação ionizante
identificando os diferentes níveis de
acesso. Colocação de cartazes orien-
tando os profissionais, pacientes e in-
divíduos do público a adotar os pro-
cedimentos éticos da proteção ra-
diológica. Estes cartazes instruem os
pacientes a solicitarem equipamentos de
proteção individual, as pacientes grávi-
das a informarem sua condição e, aos
indivíduos do público acompanharem o
paciente somente se houver necessidade
durante a realização do exame;

• implantação de uma rotina de verifica-
ção das condições de funcionamento
dos aparelhos de raios X. Nesta rotina
realizam-se testes diários de seguridade
mecânica, verificam-se semanalmente
as condições dos colimadores e são
efetuados bimestralmente os testes elé-
tricos, aferição e calibração dos aparel-
hos de raios X. Os testes de calibração
tem por objetivo verificar se os valores
estabelecidos para a realização das ra-
diografias estão correspondentes aos
regimes de rendimento do aparelho;

• aquisição de equipamentos de proteção
individual (EPI's) e realização de testes
mensais para avaliação das condições
da borracha plumbífera e revestimentos
dos aventais, luvas, protetores de
tireóide e gônodas. Os EPI's foram dis-
ponibilizados em quantidades suficien-
tes para todos os setores que opetam
com aparelhos de raios X;

• aquisição, avaliação e identificação dos
écrans e setenta e cinco chassis. Para
avaliação, após a limpeza dos chassis,
foi verificado o estado de conservação,
por exemplo, deterioração da lâmina

interna de chumbo e quebra dos fechos.
O estado do écran foi avaliado durante a
limpeza do chassis ou analisado através
das radiografias;

• estabeleceu-se uma rotina diária para
ajuste dos componentes das processa-
doras e controle da temperatura do
revelador e do fixador. Semanalmente
implantou-se uma rotina para limpeza
das processadoras, incluindo a troca de
químicos e a remoção de resíduos acu-
mulados nos tanques. Durante a lim-
peza verificou-se todas as peças da
processadora, evitando-se problemas
futuros, por exemplo filmes trancados
no seu interior, que poderiam resultar
em uma nova exposição do paciente;

• os profissionais ocupacionalmente ex-
postos à radiação ionizante receberam
instruções sobre a utilização dos moni-
tores individuais para verificação men-
sal dos níveis de radiação recebidos du-
rante o trabalho;

• realização de palestras aos profissionais
ocasionalmente e ocupacionalmente ex-
postos à radiação ionizante referente
aos princípios básicos de proteção ra-
diológica;

• avaliação dos filmes radiológicos e
recolhimento diário dos filmes rejeita-
dos. Os filmes recolhidos foram separa-
dos por dimensão para análise dos fa-
tores que levaram a classificação como
rejeito. Elaborou-se uma ficha de ca-
dastro mensal que identificasse todos os
fatores encontrados durante a análise
dos filmes. Na tabela I apresenta-se a
ficha cadastral pertinente ao período de
març/97 a março/98. As informações
das fichas cadastrais foram comparadas
mensalmente para avaliação, e baseadas
nestas foram tomadas providências para
redução do percentual de rejeitos.
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TABELA J - Fatores evidenciados em filmes rejeitados no mês

de setembro/97

01. VELADO

02. VIRGEM

03. NÃO EXPOSTO

04. EXPOSIÇÃO CLARA

05. EXPOSIÇÃO ESCURA

06. DUPLA EXPOSIÇÃO

07. MAU

POSICIONAMENTO

08. MOVIMENTO

PACIENTE

09. OBJETO/ARTEFATO

10. PROCESSADORA

11. BANDEJA MOLHADA

12. FILME GRADEADO

13.GRADEADO

ACEITÁVEL

14. ESTÁTICA

15. CHASSIS COM

PROBLEMA

16. TESTE

17. RADIOGRAFIA

ACEITÁVEL

18. ÉCRAN

19. ERRO TÉCNICO

20. DIFICULDADES

21.MAUCOLIMADO

22. MANCHAS

TOTAL ANALISADOS
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Resultados
Após a implantação dos procedimentos
mencionados anteriormente constatou-se:
• os aparelhos de raios X estão recebendo

manutenção preventiva bimestral por
empresas técnicas responsáveis, garan-
tindo as condições de uso dentro da
confiabilidade exigida;

• os equipamentos de proteção individual
estão sendo requeridos com maior fre-
qüência pelos profissionais, pacientes e
indivíduos do público;

• o aumento do número de chassis e
écrans em condições de uso, aprimo-
rando o atendimento aos pacientes;

• um melhor rendimento das processa-
doras automáticas durante o processo de
revelação em função da manutenção
semanal prestada;

• a utilização correta dos monitores indi-
viduais e aplicação dos princípios bási-
cos de proteção radiológica (tempo,
distância e blindagem) pelos profis-
sionais ocasionalmente e ocupacional-
mente expostos à radiação ionizante;

• um decréscimo do número de filmes
rejeitados durante os doze meses de
controle conforme mostra a figura 1.
Salienta-se que, os dados anteriores a
março de 1997 não são informados no
gráfico da figura 1, pois anteriormente a
essa data nenhum levantamento desta
ordem foi realizado.

FIGURA 1: Gráfico do número de filmes rejeitados x meses de

controle

Fonte: Setor de Radiologia do HPS
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Conclusão
Com a implantação de procedimentos sis-
temáticos para a otimização da qualidade
no Setor de Radiologia do HPS, através da
inclusão de um estagiário de física médica,
obteve-se melhoras significativas na reali-
zação dos exames radiológicos, qualidade
da imagem e atendimento ao público. Veri-
ficou-se que a premissa deste Setor está
sendo cumprida: os pacientes estão rece-
bendo um atendimento mais qualificado e
os funcionários estão trabalhando dentro
dos padrões técnicos exigidos. Com a for-
mação de uma equipe multidisciplinar e a
implantação dos procedimentos citados,
aprimorou-se e dinamizou-se os serviços
prestados, respeitando os direitos à saúde
pública, com uma otimização dos aspectos
econômicos, sociais e humanos para o Setor
de Radiologia do HPS.
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