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Resumo
Um projeto vem sendo desenvolvido em um hospital de porte III, localizado na cidade do Rio de
Janeiro, sendo o principal objetivo a implantação de ações e procedimentos coordenados, de forma a
otimizar as imagens obtidas em equipamentos de radiologia convencional, tendo um compromisso
entre o menor risco para o paciente e imagens com informações para um diagnóstico seguro. Neste
trabalho foi utilizada a Lógica Nebulosa para a modelagem do problema da avaliação da imagem de
radiografias de tórax. O sistema de avaliação foi modelado como uma rede difusa de três camadas.
A primeira, formada pelas variáveis de entrada do sistema, que foram consideradas neste trabalho,
relevantes para os processos de decisão da qualidade da imagem radiográfica, e são relacionadas
com questões  naturalmente observadas pelos radiologistas durante a emissão do laudo dos exames
de tórax. A segunda formada pelas saídas de duas inferências que avaliam a nitidez e a visibilidade,
e  uma terceira,  composta  por  uma inferência  final  que  agrupa  as  duas  inferências  da  segunda
camada, fornecendo a avaliação final da radiografia.  A comparação dos resultados obtidos com a
avaliação de radiografias de tórax por especialistas médicos mostra que são coerentes utilizando
esta modelagem.

1. Introdução
De acordo com as recomendações da “Normas Básicas Internacionais de Segurança para Proteção
contra  a  Radiação  Ionizante e  para  a  Segurança  das  Fontes  de  Radiação”(1),  existe  uma  real
necessidade de um programa de controle de qualidade (PCQ) em setores de radiodiagnósticos, bem
como da interação de físicos e profissionais qualificados que possam implementá-los.
No  processo  de  otimização  de  imagem  não  digital,  chamada  de  radiografia  convencional,
necessitamos saber, através o parecer dos especialistas na análise da imagem, se as ações tomadas
num PCQ estão efetivamente contribuindo para tal otimização. 

A Lógica Nebulosa tem sido cada vez mais utilizada na modelagem de problemas de avaliação e de
tomada de decisão por ser eficiente na consideração de dados imprecisos, uma vez que se baseia na
utilização de conjuntos cujas fronteiras não são bem definidas. 

2. Justificativa

Com  o  aumento  das  técnicas  de  procedimentos  em  radiodiagnóstico,  há  cada  vez  mais  a
necessidade  da  aplicação  de  condutas  relacionadas  à  proteção  radiológica  e  ao  controle  de
qualidade, (2;3) que traz como conseqüências naturais a mudança de comportamento, a formação do
pessoal envolvido e a minimização do risco dos efeitos da radiação tanto nos pacientes quanto na
equipe de trabalhadores. 
Os critérios considerados para a qualidade de imagem são de dois tipos:  critérios anatômicos e
critérios  físicos  (4).  Nos  critérios  anatômicos,  é  de  fundamental  importância  que  os  requisitos
clínicos sejam atendidos completamente. Os critérios físicos são aqueles que avaliam o desempenho
dos equipamentos de produção de raios X, assim como o processamento.
O  critério  relativo  à  dose  baseia-se  no  princípio  ALARA,  isto  é,  doses  tão  baixas  quanto
razoavelmente exeqüíveis, desde que não prejudique as informações clínicas desejadas. 
Na radiografia convencional, onde podemos incluir as imagens obtidas com os equipamentos fixos,
transportáveis  e  o  mamógrafo,  a  própria  imagem no filme  restringe a  dose a  que o paciente  é
submetido. A determinação da melhor imagem radiográfica é um compromisso entre o menor risco 
para o paciente e imagens com informações suficientes para um diagnóstico médico seguro. Para se
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atingir  tal  objetivo,  é  necessário  avaliarmos  as  condições  dos  equipamentos  de  raios  X,
processamento radiográfico, corpo técnico, técnicas radiográficas, imagens radiográficas, avaliação
clínica e dose (5). 
Um estudo da qualidade ou da técnica radiográfica inclui todos os fatores ou variáveis relacionados
à precisão da reprodução das estruturas e tecidos radiografados no filme ou em outros receptores de
imagem.  As principais  propriedades  relativas  a  excelência  radiográfica são  as geométricas  e as
fotográficas.  A primeira  é responsável  pela  nitidez,  enquanto a  segunda pela  visibilidade.  Uma
radiografia é de boa qualidade quando apresenta nitidez e  visibilidade dos detalhes das estruturas
radiografadas (6).

Um projeto vem sendo desenvolvido em um hospital de porte III localizado na cidade do Rio de
Janeiro tendo como principal objetivo a implantação de ações e procedimentos coordenados,  de
forma a otimizar as imagens obtidas em equipamentos de radiologia convencional.
Para  a  implementação  de  um  PCQ  é  necessário  a  avaliação  de  radiografias  pelos  Médicos,
obedecendo a observações de vários fatores estabelecidos pela comunidade médica, acompanhados
pelo Físico de forma a ser uma maneira de avaliação das medidas tomadas para otimização dos
procedimentos.  A interação entre físico e equipe médica é de extrema importância neste processo,
sendo fundamental sensibilizar e estimular os recursos humanos do setor no sentido da necessidade
e dos benefícios da implementação desse programa para melhoria da imagem e redução da dose na
equipe e nos pacientes.

3. Conceitos básicos de Lógica Nebulosa

A Lógica Fuzzy, também conhecida como Lógica Nebulosa ou Difusa, tem sua origem nos estudos
feitos na década de 1960 inicialmente por Lotfi A. Zadeh, professor da Universidade da Califórnia.
O objetivo maior desses estudos foi solucionar a incapacidade dos recursos tecnológicos disponíveis
na  época  com  o  objetivo  de  automatizar  as  atividades  relacionadas  a  problemas  de  natureza
industrial, biológica ou química, que envolvessem situações ambíguas, cujo processamento através
da lógica computacional fundamentada na lógica booleana era inviável (7).

Assim,  em 1965,  Zadeh publicou um artigo,  no qual  ao  invés  de verificar  se um determinado
elemento pertence ou não a um conjunto, como determina a lógica tradicional originária da filosofia
grega,  considerou  o  grau  de  pertinência  do  elemento  em  relação  a  esse  conjunto.  O  grau  de
pertinência  assume  valores  entre  zero  e  um,  inclusive,  sendo que  esses  extremos  representam,
respectivamente, a completa exclusão e a total pertinência do elemento analisado em relação a um
determinado conjunto difuso.  É importante ressaltar que o grau de pertinência não representa um
valor  probabilístico.  Na verdade,  é  uma medida da compatibilidade do objeto  analisado com o
conceito representado pelo conjunto nebuloso.

Desse modo, sendo µA(x) a função de pertinência do elemento x no conjunto A, cujo domínio é X e o
contra-domínio o intervalo [0; 1], um conjunto difuso A em X é um conjunto de pares ordenados

A = {µA(x)/x}, x ∈  A     (1)

ou então, este conjunto pode ser representado por meio de uma função, chamada de função de
pertinência. 

A  Figura  1  ilustra  dois  conjuntos  difusos,  dados  por  RUIM e  BOM. Assim,  o  eixo
horizontalrepresenta nota atribuída a uma das variáveis consideradas neste trabalho e o eixo vertical
o grau de pertinência desse valor em relação aos conjuntos acima citados. Nota-se, por exemplo,
que uma nota igual a 6 possui graus de pertinência em relação aos conjuntos BOM e RUIM iguais,
cerca de 0.73 e 0.27,  respectivamente (ressalta-se que a soma dos graus de pertinência de uma
variável não precisa ser, necessariamente, igual a um, como neste exemplo).

A utilização de variáveis lingüísticas em substituição às variáveis numéricas representa outra grande
inovação da lógica nebulosa em relação à tradicional  lógica booleana.  As variáveis  lingüísticas
admitem como valores apenas expressões lingüísticas, como "muito grande", "pouco frio", "mais ou
menos jovem", que são representadas pelos conjuntos difusos.
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Figura1: Funções de pertinência para os conjuntos difusos BOM e RUIM, utilizados neste trabalho

A  principal  função  das  variáveis  lingüísticas  é  fornecer  uma  maneira  sistemática  para  uma
caracterização aproximada de fenômenos complexos ou mal definidos. Em essência, a utilização de
descrição lingüística,  tal  como empregada por seres humanos,  e não de variáveis  quantificadas,
permite o tratamento de sistemas que são muito complexos para serem analisados por meio de
termos matemáticos convencionais, permitindo modelar melhor como os homens pensam e tomam
decisões (8).

Ao associar-se um conjunto difuso a uma variável lingüística, restringe-se o valor de tal variável
assim como nos conjuntos booleanos. Porém, nos conjuntos difusos, a noção de valores possíveis e
impossíveis torna-se uma questão gradual.

Apesar de serem similares em certos  aspectos,  existem diferenças conceituais  importantes entre
distribuições de possibilidade e de probabilidade. Enquanto a possibilidade está relacionada ao grau
de facilidade com o qual uma variável assume um determinado valor, a probabilidade determina a
chance de uma variável assumir um valor. Portanto, elas lidam com tipos diferentes de incerteza. A
teoria da possibilidade trabalha fundamentalmente com a imprecisão, já a teoria da probabilidade,
com as chances de ocorrência.

As inferências difusas são compostas por um conjunto de proposições nebulosas, mais comumente
conhecidas  como  base  de  regras,  que  descrevem  as  relações  entre  variáveis  lingüísticas  e  os
conjuntos difusos, utilizando proposições e conectivos lógicos tais como SE – ENTÃO, E e OU. As
inferências difusas fornecem conclusões ou saídas  de um dado sistema analisando os níveis  de
compatibilidade das entradas com as condições impostas pela base de regras, ou seja, determinando
como as regras serão ativadas e combinadas (9). 

Para exemplificar uma inferência difusa, considere os conjuntos difusos A1, A2, B1,  B2, C1 e C2,
modelados por funções de pertinência, e as variáveis de entrada x e y e de saída z. Uma possível
base de regras seria

SE x  A1 E y  B1 ENTÃO z  C1      (2)

SE x  A2 E y  B2 ENTÃO z  C2      (3)

sendo que x  A1 resulta no grau de pertinência do elemento x em relação ao conjunto difuso A1, o
mesmo sendo válido para os conjuntos A2, B1 e B2. Os operadores lógicos E e OU são definidos
mais comumente, respectivamente, pelo mínimo e pelo máximo entre os graus de pertinência, ou
seja, 

conectivo E: x  A1 ∧ y  B1 = min{A(x), B(y)} (4)

conectivo OU: x  A ∨ y  B = max{A(x), B(y)} (5)

Sendo assim, a primeira regra acima resulta em “z  C1, ou z é C1, com grau de pertinência igual a
min{A(x),  B(y)}”, e a aplicação da segunda regra resulta em  “z   C2, ou z é C2, com grau de
pertinência igual a min{A(x), B(y)}”.

Os resultados obtidos com a aplicação das diversas regras são agregados por meio do conectivo OU,
ou seja, são considerados os valores máximos para os graus de pertinência da variável de saída (z,
no exemplo) em relação aos conjuntos difusos da variável de saída. Assim, a  agregação das duas
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regras acima resulta em um conjunto difuso definido pela função de pertinência dada por , para
maxc1(z), c2(z)}, para todos os possíveis valores de z.
A defuzzificação consiste na formalização de um dado número abrupto (não difuso) representativo
do conjunto difuso resultante da aplicação da base de regras, sendo mais comumente utilizado o
COG (Center  Of  Gravity),  que fornece  o baricentro do gráfico do conjunto  difuso obtido pela
agregação das diversas regras.

A figura 2, a seguir, representa graficamente a aplicação das duas regras acima descritas.

Outro  modo  de  defuzzificação,  considerado  neste  trabalho,  consiste  em  considerar  o  grau  de
pertinência máximo obtido na resposta nebulosa e o conjunto correspondente. Assim, considerando
a Figura 2, o resultado da defuzzificação por este método seria dado por “saída z é C1 com grau de
pertinência c1”.

Figura 2: Exemplo de aplicação da base de regras e posterior defuzzificação (7)

4. Materiais e Métodos

A qualidade da imagem radiográfica juntamente com a segurança dos pacientes e de funcionários
deve ser, sem dúvida nenhuma, a maior preocupação do setor de radiologia, tanto de um hospital
quanto de uma clínica especializada. Para avaliação da qualidade da imagem radiográfica do setor
de radiodiagnóstico foram escolhidas as radiografias relativas a  exames de tórax, uma vez que é a
mais solicitada. 

Para  a  construção  do  sistema difuso  de  auxílio  à  avaliação  radiográfica  e  estabelecimento  das
funções de pertinência das variáveis de entrada do sistema, foram realizadas as seguintes etapas:

· Definição das variáveis;

· Definição do grau de importância  de cada variável em relação aos critérios visibilidade e
nitidez. 

Na primeira  etapa – definição das  variáveis  e  seus domínios  –  as  variáveis  consideradas  neste
trabalho como relevantes para os processos de decisão da qualidade da imagem radiográfica foram
escolhidas tomando-se por base as recomendadas pela Comission of European Comunities (10) para
exames de tórax. A lista de variáveis está apresentada na tabela 1.

Após a definição das variáveis, os especialistas médicos do setor foram consultados, por meio de
um formulário,  sobre a importância  de cada uma dessas  variáveis  na definição da nitidez  e da
visibilidade  de  uma radiografia  de  tórax.  Finalmente,  obteve-se  o  peso  de  cada  uma delas  em
relação à nitidez e à visibilidade, tomando-se a média dos valores atribuídos por cada especialista. A
tabela 1 apresenta as variáveis e seus respectivos pesos em relação à nitidez e à visibilidade.
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A avaliação difusa matricial adotada neste artigo é baseada no trabalho de Sadiq et. al. (11).

Nome Descrição Pesos nitidez Pesos visibilidade
Respiração do paciente Intensidade da respiração 9,11 4,88
Reprodução do tórax Simetria 8,11 4,77
Reprodução da caixa torácica Posicionamento  em relação

ao diafragma
7,11 5,94

Reprodução  do  padrão
vascular pulmonar

Visualização  /  nitidez  dos
vasos periféricos

7,78 8,61

Reprodução visual  da árvore
brônquica

Visualização 6,16 8,38

Reprodução  visual  dos
bordos cardíacos

Visualização 7,27 7,94

Reprodução visual da aorta Visualização 6,88 8
Reprodução  visual  do
diafragma

Visualização 6,72 7,72

Reprodução  visual  dos
ângulos costofrênicos

Visualização 6,72 7,05

Reprodução visual da porção
retrocardiaca dos  pulmões  e
mediastino

Visualização 7,44 7,5

Imagem Enegrecimento 6,5 9,27
Tabela 1: Tabela de pesos associados à nitidez e à visibilidade

O sistema de avaliação foi modelado como uma rede difusa de três camadas. A primeira, formada
pelas  variáveis  de  entrada  do  sistema,  uma  segunda  camada  formada  pelas  saídas  de  duas
inferências que avaliam a nitidez e a visibilidade, e uma terceira, composta por uma inferência final
que agrupa as duas inferências da segunda camada, fornecendo a avaliação final da radiografia. A
figura a seguir apresenta a rede desenvolvida, onde Vi, i = 1, 2, ..., 11 são as variáveis e Ij, j=1, 2, 3,
as inferências.

Figura 3: Rede difusa para avaliação radiográfica proposta neste trabalho

Para cada inferência  m (visibilidade, nitidez e nota final), com m = 1, 2, 3, define-se uma matriz
Jm

nxn  , onde n é a quantidade de variáveis de entrada, ou seja, n = 11 para as inferência I1 e I2, e n = 2

para I3, sendo esta última a que fornece o valor final da avaliação ao agregar as respostas das duas
anteriores. Esta matriz armazena informações acerca do peso das variáveis da inferência, sendo seus
elementos dados por:
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Nota
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Primeira camada Segunda camada Terceira camada
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onde pi é o peso da variável  i em relação à inferência m, fornecidos pelos médicos como descrito
anteriormente. Para a terceira inferência, os pesos da nitidez e da visibilidade na nota final foram
determinados como a média dos pesos das variáveis de entrada em relação à nitidez e à visibilidade,
respectivamente.

Os vetores K m de cada inferência m=1, 2, 3 são tais que cada elemento i = 1, 2, ..., n, com n = 11
para I1 e I2 e n = 2 para I3, é dado pela média geométrica dos elementos da linha i da matriz Jm. 

Normalizando os vetores  K m, acima definidos, segundo a norma-1, obtém-se os vetores de pesos
normalizados W m, de modo que a soma de todos seus elementos é igual a um, ou seja, 

As notas para cada uma das 11 variáveis de entrada de uma determinada radiografia são obtidas por
meio de um questionário, respondido pelos médicos  avaliadores, que associa as notas 0; 2,5; 5,0;
7,5  e  10 aos  qualificadores reprovado,   ruim,   regular,  bom e ótimo,  respectivamente.  Assim,
obtém-se uma matriz A1

11x2 que armazena os graus de pertinência de cada variável n em relação aos
conjuntos difusos BOM e RUIM. Logo, os resultados das inferências I1 e I2 são dados por 

Bm = Wm Am, m = 1, 2        (8)

Estes vetores Bm, m = 1, 2, então, armazenam os graus de pertinência da saída das inferências I1 e I2

em relação aos conjuntos difusos BOM e RUIM.

De posse desse resultado, efetua-se o produto 

B 3 = W 3 A 3         (9)

que resulta nos graus de pertinência da nota final em relação aos conjuntos difusos APROVADA e
REPROVADA,  definidos  pelas  mesmas  funções  de  pertinência  dos  conjuntos  BOM  e  RUIM,
respectivamente.

Como exemplo,  considere a Inferência 1 – nitidez – cujos pesos das variáveis de entrada estão
representados na  Tabela 1. Assim, obtém-se as seguintes matrizes  J1,  K1 e  W1,  cujos elementos
foram truncados com duas casas decimais:

1 1,12 1,28 1,17 1,47 1,25 1,32 1,35 1,45 1,22 1,4
0,89 1 1,14 1,04 1,31 1,11 1,17 1,2 1,29 1,08 1,24
0,78 0,87 1 0,91 1,15 0,97 1,03 1,05 1,13 0,95 1,09
0,85 0,95 1,09 1 0,84 1,06 1,12 1,15 1,23 1,04 1,19
0,67 0,76 0,86 0,79 1 0,84 0,89 0,91 0,98 0,82 0,94
0,79 0,89 1,02 0,93 1,18 1 1,05 1,08 1,15 0,97 1,11
0,75 0,84 0,96 0,88 1,11 0,94 1 1,02 1,09 0,92 1,05
0,73 0,82 0,94 0,86 1,09 0,92 0,97 1 1,07 0,9 1,03
0,68 0,77 0,88 0,8 1,01 0,86 0,91 0,93 1 0,84 0,96
0,81 0,91 1,04 0,95 1,2 1,02 1,08 1,1 1,18 1 1,14
0,71 0,8 0,91 0,93 1,05 0,89 0,94 0,96 1,03 0,87 1

J1 = 
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K1 = [1,27 1,13 0,99 1,08 0,85 1,01 0,96 0,93 0,87 1,03 0,90]

W1 = [0,11 0,10 0,08 0,09 0,07 0,09 0,08 0,08 0,07 0,09 0,08]

Considerando as notas para as 11 variáveis dadas por (5,0; 7,5; 10,0; 5,0; 0,0; 7,5; 10,0; 7,5; 7,5;
5,0; 2,5), obtém-se a seguinte matriz  A1, referente à inferência que avalia a nitidez da radiografia,
onde na primeira e na segunda coluna estão, respectivamente, os graus de pertinência relativos aos
conjuntos difusos BOM e RUIM. 

Conseqüentemente, a matriz B1 é dada por

B1 = [0,57   0,42]

ou seja, a nitidez desta radiografia possui grau de pertinência 0,57 em relação ao conjunto BOM e
0,42 em relação ao conjunto RUIM. Utilizando o método do máximo para a deffuzyficação, como
abordado anteriormente, obtém-se o resultado  nitidez BOA.  Porém, um modo de interpretar este
resultado é considerando o quase equilíbrio entre os graus de pertinência, indicando que algo deve
ser feito, de modo a melhorar este resultado.

Continuando  a avaliação dessa radiografia,  as  outras  matrizes  e vetores  são  calculados  para as
inferências 2 e 3, até que a avaliação final seja encontrada.

Paralelo à modelagem do sistema de decisão difuso, foi realizada uma pesquisa quantitativa a partir
de  entrevistas  individuais,  apoiadas  por  um  questionário  convencional.  O  método  quantitativo
orienta para a utilização de questionários estruturados predominantemente elaborado com questões
fechadas.
O modelo aqui adotado, após algumas tentativas e que obteve melhor resposta, foi o da metodologia
quantitativa “face a face”, ou seja, entrevistas realizadas pessoalmente junto ao entrevistado. Estas
entrevistas foram realizadas no local de trabalho, mais especificamente no setor de radiologia do
hospital,  com os  médicos  radiologistas  que  se  propuseram a  ajudar  no  desenvolvimento  desta
pesquisa. 
Os  questionários  contêm onze  itens,  onde  cada  item é  relacionado com uma das  variáveis  do
sistema difuso. Todas as onze perguntas são questões que já devem ser naturalmente observadas
pelos radiologistas durante a emissão do laudo dos exames de tórax. Cada um dos itens possui cinco
opções  de  múltipla  escolha,  a  ser  marcada  apenas  uma  por  pergunta,  sendo  elas  as  seguintes:
reprovada, ruim, regular, boa e ótima.
Ainda  sobre  os  questionários,  é  interessante  ressaltar  que  são  conhecidos  tanto  por  quem  irá
respondê-los quanto por quem irá analisá-los, a técnica radiográfica utilizada, a sala em que foi feito
o exame, o sexo, a idade e o porte físico do paciente.
Além das questões acima citadas, existe ainda um espaço para que o analisador da radiografia faça
qualquer observação que possa ser útil para futuras melhorias da qualidade da imagem. Mais três
questões,  de  caráter  opcional,  podem ainda  ajudar  na  avaliação  física  da  imagem,  sendo  elas:
contraste, detalhe e distorção.

0,50 0,50
0,07 0,92
0,99 0,00
0,50 0,50
0,00 0,99
0,92 0,07
0,99 0,00
0,92 0,07
0,92 0,07
0,50 0,50
0,07 0,92

A1 =
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Outros experimentos foram realizados com o objetivo de garantir a segurança de pacientes tanto
internos  quanto  externos  dos  serviços  prestados  com  uso  de  raios  X  convencional.  Os  testes
realizados verificaram: as condições de operação dos quatro equipamentos de raios X convencional
utilizados no hospital, as processadoras em uso, as câmaras escuras e os principais motivos de perda
de filmes.
Na análise das condições de operação dos equipamentos, aplicaram-se as regras estabelecidas pela
Portaria  453  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  e  foram  testados:  condição  de
alinhamento do raio central, coincidência do campo luminoso, tempo de exposição, tensão no tubo,
rendimento, camada semi-redutora, taxa de kerma e dose de entrada na pele.
A instrumentação utilizada durante a realização dos testes nos equipamentos de raios X foram os
seguintes: placa de teste de  colimador, modelo 16B, trena,  nível de bolha, cilindro para teste de
alinhamento do feixe, modelo 162A, medidor de tensão do tubo, modelo 230, medidor de tempo de
exposição digital, modelo 231A, sendo todos os equipamentos fabricados pela RMI. 
Com a  finalidade  de  se  fazer  todos  os  testes  referentes  a  medidas  do feixe  direto  de  radiação
utilizou-se  os  seguintes equipamentos:  câmara de ionização 6 cc modelo  10 x 5-6,  monitor  de
controle  digital  modelo  9010,  conversor  modelo  9060,  filtros  de  lâminas  de  alumínio,  todos
fabricados pela RADCAL. A sensitometria foi realizada com auxilio dos seguintes  instrumentos:
cronômetro,  higrômetro,  modelo  22-7056  fabricado  pela  Bacharach  Instrument  Company,
termômetro digital  fabricado pela EXTECH, sensitômetro óptico modelo 07-417 e densitômetro
óptico modelo 07-424, fabricados pela VICTORREN.
Com relação às câmaras escuras e às processadoras, foi realizada uma inspeção visual, medidas de
temperatura, umidade, tempo de processamento e a sensitometria. A sensitometria visa  sistematizar
os conhecimentos sobre o comportamento geral do filme radiográfico, a fim de possibilitar a sua
utilização de forma reprodutível e repetitível. Através destas medidas é possível obter-se dados de
quão grande é a influência da revelação na qualidade final dos diversos tipos de exames feitos
diariamente. 
A abordagem diária,  realizada  no  próprio  setor,  nos  possibilitou  conhecer  todo o contexto  dos
serviços  prestados.  Nesta  vivência,  a  participação  e  a  observação  do  cotidiano  facilitam  e
enriquecem as  condições  de  tratamento  da  imagem radiográfica,  especialmente  na  obtenção de
resultados mais confiáveis.

5. Resultados
Numa avaliação inicial  do Serviço,  foram respondidos  60 questionários acerca da qualidade da
imagem  e,  paralelamente,  foi  feita  uma  avaliação  dos  filmes  perdidos.  As  tabelas  2  e  3  são
referentes a filmes perdidos em treze dias no mês de maio e setembro, respectivamente. 

Tabela 2: Causas de perda de filmes no mês de maio (treze dias de coleta)

Motivos para rejeição e/ou perda de filmes
Item relacionado Número do motivo Motivo da perda Quantidade de filmes por motivo Porcentagem

Aparelho

1 Filme escuro 91 16,49
2 Filme claro 145 26,27
3 Colimação 13 2,36
4 Má colocação da bandeja 38 6,88
5 Uso inadequado do bucky 50 9,06
6 Outros 11 1,99

Filme

7 Posicionamento inadequado 13 2,36
8 Filme não exposto 28 5,07
9 Velamento na câmara escura 11 1,99
10 Chassis entreaberto 2 0,36
11 Filme mal colocado no chassis 1 0,18
12 Revelação 3 0,54
13 Filme virgem 35 6,34
14 Outros 35 6,34

Paciente

15 Posicionamento inadequado 45 8,15
16 Movimento durante a exposição 14 2,54
17 Respiração durante a exposição 1 0,18
18 Exame em região errada 3 0,54
19 Paciente com objetos sobre o corpo 13 2,36
20 Outros 0 0

Total 552 100
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Tabela 3: Causa de perda de filmes no mês de setembro (treze dias de coleta)

Podemos observar que entre os vinte motivos de perda de filme, doze deles sofreram redução, um
item permaneceu inalterado, e mesmo assim com apenas um filme perdido. Nos outros sete itens
restantes, o único que teve um acréscimo considerável, em relação à medida anterior, foi o referente
à perda de filmes por posicionamento inadequado do paciente. Este fato pode ser atribuído à grande
quantidade de estagiários novos no setor.
Foram realizados todos os testes com os equipamentos geradores de raios X, estabelecidos pela
Portaria 453 (12). Observando-se os resultados obtidos nos testes de reprodutibilidade do tempo de
exposição, da tensão no tubo, do kerma, da camada semi-redutora, do “rendimento” do tubo de raios
X e da dose de entrada na pele, notou-se que apenas os quesitos camada semi-redutora e rendimento
estão fora dos parâmetros adotados pelas normas da Vigilância Sanitária (13).
A figura 4 mostra o rendimento de uma das salas, antes e depois de alterações no filtro de alumínio. 

Figura 4: Rendimento do tubo de raios X da sala 03, em vermelho filtro de 2mm de alumínio, em verde filtro de 3mm de
alumínio.

Testes mais detalhados acerca do rendimento dos tubos devem ser realizados, buscando com isso o
motivo da indicação do pouco rendimento dos mesmos, comparado com o item 4.49-i da Portaria
453 do Ministério da Saúde (12).
Após a modificação da espessura do filtro de alumínio e orientação quanto a procedimentos dos
técnicos durante a realização dos exames, obtivemos uma redução de filmes perdidos por motivos
relacionados a filmes muito claros ou muito escuros, o que reflete que a técnica utilizada está agora
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Motivos para rejeição e/ou perda de filmes
Número do motivo Motivo da perda Quantidade de filmes por motivo Porcentagem

1 Filme escuro 55 11,96
2 Filme claro 118 25,65
3 Colimação 5 1,09
4 Má colocação da bandeja 14 3,04
5 Uso inadequado do bucky 28 6,09
6 Outros 17 3,7
7 Posicionamento inadequado 1 0,22
8 Filme não exposto 21 4,57
9 Velamento na câmara escura 12 2,61

10 Chassis entreaberto 1 0,22
11 Filme mal colocado no chassis 1 0,22
12 Revelação 6 1,3
13 Filme virgem 39 8,48
14 Outros 14 3,04
15 Posicionamento inadequado 109 23,7
16 Movimento durante a exposição 3 0,65
17 Respiração durante a exposição 0
18 Exame em região errada 0
19 Paciente com objetos sobre o corpo 14 3,04
20 Outros 2 0,43

Total 460 100
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mais próxima daquela considera como ideal pelos profissionais. Com esse fato, garantimos uma
maior proteção ao paciente, uma vez que com menos perda de filmes temos menor repetição de
exames e, logicamente, menor exposição do cliente à radiação. 
Algumas  ações  foram  tomadas  imediatamente  à  constatação da  não  conformidade  com  o
regulamento e outras dependerão de recursos disponíveis no hospital. 
Após  estes  testes,  foi  iniciada  a  sensitometria  e  optamos  pelo  processo  de  medir,  analisar  e
comunicar ao setor nossa análise. Os  resultados de vinte e dois dias de análise sensitométrica é
mostrado na figura 5.
Algumas ações estão sendo feitas pelos técnicos do setor para melhoria do processamento e tais
procedimentos  registrados.  O  principal  fator  responsável  pela  grande  perda  de  radiografias  no
hospital pode ser, como podemos perceber pelo método da sensitometria, é devido a problemas na
câmara escura e na processadora.

(a) (b) (c)
Figura 5: (a) Avaliação do contraste no filme radiográfico; (b) Avaliação do véu do filme (base mais fog); (c) Avaliação

da velocidade do filme.

A manutenção desses dois itens citados acima é precária. A câmara escura apresenta vários pontos
de  entrada  de  luz,  colaborando para  um velamento  de  base  mais  fog excessivo,  a  lâmpada de
segurança não possui nenhum tipo de filtro, aumentando ainda mais o velamento dos filmes.  A
temperatura no interior da mesma é sempre superior a 21 ºC.
A processadora durante todo o período de acompanhamento nunca atingiu a temperatura ideal do
revelador, segundo especificações do fabricante. O tempo de processamento é cerca de 20s menor
que o indicado como ideal. Os rolos são velhos e estão marcando  os filmes, sendo que a limpeza da
mesma deixa muito a desejar. Estas ocorrências levam ao que pode ser observado na figuras 5-a e 5-
c, em relação ao contraste e ao véu do filme.

Data Medida adotada

01/09/05
Limpeza completa da processadora; constatação de que o químico não está recirculando
e, portanto, o acúmulo de impurezas é grande.

02/09/05
Improvisação  de  um  filtro  de  segurança para  a  lâmpada  da  câmara  escura  em
funcionamento.

06/09/05
Constatação de filme úmido na gaveta. Início da medida de umidade relativa dentro da
“burra”.

09/09/05
Troca do revelador após o mesmo já estar sendo usado com um número muito maior de
radiografias reveladas do que o recomendado pelo fabricante.

Tabela 4: Ações adotadas visando melhorias no processamento dos filmes

A avaliação da qualidade da imagem foi feita inicialmente através do parecer dos especialistas na
análise de 60 radiografias de tórax no período de maio a julho de 2005.
Estas avaliações permitiram validar nossa modelagem quando comparamos  os  resultados obtidos
utilizando a Lógica Fuzzy com as notas emitidas pelos  médicos  ao responderem os questionários.
Foi considerada uma avaliação coerente quando o resultado fuzzy e a nota fornecida pelo avaliador
pertencem ao mesmo intervalo, no caso [0,5) ou [5,10]. 
As tabelas 3 e 4 mostram o resultado das dezoito primeiras avaliações feitas no setor e das catorze
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últimas,  quando  ações  já  tinham  sido  executadas.  Podemos  verificar  que  há  três  avaliações
incoerentes  na  primeira avaliação e  apenas uma na última.  Este resultado é devido à nota zero
atribuída ao item  visualização da porção  retrocardíaca dos pulmões e mediastino em que alguns
avaliadores consideraram zero devido não possuírem a radiografia perfil de tórax. 
Podemos também verificar nessas tabelas que as notas atribuídas às radiografias apresentam uma
melhora,  no  entanto,  necessitamos  de  uma  maior  quantidade  de  avaliações  para  constatar  que
efetivamente tivemos resultados positivos com as ações realizadas.

Tabela 3: Resultado da primeira avaliação fuzzy, realizada no início do estudo

Tabela 4: Resultado da segunda  avaliação fuzzy, realizada após  ações serem tomadas

6. Conclusões
Este trabalho apresentou um sistema de avaliação da qualidade de exames  radiográficos de tórax,
que  utiliza  a  teoria  da  Lógica  Nebulosa,  ou  Difusa,  capaz  de  manipular  dados  imprecisos  e
complexos, além de permitir a inclusão do conhecimento de especialistas por meio de entrevistas.
Por permitir uma abordagem matemática de dados incertos e imprecisos, além de modelar relações
matemáticas entre as variáveis de entrada e de saída por meio de inferências lógicas, a metodologia
apresentada permite uma análise mais coerente, com o conhecimento e a experiência dos médicos.
Isto pode ser observado com a comparação dos resultados obtidos com a avaliação da radiografia
por especialistas médicos, que mostra que os resultados obtidos são coerentes.

Nº do exame Nitidez fuzzy Visibilidade fuzzy Nota fuzzy Nota médico
1 5,81 5,5 5,65 5
2 4,41 4,24 4,33 0
3 7,91 7,94 7,93 7,5
4 4,38 4,06 4,22 0
5 6,64 6,38 6,5 0
6 5,58 5,36 5,47 0
7 4,85 4,78 4,82 2,5
8 5,54 5,62 5,58 0
9 6,22 6,14 6,18 7,5

10 7,36 7,18 7,27 7,5
11 8,65 8,64 8,65 10
12 4,7 4,42 4,56 0
13 5,62 5,32 5,47 5
14 7,65 7,44 7,54 7,5
15 5,78 5,85 5,81 7,5
16 6,26 6,29 6,28 5
17 6,9 6,67 6,78 7,5
18 7,3 7,11 7,2 10

Nº do exame Nitidez fuzzy Visibilidade fuzzy Nota fuzzy Nota médico
1 8,25 8,11 8,18 7,5
2 7,27 7,56 7,41 7,5
3 3,7 3,72 3,71 0
4 7,46 7,46 7,46 7,5
5 6,04 6,17 6,1 0
6 7,46 7,31 7,38 7,5
7 8,08 8,08 8,08 10
8 7,17 7,1 7,13 10
9 4,5 4,43 4,47 0

10 8,42 8,3 8,36 7,5
11 8,93 8,89 8,91 10
12 5,64 5,62 5,63 5
13 6,36 6,27 6,31 7,5
14 6,9 7,05 6,97 7,5
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Desta forma, espera-se que a utilização desse sistema auxilie na implementação do programa de
controle de qualidade, avaliando a imagem radiográfica, cuja melhoria resulta das condições dos
equipamentos  de  raios  X,  processamento  radiográfico  e  procedimentos  do  corpo  técnico.  Os
investimentos a serem feitos na câmara escura e nas processadoras, por exemplo, seriam facilmente
recuperados com uma redução na perda de filmes no setor.

Algumas alterações podem ser incorporadas para garantir que a resposta seja ainda mais confiável e
represente, de maneira mais real a percepção e experiência de especialistas na área, bem como o
envolvimento  de  um número maior  de  especialistas  na  definição  dos  pesos  das  variáveis  e  na
avaliação dos exames radiográficos. 

Um fator de extrema importância para a obtenção da otimização da imagem  é a reeducação dos
técnicos.  Trabalhando com a sensibilização dos mesmos,  é possível  mostrar que com pequenos
cuidados, que vão desde o posicionamento adequado do paciente até um manuseio e manutenção
preventiva adequada da processadora, filmes e chassis,  os custos e a dose seriam reduzidos e a
qualidade aumentaria.
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