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Resumo: O controle de qualidade, (CQ), em radiologia 
diagnostica envolve a verificação de parâmetros dose no 
paciente e estes são fortemente influenciados por 
características de partes dos equipamentos, mais 
especificamente falando, no caso de equipamentos de 
radiologia convencional estes parâmetros são afetados pelas 
características da mesa ou bucky-mural, grade e chassi que 
nem sempre são fornecidos pelo próprio fabricante do 
aparelho ou não possuem certificados de suas características 
técnicas. Em nosso País prevalece o uso de mesas e bucky 
originados de pequenos fabricantes que seguramente não 
possuem programa de controle de qualidade na produção, o 
mesmo acontece com os chassis usados na prática clínica. 
Analisamos diversas mesas, bucky, grades, chassis e 
combinações destes produzidos por diversos fabricantes, 
verificando e, quantificando a atenuação para assim 
confrontar os resultados com as recomendações nacionais e 
internacionais.  
Nossos resultados mostram que algumas mesas não 
satisfazem as exigências nacionais elevando seguramente a 
dose no paciente. Como as medidas de dose são realizadas 
sobre a mesa ou bucky e esta analise não é normalmente 
considerada nas verificações de CQ torna-se necessário 
considerá-la, pois estas partes encontram-se posicionados 
entre o paciente e o receptor de imagem (filme radiológico) 
afetando assim a dose na entrada da pele. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A Portaria Federal MS SVS 453/98[1], Diretrizes de Proteção 
Radiológica em Radiodiagnostico Medico e Odontológico, 
publicada em 1998, visa dois aspectos fundamentais: (i) A 
proteção da população dos possíveis efeitos indevidos 
inerentes à utilização dos raios-x diagnósticos, visando 
minimizar os riscos e maximizar os benefícios desta pratica; 
(ii) Estabelecer parâmetros e regulamentar ações para o 
controle das exposições medicas, das exposições 
ocupacionais e das exposições do publico, decorrentes das 
praticas com raios-x diagnósticos.  
Estes dois aspectos estão, se fundem no que diz respeito ao 
controle da dose e a otimização da pratica. Normalmente as 
verificações de controle de qualidade em radiologia 
diagnostica envolve uma criteriosa analise de vários 
parâmetros, tais como: óticos, mecânicos, elétricos, proteção 

radiológica e controle das exposições em geral. Contudo  os 
parâmetros relacionados a dose e sua medida são 
normalmente verificados sobre a mesa ou bucky-mural, e 
assim estes não são considerados partes importantes e que 
possam influenciar tais valores na pratica clinica. 
Considerando que estas peças ou acessórios estão 
localizados entre o paciente e o receptor de imagem, (filme 
radiológico), é necessário atenção pois se estes apresentam 
uma atenuação elevada será necessário elevar a dose na 
entrada da pele, que tem valores recomendados para cada 
pratica esta.  
Segundo o principio da otimização em proteção radiológica, 
a otimização deve ser aplicada em todos os níveis visando 
minimizar as exposições e também as exposições medicas 
de pacientes devem ser otimizadas ao valor mínimo 
necessário para a obtenção do objetivo radiológico, 
compatível com os padrões aceitáveis de qualidade de 
imagem. Para tanto, no processo de otimização de 
exposições medicas deve-se considerar entre outros 
aspectos, a seleção adequada dos equipamentos e acessórios.  
A partir destes argumentos e dos resultados torna-se 
importante estabelecer um controle e verificações em partes 
e acessórios que possam afetar a qualidade, segurança e a 
proteção do paciente nas exposições medicas.   
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Durante analise das mesas e bucky e chassi foram 
usados equipamentos calibrados para levantar as 
curvas de atenuação e assim como para aferir o 
equipamento emissor de raios-x usado para este 
levantamento. Usamos dois tipos de tipo de 
medidor para avaliar a tensão no tubo e dose: 
Unfors Mult-O-Meter 512L, RADCAL 4082  Accu-kV 
Non-Invasive  kV  Meter com precisão de ± 1% or ± 1 
kV e operando na faixa 40 - 160 kV. Todos os 
equipamentos emissores de raios-x foram aferidos 
quanto ao valor da tensão indicada antes do uso para 
obtenção das medidas. Trabalhamos sempre com 
tensões variando na faixa de 50 a 110 kV. 



 
2.1 MEDIDAS COM CHASSI RADIOLOGICO 
 
Os chassis radiológicos existentes no Brasil são 
normalmente metálicos ou de plástico injetado, 
estabelecendo assim grandes diferenças de características 
nos materiais empregados na fabricação. As medidas da 
atenuação para os diferentes chassi foram realizados usando 
16 chassis sendo 4 de plástico (IBF e KODAK) e 12 
metálicos de diferentes fabricantes nacionais. Todas as 
medidas foram obtida realizando medidas para obtenção da 
curva de atenuação da face oposta ao ecram, ou seja, a face 
que fica voltada para o feixe de radiação, veja figura 1. Logo 
foi necessário obter a dose ou a taxa de dose no ar, (campo 
aberto) e a dose ou taxa de dose sob atenuador, o chassi, 
neste caso. 
 

 
 

Fig.1 Típico chassi radiológico 
 
 
2.2 MEDIDAS NA MESA RADIOLOGICA 
 
Procuramos analisar as mesas radiológicas visando obter a 
curva de atenuação e comparar  com o limite de absorção 
estipulado na portaria MS SVS 453/98, que no item 4.16 
estabelece como absorção máxima equivalente a 1,2 mm de 
alumínio para 100 kV. As medidas foram realizadas 
considerando somente o tampo da mesa sem a grade e com 
grade, uma vez que a portaria não deixa claro qual a 
condição deva ser considerada.  
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Fig.2 Curva de atenuação para o alumínio com tensão de 100 kV.  

 
 

                  
 
 

Fig.3 Montagem experimental para medidas na mesa. 
 
 
 
2.3 MEDIDAS NO BUCKY-MURAL 
 
Na avaliação dos bucky-murais, diferentemente da avaliação 
das mesas somente é possível considerar o conjunto grade e 
tampo localizador. Com o mesmo procedimento realizamos 
as medidas com o fim de obter a curva de atenuação para 
diversas tensões. Veja abaixo a montagem experimental, 
figura 4. 
 
 
 
 
 

     

 
 

Fig.4 Montagem experimental para medidas no Bucky-mural. 
 



  3. RESULTADOS 
 
 Todas as análises realizadas não visavam avaliar nenhuma 
marca ou processo de fabricação em particular, visamos 
apenas avaliar um item que da forma como está posto na 
portaria MS SVS 453/98 induz a possibilidade de ser 
considerado irrelevante. Contudo acreditamos que a analise 
e avaliação destes itens são de fundamental importância para 
otimização da pratica e controle das exposições. Embora o 
conjunto de medidas e analises tenha sido amplo, 
mostraremos apenas os mais representativos. 
 
3.1 MEDIDAS COM CHASSI RADIOLOGICO 
 
A avaliação dos chassis encontra-se dividida em dois grupos 
os chassis metálicos, normalmente de fabricação nacional e 
os chassis de plástico injetado. Os resultados mostrados 
abaixo ilustram somente a diferença entre os dois tipos de 
chassi.  
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Fig.5 Atenuação para os chassis metálicos. 
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Fig.6 Atenuação para os chassis plástico. 

 
Podemos observar que o chassi metálico apresenta uma 
atenuação inferior aos de plástico injetado, porem 
apresentam uma forte absorção na faixa compreendida entre 
90 e 100 kV, provavelmente devido a aresta de absorção. 
 
 
 
 

3.2 MEDIDAS COM A MESA RADIOLOGICA 
 
Na avaliação das mesas radiológicas verificamos que as 
mesas de fabricação desconhecida, situação muito comum 
em pequenas clinicas, a atenuação é superior a limite 
estabelecido na portaria MS SVS 453/98 de 1,2 mm Al para 
100 kV. Veja gráficos abaixo. 
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Fig.7 Atenuação para três mesas distintas, somente tampo. 
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Fig.8 Atenuação para três mesas distintas, tampo + grade. 
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Fig.9 Atenuação para três mesas distintas, tampo + grade + chassi. 

 



Podemos observar na figura 7 que a mesa de fabricação 
desconhecida apresenta uma absorção superior ao equivalente a 1,2 
mm de Al para 100 kV, que deveria ser em torno de 0,72 a 
transmissão relativa. Enquanto que outras mesas apresentam 
atenuação compatível com o valor estabelecido na portaria. Os 
outros gráficos mostram a atenuação para a composição mesa + 
grade e mesa + grade + chassi, revelando que existem diferenças 
significativas que com certeza influencia o padrão de qualidade de 
imagem.  
 

3.3 MEDIDAS COM O BUCKY-MURAL 
 

Da mesma forma que nos itens anteriores todas as medidas 
visavam obter uma avaliação da atenuação provocada pelo 
bucky-mural. Os gráficos abaixo mostram as diferenças 
existentes, porem não encontramos nenhuma situação que 
não estivesse em acordo com os limites estabelecidos na 
portaria. 
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Fig.10. Atenuação para dois bucky distintos. 
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Fig.11. Atenuação para dois bucky distintos + chassi. 

 
Todos os bucky -murais avaliados apresentaram valores de 
atenuação que satisfazem o limite estabelecidos d e 1,2 mm de Al 
para 100 kV. 
 
 
 
 
 

4. DISCUSSÃO  

A partir destes resultados, mesmo não tendo caráter de 
avaliar marcas ou processos e filosofia de fabricação, 
verificamos que é necessário considerar sempre a avaliação 
das mesas, bucky-murais e chassis, assim como todos os 
testes típicos e usuais de um controle de qualidade em 
radiologia diagnostica. No caso de avaliação de dose na 
entrada da pele para os diversos procedimentos radiológicos, 
sem a devida avaliação destes itens integrantes do 
equipamento, poderemos estar incorrendo em erros 
significativos. Para os caso de novos serviços é de 
fundamental importância que estas avaliações sejam 
realizadas nos teste de aceitação do equipamento. 

5. CONCLUSÃO     

        

Os resultados indicam a importância da realização dos testes 
de aceitação dos equipamentos de radiologia diagnostica, do 
pleno conhecimento das características técnicas de todas as 
partes, sistemas e acessórios dos equipamentos de 
radiologia . Tendo sempre a clareza de que, em radiologia, todas as 
ações  de controle de qualidade, aplicação das normas  sempre 
visam minimizar as doses sem a perda da qualidade da imagem. 
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