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RESUMO 

 
O adequado desempenho dos equipamentos radiológicos não garante a boa qualidade das imagens e a 

otimização das doses, porem é requisito fundamental nesta direção. A FIDI empresa prestadora de serviço para 

rede do SUS é responsável pela gestão de parte dos serviços de diagnóstico por imagem do município de São 

Paulo nas regiões sul e sudeste (60%), leste (20%) e centro oeste (20%). A geração das imagens na rede 

municipal é efetuada de maneira convencional. Desde 2009 funciona um serviço de manutenção associado à 

verificação do desempenho dos equipamentos radiológicos (anual) e das processadoras (mensal). Em 2008, por 

ocasião do convenio firmado entre prefeitura e FIDI, foram avaliadas as condições de proteção radiológica em 

52 unidades assistenciais do município. Foram efetuados os testes de verificação de desempenho nos 

equipamentos convencionais, mamo gráficos e tomográficos, em 138 equipamentos e 71 processadoras 

analógicas, segundo a legislação vigente. Em 2008, 33% dos equipamentos apresentavam problemas técnicos 

que impediam o seu funcionamento. Atualmente somente 3,4% dos 91 equipamentos radiológicos estão em 

manutenção. Em 2008 a grande maioria dos equipamentos radiológicos tinham mais do que 10 anos de 

fabricação, enquanto hoje os equipamentos fixos foram substituídos por novos e, portanto os de uso geral e 

mamógrafos possuem de 2 a 3 anos de fabricação. Atualmente as 31 processadoras estão operantes, em 2008, 

28% estavam inoperantes. A substituição de grande parte dos equipamentos associada ao programa de qualidade 

e manutenção preventiva/corretiva permitiu manter o atendimento em conformidade com a legislação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paulo.senise@fidi.org.br
mailto:ezequiel.silva@fidi.org.br
mailto:anderson.ruzene@fidi.org.br
mailto:adriano.braga@fidi.org.br
mailto:armim.spirgatis@fidi.org.br
mailto:regina.bitelli@fidi.org.br


IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A radiologia convencional continua sendo hoje uma das mais importantes modalidades de 

diagnóstico por imagem apesar dos avanços tecnológicos. Suas principais aplicações são em 

traumatologia e ortopedia (obtenção de imagens do crânio e sistema esquelético) e estudo dos 

órgãos respiratórios.  

 

A proteção radiológica no setor do radiodiagnóstico compreende a implantação do Programa 

de Garantia da Qualidade (PGQ) de forma sistemática, conforme previsto na legislação 

vigente [1]. Neste PGQ as doses recebidas [1] pelos pacientes devem ser estimadas e 

correlacionadas ao desempenho dos equipamentos, bem como a segurança dos indivíduos 

ocupacionalmente expostos à radiação e indivíduos do publico deve ser avaliada.  

 

No ano de 2000 a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem - 

FIDI, em parceria com a Prefeitura da Cidade de São Paulo Secretaria Municipal de Saúde - 

SMS deu inicio as suas atividades como prestadora de serviços em diagnóstico por imagem 

nas unidades da rede pública, em diversas unidades de saúde do município. Seu principal 

objetivo é a operacionalização da rede pública [5], realizando a manutenção e substituição de 

equipamentos radiológicos, desenvolvendo logísticas necessárias aos suprimentos do setor e 

disponibilizando a operacionalidade com técnicos na realização de exames e médicos 

elaborando laudos em toda rede. Desde 2008 a FIDI vem atuando no planejamento das 

instalações e na supervisão de proteção radiológica.  A cada mês, 24 unidades de saúde da 

prefeitura, entre elas hospitais, ambulatórios, prontos socorros, UBS, AMAS realizam em 

média 125000 exames de imagem por mês, sendo destes 88500 exames radiológicos 

convencionais.  

 

Sabemos que somente o adequado desempenho dos equipamentos radiológicos não garante a 

boa qualidade das imagens e a minimização das doses, porem é requisito fundamental nesta 

direção [6]. O PGQ contem instruções detalhadas que vão além da gestão do controle de 

qualidade dos equipamentos, auxiliam na realização de ações que envolvem a educação 

continuada [5], no planejamento das instalações na implantação de protocolos para 

padronização de técnicas demonstrando compromisso com a qualidade e segurança 

radiológica [7]. A portaria n° 453/98 foi complementada pela resolução n° 64, de 2003, 

substituída depois pela Resolução 1016, de 2006, que oferece um Guia de Procedimentos em 

Radiodiagnóstico Médico: Desempenho de Equipamentos e Segurança [2]. 

 

A complexidade da prestação do serviço é dependente de sua estrutura física, das 

modalidades de exames oferecidas, da demanda de pacientes, do grau de complexidade dos 

exames, do treinamento da equipe técnica, bem como do parque tecnológico disponível. 

 

A avaliação das condições de proteção dos indivíduos ocupacionalmente expostos e do 

publico em geral por meio do levantamento radiométrico é prioritária para estabelecer os 

requisitos mínimos de proteção para estes indivíduos de modo a garantir que suas doses 

efetivas não sejam ultrapassadas. Um novo cálculo de blindagem [4] deve ser efetuado 

sempre que houver qualquer tipo de alteração estrutural na instalação ou substituição de 

equipamento radiológico para garantir a efetividade da proteção do IOE e do público [3].   
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O bom desempenho dos equipamentos radiológicos é dependente de ações corretivas 

previstas em um programa de manutenção preventiva e corretiva [1]. A integração da equipe 

de físicos especialistas e equipe de engenharia clínica pode contribuir para a obtenção de 

resultados satisfatórios no PGQ. A existência deste profissional, assim como do especialista 

em física em radiodiagnóstico, está prevista na legislação vigente [1].  
 

O trabalho proposto tem por objetivo final garantir a segurança das pessoas 

ocupacionalmente expostas às radiações X, bem como dos indivíduos do público, verificando 

a eficácia das ações de proteção radiológica implantada [1] e comparando as condições de 

proteção atuais com as existentes em 2008. Tem por objetivo específico verificar se as 

premissas do PGQ estão sendo atendidas por meio da comparação dos resultados obtidos em 

2008 com os de 2012.  

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

Em 2008, foram avaliadas as condições de proteção radiológica e de desempenho dos 

equipamentos radiológicos instalados nos serviços municipais das diversas regiões de São 

Paulo. Até então não havia um PGQ implantado e os testes de desempenho dos equipamentos 

eram efetuados esporadicamente ou sob a demanda do usuário. Em 2008 foram efetuados os 

testes nos equipamentos convencionais (60 fixos e 50 móveis) e 71 processadoras, segundo o 

Guia de Procedimentos em Radiodiagnóstico Médico: Desempenho de Equipamentos e 

Segurança. 

 

A coleta dos dados foi obtida utilizando procedimentos técnicos amparados pelo guia de 

procedimentos para verificação de desempenho dos equipamentos. As visitas foram 

agendadas e planejadas com antecedência sem prejudicar a qualidade do atendimento à 

população. 

  

Além da verificação do desempenho dos equipamentos foram avaliadas as condições de 

processamento das imagens. Foram avaliadas ainda as condições de proteção radiológica por 

meio do levantamento radiométrico e verificação da fuga de radiação.  

 

Os equipamentos foram classificados em equipamentos danificados, em manutenção e 

operantes. Foram identificados os que apresentavam problemas técnicos de diversos tipos por 

meio dos testes de desempenho. 

 

Os resultados obtidos nos testes de verificação do desempenho dos equipamentos 

radiológicos fixos realizados em 2008 foram comparados com os resultados dos testes 

efetuados em 2012 somente nas unidades nas quais a prestação de serviço de gestão esta 

contratada e vem sendo mantida. Os parâmetros de qualidade avaliados foram: sistema de 

colimação e alinhamento do feixe central do feixe de raios X, exatidão e reprodutibilidade da 

tensão do tubo, reprodutibilidade e linearidade da taxa de kerma no ar, rendimento do tubo de 

raios X, exatidão e reprodutibilidade do tempo de exposição, camada semi-redutora, ponto 

focal, dose de entrada na pele e alinhamento da grade. 
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Durante os testes de verificação do desempenho foi possível estimar as doses de radiação em 

exames de rotina com base nas informações da equipe técnica com relação aos parâmetros 

ajustados para a obtenção da imagem. Para tal foram utilizados os valores de rendimento dos 

equipamentos medidos e estimados a Dose de Entrada na Pele – DEP do paciente segundo o 

protocolo do guia de procedimentos. Foram comparados estes dados com os resultados do 

PGQ que vem se desenvolvendo atualmente nas unidades assistenciais do município sob 

gestão da FIDI. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

 

Em 2008, os dos níveis de radiação das instalações radiológicas foram determinados a partir 

das medidas efetuadas nas áreas circuvizinhas com base na carga de trabalho, parâmetros 

técnicos operacionais considerando o tipo de ocupação dessas áreas. Em nenhuma das 

unidades assistenciais foi detectada não conformidade com limites de dose para indivíduos do 

publico, bem como para indivíduos ocupacionalmente expostos. Os resultados em relação à 

radiometria do tubo de raios X foram satisfatórios demonstrando conformidade da blindagem 

dos cabeçotes dos equipamentos. Nesta ocasião a maioria das unidades não apresentava as 

sinalizações de área e nem vestimentas plumbíferas suficientes. Estes itens atualmente 

encontram-se em conformidade com os requeridos na legislação. 

 

Em 2008, os equipamentos fixos apresentavam 45 % dos valores de DEP superiores ao valor 

desejável.    

 

Em 2012, as condições das instalações das câmaras escuras, bem como as condições de 

processamento foram incluídas ao programa de manutenção preventiva e corretiva e estão 

quase que na totalidade em conformidade com as normas.  
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A Fig. 1 apresenta o porcentual médio mensal de exames no ano de 2012 em todas as 

modalidades de diagnóstico por imagem. Esses números correspondem aos exames 

realizados nas unidades da rede municipal onde a FIDI é gestora do departamento de 

radiologia.  

   

  

 

 
Figura 1. A produção de raios X de modo convencional é predominante comparado com 

outras modalidades de equipamentos para diagnóstico por imagem, representando para 

FIDI 71 % do total de exames realizados mensalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

A Fig. 2 apresenta uma estimativa mensal do número de exames realizados durante o ano de 

2012 em equipamentos de raios X convencionais. As unidades assistências da rede municipal 

de responsabilidade FIDI foram separadas por regiões.  

 

 

 

 
Figura 2. A concentração de maiores quantidades de exames radiológicos realizados na 

rede municipal de São Paulo onde a FIDI é gestora do serviço são os Hospitais. A região 

sudeste apresenta aproximadamente 37 %, região leste 25 % e com 16 % a região sul.   

 

 

A Tabela 1 apresenta a comparação do estado operacional dos equipamentos radiológicos 

operantes em 2008 e 2012, enquanto a tabela 2 apresenta dados relativos a insumos, entre 

outros. 

 

Tabela 1. Apresenta o estado operacional dos equipamentos radiológicos  

        EQUIPAMENTOS SITUAÇÃO 

Danificados em 2008 
12 % dos raios X (fixos e móveis) 
28 % das processadoras 

Operantes em 2008 
110 (60 fixos) 
71 processadoras 

Operantes em 2012 
91 (fixos e móveis) 
31 processadoras 

Manutenção em 2012 
3,4 % raios X (fixo e móvel) 
Manutenção corretiva 

 

 

Região Leste 
 
Região Oeste 
 
Região Sudeste 
 
Região Sul 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

Tabela 2. Apresenta dados comparativos referentes a insumos, a equipamentos 

radiológicos e de proteção individual relevante ao PGQ implantado após 2008. 

 BASE DE DADOS SITUAÇÃO EM 2008 SITUAÇÃO EM 2012 

écran-filme Kodak-Fotomed Konex (padronizado) 

Marca dos Químicos (revelador; fixador) Diferentes Fabricantes Agfa (padronizado) 

Preparação dos Químicos Sem padronização Padronizada 

Data Fabricação dos Equipamentos raios X Superior a 10 anos 2 a 3 anos 

Serviço de manutenção preventiva/corretiva Inexistente Mensal ou sob demanda 

Frequência dos testes de Controle de Qualidade Esporádica Conforme Portaria 453/98 

Registro das técnicas operacionais de exames Inexistente Padronizado 

EPI (avental plumbífero, protetor tireóide, óculos) Insuficientes Suficientes e padronizados 

 

 

 

A Fig. 3 apresenta os valores de dose de entrada na pele (DEP) obtidos em 2008 e 2012. A 

linha contínua vermelha representa os valores de referencia de dose estabelecidos na 

legislação.  
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Figura 3. Valores medidos de DEP entre 2008 e 2012. 
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A tabela 3 apresenta os resultados de desempenho dos equipamentos avaliados em 2008 

comparado aos resultados atuais obtidos nestes mesmos equipamentos. 

 

Tabela 3. Resultados de desempenho dos 30 equipamentos radiológicos fixos das           

unidades nas quais a prestação de serviço esta sendo mantida desde 2008. 

UNIDADES EQUIPAMENTO FIXO 
ITENS VERIFICADOS 

A
 

EM 2008 
ITENS VERIFICADOS 

A
 

EM 2012 

A 3 Não Conforme 
1, 3, 4

 Em Conformidade 

B 3 Não Conforme 
2, 8

 Em Conformidade 

C 1 Não Conforme 
6
 Em Conformidade 

D 2 Não Conforme 
2, 3, 4, 6

 Em Conformidade 

E 2 Não Conforme 
3, 4, 6

 Em Conformidade 

F 1 Não Conforme 
4
 Em Conformidade 

G 1 Não Conforme 
1, 2, 6, 8 

 Em Conformidade 

H 1 Não Conforme 
1, 5, 6, 8, 9

 Em Conformidade 

I 1 Não Conforme 
1
 Em Conformidade 

J 1 Não Conforme 
4, 9

 Em Conformidade 

K 1 Não Conforme 
1, 2, 3, 6

 Em Conformidade 

L 1 Não Conforme 
2, 4

 Em Conformidade 

M 1 Não Conforme 
3, 4, 5, 6

 Em Conformidade 

N 1 Não Conforme 
1
 Em Conformidade 

O 1 Não Conforme 
1, 3, 6, 8

 Em Conformidade 

P 2 Não Conforme 
8
 Não Conforme 

9
 

Q 2 Não Conforme 
1, 3, 6, 8

 Não Conforme 
9
 

R 1 Não Conforme 
1, 3, 6, 8

 Em Conformidade 

S 1 Não Conforme 
1, 3, 6, 8

 Em Conformidade 

T 2 Não Conforme 
1, 3, 4

 Não Conforme 
1
 

U 1 Não Conforme 
1, 3, 4, 6, 8

 Em Conformidade 

(A): Itens verificados através dos testes de desempenho realizados nos equipamentos radiológicos, baseados 
 no Guia de Procedimentos em Radiodiagnóstico Médico: Desempenho de Equipamentos e Segurança. 
 
Itens:        (1): Sistema de colimação e alinhamento do feixe; 

(2): Exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo; 

(3): Reprodutibilidade e linearidade da taxa de kerma no ar; 

(4): Rendimento do tubo de raios X; 

(5): Exatidão e reprodutibilidade do tempo de exposição; 

(6): Camada semi-redutora; 

(7): Avaliação do tamanho do ponto focal; 

(8): Dose de entrada na pele e alinhamento da grade – DEP; 

(9): Alinhamento da grade 
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A tabela 4 apresenta os dados de distribuição da DEP estimada a partir dos testes de 

desempenho dos equipamentos radiológicos. 

 

Tabela 4. Doses na entrada da pele (DEP) estimadas a partir dos testes de 

desempenho dos equipamentos radiológicos fixos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AP: Projeção antero-posterior 

LAT: Projeção lateral 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

 

A radiologia diagnóstica vem evoluindo rapidamente, incorporando novas tecnologias em 

diagnóstico por imagem, porem a radiologia convencional com processamento úmido é ainda 

uma realidade nos serviços da rede municipal. Atualmente a FIDI efetua a gestão em  50 % 

das unidades da rede comparadas com 2008 e distribuídas nas diversas regiões de São Paulo. 

 

A gestão se diferencia pela expressiva quantidade de atendimentos em diferentes centros e 

pela preocupação da não interrupção assistencial. Para tal a FIDI em conjunto com a SMS de 

São Paulo vem realizando substituições de equipamentos radiológicos, manutenção, 

adequações e reformas estruturais, instalação de barreiras e visores plumbíferos etc. 

Atualmente foram padronizadas as sinalizações de área, conforme legislação vigente. 

 

É importante a criação de um modelo de gestão da qualidade [8] focado no PGQ, de modo a 

identificar procedimentos que interferem diretamente na qualidade da imagem radiográfica. 

A gestão da qualidade deve ser clara e adequada a cada serviço, de modo a estabelecer o 

desenvolvimento de uma nova cultura de boas práticas em proteção radiológica.  

  

O Departamento de Física da FIDI vem implementando através de uma norma interna a 

normatização do uso dos Equipamentos de Proteção a Radiação Ionizante de Uso Individual 

(EPRI) com o principal objetivo de estabelecer critérios de avaliação, aprovação, aquisição, 

armazenamento, entrega, utilização e conservação dos EPRI. 

 

Projeção 

 

3° Quartil 

mGy 

Mediana 

mGy 

Média 

         mGy 

2008 

Abdômen 5,17  3,03   3,28 

Coluna AP 5,38   3,16   4,24 

Coluna LAT 15,76   8,94   11,61 

Tórax LAT 1,14   0,66   0,79 

Tórax PA 0,36   0,21   0,25 

2012 

Abdômen 2,34   1,74   2,03 

Coluna AP 3,42   2,07   2,64 

Coluna LAT 9,58   7,95   7,77 

Tórax LAT 0,57   0,46   0,50 

     Tórax PA 0,19   0,12   0,18 
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Um dos requisitos do PGQ é a implantação do programa de manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos que passou a existir a partir de 2009. Este colaborou para a 

redução da dose de entrada na pele do paciente explicada pela implementação sistemática do 

PGQ, troca de equipamentos, padronização das técnicas operacionais dos exames, educação 

continuada, entre outros.     

 

A educação continuada contribui com a manutenção de uma operação técnica de qualidade na 

realização dos procedimentos radiológicos. A associação ao programa de qualidade e 

manutenção preventiva/corretiva permite uma constante reavaliação da qualidade do serviço 

prestado. 

 

 

5. CONCLUSOES 

 

 

A substituição de grande parte dos equipamentos radiológicos, a implantação do programa de 

verificação de desempenho das processadoras e dos equipamentos associado ao de 

manutenção preventiva/corretiva evidenciou uma melhora substancial das condições de 

desempenho destes equipamentos. 
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