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Abstract.  Neste trabalho foi estudado o desempenho de 48 equipamentos de 

raios-X de clínicas odontológicas, 22 mamógrafos, 104 equipamentos de raios-
X convencionais. Foram realizados os testes de exatidão e reprodutibilidade do 

tempo de exposição e da tensão aplicada ao tubo de raios-X, colimação e 

alinhamento do feixe de radiação, camada semi-redutora e filtração. Os 

resultados obtidos mostraram que, no caso dos mamógrafos, somente 55% dos 
equipamentos avaliados atenderam a todos os requisitos da Portaria 453 do MS 

e que 46% dos equipamentos odontológicos e 53% dos equipamentos de raios-

X convencionais atenderam a todos os requisitos da portaria. Os itens que 

apresentaram maior inadequação foram colimação, filtração do feixe e exatidão 
do tempo de exposição e da tensão. 

 

 

1 Introdução 
 

A eficácia e o sucesso do exame radiográfico 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 ou 

inviabilizam a avaliação, podendo ocasionar um diagnóstico falso, além de 

acarretarem a necessidade de repetição do exame, o que aumenta a dose no paciente e 

os custos associados. A obtenção de imagens radiográficas de boa qualidade requer a 

escolha adequada da técnica radiográfica, o controle do processamento da imagem e 

adequadas condições para a visualização da imagem. Além dos parâmetros do 

equipamento de raios-X bem como dos procedimentos de revelação, a qualidade da 

imagem é afetada pelo treinamento dos operadores uma vez que a escolha de técnicas 

radiográficas não otimizadas ou a falta de conhecimento do equipamento interferem 

na qualidade da imagem [4]. 

Os testes dos equipamentos de radiodiagnóstico, para avaliação dos parâmetros de 

funcionamento constitui um dos mais importantes itens do programa de garantia de 

qualidade, fundamental para garantir o processo de otimização da qualidade da 

imagem e da dose paciente [6]. 

Tendo em vista a importância do bom funcionamento dos equipamentos de raios-X 

para a qualidade da imagem, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 453 de junho 



de 1998, “Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica no Uso dos Equipamentos de 

Radiodiagnóstico” [1], a qual estabelece os requisitos para o adequado funcionamento 

das instalações e dos equipamentos de radiologia. 

Neste sentido, o Grupo de Dosimetria e Instrumentação Nuclear do DEN/UFPE vem 

realizando avaliações dos equipamentos de raios-X com base nos requisitos desta  

Portaria. Os resultados de avaliações realizadas durante o período entre 2005 e 2010 

são analisados neste trabalho. 

 

2 Metodologia  
 

Durante o período do estudo, entre 2005 e 2010, foram avaliados 174 equipamentos 

sendo 104 de equipamentos de raios-x convencional, 48 de odontologia periapical e 

22 de mamografia, todos lotados em Recife/PE. Em todos os equipamentos foi 

efetuada a avaliação da exatidão e reprodutibilidade do tempo de exposição e da 

tensão aplicada ao tubo de raios-X, o valor da camada semi-redutora (CSR), a 

coincidência entre a luz do campo luminoso com o campo de radiação (colimação). 

No caso dos equipamentos de mamografia foi avaliado o sistema de compressão da 

mama e o sistema automático de exposição. Para a realização dos testes foi utilizado o 

protocolo “Guia de Procedimentos Para Segurança e Qualidade de Imagem em 

Radiodiagnóstico Medico” - Resolução RE nº 64 [2]. Os valores encontrados foram 

comparados com os valores requeridos pelo Ministério da Saúde na Portaria 453 [1]. 

 

3. Resultados e Discussão 
 

a) Radiologia odontológica 

 

A Figura 1 mostra o percentual de equipamentos que atenderam aos critérios de 

aceitação da Portaria do Ministério da Saúde [1]. Observa-se pelos resultados que o 

parâmetro que apresentou menor adequação é o relacionado à exatidão do tempo de 

exposição. De fato, somente 66% dos equipamentos avaliados apresentaram desvio 

entre os valores de tempos de exposição medidos com o equipamento não-invasivo e 

o valor nominal (painel) menor que 10%. Por outro lado, foi observado que 78% dos 

equipamentos apresentaram a colimação adequada, isto é, o diâmetro do campo de 

radiação na saída do cone localizador são menores que 6 cm, conforme estabelecido 

pela Portaria 453/06.98 [1]. No caso de radiologia odontológica, uma colimação 

inadequada do campo de radiação pode resultar em maior dose na região dos olhos do 

paciente e da tireóide, o que aumenta o risco de efeitos estocásticos da radiação 

(câncer) assim como o risco de catarata radioinduzida. 



 
Figura 1 – Percentual de equipamentos de raios-X odontológico periapical instalados em 

Recife que atendem aos requisitos da portaria 453 do Ministério da Saúde em relação aos 

diferentes parâmetros do equipamento. 

 

 

b) Equipamentos de raios-X convencional 

 

A Figura 2 mostra os resultados obtidos com equipamentos de raios-X convencionais  

fixos e portáteis. Observa-se pelos dados que o percentual de adequação com relação 

à exatidão do tempo de exposição e da tensão aplicada ao tubo de raios-X foi da 

ordem de 70%, tanto para os equipamentos fixos como os portáteis. Trabalhos 

realizados por a Silva e colaboradores [3] em hospitais públicos e universitários do 

Rio de Janeiro mostraram percentuais de equipamentos adequados (45% para 

exatidão da tensão e 47% para exatidão do tempo de exposição) menores do que os 

encontrados neste trabalho. 

 

 
Figura 2 – Percentual de equipamentos de raios-X convencional fixo e portátil instalados 

em Recife que atendem aos requisitos da portaria 453 do Ministério da Saúde em relação 

aos diferentes parâmetros do equipamento. 

 



c) Equipamentos de mamografia 

 

A Figura 3 mostra os resultados obtidos da avaliação dos equipamentos de 

mamografia. Observa-se que todos os equipamentos avaliados estavam adequados 

com relação à exatidão e reprodutibilidade do tempo de exposição e que somente 

cerca de 10% dos equipamentos apresentaram inadequação com relação aos valores 

da tensão de operação do tubo. Com relação à colimação e ao sistema de compressão 

da mama, os resultados mostram que 24% dos equipamentos não atenderam a estes 

requisitos. Para o teste do sistema de compressão este resultado assemelha-se ao 

encontrado por Tamiozzo e colaboradores [5], onde 28,6% dos equipamentos foram 

encontrados inadequados. No entanto, para o teste de compressão, o número de 

equipamentos inadequados encontrados por estes mesmos autores é 

significativamente maior, 71,4%, que neste trabalho. 

De modo geral, observa-se que os equipamentos de mamografia foram os que 

apresentaram maiores percentuais de adequação com os requisitos da Portaria do 

Ministério da Saúde [1]. Provavelmente este comportamento deve-se aos cuidados 

tomados pelos radiologistas para a obtenção do selo de qualidade em mamografia do 

Colégio Brasileiro de Radiologia. 

 
 

Figura 3 – Percentual de equipamentos de mamografia instalados em Recife que foram 

considerados adequados e inadequados com base nos requisitos da portaria 453 do 

Ministério da Saúde em relação aos diferentes parâmetros do equipamento.  

 

4. Conclusões 

 

Os resultados indicam que os equipamentos de radiologia odontológica periapical  

apresentam problemas no padrão de desempenho, principalmente em relação à 

colimação do feixe e à exatidão do tempo de exposição. Não houve diferença 

significativa no desempenho dos equipamentos de raios-X convencionais fixos e os 

portáteis, exceto na colimação do campo de radiação em que os equipamentos 

portáteis apresentaram menor percentual de adequação. Os equipamentos de 

mamografia apresentaram alo percentual de adequação com relação ao tempo e tensão 

do tubo de raios-X, porém o percentual de inadequação do sistema de compressão da 



mama e de colimação, que é da ordem de 24%, ainda é significativo. Esforços ainda 

devem ser realizados para a divulgação e implantação de programas de garantia da 

qualidade em radiodiagnóstico a fim de contribuir para a melhora do percentual de 

adequação dos equipamentos aos requisitos da Portaria 453. 
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