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RESUMO 

O uso das radiações ionizantes em radiodiagnóstico representa uma das 

maiores fontes de exposição da população em geral. Por esta razão, todos os 

países vêm recomendando a implantação de programas de garantia de 

qualidade em unidades de radiologia, uma vez que estes programas visam 

assegurar uma alta qualidade da imagem com a menor dose no paciente. Para 

tanto, é necessário testar as condições de funcionamento dos equipamentos, a 

fim de garantir que a radiografia a ser produzida conterá todas as informações 

adequadas ao exame. 

O objetivo deste trabalho é avaliar as condições de operação de 

instituições de radiodiagnóstico existentes em Recife, Pernambuco. O estudo 

compreendeu 31 unidades de radiologia de instituições públicas e privadas. Os 

seguintes parâmetros foram avaliados : a) coincidência entre o campo luminoso 

e o feixe de raios-x; b) alinhamento do feixe de raios-x; c) concordância entre o 

valor real e o valor obtido da tensão e do tempo de exposição; d) filtração; e) 

camada semi redutora (CSR); f) luminância de negatoscópios; g) uniformidade 

da luminância; h) iluminância do ambiente de trabalho. 

Os resultados mostraram que 20% dos equipamentos avaliados 

apresentaram uma diferença entre o campo luminoso e o campo de radiação 

maior do que 2% da distância foco filme. O teste da tensão mostrou que 48% 

das unidades não estão de acordo com os critérios de aceitação, uma vez que 

a diferença entre o valor mensurado e o valor real foi maior do que ± 10%. Os 

resultados da exatidão do tempo indicaram que 81% dos equipamentos 

avaliados apresentaram uma diferença entre o valor real e o mensurado maior 

do que ± 10%. O teste da filtração mostrou que, em 20% dos equipamentos, 

esta era inferior a 2,5 mm Al. O teste da luminância de negatoscópios mostrou 

que 96% dos equipamentos apresentaram uma luminância menor do que 2.000 

cd/m2. Com relação ao teste da uniformidade da luminância, 81% dos 



equipamentos apresentaram um desvio da uniformidade maior do que 10%. O 

teste da iluminância do meio ambiente mostrou que 61% dos equipamentos 

apresentaram um nível de iluminamento fora do intervalo compreendido entre 

50 e 100 lux. 

Os resultados desta avaliação mostraram um alto percentual de 

equipamentos em condições inadequadas de operação, reforçando a 

necessidade de implantação de protocolos de controle de garantia em unidades 

de raios-x convencional localizados em Recife. 



ABSTRACT 

Diagnostic radiology is the main contributor to the man-made exposure of 

general population. Since Quality Assurance (QA) programs ensure high quality 

diagnostic images with the lowest possible radiation dose to the patient, it has 

been recommended that all introduce QA programs for their radiological 

facilities. 

Consequently it is important to check the adequacy of equipment 

operating parameters in diagnostic radiography facilities, to ensure that a high 

quality of service is delivered. 

The purpose of this study was to evaluate the operating conditions of 

diagnostic units installed in Recife, Pernambuco. The study included 31 x-ray 

units from both public and private diagnostic services. The following parameters 

were evaluated: a) coincidence between the luminous and radiation fields; b) 

alignment of the radiation beam; c) agreement between the real and preset 

values of kVp and exposure time; d) filtration; e) half value lower (HVL); f) 

luminancy of the view box; g) uniformity of the luminancy; h) iluminancy of the 

environment. 

The results showed that 20% of the equipment surveyed exhibited 

discrepancies between the luminous and radiation fields greater than 2% of the 

source to skin distance. The test of kilovoltage showed that 48% of the units do 

not fulfill the acceptability criteria, presenting discrepancies higher than ±10% 

between the measured and preset values. The results of the accuracy of the 

timer indicated that 81% of the equipment surveyed present a discrepancy 

greater than ±10% between the time selected in the control panel and actual 

exposure time.The test of the filtration shown that, in 20% of the equipments, 

this was inferior to 2,5 mm Al. The test of the luminancy of view box shown that 

96% of the equipments, shown a luminancy lower of 2.000cd/m2. Related to the 

test of the uniformity of the luminancy, 81% of the equipments shown a variation 



of the uniformity higher then 10%. The test of the iluminancy of the environment 

shown that 61% of the equipments presented on iluminancy level out of the gap 

between 50 and 100 lux. 

The results of this survey showed that a high percentage of the 

equipments surveyed demonstrated inadequate operating conditions, reinforcing 

the need to implement quality control protocols in conventional x-ray units 

located in Recife. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo o United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

(UNSCEAR), o uso de radiações ionizantes em medicina é a causa mais importante de 

exposição do ser humano à radiação. Dentre as aplicações médicas destaca-se o uso de 

raios-x que possibilitam diagnósticos clínicos a partir da imagem radiográfica. A eficácia e o 

sucesso de tal exame dependem da produção de uma imagem de boa qualidade, isto é, que 

apresente nitidez de detalhes e visibilidade das estruturas anatômicas de interesse. 

Radiografias sem a adequada qualidade dificultam o diagnóstico, correto, podendo 

ocasionar um diagnóstico falso. Além disso, acarretam a necessidade de repetição do exame, 

o que aumenta a dose no paciente e os custos. A obtenção de imagens radiográficas de boa 

qualidade requer a escolha adequada da técnica radiográfica, o controle no processamento 

da imagem e adequadas condições para a visualização da imagem. 

Os parâmetros do equipamento que interferem na radiografia são a tensão aplicada 

ao tubo (quilovoltagem), o rendimento do aparelho, o tempo de exposição, a filtração, a 

coincidência do campo luminoso e do feixe de raios-x (colimação) e o tamanho do ponto 

focai. Além disso, a qualidade da imagem depende da revelação dos filmes que é afetada 

pelas condições da câmara de revelação e pelas características e manuseio do revelador, bem 

como do treinamento dos operadores uma vez que a escolha de técnicas radiográficas 

erradas ou a falta de conhecimento do equipamento interferem na qualidade da imagem. 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) estabelece que nenhuma 

prática envolvendo exposição à radiação deve ser adotada a menos que produza benefício 

suficiente para compensar os seus detrimentos. Além disso, a ICRP estabelece que as 

práticas com radiações ionizantes devem ser otimizadas de modo que as doses recebidas 

sejam tão baixas quanto razoavelmente possível (princípio ALARA). Portanto, as 

exposições médicas de pacientes devem ser otimizadas de modo que o paciente receba a 
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menor dose necessária para a obtenção do diagnóstico. Para tanto, o processo de otimização 

leva em consideração a adequação dos equipamentos e dos procedimentos adotados para o 

exame, o que constitui o programa de garantia de qualidade. Este programa tem por 

objetivo a obtenção de radiografias de boa qualidade que permitam obter informações para o 

diagnóstico com a menor exposição possível ao paciente. 

O objetivo deste trabalho é avaliar as condições de operação dos equipamentos de 

raios-x diagnóstico convencionais instalados em clínicas e hospitais da rede pública e privada 

da cidade do Recife, bem como dos sistemas de proteção radiológica destas instituições. Os 

resultados deste estudo servirão de base para a implantação de Programas de Garantia de 

Qualidade em Radiologia Diagnostica no Estado de Pernambuco. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 - Fundamentos teóricos 

Em novembro de 1895 o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen, estava fazendo 

experiências com um tubo de raios catódicos (elétrons) quando notou um brilho em um 

cartão com substância fosforescente, que se encontrava a pouca distância do tubo. Notou 

ainda que o brilho persistia mesmo quando o tubo era recoberto com papel preto e que a 

intensidade do brilho aumentava a medida que aproximava o tubo do cartão. 

Roentgen atribuiu este brilho a uma radiação que saía da ampola e que também 

atravessava o papel preto. A esta radiação desconhecida, mas de existência comprovada, 

deu o nome de raios-x. 

Entre os numerosos experimentos que realizou, interpôs a mão de sua esposa entre o 

tubo e uma chapa fotográfica e como resultado produziu a primeira imagem radiográfica do 

corpo humano que se tem conhecimento. 

Poucas semanas após a divulgação da descoberta de Roentgen e da radiografia da 

mão de sua esposa, os médicos do mundo todo começaram a utilizar esta técnica. Pela 

primeira vez eles podiam ctver" o interior do paciente. A localização e a identificação do 

tamanho de uma fratura óssea ou a presença de um cálculo renal contribuíam para guiar a 

mão do cirurgião. 

Aos poucos os equipamentos foram sendo aprimorados, aumentando a sua potência 

e a sua segurança. Sistemas de exposição automáticos e intensificadores eletrônicos de 

imagem foram introduzidos. 

No início dos anos setenta a radiologia teve um grande avanço com o advento da 

informática. A introdução da tomografia computadorizada permitiu estudar cortes do corpo 

humano produzindo uma imagem clara que revelava novos dados aos médicos. 



4 

Um século depois da descoberta dos raios-x, as técnicas radiológicas são 

consideradas como uma parte essencial ao diagnóstico e o tratamento de várias doenças. Os 

aparelhos são hoje mais sofisticados e informatizados, porém o princípio de funcionamento 

continua sendo simples e o mesmo desde o início. Discutiremos a seguir o funcionamento 

dos equipamentos convencionais de raios-x. 

2.1.2 - Princípio de funcionamento dos tubos de raios-x 

Os tubos convencionais de raios-x consistem de um invólucro de vidro no qual foi 

efetuado vácuo, contendo no seu interior um cátodo e um ânodo, conforme mostra a Figura 

2.1. 

ANODO ROTATÓRIO 

Figura 2.1 - Esquema de um Tubo de raios-x 

O cátodo é formado por um filamento envolvido por uma capa focalizadora. 

Elétrons são emitidos pelo filamento quando este é atravessado por uma corrente elétrica da 

ordem de 6 A. Este fenômeno é conhecido como emissão termoiônica. Como material do 

filamento geralmente utiliza-se o tungstênio por apresentar maior emissão termoiônica que 

outros materiais e por possuir alto ponto de fusão (3.370 °C). 
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Para evitar a dispersão dos elétrons produzidos no filamento, este é envolvido por 

uma capa focalizadora carregada negativamente de modo a manter os elétrons mais unidos e 

concentrá-los em uma área menor do ânodo. Quando o equipamento de raios-x é ligado, 

uma corrente flui através do filamento suficiente para aquecê-lo, liberando elétrons que 

fluem pelo tubo em direção ao ânodo, produzindo a corrente do tubo. Há portanto uma 

relação entre a corrente do filamento e a corrente do tubo, conforme mostra a Figura 2.2. 

Figura 2.2 - Gráfico da variação da corrente do filamento em função da 

corrente do tubo 

Os elétrons produzidos pelo cátodo são acelerados na direção do ânodo pela 

diferença de potencial aplicada entre eles. O ânodo consiste de uma peça de tungstênio que 

forma o alvo no qual colidem os elétrons. Existem dois tipos de ânodo: o ânodo fixo e o 

ânodo rotatório 

a) ânodo fixo 

O ânodo fixo é formado por uma peça de cobre com uma placa de tungstênio que 

corresponde ao alvo conforme pode ser observado na Figura 2.3. Como alvo utiliza-se o 

tungstênio por apresentar as seguintes características: 

- alto número atômico, o que implica em grande eficiência de produção de raios-x e na 

maior energia dos raios-x; 
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- condutividade térmica quase igual à do cobre o que resulta em rápida dissipação do calor 

produzido; 

- alto ponto de fusão (3.370 °C) comparado com a temperatura provocada pelo bombardeio 

de elétrons (2.000 °C). 

Apesar destas propriedades do tungstênio, um sistema adicional de resfriamento do 

ânodo é também utilizado o qual consiste na circulação de água ou óleo através do ânodo. 

Este tipo de ânodo é encontrado em tubos onde não é utilizada corrente alta, como 

aparelhos de raios-x odontológicos e unidades portáteis. 

b) ânodo rotatório 

Nos equipamentos de corrente alta, utiliza-se o ânodo rotatório o qual consiste de 

um disco de cobre, usualmente em torno de 7,5 a 10 cm de diâmetro e 6 mm de espessura, 

que gira em alta velocidade. Neste disco há uma faixa de tungstênio que corresponde ao 

alvo, conforme mostra a Figura 2.4. Como no caso do ânodo estacionário, os elétrons são 

focalizados para o alvo de pequenas dimensões. Como o disco gira em alta velocidade, os 

elétrons colidem em diversos pontos do alvo, dissipando o calor em uma área maior do que 

no caso do ânodos fixos. 

Cu 

ALVO 

Figura 2.3 - Esquema de um ânodo fixo 
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Cobre 

Figura 2.4 - Esquema de um ânodo rotatório 

A área do alvo de onde os raios-x são emitidos chama-se " ponto focai ". Em 

radiologia diagnostica é necessário que o ponto focai seja pequeno, a fim de se obter melhor 

nitidez na imagem radiográfica, evitando assim penumbras e distorções. Isto é obtido com 

uma pequena angulação do alvo a qual resulta em uma área efetiva focai menor que a área 

de interação dos elétrons, conforme mostra a Figura 2.5 . 

do Poato Focai 

Figura 2.5 Tamanho Efetivo do ponto focai 

Os elétrons atingem o comprimento ab do alvo de largura cd. Vendo pelo lado 

inferior, esta área corresponde ao quadrado cdxcd. Logo o feixe de raios-x aparenta ser 
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produzido por um foco de área menor do que a área que os elétrons bombardeiam. Os tubos 

de radiodiagnóstico tem ângulo do alvo entre 16° e 17,5° de modo que ab pode ser várias 

cd 
vezes maior que cd. Por exemplo se 9 = 16° e cd = 2 mm temos que ab= =7,3 mm 

s e n 9 

Portanto os elétrons bombardeiam uma área de 14,6 mm2 enquanto que o foco 

aparente é de 2 mm x 2mm. 

2.1.3 - Produção de raios-x 

Os elétrons acelerados na direção do ânodo, quando colidem com o alvo, perdem 

sua energia cinética por interação com os átomos do material alvo, resultando no 

aquecimento do ânodo e na produção de raios-x. 

Os elétrons interagem com os átomos do alvo, produzindo ionização e excitação. Os 

átomos excitados se desexcitam emitindo fótons cuja energia corresponde à diferença de 

energia dos níveis envolvidos. Este fenômeno constante de excitação e desexcitação dos 

elétrons das camadas mais externas dos átomos do alvo é responsável pela geração do calor 

no ânodo. Geralmente cerca de 99% da energia cinética dos elétrons é convertida em calor. 

A produção de calor no ânodo aumenta diretamente com o aumento da tensão aplicada ao 

tubo. 

Quando um elétron interage com os átomos do alvo arrancando um elétron da 

camada K, o espaço vazio será preenchido pelo elétron da camada L e assim 

sucessivamente. Nesta transição a diferença de energia entre os dois níveis (L-K) é liberada 

na forma de fótons, que no caso do tungstênio corresponde a fótons com energia na faixa de 

raios-x. Estes fótons são chamados de raios-x característico, e apresentam espectro 

discreto. 

A produção de calor e de raios-x característicos envolve a interação dos elétrons 

com os elétrons dos átomos do alvo. 

Um terceiro tipo de interação que pode ocorrer é a interação entre o elétron e o 

núcleo do átomo do alvo. Neste processo os elétrons são freados liberando sua energia em 
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forma de raios-x. Os raios-x provenientes desta interação são chamados de radiação de 

freamento ou " bremsstrahlung ". Durante este tipo de interação, o elétron pode perder 

qualquer valor de energia e até, no máximo toda a sua energia cinética. Portanto a energia 

dos fótons emitidos varia de um valor próximo a zero a um valor máximo, dependendo da 

energia do elétron incidente. O espectro do feixe de raios-x produzido por bremsstrahlung é 

um espectro contínuo e a energia máxima do fóton, expressa em keV, é igual em magnitude 

à tensão de pico ( kVp ), existindo entretanto poucos fótons desta energia 

A distribuição relativa de fótons de diferentes energias no feixe tem efeitos 

significativos nos exames radiológicos. Esta composição de energia dos fótons afeta o 

contraste da imagem, a exposição do paciente e a quantidade de radiação secundária nas 

salas de exames. 

A Figura 2.6 mostra um espectro de emissão de raios-x. A forma geral para o 

espectro contínuo é a mesma para qualquer aparelho de raios-x. A área sob a curva 

representa o número total de fótons de raios-x produzidos e os traços correspondem às 

radiações características que, para o ânodo de tungstênio, só aparecem acima de 70 keV . 

Energ ia dos fótons X 

Figura 2.6 - Espectro de emissão do feixe de raios-x 

A eficiência do tubo para a produção de raios-x é definida como a razão entre a 

energia total do feixe emitido e a energia total fornecida para o ânodo. Os dois fatores que 
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afetam esta eficiência são a tensão aplicada ao tubo (kV) e o número atômico do ânodo (Z). 

A eficiência pode ser determinada pela expressão: [1] 

EFICIÊNCIA = V x Z x IO"6 , (1) 

onde V corresponde à tensão aplicada ao tubo em kilovolts e Z corresponde ao número 

atômico do material do alvo. 

A Tabela 2.1 mostra o percentual de produção de raios-x em função da tensão de 

operação. Observa-se que, para tensões variando entre 60 e 200 kV , mais de 95% da 

energia cinética dos elétrons é convertida em calor que precisa ser rapidamente dissipado, a 

fim de não causar a destruição do ânodo. 

Tabela 2.1-Percentagem de produção de calor e raios-x para diferentés tensões do tubo 

Tensão de operação Calor raios-x 

(kV) (%) (%) 

60 99,5 0,5 

200 99 1,0 

4.000 60 40 

20.000 30 70 

2.1.4 - Fatores que modificam o espectro de raios-x 

Os fatores que afetam o espectro de raios-x são descritos a seguir: [2] 

a) - Filtração adicional; 

b) - Tensão aplicada ao tubo; 

c) - Corrente do tubo; 

d) - Material do alvo; 

e) - Forma de onda da tensão do tubo. 
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2.1.4.1 - Filtração 

Como foi visto anteriormente, o espectro do feixe de raios-x produzido no tubo de 

raios-x é contínuo com algumas linhas correspondendo ao espectro discreto dos raios-x 

característicos. Este feixe ao emergir do tubo atravessa o vidro da ampola bem como o óleo 

utilizado para a refrigeração do tubo. Os fótons de baixa energia sofrem absorção, 

ocorrendo uma alteração no espectro do feixe, conforme mostra a figura 2.7. Estes materiais 

( vidro, óleo etc) que acarretam uma filtração inevitável do feixe são denominados de 

filtração inerente. A adição de materiais na saída do tubo pode também resultar na 

modificação do espectro de raios-x. Estes materiais são chamados de filtração adicional. A 

filtração total do aparelho corresponde à soma da filtração inerente e da adicional. 

A adição do filtro adicional absorve mais os fótons de baixa energia do que os de 

alta energia e portanto o espectro sofre mais redução do seu lado esquerdo do que do 

direito, conforme mostra a Figura 2.7. O resultado final desta filtração é o aumento da 

energia efetiva do feixe de raios-x e portanto do seu poder de penetração, com a diminuição 

da intensidade do feixe. 

s 

*o C3 

c © 
c 

n •D 

<3 T3 a 

o 

Energ ia dos fó tons X 

Figura 2.7 - Efeito da filtração total no espectro de raios-x 
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2.1.4.2 Tensão aplicada ao tubo 

A máxima energia dos fótons que emergem de uma ampola de raios-x é igual à 

máxima energia dos elétrons que atingem o alvo da ampola que, por sua vez, depende da 

tensão de pico aplicada à ampola. Portanto, variações na tensão aplicada ao tubo irão 

modificar a energia máxima dos fótons, deslocando o espectro conforme mostra a Figura 

2.8. Logo, variações na tensão aplicada ao tubo irão alterar a energia máxima dos fótons e, 

conseqüentemente, seu poder de penetração. 

Quando a tensão aplicada ao tubo aumenta, a área sob a curva do espectro aumenta 

aproximadamente com o quadrado do fator com que a tensão foi aumentada. Portanto a 

intensidade do feixe aumenta com o quadrado deste fator. [2] 

Figura 2.8 - Efeito da variação da tensão do tubo no espectro de raios-x 

2.1.4.3 - Corrente do tubo 

A emissão total dos raios-x depende do número de elétrons liberados pelo filamento 

e que colidem no alvo. Portanto, quanto maior a corrente no tubo, maior o número de 

elétrons e maior é a quantidade de raios-x produzidos. 
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Portanto a intensidade do feixe é proporcional à corrente do tubo a qual está 

associada à corrente do filamento. A Figura 2.9 mostra a influência da corrente do tubo no 

espectro do feixe de raios-x. 

Figura 2.9 - Efeito da variação da corrente do tubo no espectro de raios-x 

Observa-se que alterações na corrente não afetam o espectro da energia do feixe de 

raios-x, apenas produzem uma alteração no número de fótons produzido, (amplitude do 

espectro), não ocorrendo portanto alteração no poder de penetração do feixe de raios-x. 

2.1.4.4 - Material do alvo 

O número atômico do material alvo afeta tanto o espectro como a intensidade do 

feixe de raios-x produzido. De fato, um aumento no número atômico do alvo aumenta a 

eficiência de produção de radiação " bremsstrahlung", o que acarreta um aumento na 

intensidade do feixe. 

As alterações no espectro são mais evidenciadas no espectro discreto do que no 

contínuo. De fato, com o aumento do número atômico, cresce a energia de ligação dos 

elétrons dos átomos do alvo de modo que, quando ocorre a transição dos elétrons do nível L 

50 75 IDO 
ENERGIA DOS FOTONS-X 
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para K , a radiação emitida terá um comprimento de onda correspondente à diferença de 

energia dos níveis envolvidos, que dependem de Z. Logo quanto maior o número atômico 

do alvo, maior a energia da radiação característica. A Figura 2.10 mostra o efeito do 

material do alvo sobre o espectro do raios-x. 

Figura 2.10 - Efeito do material do alvo no espectro do raios-x 

2.1.4.5 - Forma de onda da tensão do tubo de raios-x 

A tensão aplicada ao tubo de raios-x não pode ser alternada pois isto implicaria na 

alteração da polaridade do ânodo e do cátodo, o que afetaria o funcionamento do tubo. Por 

esta razão, na saída do transformador de alta tensão é acoplado um circuito retificador cuja 

função é a de retificar a tensão de modo que o ânodo e o cátodo permaneçam no potencial 

positivo e negativo, respectivamente. No Apêndice 2 são discutido os diversos tipos de 

forma de onda de tensão do tubo de raios-x. Existem quatro tipos principais: retificação de 

meia onda, retificação de onda completa, trifásico com seis pulsos e trifásico com doze 

pulsos. Na retificação de meia onda e retificação de onda completa a forma da onda é a 

mesma diferenciando-se na freqüência de repetição. A diferença entre a trifásica de seis 
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pulsos e a trifásica de doze pulsos é que na segunda o "ripple" (flutuação) da onda após a 

retificação é menor. 

A Figura 2.11 mostra a forma da onda de tensão de retificação de onda completa de 

um equipamento operando com uma tensão de 100 kVp. Quando t = 0, a tensão que 

atravessa o tubo é igual a zero, indicando que neste momento os elétrons não fluem do 

cátodo para o ânodo ,não havendo portanto produção de raios-x. Quando t = 1/960 s, a 

tensão aumenta de 0 a aproximadamente 57.000 V. produzindo neste instante raios-x de 

baixa energia e intensidade. Quando t = 1/480 s, a tensão do tubo aumenta 

aproximadamente para 82.000 V e rapidamente se aproxima do valor de pico. Quando t = 

1/240 s, a máxima tensão é obtida, e raios-x de máxima energia e intensidade são 

produzidos. Quando t varia de 1/240 a 1/120 s, a intensidade e a energia efetiva do raios-x 

produzido decresce até chegar a zero. Pode-se observar que a intensidade'do raios-x é mais 

alta na tensão de pico do que para baixas tensões. 

Figura 2.11 - Forma de onda de tensão de retificação de onda completa 

O número de raios-x emitido a cada instante durante um ciclo não é proporcional à 

tensão mas a sua taxa aumenta lentamente para pequenas tensões e mais rapidamente para 

maiores valores de tensão. 
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A Figura 2.12 mostra a emissão de um espectro de retificação de onda completa e 

um trifásico de doze pulsos, ambos operando com 92 kVp e mesmo mAs. A emissão de 

raios-x produzido no equipamento trifásico é mais eficiente. A área sob a curva é 

consideravelmente maior e o espectro é deslocado para o lado de alta energia. 

E N E R G I A DOS FOTONS-X 

Figura 2.12 - Retificação de onda completa monofásico e trifásico de doze pulsos 

Conseqüentemente as formas de onda de tensão dos equipamentos trifásicos 

resultam em um considerável aumento na intensidade de emissão de raios-x quando 

comparados com os equipamentos de retificação de meia onda. 

Na Tabela 2.2, é mostrada uma comparação entre os equipamentos que possuem 

geradores monofásicos e trifásicos. 
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Tabela 2.2 - Comparação entre os equipamentos que possuem geradores monofásicos e 

trifásicos [2] 

Característica monofásico trifásico 

Quantidade de raios-x variável 25 a 50 % mais alto 

qualidade de raios-x variável significativamente mais alto 

"ripple" 100% < 15 % 

dissipação de calor variável 35 % mais alto 

Requisitos para fonte de 

alimentação 

moderado alto 

tempo de exposição mínimo 8 ms 1 ms 

velocidade usual do ânodo 3.400 rpm 10.000 rpm 

ângulo mínimo do alvo 10.5° 6.5° 

capital inicial alto muito alto 

custo de operação alto baixo 
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2.2 - Garantia de qualidade em radiologia 

A eficácia dos exames diagnósticos que utilizam raios-x depende da produção de 

uma imagem de boa qualidade, que permita visualizar ,com nitidez ,os detalhes das 

estruturas anatômicas de interesse. Radiografias sem a adequada qualidade dificultam o 

diagnóstico correto e acarretam a necessidade de repetição do exame com o conseqüente 

aumento dos custos e da dose recebida pelo paciente. A obtenção de imagens radiográficas 

de boa qualidade requer o controle das condições de operação dos equipamentos de raios-x, 

a escolha correta da técnica radiográfica, o controle no processamento da imagem e 

condições adequadas para a visualização da imagem produzida pela radiação. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) realizou em 1980 um seminário em 

Neuherberg, Alemanha, com o objetivo de definir o Programa de Garantia de Qualidade em 

Radiodiagnóstico. O interesse da OMS em implantar este programa justifica-se pela redução 

da dose recebida pelo paciente e pela melhoria da imagem radiográfica o que contribui para 

o adequado diagnóstico. 

Um outro fator relevante é a redução dos custos dos serviços de radiologia após a 

implementação destes programas. No início da década de 80, os Estados Unidos da América 

investiam cerca de US$ 7.800 milhões por ano nos serviços de radiologia. Tinha-se como 

parâmetro um percentual de repetições de 6% o que daria um custo com perdas em torno de 

US$ 470 milhões. Após a implantação dos programas de garantia de qualidade, estes custos 

foram reduzidos em cerca de 50% [3]. 

No Brasil, trabalhos já realizados neste sentido apresentaram resultados bastante 

satisfatórios, tendo sido conseguido após seis meses de implantação do programa no 

Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro uma redução dos custos com filmes 

perdidos em torno de 40% [4], 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) estabeleceu que nenhuma 

prática envolvendo exposição à radiação deve ser adotada a menos que produza benefício 
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suficiente para compensar os seus detrimentos. Além disso, a ICRP estabelece que as 

práticas com as radiações ionizantes devem ser otimizadas de modo que as doses recebidas 

sejam tão baixas quanto razoavelmente possível (princípio ALARA). Portanto, as 

exposições médicas de pacientes devem ser otimizadas de modo que o paciente receba a 

menor dose necessária para a obtenção do diagnóstico. Para tanto, o processo de otimização 

leva em consideração a adequação dos equipamentos e dos procedimentos adotados para o 

exame, o que constitui o programa de garantia de qualidade. Este programa tem por 

objetivo a obtenção de radiografias de boa qualidade que permitam obter informações para o 

diagnóstico com a menor exposição ao paciente. 

Como parte essencial de um programa de garantia de qualidade em raios-x 

diagnóstico, o controle de qualidade dos equipamentos de raios-x tem sido objeto de estudo 

de vários pesquisadores, dada a sua importância para a produção de uma imagem com 

qualidade. 

Um estudo realizado pela Du Pont Company em um serviço de radiologia geral nos 

Estados Unidos da América na segunda metade dos anos 70, mostrou que cerca de 13% das 

radiografias eram rejeitadas por insuficiência de qualidade. Como principal motivo para esta 

rejeição, estavam os problemas relacionados com mal funcionamento dos equipamentos de 

raios-x. [3] 

Durante o ano de 1993, num período de quatro meses, C. Diaconescu et al [5] 

verificaram em um hospital na Romênia que as repetições dos exames com raios-x 

diagnostico convencional tinham como causa principal defeitos nos equipamentos, o que 

gerava superexposição ou subexposição de pacientes. Em um dos sete hospitais avaliados 

verificou-se que o percentual de repetição devido a esta causa, chegou a aproximadamente 

79%. 

Tessanu et al. [6] avaliaram durante três meses em três hospitais também na Romênia 

o número de repetições desnecessárias em radiologia diagnostica, tendo verificado que este 

número variava de 7,5% a 28% do total de exames realizados. Entre outras causas citadas 

para esta repetição, encontravam-se as condições de operação dos equipamentos de raios-x 

convencionais. 
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Trabalhos realizados na Grécia no período de 90-92 mostraram que de 400 

equipamentos de raios-x testados somente 65% foram considerados adequados com relação 

à tensão, isto é, apresentavam uma divergência no valor de kVp menor do que 10% com 

relação ao valor nominal apresentado no painel e 70% dos equipamentos apresentavam 

filtração adequada [7] 

Melhores resultados foram observados na Bélgica no levantamento efetuado por 

Godechal et al. [8] em 226 unidades de radio diagnóstico. Os resultados encontrados 

mostraram que 91,6% dos equipamentos apresentaram valores de tensão de pico (kVp) 

adequados de acordo com os critérios de aceitabilidade, e 96,9% dos equipamentos 

apresentavam reprodutibilidade com variações menores que 10% . Com relação ao tempo de 

exposição e à filtração, os resultados mostraram que 20,8% dos equipamentos testados 

apresentaram divergência entre o tempo de exposição medido e nominal'maior que 10%, 

enquanto que em apenas 6% dos equipamentos a filtração total era inadequada. 

Gori et al. [9], constataram que dos equipamentos avaliados nos Departamentos de 

Radiologia do Hospital de Careggi , na cidade de Florença , Itália , em 1992, 77% não se 

encontravam em condições aceitáveis de operação, estando o tempo de exposição na pior 

situação com 81% dos equipamentos fora das condições de operação, seguido da colimação 

com 31% dos equipamentos fora das condições de operação. Em relação à tensão aplicada 

ao tubo de raios-x, 19% dos equipamentos encontravam-se fora das condições aceitáveis de 

operação. 

Num período de oito meses, Miranda [10] na Bolívia avaliou cerca de 60 

equipamentos de raios-x, tendo observado que, cerca de 42% dos equipamentos 

apresentavam divergência maior que 10% entre o tempo de exposição real e o ajustado no 

painel. Em relação ao alinhamento do feixe de raios-x , cerca de 12,5% encontravam-se em 

condições não aceitáveis de operação enquanto que 11,5% dos equipamentos apresentaram 

problemas com o sistema de colimação do feixe de radiação. 

Um estudo realizado por Lobrigrito et a l . [ l l ] nas Filipinas mostrou que de 16 

equipamentos novos de raios-x , apenas 12 encontravam-se de acordo com os padrões de 

operação , estabelecidos pelos Protocolos de Garantia de Qualidade. 
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Desde 1980 esforços vêm sendo realizados no Brasil no sentido de implantação de 

programas de garantia da qualidade em radiologia diagnostica, e, a partir de 1990, tornaram-

se mais concretos e passaram a ser mais difundidos. No período compreendido entre janeiro 

de 1993 e março de 1994 foi implantado um programa de garantia de qualidade no serviço 

de radiologia do Hospital Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Os 

resultados mostraram uma significativa redução da taxa de rejeição de radiografias, 

inicialmente em torno de 13% , e ao final do período, obteve-se uma taxa de rejeição abaixo 

de 5%. Cerca de 74,2% das causas das perda de filmes estavam relacionadas com o uso de 

equipamentos de raios-x fora dos padrões de aceitação [4]. 

Um programa similar ao anterior foi implantado no Hospital Estadual do Rio de 

Janeiro tendo-se verificado que cerca de 50% das causas de repetições de radiografias, 

estavam relacionadas aos equipamentos de raios-x .[12] 

Lichtenstein. et al. [13] avaliaram na grande São Paulo 28 equipamentos de raios-x 

diagnóstico convencionais e concluíram que todos apresentavam irregularidades, sendo que 

em relação à tensão, 25% apresentam divergência entre o valor real e o selecionado maiores 

que 10% e que em relação ao tempo de exposição cerca de 39% dos equipamentos 

apresentavam divergência maior que 10% . 

Uhr et al [14] avaliaram 10 equipamentos novos em dois hospitais em Porto Alegre, 

concluindo que todos encontravam-se fora dos padrões aceitáveis. O teste da exatidão da 

tensão, por exemplo, mostrou equipamentos com divergência entre o valor real e o 

mensurado maior que 26%, contrariando o limite de aceitação do Ministério da Saúde que é 

de até ± 10%. Elevada divergência também foi encontrada quando foi avaliada a 

coincidência entre o campo luminoso e campo de radiação (colimação). Foram encontrados 

equipamentos com 5% de diferença em relação à distância foco filme, quando o limite 

segundo o Ministério da Saúde é de até ± 2%. 

Em junho de 1998 a Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (MS) 

aprovou o regulamento técnico "Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico 

Médico e Odontológico". o qual disciplina a prática com os equipamentos de raios-x para 

fins diagnósticos e intervencionistas, visando a defesa da saúde do paciente, dos 
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profissionais envolvidos e do público em geral. Com este documento o Ministério da Saúde 

pretende melhorar o uso dos equipamentos de raios-x, reduzindo a dose recebida pelo 

paciente, o trabalhador e a população em geral. Neste regulamento [15] é estabelecido que 

as instalações de radiodiagnóstico devem manter um programa de Garantia de Qualidade, o 

qual possui os seguintes objetivos: 

i - Verificar, através dos testes de constância, a manutenção das características técnicas e 

requisitos de desempenho dos equipamentos de raios-x e do sistema de detecção/ registro de 

imagem; 

ii - Identificar, levando-se em consideração as informações fornecidas pelos fabricantes, 

possíveis falhas de equipamentos e erros humanos que possam resultar em exposições 

médicas indevidas e promover as medidas preventivas necessárias; 

iii - Evitar que os equipamentos sejam operados fora das condições exigidas pelo 

Regulamento do MS e assegurar que as ações reparadoras necessárias sejam executadas 

prontamente, mediante um programa adequado de manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos; 

iv - Estabelecer e implementar padrões de qualidade de imagem e verificar a sua 

manutenção; 

v - Determinar os valores representativos das doses administradas nos pacientes em 

decorrência dos exames realizados no serviço e verificar se estas podem ser reduzidas, 

levando-se em consideração os níveis de referência de radiodiagnóstico recomendados pelo 

MS; 

vi - Verificar a adequação da calibração e das condições de operação dos instrumentos de 

monitoração e de dosimetria de feixe; 

vii - Averiguar a eficácia do programa de treinamento elaborado conforme exigências do 

MS. 

Quanto ao controle ocupacional, o MS estabeleceu que todo indivíduo que trabalhe 

com raios-x diagnóstico, deve usar, durante sua jornada de trabalho e enquanto permanecer 

em área controlada, dosímetro individual de leitura indireta, trocado mensalmente. O MS 

estabelece também que todos os profissionais que acompanharem as atividades de radiologia 



23 

diagnostica dentro da sala do equipamento, devem posicionar-se de tal forma que nenhuma 

parte do corpo, incluindo extremidades, seja atingida pelo feixe primário sem estar protegida 

por 0,5 mm equivalente de chumbo, devendo ainda proteger-se da radiação espalhada por 

vestimenta ou barreiras protetoras com atenuação não inferior a 0,25mm equivalente dc 

chumbo. 

Trabalhos realizados por Sá et al. [16J cm 15 hospitais da cidade do Rio de Janeiro c 

mostraram que apenas 45% dos trabalhadores utilizavam o dosímetro dc monitoração 

pessoal. 

A Tabela 2.3 mostra os dados obtidos etn um levantamento realizado em hospitais c 

clínicas de radioterapia, medicina nuclear e radiodiagnóstico de todo o país. A análise destes 

dados mostra que ccrca dc 70 % dos trabalhadores brasileiros cm atividades de radiologia 

diagnostica não eram monitorados no início da década dc 90. 

Tabela 2.3 - Doses Ocupacionais obtidas em um levantamento realizado em hospitais e 

clínicas de radiologia, radioterapia e medicina nuclear no Brasil 117J. 

Radiologia Radioterapia Medicina Nuclear 

Trabalhadores 

Monitorados (1990) 

18.288 1.596 1.308 

Total Trabalhadores 60.000* 1.596 1.308 

Dose Média anual 

(mSv)** 

0,76 1,49 1,24 

Dose coletiva (Sv-

Homem) 

45,6 2,38 1,62 

* Número estimado 

** Dose media com base nos dados de 1988. 

Segundo Cunha et al. [17] as doses recebidas pelos trabalhadores brasileiros no final 

da década de 80, eram comparáveis às doses recebidas pelos trabalhadores europeus no íinal 
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da década de 70 o que sinalizava desde aquela década para a necessidade da otimização dos 

serviços de radiologia. 

A preocupação do Ministério da Saúde em reduzir a dose no paciente fez com que o 

mesmo exigisse a utilização de protetores adequados, com espessura equivalente a 0,5 mm 

de chumbo, nos órgãos mais radiosensíveis tais como gônadas, cristalino e tireóide, sempre 

que estes órgãos estiverem diretamente no feixe primário de radiação ou a até 5 cm dele, 

desde que estes protetores não interfiram ou degradem informações diagnosticas 

importantes. Caso ocorra exposição de acompanhantes, deverá ser utilizada vestimenta de 

proteção individual com equivalente de pelo menos 0,25 mm de chumbo. 

Assim, por exemplo, a utilização de blindagens para as gônadas de homens pode 

reduzir a dose nas mesmas em 95% quando esta se situa no feixe direto. A redução para as 

mulheres é em torno de 50%. A dose no cristalino poderá ser reduzida em cerca de 50% a 

75% com o uso de blindagens[18], 

A intensidade de radiação a que o paciente é exposto durante um exame radiográfico 

depende de vários fatores físicos e técnicos. 

A Figura 2.13 mostra os principais fatores que afetam a dose no paciente durante um 

procedimento radiológico.[19] 

Figura 2.13 - Fatores que afetam a dose no paciente 
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Observa-se que alguns destes fatores, tais como espessura e densidade, são 

determinados pelo paciente. Muitos outros fatores são determinados pelo equipamento e 

pelo procedimento adotado pela equipe técnica. A região do corpo humano que recebe a 

maior intensidade de radiação incidente é a superfície de entrada, próxima à região central 

do campo de radiação. Isto ocorre pois esta região recebe o feixe primário não atenuado, 

além da radiação espalhada pelo próprio corpo do paciente. A dose pele decorrente da 

radiação retroespalhada depende do espectro da radiação primária e das dimensões do 

campo de radiação. 

A taxa de atenuação (penetração) do feixe primário é determinada pelo espectro da 

radiação incidente (depende da filtração e da tensão aplicada ao tubo) e pelo tipo de tecido 

humano(gordura, osso, músculo) que atravessa. Portanto a dose em um dado órgão ou 

ponto de interesse depende da proximidade deste em relação à superfície de entrada. 

Estruturas anatômicas localizadas fora do feixe primário são expostas à radiação secundária 

que é produzida pelo espalhamento da radiação dentro do campo de radiação. A dose nestas 

estruturas é relativamente pequena comparada com os níveis de dose dentro do feixe 

primário. Discutiremos a seguir cada um dos principais parâmetros do equipamento que 

afetam a dose no paciente. 

2.2.1- Tensão aplicada ao tubo 

Quanto maior a tensão aplicada ao tubo de raios-x, mais penetrante é o feixe de 

radiação. Portanto, é possível obter imagens radiográficas com dose pele menor do que 110 

caso de baixas tensões. 

Entretanto, tensões muito altas diminuem o contraste entre o osso e o tecido mole, 

bem como produzem uma maior quantidade de radiação espalhada, a qual alcançará órgãos 

situados fora do feixe primário de radiação. 
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A forma de onda da tensão aplicada ao tubo também afeta a dose na pele do 

paciente. Nos equipamentos de raios-x com geradores monofásicos e com circuitos de 

retificação de meia onda ou onda completa, a tensão aplicada ao tubo de raios-x varia de 

zero a um valor máximo (pico), produzindo um "ripple" (flutuação) elevado (Apêndice 2). A 

capacitância do circuito de saída pode atenuar este flutuação. 

Para uma dada tensão, um tubo de raios-x conectado a um gerador cuja amplitude de 

tensão varia pouco, praticamente constante, (baixo "ripple") o feixe produzido é mais 

penetrante do que se estivesse conectado a um gerador com alto "ripple". Os geradores 

trifásicos e os novos geradores de alta freqüência produzem ondas com baixo "ripple", o que 

contribui para a redução da dose no paciente. 

2.2.2 - Tempo de exposição 

A escolha incorreta ou a inexatidão do tempo de exposição podem provocar • 

superexposição ou subexposição do filme, com perda da qualidade da imagem e 

consequentemente a repetição de radiografias com acréscimo de dose no paciente. 

2.2.3 - Filtração 

Como foi visto anteriormente, a filtração no feixe de raios-x devido à janela do tubo 

e outras partes do tubo se chama de filtração inerente. Na maioria dos tubos esta filtração 

eqüivale a 0,5-2 mm de alumínio. Qualquer filtração extra colocada na saída do feixe, 

chama-se filtração adicional. A soma da filtração inerente e da adicional chama-se filtração 

total e essa filtração acarreta a atenuação dos fótons de baixa energia, os quais serão 

absorvidos pelo tecido humano, não contribuindo para a formação da imagem. A utilização 

de filtros reduz consideravelmente a dose pele e também aumenta a penetração do feixe uma 

vez que a energia média do espectro de raios-x é maior do que a energia de um feixe não 

filtrado. 
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À medida que aumenta a filtração reduz-se também a intensidade do feixe, de modo 

que é necessário aumentar a corrente e/ou o tempo de exposição (mAs) para obter a mesma 

intensidade de radiação no filme. 

A filtração total requerida nos equipamentos de radiologia deve ser maior ou igual a 

2,5 mm de Al. No caso dos equipamentos de mamografia, em que é necessário uma radiação 

de baixa energia, a filtração total deve ser equivalente a pelo menos 0,5 mm de Al ou 0,03 

mm de molibidênio. 

Para equipamentos que operam com tensões maiores que 100 kV pode-se conseguir 

a redução da dose na pele do paciente utilizando-se, como filtros, uma combinação de 

alumínio e cobre ou filtros de estanho, cobre e alumínio. 

2.2.4 - Tamanho do campo irradiado e alinhamento do feixe 

Entre as técnicas mais importantes para a limitação da irradiação desnecessária do 

paciente está a utilização de um campo com as menores dimensões possíveis, e posicionado 

corretamente. A limitação do tamanho de campo 'as dimensões mínimas necessárias para a 

visualização da área de interesse sempre beneficia o paciente, uma vez que reduz o total de 

radiação que atinge o mesmo, e portanto diminui a área de pele e a massa de tecidos 

internos irradiados. Além disso, fica reduzida a quantidade de radiação espalhada que 

alcança o receptor de imagem, melhorando assim a qualidade da imagem. 

A Figura 2.14 mostra a variação da intensidade da radiação espalhada com o 

tamanho do campo para um paciente de 20 cm de espessura. Observa-se que a intensidade 

das radiação espalhada aumenta com o aumento do campo, o que deteriora a qualidade da 

imagem. E importante definir o tamanho mínimo do campo de radiação em relação à região 

de interesse, independente das dimensões do filme a ser utilizado. O ideal é poder ver os 

limites do campo na radiografia [2]. 

Neste aspecto, a experiência do técnico bem como os seus conhecimentos de 

anatomia são importantes para a definição da área a ser colimada e o posicionamento do 
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paciente. Se a colimação do feixe de radiação exclui a área de interesse para o diagnóstico 

isto acarretará a repetição da radiografia, com irradiação adicional do paciente. 

Figura 2.14 - Variação da intensidade da radiação espalhada com o tamanho do 

campo 

O tamanho do campo de radiação pode ser delimitado utilizando-se colimadores 

localizados na saída do tubo de raios-x. Existem dispositivos para limitar o feixe tais como 

diafragmas, cones e colimadores que ajustam o feixe às dimensões do chassi radiográfico 

empregado no aparelho de raios-x. A Figura 2.15 mostra um sistema de colimação 

ajustável. 

Figura 2.15 - Sistema de colimação ajustável (vista-superior) 
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Os equipamentos com diafragmas reguláveis possuem um sistema de localização 

luminosa que permite visualizar a região correspondente ao campo de radiação. Este sistema 

é composto por uma lâmpada e um conjunto de espelhos, posicionados de tal forma que a 

imagem luminosa, refletida na pele do paciente, corresponde à área do campo de radiação. É 

necessário verificar periodicamente se há coincidência entre o feixe de raios-x e o feixe 

luminoso. Esta verificação deve ser efetuada especialmente após uma manutenção do 

aparelho ou a troca da lâmpada. A não coincidência entre o campo luminoso e o de radiação 

pode resultar no fato que a região de interesse para o diagnóstico fique fora da área 

irradiada, e portanto não produzindo imagem no filme, o que acarreta a repetição do exame 

e a exposição desnecessária do paciente 

Quando não se utiliza o localizador luminoso é desejável se dispor de um controle 

automático das dimensões do campo. Estes dispositivos que ajustam automaticamente o 

feixe às dimensões do chassi utilizado estão presentes nos equipamentos mais modernos. 

2.2.5 - Distância Foco-Pele 

A dose de entrada, medida na superfície do paciente, depende da distância foco-pele, 

uma vez que a intensidade da radiação varia com o inverso do quadrado da distância. A 

Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) recomenda para equipamentos 

móveis de radiografia a distância mínima de 30 cm e no caso de equipamentos fixos, esta 

distância não deve ser inferior a 45 cm[18]. 

Além dos parâmetros anteriormente discutidos, o tipo do filme utilizado, controle da 

processadora e dos produtos químicos utilizados para a revelação do filme também afetam a 

dose no paciente. De fato, a falta de controle da temperatura da revelação e o uso de 

produtos vencidos pode interferir na revelação da imagem, deteriorando a sua qualidade, o 

que pode acarretar a repetição do exame e portanto o aumento de dose no paciente. Outro 

fator importante que contribui para reduzir a dose no paciente e a obtenção de uma 

radiografia com nitidez e qualidade adequada ao diagnóstico é a diminuição da intensidade 

de radiação espalhada que atinge o filme. Um dos métodos utilizados para controlar a 
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radiação espalhada é a utilização de grades que são compostas por uma série de barras de 

materiais opacos aos feixes de raios-x (ex. chumbo) e por material transparente aos raios-x ( 

ex. fibras de carbono). As grades são colocadas entre o corpo do paciente e o receptor, 

conforme mostra a Figura 2.16. 

Em condições normais, as grades são alinhadas com a direção do feixe primário de 

raios-x, de modo quç.,a radiação primária passa pelas fendas da grade sem atenuação nas 

lâminas de chumbo. Por outro lado, a radiação espalhada no corpo do paciente sai em 

diversas direções, diferentes dos da radiação primária, conforme mostra a Figura anterior . 

Como a radiação espalhada geralmente não é alinhada com os intervalos da grade, a 

maior parte da radiação secundária é absorvida na grade. Uma grade ideal é aquela que 

permite a máxima transmissão do feixe primário com a absorção de toda a radiação 

secundária (espalhada). Infelizmente na prática não se encontram grades ideais pois uma 

pequena absorção do feixe primário pode ocorrer e uma parte reduzida da radiação 

espalhada pode passar pela grade. 

Por outro lado, vale ressaltar que mesmo com a imagem de boa qualidade, 

informações podem ser perdidas em função da inadequação das condições de visualização 

da imagem. As condições de operação dos negatoscópios podem acarretar a perda de 
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resolução e contraste, afetando a visualização da imagem e ,portanto, prejudicando o 

diagnóstico. A Comunidade Européia em seu documento sobre critérios de qualidade de 

imagem [20]estabeleceu os seguintes requisitos para os negatoscópios: 

- A luminância ( medida da claridade percebida pelo olho humano) percebida pela 

pessoa que está observando a radiografia deve ser de 100 cd.m'2. Para tanto, a luminância 

do negatoscópio deve estar entre 2.000 e 4.000 cd.m"2. 

- A luz deve ser de cor branca ou azul e deve ser uniforme em todo o negatoscópio. 

- A iluminância (fluxo luminoso que incide sobre uma superfície) deve ser baixa, da 

ordem de 50 lux, não ultrapassando 100 lux. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

Neste trabalho foram avaliadas as condições de operação de 53 aparelhos de raios-x 

pertencentes a 31 Instituições localizadas em Recife, PE, sendo 11 Públicas e 20 

particulares. Estas instituições foram selecionadas a partir do cadastro da Vigilância 

Sanitária Estadual e da lista de clínicas radiológicas cadastradas nas Companhias de Seguro 

de Saúde Bradesco, Sul América, Golden Cross e Unimed. O número de instituições 

analisado representa cerca de 40% das instituições existentes na cidade de Recife. 

Este estudo consistiu de: 

a) Avaliação das condições de proteção radiológica: Esta avaliação foi efetuada a partir de 

uma inspeção visual e da verificação da presença de biombo, equipamentos de proteção 

individual, etc. Os dados foram coletados em um questionário, apresentado no Apêndice 

1, através do qual também foram coletadas informações sobre o tipo de filmes utilizados, 

número de pacientes e dados sobre o equipamento. 

b) Avaliação dos parâmetros do equipamento de raios-x que interferem na qualidade da 

imagem e na dose paciente: Os parâmetros avaliados foram: tensão de operação, tempo 

de exposição, filtração,camada semi-redutora (CSR), alinhamento do feixe de radiação e 

coincidência entre o campo luminoso e o campo de radiação. A metodologia adotada 

nestes testes foi baseada no protocolo para implantação de Programas de Garantia de 

Qualidade adotado pela Associação Brasileira de Físicos em Medicina. 
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3.1. - Avaliação da tensão aplicada ao tubo de raios-x 

O objetivo deste teste é verificar a exatidão dos valores da tensão de pico aplicada 

ao tubo de raios-x com relação aos valores indicados no painel do equipamento. As medidas 

foram efetuadas com o equipamento digital GAMMEX, modelo RMI 242, de fabricação da 

Radiation Measurements Incorporated (RMI). Este equipamento foi calibrado pelo 

Departamento de Física Médica da Universidade de Wisconsin-USA. 

Para tanto, o equipamento foi posicionado na mesa, a 1 m de distância do foco do 

tubo de raios-x, conforme mostra a Figura 3.1. Com o auxílio do indicador luminoso do 

campo, os colimadores foram ajustados de modo que o tamanho do campo luminoso 

coincidisse com a área marcada no medidor digital. 

Mantendo-se fixo o tempo de exposição e a corrente do tubo foram efetuadas 

medidas para três (03) valores de tensão, selecionadas no intervalo de 60 kV a 125 kV. Para 

cada tensão foram efetuadas 3 leituras e calculado o valor médio e o desvio padrão das 

leituras. 

lio li 

Figura 3.1 - Arranjo Experimental para avaliação de tensão do tubo de raios-x e 

do tempo de exposição. 
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A diferença entre a leitura obtida e o valor ajustado no painel do equipamento de 

raios-x. (valor nominal) foi calculada e a porcentagem de variação foi obtido pela relação: 

Vn 

onde: 

Vm corresponde ao valor de tensão medida com equipamento digital e Vn corresponde ao 

valor nominal da tensão. 

Adotou-se como critério de aceitabilidade de operação do equipamento o valor 

estabelecido pelas normas do Ministério da Saúde, que considera como boas as condições 

de equipamentos que apresentam uma variação de até ± 1 0 % entre os valores da tensão 

medida e a fixada no painel. O protocolo da Associação Brasileira de Físicos em Medicina 

(ABFM)[21] por outro lado considera que equipamentos que apresentam erros maiores que 

±5% devem ser recalibrados. Entretanto, neste trabalho consideramos os equipamentos com 

erros de ±5% como em boas condições de funcionamento e equipamentos com erros 

maiores que ±5% e menos que ±10% como em condições aceitáveis. Equipamentos com 

erros maiores que 10% foram considerados inaceitáveis. 

Para verificar a reprodutibilidade dos valores de tensão, calculou-se o coeficiente de 

variação para cada conjunto de 3 medidas obtidas com um dado valor de tensão. Segundo o 

protocolo da ABFM, o equipamento é considerado reprodutível quando o coeficiente de 

variação é inferior a ±5% do valor médio de cada tensão aplicada ao tubo. De acordo com a 

International Electrotechnical Commission (IEC) [22], um equipamento é considerado bom, 

do ponto de vista da reprodutibilidade quando o coeficiente de variação é de até ±5% e 

aceitável quando o coeficiente de variação é de até ±10%. Nas normas do Ministério da 

Saúde não há referências sobre os critérios de aceitação para a reprodutibilidade da tensão. 

U m outro teste realizado foi o estudo da variação da tensão quando ocorre um 

aumento da corrente do tubo. 

O objetivo deste teste é verificar se o gerador é capaz de realizar as correções de 

carga quando são utilizadas diferentes correntes para uma dada tensão. 
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As medidas foram efetuadas utilizando-se o medidor digital GAMMEX, modelo 

RMI 242, posicionado conforme o arranjo anteriormente descrito. Mantendo-se fixa a 

tensão em valores geralmente utilizados (ex. 70 kV) foi realizado uma medidas para três 

(03) valores de corrente, selecionados no intervalo de 40 a 500 mA conforme a escala do 

equipamento. 

Calculou-se então a diferença entre cada leitura obtida e o valor ajustado no painel 

do equipamento de raios-x (valor nominal). Foram considerados como em condições 

aceitáveis de operação equipamentos que apresentavam uma diferença de até ±10%. [23] 

3.2 Teste do tempo de exposição 

O objetivo deste teste é verificar se o tempo de exposição selecionado no painel do 

equipamento de raios-x é o tempo real de exposição. 

As medidas foram efetuadas utilizando-se o medidor digital GAMMEX posicionado 

conforme o arranjo anteriormente descrito. Fixando-se a tensão e a corrente do tubo foram 

efetuadas três (03) leituras para um dado tempo de exposição ajustado no painel de 

comando do aparelho de raios-x. O mesmo procedimento foi repetido com outras duas 

condições de irradiação, isto é, com diferentes valores de tensão aplicada ao tubo. 

Com os resultados obtidos calculou-se , para cada técnica de irradiação fixada(kV e 

mA), a média das três leituras dos tempos de exposição e o seu respectivo desvio padrão. 

Para determinar a exatidão do tempo, calculou-se o percentual de variação em relação ao 

valor nominal, ajustado no painel, sendo considerados em condições adequadas de operação 

os equipamentos que apresentavam variações menores ou iguais a ± 10%. 

Com relação à reprodutibilidade, calculou-se, para um dado tempo de exposição, a 

razão entre cada leitura obtida e o valor do tempo médio (ti/tm, t2/tm, t3/tm). Com base no 

protocolo da ABFM, foram considerados reprodutíveis os aparelhos cujas razões (ti/tm) 

estivessem no intervalo de 0,95 a 1,05. 
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3.3 Avaliação do sistema de colimação e do alinhamento do feixe de raios-x. 

Os objetivos deste teste são verificar se o campo luminoso é coincidente com campo 

de radiação, se o feixe primário de raios-x está perpendicular ao filme e se o campo de 

radiação está centralizado corretamente na área que será irradiada. 

Estes testes foram efetuados simultaneamente utilizando-se uma placa de fibra de 

vidro com marcações de cobre em intervalos de 1,0 cm ao longo dos eixos x e y. A placa 

possui também dois círculos de cobre, centrados no ponto central, com diâmetros de 0,4 cm 

e 0,8 cm respectivamente conforme mostra a Figura 3.2. 

Este dispositivo foi fixado sobre um chassi (cassete) e este sobre a mesa de exame, a 

uma distância foco-filme de 1,0 m. Utilizando-se o aparelho medidor de nível verificou-se se 

o tubo de raios-x e o chassi estavam nivelados. Ajustou-se os colimadores de modo que o 

campo luminoso coincidisse com as indicações de cobre na placa teste, correspondentes à 

18cm x 14cm. 

O dispositivo para teste de alinhamento do feixe primário foi colocado sobre a placa 

de teste de colimação, na posição central , conforme mostra a Figura 3.2. Este dispositivo 

consiste de um tubo de acrílico com duas esferas de aço, uma no centro do topo do cilindro 

e outra no centro da base. 

Os diâmetros e a altura do cilindro do teste são ajustados de tal modo que para uma 

distância de 1,0 m tem-se as seguintes possibilidades: 

al a2 a3 
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Se as imagens das duas esferas de aço estão dentro do primeiro círculo( condição ai) 

considera-se que a centralidade do feixe é melhor que 1% e a perpendicularidade, ou 

alinhamento, está dentro de 0,5°. 

Se a imagem da esfera superior(sombra maior) intercepta o primeiro círculo, o feixe 

está centralizado dentro de 2% e o raio central estará desviado de 1,5° da perpendicular. 

Se a imagem da esfera superior interceptar o segundo círculo ( condição o 

desalinhamento será de 3o e deve ser corrigido. 

Figura 3.2 - Sistema de avaliação de colimação e alinhamento do feixe de raios-x 

Utilizando-se a técnica de 45 kVp e 12 mAs foi acionado o equipamento de raios-x e 

efetuada uma irradiação do filme. O filme foi revelado e a diferença entre a imagem do 

campo de radiação e o campo luminoso foi medida. Com base nos protocolos da ABFM e 

nos critérios do Ministério da Saúde, foram considerados adequados os equipamentos que 
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apresentaram diferença de até 2% da distância foco-filme (DFF), indicando uma boa 

coincidência entre o campo luminoso e o feixe de radiação. 

Variações maiores que 2 % da DFF requerem ajustes no equipamento, uma vez que 

indicam uma falta de coincidência entre o campo luminoso e o campo de radiação, o que 

pode acarretar a necessidade de repetição de exames radiográficos. 

3.4 - Determinação da camada semi-redutora e da filtração total 

O objetivo do teste é determinar a camada semi-redutora (CSR), isto é, a espessura de um 

material necessária para reduzir a intensidade do feixe de raios-x à metade. A partir deste 

valor e com o valor da tensão utilizada no teste, é possível estimar a filtração total do 

equipamento de raios-x. 

Para tanto, utilizou-se uma câmara de ionização previamente calibrada, acoplada ao 

equipamento GAMMEX, a qual foi posicionada no centro de radiação, sobre a mesa de 

exame, a uma distância do foco de 1,0 m. 

Medidas foram efetuadas mantendo-se fixa a tensão de operação e o tempo de 

exposição, com diferentes absorvedores de Al colocados na saída do tubo. 

Para cada absorvedor foram realizadas três medidas e a média foi calculada. A partir 

do gráfico que relaciona a taxa de kerma no ar e a espessura do absorvedor de alumínio, foi 

possível determinar a CSR. 

Os valores encontrados para as CSR foram comparados com os estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde que estão apresentados na Tabela 3.1 
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Tabela 3.1. Valores de camadas semi-redutoras em função da fase e tensão do tubo para 

equipamentos monofásicos e trifásicos[15] 

kVp CSR(mm Al) 

monofásico trifásico 

70 2,1 2,3 

80 2,3 2,6 

90 2,5 3,0 

100 2,7 3,2 

110 3,0 3,5 

120 3,2 3,9 

130 3,5 4,1 

Desta forma, considerando o valor da tensão fixada em 80 kV, valores de CSR 

abaixo de 2,3 e 2,6 mmAl não são aceitáveis para equipamentos monofásicos e trifásicos 

respectivamente. 

A partir do valor da CSR foi possível determinar a filtração total, com base nos 

dados das Tabelas A3-1 e A3-2 do Apêndice 3. Foram considerados em condições 

inadequadas de operação, os equipamentos cuja filtração é inferior a 2,5 mm Al, valor 

mínimo estabelecido pelo Ministério da Saúde para equipamentos operando com tensão 

acima de 70kV. 

3.5 - Avaliação das condições de operação dos negatoscópios utilizados em 

radiodiagnóstico. 

Com relação às condições de operação dos negatoscópios, foram analisados 121 

negatoscópios pertencentes a 12 instituições de radiodiagnóstico. 
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A inspeção consistiu na medida da intensidade e uniformidade da luminância ou 

brilhância do negatoscópio e das condições de iluminação do ambiente de trabalho, além da 

avaliação visual das condições destes equipamentos. 

Para a realização das medidas foi utilizado o fotômetro Hagner, modêlo S3, que 

permite a medida da luminância e da iluminância no intervalo espectral de 400 a 700nm, 

com uma precisão de ± 5%. A luminância foi avaliada a partir da média de três medidas 

realizadas no centro do negatoscópio. 

Para o estudo da uniformidade, o negatoscópio foi revestido com uma cartolina 

preta na qual foram efetuados 12 orifícios, com 2cm de diâmetro cada. Medidas foram 

realizadas em cada orifício, mantendo-se o resto do negatoscópio coberto. O percentual 

de uniformidade foi calculado a partir da definição dada pela NEMA (National Electrical 

Manufacturer's Association ) [24]: 

% Uniformidade =± ~ ^"^JCIOO 

onde Cmax corresponde 'a luminância máxima obtida e Cmi„ corresponde a luminância 

mínima obtida em cada negatoscópio. 

Esta equação indica que quanto menor o valor desta percentagem, menor será o 

desvio e,portanto, mais uniforme a distribuição da luminância. 

A iluminância da sala foi medida a 30cm do negatoscópio desligado, uma vez que 

esta é a distância usual de observação das radiografias [20]. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Avaliação das condições de proteção radiológica 

O percentual de instituições cujas instalações foram avaliadas e que apresentam 

sinalização, possuem monitores individuais para os trabalhadores, possuem biombo e 

blindagem na sala de raios-x é apresentado na Figura 4.1. 

Observa-se a partir destes dados que apenas 58% das instalações possuem 

sinalização visual nas portas, atendendo assim às recomendações das normas do Ministério 

da Saúde. 

120 

100 
97 

• blind. 

El biombo 

•dos. indiv. 

Usinai. 

EE! avental 

El p rot. tir. 

• óculos 

• luvas 

• protgôn. 

0 

Figura. 4.1 -Avaliação das condições de proteção radiológica das 31 clínicas e hospitais 

visitados 
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Verificou-se que em 87 % das instituições visitadas, os painéis de controle dos 

equipamentos de raios-x localizavam-se dentro das salas e a proteção do trabalhador era 

feita utilizando-se biombos. Estes biombos, no entanto, na sua grande maioria eram móveis, 

não sendo fixados permanentemente no piso como determina o Ministério da Saúde [15]. 

Por sua vez, a blindagem das paredes e das portas foi encontrada em 100 % das 

instituições avaliadas o que reflete a exigência da legislação em vigor. Este percentual, bem 

como o de utilização de dosímetros encontra-se bem acima dos verificados por Miranda na 

Bolívia [10] e do percentual de utilização do dosímetro encontrado por Sá et al no Rio de 

Janeiro [16]. Verificou-se ainda que todos os dosímetros eram do tipo filme e que, na 

maioria das clínicas, não eram armazenados junto ao dosímetro padrão, o que não atende às 

exigências das normas do Ministério da Saúde. Na grande maioria das instituições o 

armazenamento é feito em gavetas e armários. Desta forma, o dosímetro padrão não está 

nas mesmas condições de temperatura e umidade dos dosímetros utilizados pelos 

trabalhadores o que pode interferir na avaliação das doses recebidas pelos mesmos. 

O Ministério da Saúde exige que cada sala de raios-x deva ter disponível um avental 

de chumbo para a proteção do paciente e do trabalhador. O levantamento efetuado mostrou 

que 97% das instituições possuem estes aventais embora na grande maioria o número de 

aventais seja inferior ao número de salas de raios-x. Entretanto, cerca de 44% destes 

aventais não apresentam indicação de equivalência em chumbo e em 3% destes a 

equivalência em chumbo é de 0,25 mm, os quais só podem ser utilizados pelos 

acompanhantes uma vez que a legislação recomenda que o avental de chumbo para o 

trabalhador e o paciente deve ter uma espessura equivalente a 0,5 mm de chumbo. [15] 

Foi verificado ainda que em apenas 7 % das instituições visitadas existe proteção 

para as gônadas, 16 % apresentava luvas e proteção para o cristalino e que 48% possuem 

proteção para a tiróide. 

Com relação ao percentual de rejeição de filmes, 42 % das instituições não sabem o 

quanto perdem, 45 % entendem que esta perda varia entre 5 a 10 %, enquanto que 3 % 

estimam uma perda é maior que 10 % e somente 10 % das instituições entendem que esta 

perda é menor que 5 %. Vale salientar que estes percentuais são mera suposição dos 
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entrevistados uma vez que em nenhuma das instituições visitadas existe um controle efetivo 

dos filmes rejeitados. 

Em resposta ao questionário de avaliação 74% dos trabalhadores informaram que 

possuem treinamento. Entretanto, este percentual não reflete a atualização e o 

aprofundamento de conhecimentos dos técnicos, uma vez que durante os diálogos informais 

com os mesmos percebia-se o desconhecimento sobre noções básicas de raios-x e 

processamento de imagem 

4.2 - Avaliação dos parâmetros do equipamento 

A tabela 4.1 mostra os critérios adotados para a análise do funcionamento do 

equipamento de raios-x. Estes critérios baseiam-se nos valores ' estabelecidos pelo 

International Eletrotechnical Commission(IEC) e no protocolo de Garantia de Qualidade em 

radiagnóstico da Associação Brasileira de Físicos em Medicina (ABFM) e do Ministério da 

Saúde (MS). 

Tabela 4.1 - Critérios de aceitação para equipamentos de raios-x segundo MS, ABFM e 

IEC [15] [21] [22] 

Par£metro/critério BOM ACEITÁVEL RUIM 

IEC ABFM MS IEC ABFM MS IEC ABFM MS 

TENSÃO 

EXATIDÃO ± 5 % ± 5 % ± 10 % ± 10 % - - > 10 % > 5 % >10% 

REPRODUTIBILIDADE. ± 5 % ± 5 % - ± 10 % - - > 10 % > 5 % -

TEMPO 

EXATIDÃO ± 5 % ± 5 % ± 10 % ± 10 % - - > 10 % > 5 % >10% 

REPRODUTIBILIDADE. ± 5 % 0.95 A 1.05 ± 10 % > 10 % < 0.95 E > 

1.05 

m 

COLIMAÇÃO £ 1 % <; 1 % á 2 % <.2% - - > 2 % > 2 % > 2 % 

ALINHAMENTO - <. 3 o 
- - - - > 3 ° > 3 ° 

FILTRAÇÃO (mmAI) £ 2.5 £ 2.5 £ 2.5 - - - <2 .5 <2 .5 <2.5 



4 4 

Discutiremos a seguir os resultados obtidos para cada um dos parâmetros analisados. 

4.2.1 - Avaliação da tensão de operação 

A Figura 4.2 mostra que o percentual de equipamentos que, segundo os critérios de 

aceitação do MS e IEC são considerados ruins é de 52 %. Dos equipamentos que atendem 

ao critério de aceitabilidade, 26% apresentam discrepância menor que ± 5% e 22% entre ± 

5% e ± 10%. 

O percentual de equipamentos inadequados é elevado quando comparado aos 

valores encontrados na Grécia que mostra que em um levantamento das condições dos 

aparelhos de raios-x, mostrou que 35 % apresentaram discrepâncias maiores que 10 % entre 

o valor medido e o ajustado [7]. Este percentual situa-se acima também dós encontrados na 

Bélgica (15%) [8] e na cidade de São Paulo (25%). [13] 

Com relação 'a reprodutibilidade do valor da tensão aplicada ao tubo, os resultados 

obtidos mostraram que 98% dos equipamentos apresentam coeficiente de variação menor 

que ± 5%. Se adotarmos como aceitável a recomendação da IEC para a reprodutibilidade da 

tensão, os resultados obtidos mostram que 100% dos equipamentos apresentam coeficiente 

de variação menor que ± 10%. O percentual de equipamentos quanto a reprodutibilidade é 

elevado e são comparáveis aos encontrados em avaliação semelhante ao desenvolvido na 

Bélgica onde os resultados mostraram que 100% dos equipamentos apresentam um 

coeficiente de variação de até ± 10%. 

Com relação à estabilidade do gerador de tensão com a variação de carga, os 

resultados mostraram que 71% dos geradores dos equipamentos avaliados mantém o valor 

de tensão, com variações menores que 10 %. 
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MENOR 5 % 

MENOR 10 % 
22% 

Figura 4.2 - Avaliação da exatidão da tensão de pico 

4.2.2 - Avaliação do tempo de exposição 

Com relação ao tempo de exposição, os resultados obtidos mostraram que 81% dos 

equipamentos apresentaram uma discrepância maior do que ± 10% entre o tempo de 

exposição medido e o ajustado no painel, o que caracteriza uma condição inadequada de 

operação. Estes resultados sugerem que as imagens radiográficas produzidas devem 

apresentar uma sub-exposição ou super-exposição, podendo acarretar a repetição do exame. 

Este percentual elevado de inadequação é comparável ao obtido na Itália [9] onde 

81%. dos equipamentos mostraram uma diferença maior do que ± 10% entre o tempo de 

exposição medido e o ajustado no painel. Entretanto, este resultado é muito elevado quando 

comparado com um estudo realizado na Bélgica onde apenas 20% dos equipamentos 

apresentam uma diferença maior que ± 10%[8] e na Bolívia [10], onde o percentual foi de 

42%. Trabalhos de Lichtenstein et al realizados em São Paulo [13] mostraram que o 

percentual de equipamentos inadequados com relação ao ajuste do tempo de exposição foi 

de 39% . 

Com relação à reprodutibilidade, os resultados mostraram que 55% dos 

equipamentos apresentam variações menores que 5% do valor médio obtido para cada 
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técnica ajustada, indicando que o tempo de exposição é reprodutível. Se adotarmos como 

aceitável a recomendação da IEC para a reprodutibilidade do tempo, os resultados obtidos 

mostram que 21% dos equipamentos apresentam coeficiente de variação menor que ± 5%, e 

que 28% apresentam coeficiente de variação menor que ± 10%. 

4.2.3 - Colimação e alinhamento do feixe 

A Figura 4.3 mostra a imagem obtida com o teste de colimação e de alinhamento. 

Medindo-se a diferença entre os limites da imagem do dispositivo utilizado para avaliação da 

coincidência do campo e as bordas que limitam o campo de raios-x, verificou-se que 80% 

dos equipamentos avaliados apresentam diferenças menores que 2% da distância foco-filme 

conforme pode ser visto na Figura 4.4 

Figura 4.3 - Resultado de um testes de colimação considerado bom 
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Os resultados indicaram que 20% dos equipamentos apresentam condições 

inadequadas de colimação, sendo que em 12% o sistema luminoso estava quebrado e o 

equipamento encontrava-se em uso. Nestas condições de operação, com certeza, há 

dificuldade de se efetuar a adequada localização de região de interesse, o que pode acarretar 

a repetição do exame e, portanto, a irradiação desnecessária do paciente. 

O percentual de equipamentos inadequados é elevado quando comparado aos 

valores encontrados na Bélgica, que mostra que em um levantamento das condições dos 

aparelhos de raios-x, 100 % apresentaram uma diferença < 2 %[8], Este percentual situa-se 

acima também dos encontrados na Bolívia, uma vez que naquele país apenas 11,5 % dos 

equipamentos apresentam uma diferença de percentual < 2 %. [10], 

8% 12% 

80% 

B bom • ruim ES sem luz 

Figura. 4.4 Avaliação da coincidência do feixe de radiação com a luz do campo 

(colimação) 
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A ausência de um programa de garantia de qualidade e de testes de aceitação dos 

equipamentos favorecem a continuidade de uso de aparelhos de raios-x em condições 

inadequadas. Como exemplo, a Figura 4.5 mostra o teste de colimação de um equipamento 

novo ,com cinco meses de uso. Neste caso, o campo luminoso corresponde ao dobro do 

campo de radiação. Este tipo de defeito em equipamentos de pouco tempo de uso, reforça a 

necessidade de realização dos testes de aceitação dos equipamentos. 

Figura 4.5 - Resultado de um teste de colimação em um equipamento novo com 5 meses 

(le uso. 



49 

Com relação ao alinhamento, os resultados mostraram que 95 % dos equipamentos 

apresentam diferença entre as imagens das duas esferas do sistema teste, menores que 3 o. 

Estes resultados mostram que este é um parâmetro menos afetado pelo uso do equipamento 

do que a coincidência entre o campo luminoso e o campo de radiação. De fato, no momento 

da troca da lâmpada, ou no momento da manutenção, pode ocorrer o deslocamento do 

posicionamento da lâmpada causando um desvio entre o campo luminoso e o da radiação. 

Este é um teste que deve ser periodicamente efetuado a fim de reduzir a repetição dos 

exames. 

A Figura 4.6 mostra o resultado de um teste de alinhamento no qual o feixe está 

deslocado em mais de 3o. Pode-se observar a distorção causada na imagem o que poderá 

acarretar repetição do exame e o conseqüente aumento de dose para o paciente. 

ALINHAMENTO DE FEIXE DE RAIOS-X 

Figura 4.6- Resultado de um teste de alinhamento com deslocamento do feixe > 

3o. 
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4.2.4 Camada semi- redutora e filtração total 

Os resultados do teste da camada semi-redutora (CSR) encontram-se na Tabela 4.2. 

Dos equipamentos avaliados, 89 % possuem a forma de onda de tensão monofásica e o 

restante trifásica. Com relação aos equipamentos trifásicos, 100% atenderam as normas do 

Ministério da Saúde (MS) enquanto que, para os equipamentos monofásicos, 80 % 

apresentaram a camada semi-redutora de acordo com as exigências do (MS). Durante a 

análise dos resultados, foi verificado se a tensão medida apresentava uma divergência com 

relação nominal maior do que ± 10%, limite este aceito pelo Ministério da Saúde para a 

exatidão da tensão. Uma vez que para os equipamentos avaliados não ocorreu um desvio 

maior que ± 10% , manteve-se como valor de tensão o valor nominal. 

Tabela 4.2 - Percentual de equipamentos e seus valores da Camada Semi-Redutora em 

função da tensão e forma de onda 

MONOFASICO TRIFÁSICO 

CSR (mm Al) <2 ,3 >2 ,3 <2 ,6 >2 ,6 

PERCENTUAL 20 80 0 100 

Com relação à filtração total, verificou-se que para os equipamentos monofásicos, 

80% apresentam uma filtração total > 2,5 mm Al que é o valor mínimo exigido pelo 

Ministério da Saúde. Para os equipamentos trifásicos o percentual apresentado foi de 100%. 

Trabalhos realizados na Bélgica [8] mostraram que um percentual de 94% dos equipamentos 

mensurados apresentavam uma filtração total > 2,5 mm Al enquanto que outro estudo 

realizado na Itália [9] mostrou que 89% dos equipamentos apresentavam uma filtração total 

> 2,5 mm Al. 
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A Figura 4.7 mostra um resumo dos parâmetros dos equipamentos segundo os 

critérios do Ministério da Saúde. Verifica-se que o tempo de exposição c a tensão de 

operação são os parâmetros com maior percentual de inadequação. A análise dos dados 

coletados mostrou que apenas 19% dos equipamentos avaliados não apresentaram nenhum 

parâmetro inadequado, podendo ser considerados em boas condições de operação. Foi 

observado também que 60 % dos equipamentos apresentaram mais dc um defeito. 

EU bom ü ruim 

Figura 4.7 - Resumo dos resultados dos parâmetros avaliados 

Foi realizado também um estudo comparativo entre as instituições públicas e 

privados. As instituições públicas são todas pertencentes a hospitais enquanto que as 

instituições privadas foram divididas em hospitais e clínicas. A Figura 4.8 mostra o 
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percentual dos equipamentos que são considerados em condições adequadas de operação 

conforme os critérios do Ministério da Saúde. 

Os resultados mostram que, em relação ao parâmetro tensão, os hospitais 

particulares apresentam cerca de 88% dos equipamentos em boas condições, enquanto que 

nos hospitais públicos este percentual é de cerca de 50%. Observou-se ainda que não existe 

diferença significativa entre os hospitais públicos e privados em relação ao tempo de 

exposição, uma vez que para o privado, apenas 12,5% dos equipamentos apresentam-se em 

boas condições de operação enquanto nos públicos este percentual foi de 11%. 

Com relação à coümação, os hospitais públicos apresentaram cerca de 75% dos 

equipamentos em boas condições de operação. Este percentual é um pouco superior ao 

obtido nos hospitais da rede privada, o qual foi da ordem de 72%. Quanto ao alinhamento, 

os hospitais públicos avaliados possuem 100% dos seus equipamentos operando de acordo 

com os critérios de aceitação, enquanto que nos hospitais privados avaliados este percentual 

cai para 83%. 

As clínicas particulares apresentaram, de um modo geral, um melhor desempenho do 

que os hospitais públicos e privados. O único parâmetro que teve um percentual abaixo dos 

hospitais privados foi o da tensão, com cerca de 60% dos equipamentos em boas condições 

de operação. Já o tempo de exposição e a colimação ficaram acima dos dois grupos de 

hospitais com percentuais de aceitação de 40% e 88% respectivamente. Quanto ao 

alinhamento, as clínicas apresentam o mesmo nível de aceitação dos hospitais gerais 

públicos. Uma possível explicação para isto é que o sistema de manutenção e 

acompanhamento deste serviço nas clínicas particulares é mais eficiente do que nos hospitais 

públicos e privados. E provável também que, devido ao fato de os hospitais atenderem um 

número bem maior de pacientes do que as clínicas, os equipamentos destas sofram um 

desgaste menor do que os dos hospitais. 
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Figura 4.8- Resumo do estudo comparativo entre as instituições. 

4.2.5 - Avaliação dos ncgatoscópios 

A) Luminância ou Brilhância 

A Figura 4.9 mostra os resultados da luminância dos negatoscópios. Os resultados 

mostram que somente 4% dos equipamentos apresentam uma luminância maior ou igual a 

2.000 cd/m2, atendendo portanto aos requisitos da Comunidade Européia (CE). Embora o 

percentual de equipamentos que não atendem às referidas recomendações seja elevado, o 

mesmo encontra-se acima do resultado obtido em levantamento realizado na Irlanda onde 

100% dos equipamentos encontram-se com uma luminância abaixo de 2.000 cd/m2[25]. 
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Figura 4.9 - Resultado da avaliação da luminância dos negatoscópios em cd/m2 

B) Uniformidade da Luminância 

A Figura 4.10 mostra o resultado do teste da uniformidade da luminância dos 

negatoscópios. 

O estudo mostrou que apenas 19% dos equipamentos apresentam um desvio na 

uniformidade inferior ou igual a 10%, valor recomendado pelos órgãos internacionais. Em 

26 % dos equipamentos ocorreram variações superiores a 50%, o que evidencia a 

necessidade do controle de qualidade destes equipamentos. Entretanto, estes resultados 

encontram-se acima dos obtidos em levantamento realizado na Irlanda, onde 100 % dos 

equipamentos apresentam um desvio maior que 10% [25]. 
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Figura 4.10 - Resultado da avaliação da uniformidade da 

lunúnância 

Qlluminamento ou iluminância do Ambiente de Trabalho 

Os resultados das medidas do iluminamento no ambiente de trabalho mostram que 

38,8 % das salas apresentam uma iluminância entre 50 e 100 lux, valores recomendados pela 

Comunidade Européia conforme pode ser observado na Figura 4.11. Em 10% dos locais foi 

observado um excesso do nível de iluminamento (acima de 300 lux) o que afeta 

significativamente a visualização da imagem. Embora o percentual de equipamentos que não 

atendem às referidas recomendações seja elevado, o mesmos encontra-se acima dos 

resultados obtidos em levantamento realizado na Irlanda, onde 50% dos equipamentos 

apresentavam uma iluminância acima de 100 lux. [25] 
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Figura 4.11 - Resultado da avaliação da iluminância do ambiente 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos conclui-se que é necessário a implantação de 

programas de garantia de qualidade nas clínicas e hospitais públicos e privados existentes na 

cidade do Recife que possuam serviços de radiologia diagnóstica. 

Os testes da tensão de operação bem como o tempo de exposição devem ser 

efetuados periodicamente uma vez que, a possibilidade de falhas é maior do que no caso do 

alinhamento e coincidência entre o campo de radiação e o campo luminoso. 

Os resultados encontrados mostram a precariedade das condições de operação dos 

ne gatoscópios evidenciando a necessidade do controle de qualidade destes equipamentos e 

ações junto aos médicos para esclarecê-los sobre a importância destes equipamentos. 

Faz-se necessário estabelecer ações junto às instituições avaliadas para adequa-las à 

nova norma do Ministério da Saúde em relação ao uso dos equipamentos de proteção 

individual e treinamentos para os técnicos. 

Estes resultados evidenciam que o índice de perdas das radiografias deve ser alto e 

que a qualidade da imagem deve ser pobre e pouco adequada para o diagnóstico. Por esta 

razão sugere-se a continuidade do trabalho com a avaliação da qualidade da imagem, dose 

pele paciente, qualidade dos filmes radiográficos e condições de sua revelação. 
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA 

1- INSTITUIÇÃO 

NOME DA INSTITUIÇÃO: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

PÚBLICA ( ) PRIVADA ( ) 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

DATA: / / HORA: 

2- INFORMAÇÕES GERAIS 

N° DE RADIOGRAFIAS/MÊS: 

TIPO DE FILME: 

TIPO DE REVELAÇÃO: 

AUTOMÁTICO ( ) MANUAL ( ) 

TIPO DE REVELADOR 

FILMES REJEITADOS/MÊS: 

OBS: 

FABRICANTE: 
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PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS: 

TÓRAX ( ) CRÂNIO ( ) BACIA ( ) 

EXTREMIDADES: SUPERIOR ( ) INFERIOR ( ) OUTROS. 

TIPO DE PÚBLICO USUAL: 

SEXO: MASCULINO: FEMININO: 

IDADE: ADULTO: JOVEM: CRIANÇA: 

N° DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS: 

N° DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA: 

POSSUI TREINAMENTO ? SIM ( ) NÃO ( ) 

CURSO: INSTITUIÇÃO: 

3- INSPEÇÃO VISUAL 

UTILIZA DOSÍMETRO INDIVIDUAL ? SIM ( ) NÃO ( ) 

FILME ( ) TLD ( ) 

OS DOSÍMETROS SÃO UTILIZADOS POR TODOS OS TÉCNICOS ? SIM( ) NÃO( ) 

ARMAZENAMENTOS DOS DOSÍMETROS: 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

OPERADOR SIM ( ) NÃO ( ) 

AVENTAL( ) 

ÓCULOS PLUMBÍFERO ( ) 

PROTEÇÃO PARA TIRÓIDE ( ) 

L U V A S ( ) 
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PACIENTE SIM ( ) NÃO ( ) 

AVENTAL( ) 

PROTEÇÃO PARA GÔNADAS ( ) 

PROTEÇÃO PARA TIRÓIDE ( ) 

PROTEÇÃO PARA CRISTALINO ( ) 

OS AVENTAIS POSSUEM INDICAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO ? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

ESPESSURA: 0.25 mm ( ) 0.5mm ( ) 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA: SIM ( ) NÃO ( ) 

BIOMBO ( ) 

BLINDAGEM DAS PAREDES ( ) 

EMPRESA QUE REALIZOU A BLINDAGEM: 

SINALIZAÇÃO: SIM ( ) NÃO ( ) 

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X: 

CROQUIS DA INSTALAÇÃO: 
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APÊNDICE 3 

PRINCÍPIO DE RETIFICAÇAO DA FORMA DE ONDA DA TENSÃO 

GERADOR DE ALTA TENSÃO 

A função de um gerador não é apenas suprir ou gerar energia, mas transformá-la na 

forma apropriada para a produção de raios-x. A Figura A2-1 mostra as funções específicas 

de um gerador conforme descrito abaixo. [2] [19] 

i) - Aumentar a Tensão (produção de kV); 

ii) - Converter corrente alternada em corrente contínua; 

iii) - Retificar a forma de onda; 

iv) - Fornecer energia para equipamentos portáteis; 

v) - Controlar a tensão (kV); 

vi) - Controlar a corrente do tubo (mA); 

vii) - Controlar o tempo de exposição. 

Um gerador de alta tensão é constituído de três partes principais: o transformador 

de alta tensão; o primário e os retificadores, os quais são imersos em óleo, cuja finalidade é 

o resfriamento do sistema e seu isolamento elétrico. 

Ccrador 
D a Para Companhia Elétrica TUbo de Ralo-X 

» I 

BaixaTenrio Aumento -kV 
Aha Corrente »• Dca&dmo " -mA 

CA * Retificação • -CC 

Controle do Operador 

Figura A2-1 - Funções especificas de um gerado 
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TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO 

O transformador de alta tensão é do tipo "step-up" (elevador), ou seja a tensão do 

secundário (induzido) é muito maior de que a do primário devido ao número de espiras no 

secundário ser muito maior do que no primário. 

Uma vez que transformadores operam apenas em corrente alternada, a forma da 

onda da tensão de ambos os lados é uma senoidal. A diferença da forma da onda entre o 

primário e o secundário é a sua amplitude. A tensão no primário é mensurada em volts e no 

secundário em kilovolts. 

RETIFICAÇÃO DA TENSÃO 

Embora tranformadores operem em corrente alternada, os tubos de raios-x devem 

ser providos com corrente contínua. Os raios-x são produzidos pela aceleração de elétrons 

do cátodo para o ânodo, não podendo ser produzidos no sentido inverso, ou seja, do ânodo 

para o cátodo. Se isto acontecer o tubo será danificado. Desta forma, para evitar que isto 

não ocorra, a tensão do secundário do transformador de alta tensão deverá ser retificada. 

Retificação é o processo de converter tensão alternada em tensão em uma única direção, isto 

é, de corrente alternada para uma corrente contínua. Esta retificação é realizada com 

dispositivos chamados diodos. 

TENSÃO NÃO RETIFICADA 

A Figura A2-2, é uma representação de formas de onda de tensão. Na Figura A2-2A 

temos a forma de onda da tensão não retificada. A corrente que passa através do tubo de 

raios-x existe durante a metade positiva do ciclo quando o ânodo é positivo e o cátodo é 

negativo. Durante a fase negativa do ciclo, a corrente pode fluir do ânodo para o cátodo. A 
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tensão que atravessa o tubo de raios-x durante o ciclo negativo é chamada de tensão inversa 

e é prejudicial ao tubo. 

Bbma de Onda da Tensão Atr avés do Tubs 
/ Itorma da Cnda da Ootiente que Atravessa 
' ' o Tubo 

P L M 
Ratificação de (feia Cnda Petificação de Onda Caipieta 

—1/60 -H 
s C 

Figura A2-2 - Representação da forma de onda de tensão. 

RETIFICAÇÃO DE MEIA ONDA 

A tensão: inversa é removida do suprimento do tubo de raios-x por retificação. A 

retificação de meia onda é mostrada na Figura A2-2B. Ela representa a condição onde não é 

permitido a tensão oscilar negativamente durante a metade negativa do ciclo. 

Freqüentemente a retificação de meia onda é realizada com dois diodos colocados no 

gerados de alta tensão, conforme pode ser visto na Figura A2-3. Quando o primário esta 

positivo, os diodos estão com polarização direta deixando passar corrente. Quando a tensão 

do primário se inverte os diodos estão com polarização reversa, não permitindo a passagem 

de elétrons. Portanto o tubo de raios-x não recebe tensão. 
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Figura A2-3 - Princípio de retificação de meia onda 

RETIFICAÇÃO DE ONDA COMPLETA 

A representação da retificação de onda completa é mostrada na Figura A2-C.Os 

equipamentos com retificação de onda completa possuem em seus circuitos de alta tensão 

no mínimo quatro diodos. 

A Figura A2-4 mostra como funciona a retificação de onda completa. Quando a 

tensão do primário está positiva, os diodos A e D estão com polarização direta deixando 

passar elétrons. Enquanto que os diodos B e C estão em polarização reversa, não permitindo 

a passagem de corrente através deles. Quando a tensão do primário está negativa, os diodos 

B e C estão em polarização direta, permitindo a passagem de elétrons. 

A retificação de onda completa é empregada em quase todos os equipamentos de 

raios-x fixos. A principal vantagem é que o tempo de exposição para determinada técnica é 

diminuído pela metade. Os pulsos produzidos na saída na retificação de onda completa 

ocorrem 120 vezes por segundo. 
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Metade 
P o s i t i v a do C i c l o 

a a 
1/60 - H 

r—tí---

—H 

+ 

/ <j \i \ 

• 1/60 H 

A Metade 
i t>l 1 N e g a t i v a do C i c l o 

W V 
1/60 - H 
s 

+ 

1— J 
D 

• 1/60 

Figura A2-4 - Princípio de retificação de onda completa 

EQUIPAMENTOS TRIFÁSICOS 

Todas as formas de onda de tensão discutidas anteriormente são do tipo 

monofásicas. Sistemas monofásicos resultam em feixes de raios-x pulsados. Os raios-x 

produzidos quando a forma da onda de tensão monofásica tem um valor próximo a zero são 

de pouco valor diagnóstico porque eles tem baixa penetrabilidade. Um método para superar 

esta deficiência é empregar um gerador que produza três formas de onda de tensão 

simultaneamente mas defasadas entre si. A Figura A2-5 mostra uma forma de onda de 

tensão monofásica, uma trifásica e uma trifásica retificada. Nesta última, as formas de onda 

de tensão são superpostas e como resultado disto é que uma forma de onda efetiva mantêm-

se praticamente constante quando comparada com os dois pulsos característicos da 
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monofásica. Com potencial trifásico, a tensão imprimida através do tubo de raios-x é 

aproximadamente constante, nunca caindo para zero durante a exposição. 

T r i f á s i c o i i A L t l S X ^ V 

SL. . H 1 M 
i 

Figura A2-5 - Formas de onda monofásica, trifásica e trifásica retificada. 

Um outro modo de caracterizar esta forma de onda é a identificação do "ripple" isto 

é, a variação da tensão durante o período de um ciclo. Equipamentos monofásicos 

apresentam um ripple de 100% . Os trifásicos de seis pulsos um ripple de 13%, 

consequentemente o suprimento de tensão nunca está abaixo 87,5 do valor máximo. Os 

trifásicos com 12 pulsos geram um ripple de 3,5%, e neste caso o suprimento de tensão 

nunca está abaixo de 96,5 %. 
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APÊNDICE 3 

TABELAS DE CAMADAS SEMI-REDUTORAS (CSR) EM FUNÇÃO DA 

FILTRAÇÃO E TENSÃO APLICADA AO TUBO 

Tabela A3-1 - Espessura de camada semi redutora em função da filtração e tensão do 

tubo para equipamentos de radiodiagnóstico monofásicos [18] 

TENSÃO DE PICO (kVp) 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Filtração total 

mm Al VALORES TÍPICOS DE CSR (mniAI) 

0.5 0.36 1 0.47 0.58 0.67 0.76 0.84 0.92 1.00 1.08 1.16 

1.0 0.55 0.78 0.95 1.08 1.21 1.33 1.46 1.58 1.70 1.82 

1.5 0.78 1.04 1.25 1.42 1.59 1.75 1.90 2.08 2.25 2.42 

2.0 0.92 1.22 1.49 1.70 1.90 2.10 2.28 2.48 2.70 2.90 

2.5 1.02 1.38 1.69 1.95 2.16 2.37 2.58 2.82 3.06 3.30 

3.0 - 1.49 1.87 2.16 2.40 2.62 2.86 3.12 3.38 3.65 

3.5 - 1.58 2.00 2.34 2.60 2.86 3.12 3.40 3.68 3.95 

. Tabela A3-2 - Espessura de camada semi redutora em função da filtração e tensão do 

tubo para equipamentos de radiodiagnóstico trifásicos [18] 

TENSÃO DE PICO (kVp) 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 

Filtração 

total mm Al VALORES TÍPICOS DE CSR (mmAl) 

2.5 2.2 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.0 - -

3.0 2.3 2.6 3.0 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 5.0 

3.5 2.6 2.9 3.2 3.6 3.9 4.3 4.6 - -


