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RESUMO 

Segundo a Portaria 453, todos os estabelecimentos que utilizam radiação ionizante precisam passar por um 
Programa de Garantia da Qualidade - PGQ para assegurar a minimização dos riscos e a maximização dos 
benefícios da utilização dos raios X. O objetivo deste trabalho propõe a avaliação do Sistema de colimação, 
bem como, o alinhamento do feixe de radiação de equipamentos de raios X médico em serviços de radiologia da 
cidade de Recife. Para a realização dos testes, foram adotados os procedimentos segundo os protocolos 
nacionais dos Testes de Controle de Qualidade - TCQs e o manual de radiodiagnóstico médico. Os 
instrumentais utilizados para verificação do alinhamento do raio central foram um cilindro de acrílico com 
esferas de aço de 0,8 mm de diâmetro, situadas na base superior e inferior separadas por uma distância de 15 
cm, um chassi carregado com filme, trena e nível de bolha. Já, para a realização do teste de colimação, foi 
utilizado um dispositivo constituído de uma placa com marcações radiopacas metálicas, com dois eixos 
ortogonais em escalas de 0,5 cm e dois círculos concêntricos. Ambos os testes puderam ser realizados 
simultaneamente por um único acionamento de cada máquina e a partir das imagens reveladas, foram realizadas 
as avaliações relativas ao estado de cada equipamento. Os resultados mostram que os aparelhos avaliados estão 
em boas condições para o radiodiagnóstico, com relação tanto ao campo de radiação a ser exposto como 
também à qualidade da imagem para um diagnóstico mais preciso, o que garante a proteção radiológica 
individual. 

1. INTRODUÇÃO 

A Portaria 453 (BRASIL, 1998) da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, 
obriga todos os estabelecimentos que utilizam radiação ionizante a passarem por um 
Programa de Garantia da Qualidade - PGQ. Estes programas devem realizar avaliações 
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específicas não apenas dos equipamentos envolvidos na produção da imagem radiográfica, 
como também dos aspectos relacionados à Proteção Radiológica, garantindo a minimização 
dos riscos e a maximização dos benefícios da utilização dos raios X. 

Na prática, o programa de garantia da qualidade em radiodiagnóstico constitui-se da 
monitoração sistemática e continuada de equipamentos e procedimentos, tornando possível 
identificar e avaliar qualquer elemento no processo de geração das imagens que possa 
comprometer a qualidade radiológica. 

Em relação aos equipamentos geradores de raios X, o controle de qualidade consiste em um 
conjunto de testes de constância aplicado para verificar a manutenção das características 
técnicas e os requisitos de desempenho dos equipamentos, a fim de que seja garantida as 
condições adequadas de funcionamento, satisfazendo requisitos pré-estabelecidos de 
qualidade. 

Aparelhos de raios X novos também devem ser submetidos ao controle de qualidade para a 
aceitação do equipamento, enquanto que os aparelhos usados devem fazê-lo periodicamente, 
conforme a frequência definida pela Portaria 453. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Funcionamento do equipamento de raios-X 

Todo equipamento para a produção de raios X é constituído basicamente de: 
• Ampola ou tubo de raios X - que se encontra dentro do cabeçote e onde são 

produzidos os raios X, conforme apresentado na Figura la. 

• Fonte de alta voltagem - que tem a finalidade de fornecer a alta tensão para o 
funcionamento da ampola. 

• Painel de controle - onde é realizado o controle da produção da radiação. 

(a) (b) (c) 
Figura 1: Esquema do cabeçote do equipamento de raios X (la); Geração da imagem 
radiográfica (lb e c) 
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Conforme apresentado na Figura la, o mecanismo formado pela lâmpada e o espelho, dentro 
do cabeçote da ampola, permite a demarcação do campo de radiação, ou seja, a área que será 
atingida pelos raios X. Essa marcação é de fundamental importância, porque, caso não haja 
coincidência entre o campo de luz e o campo de radiação, o procedimento produzirá dose 
desnecessária em região do corpo do paciente que não está submetida à investigação 
diagnóstica. 

Para a obtenção da imagem radiográfica, os raios X atravessam o corpo do paciente e sofrem 
diferentes atenuações produzindo diferentes tons de cinza no filme radiográfico que se 
encontra dentro do chassi, Figuras lb e c. 

Conforme apresentado na Figura 2, a ampola é composta por um tubo de vidro resistente a 
altas temperaturas, vedado, cujo interior é realizado vácuo. Nas suas extremidades são 
posicionados o catodo e o anodo, regiões que recebem polarização negativa e positiva 
respectivamente. No catodo existe o filamento, como fonte emissora de elétrons e, no anodo, 
existe o alvo, que é o local onde os elétrons colidem para produzir os raios X. 

A região do alvo onde os elétrons se chocam é chamada de ponto focal, que está relacionado 
com a intensidade de raios X gerados e com a qualidade da imagem. 

Figura 2: Ampola de raios X 

Desta forma, para que a geração dos raios X ocorra é necessário que o filamento esteja 
aquecido e que seja aplicada uma alta tensão entre o catodo e o anodo (BUSHONG, 1988). 
Com o aquecimento do filamento, os elétrons são liberados e, devido à diferença de 
potencial, são arrastados em direção ao alvo. Quando se chocam com o alvo, 99% da energia 
cinética total dos elétrons é convertida em calor e, apenas 1% é convertida em raios X. Se 
considerarmos, por exemplo, uma alta tensão de 100 kVp, pois a 60 kVp esse número muda 
para apenas 0,5 %. 

Na Figura 3, a seguir, é apresentado um esquema da emissão da radiação pela ampola. 
Conforme pode ser observado, a porção central do feixe de raios X, conhecida como raio 
central, é projetada numa direção perpendicular à ampola, enquanto os demais fótons 
emitidos sofrem variação na direção e na intensidade em relação ao raio central. Essa 
variação lateral da intensidade do feixe de raios X, na qual a radiação é menos intensa na 
direção do anodo, é conhecida como efeito Hell (BUSHONG, 1998) e afeta bastante a 
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qualidade da imagem, sobretudo, quando há a necessidade da aplicação de grandes campos 
de radiação. 

75 80 90 100 105 110120 
% de intensidade do feixe 

Figura 3: Esquema do feixe de raios-X emitido pela ampola. 

2.2 Testes de controle de qualidade dos equipamentos de Raios-X 

Como foi mencionado anteriormente, a Portaria 453 determina a necessidade da 
implementação de um programa de garantia de qualidade (PGQ) nos serviços de radiologia. 
Os testes destinados aos equipamentos de raios X médico são: 

i. teste de valores representativos de dose dada aos pacientes em radiografia realizada 
no serviço, 

ii. teste de exatidão do indicador de tensão do tubo (kVp), 

iii. teste de exatidão do tempo de exposição quando aplicável, 

iv. teste de alinhamento do raio central do feixe de raios X, 

v. teste do rendimento do tubo, 

vi. teste de linearidade da taxa de kerma no ar com o mAs, teste da reprodutibilidade da 
taxa de kerma no ar, 

vii. teste da reprodutibilidade do sistema automático de exposição, 

viii. teste do tamanho do ponto focal, 

ix. teste de exatidão do sistema de colimação e 

x. teste de alinhamento de grade. (ROS, 2000) 

Para o presente estudo, o Laboratório de Dosimetria Numérica (LDN) e o Laboratório de 
Raios X do curso de radiologia do IFPE, disponibilizou os instrumentos de pesquisa 
necessários para a realização dos testes de exatidão do sistema de colimação e de 
alinhamento do raio central dofeixe de raios X, que segundo a Portaria 453 do Ministério da 
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Saúde, devem ser realizados semestral e anualmente, respectivamente. Por serem simples e 
de fácil execução, os testes possibilitaram a realização de uma importante avaliação dos 
equipamentos quanto à colimação da radiação nas áreas de interesse no paciente e a distorção 
da imagem radiográfica, permitindo a diminuição do risco decorrente de exposições à 
radiação, a minimização da dose no paciente e no trabalhador, a otimização dos custos, a 
rejeição de filmes, o desgaste dos equipamentos e uma melhor qualidade no padrão da 
imagem radiográfica, o que contribui para um correto diagnóstico. (ROS, 2000) 

a) Teste de exatidão do sistema de colimação 

Visa a averiguar se o campo luminoso do equipamento de raios X coincide com o campo de 
radiação delimitado pelo colimador do equipamento, evitando, dessa maneira, que os raios X 
atinjam áreas desnecessárias no corpo do paciente no momento do exame radiológico. Nesse 
procedimento, calcula-se a maior distância entre as bordas do campo luminoso e do campo de 
radiação. Quanto maior a coincidência do campo de raios X sobre a imagem do campo de luz, 
melhor será o alinhamento. De acordo com a Portaria 453, a diferença entre as bordas do 
campo de radiação e as bordas do campo luminoso não deve ultrapassar 2% da distância 
foco-filme. (BACELAR et al, 1998) 
Uma pesquisa foi feita em alguns hospitais universitários e públicos do estado do Rio de 
Janeiro fazendo o uso deste teste, para demonstrar sua importância tanto para o hospital 
quanto para o paciente. Avaliaram 29 tubos de raios X em sete diferentes setores de 
radiodiagnóstico e observou-se que 30% dos equipamentos obtiveram resultados fora dos 
parâmetros aceitáveis pelo PGQ em coincidência de campos. (SILVA, 2004) 

No estado da Paraíba, no ano de 2008, 121 equipamentos de raios X médico pertencentes a 
87 serviços de radiologia de rede pública, privada e filantrópica foram submetidos ao mesmo 
teste. Destes, em torno de 39 apresentaram uma diferença entre o campo luminoso e o campo 
de radiação maior que as medidas toleráveis pela Portaria 453. Dando continuidade a esta 
pesquisa, no ano de 2009, foi realizado o mesmo procedimento com 117 equipamentos para 
resultados comparativos de uma representação da situação geral dos aparelhos de raios X 
médico no estado da Paraíba, e dentre estes, foram observados que por volta de 23 não se 
mostraram com parâmetros aceitáveis na repercussão desta avaliação, sendo a maioria 
pertencentes ao setor privado. (MENDES, 2011) 

b) Teste de alinhamento do raio central do feixe de raios X 

Visa avaliar se essa porção do feixe está perpendicular ao plano do sistema receptor de 
imagem, evitando, portanto, a distorção da imagem radiográfica. Segundo a Portaria 453, a 
inclinação do raio central não deve exceder 3% da distância foco-filme. Caso isso aconteça, a 
perpendicularidade do raio central deverá ser corrigida. (NETTO, 2013) 

Resultados de estudos feitos em alguns hospitais universitários e públicos do estado do Rio 
de Janeiro utilizando a execução deste teste mostraram que de 29 equipamentos submetidos a 
esta avaliação, 18% não obtiveram resultados satisfatórios no alinhamento do feixe central, 
ultrapassando 3% da distância foco-filme. (SILVA, 2004) 

O mesmo teste foi realizado no estado da Paraíba, no ano de 2008, com 121 equipamentos de 
raios X médico pertencentes a 87 serviços de radiologia de rede pública, privada e 
filantrópica, dos quais por volta de 39 apresentaram problemas com relação ao alinhamento 
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do raio central, que não estava dentro dos parâmetros aceitáveis pela Portaria 453. No ano 
seguinte, 117 aparelhos do mesmo estado foram investigados quanto a perpendicularidade da 
porção central do feixe de raios X, no entanto, um número em torno de 23 equipamentos 
foramtidos como reprovados. (MENDES, 2011). 

3. OBJETIVO 

O presente trabalho tem por objetivo, considerando a necessidade de constante avaliação dos 
equipamentos de radiodiagnóstico e o fato desse tema ser parte integrante das atribuições do 
tecnólogo em radiologia, desenvolver as competências do tecnólogo em radiologia, por meio 
da aplicação de testes de controle de qualidade, no que diz respeito à avaliação da 
coincidência entre o campo luminoso e o campo de radiação e do alinhamento do feixe de 
radiação dos equipamentos de raios X médico, em serviços de radiologia da cidade de Recife. 

4. METODOLOGIA 

No presente estudo, foram realizados os testes de sistema de colimação e verificação do 
alinhamento do raio central do feixe de raios X em 5 equipamentos de raios X convencional 
(equipamento A, B, C, D e E), sendo 4 de um setor de radiodiagnóstico em um serviço 
público e 1 de um serviço privado, ambos localizados em Recife. 

Para tanto, foram adotados os procedimentos de acordo com os protocolos nacionais dos 
Testes de Controle de Qualidade - TCQs (BRASIL, 1998) e o Manual de Radiodiagnóstico 
Médico. (BACELAR, 1998) Os instrumentais utilizados nos testes de verificação do 
alinhamento do raio central do feixe de raios X foram um cilindro de acrílico com esferas de 
aço, com diâmetro de 0,8 mm, situadas na base superior e inferior e separadas por uma 
distância de 15 cm, conforme apresentado na Figura 4, um chassi (24 x 30) carregado com 
filme, trena e nível de bolha. 

Figura 4: Cilindro de acrílico utilizado para verificação do alinhamento do raio central 
do feixe de raios X 
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Já, para a realização dos testes de tamanho de campo, foi utilizado um dispositivo 
constituído de uma placa com marcações radiopacas metálicas, como as utilizadas para 
montagem de circuito impresso, com dois eixos ortogonais em escalas de 0,5 cm e dois 
círculos concêntricos, conforme apresentado na Figura 5. 

Figura 5: Placa com marcações radiopacas utilizadas para teste de sistema de colimação 
de aparelhos de raios X 

Para uma melhor praticidade, economia de filme radiográfico, beneficio de tempo e menor 
exposição, ambos os testes puderam ser realizados simultaneamente a partir de um único 
acionamento de cada equipamento de raios X. Desta forma, o dispositivo de alinhamento de 
feixe foi posicionado no centro da placa utilizada no teste de colimador, conforme a Figura 
6a. Foi colocado na superficie da mesa um chassi 24 x 30 carregado com filme e, sobre este, 
o dispositivo para o teste de tamanho de campo juntamente com o cilindro, de modo que 
ficassem na posição perpendicular ao feixe de raios X como apresentado na Figura 6b e c. 
Em seguida, após ajustar a distância foco-filme para 1 m, foi realizado o ajuste das bordas do 
campo de luz para que coincidisse com o desenho retangular da placa, através do colimador 
do equipamento de raios X. 
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(a) 

(b) (c) 
Figura 6: Cilindro de acrílico posicionado no centro da placa para realização do teste de 

sistema de colimação e alinhamento de feixe simultaneamente (6a); Arranjo 
experimental (6b e c) 

Com esse arranjo experimental, o conjunto formado pela placa e pelo cilindro foi exposto à 
radiação emitida por cada equipamento de raios X, sendo utilizado, para cada equipamento, 
um potencial de 40 kVp e um fator corrente x tempo de 3 mAs. A partir das imagens 
reveladas, foram realizadas as avaliações relativas ao estado de cada equipamento. 

Para a obtenção da angulação do desvio do raio central, foi necessária a relação entre a 
distância entre as esferas da base superior e inferior do cilindro na imagem radiográfica e a 
altura do cilindro, e então foi possível a execução do cálculo para a exatidão deste valor. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As imagens radiográficas do cilindro junto com a placa obtidas de acordo com os 
procedimentos descritos na metodologia nos 5 equipamentos de raios-X (A, B, C, D e E) 
investigados são apresentadas nas Figuras 7, 8, 9, 10 e 11, respectivamente. 

O resultado obtido com o equipamento A é apresentado na figura 7. Conforme pode ser 
observado na Figura 7a, a seta 1 indica o retângulo metálico onde foi posicionado o campo 
luminoso. A seta 2 mostra, através do grau de escurecimento do filme, que a parte do filme 
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afetada pela radiação ultrapassa os limites do campo luminoso, delimitado pelo retângulo 
metálico. Neste caso, a diferença máxima foi de 1,0 cm. 

O resultado relativo ao alinhamento do feixe é apresentado na Figura 7b. Para determinar o 
grau de inclinação do eixo central do feixe em relação plano perpendicular à mesa do 
equipamento, verifica-se a localização da imagem da esfera do topo do cilindro, indicada pela 
seta 1 da figura 7b. Se a imagem da esfera superior estiver dentro do primeiro círculo, a 
inclinação é menor que 1,5° e se estiver entre o primeiro e o segundo círculo, a inclinação 
encontra-se entre 1,5 e 3o, resultado obtido de cálculo trigonométrico usando a distância entre 
a localização da esfera superior e inferior e a altura do cilindro. 

(a) (b) 
Figura 7 (a e b): Radiografia gerada pelos testes de exatidão do sistema de colimação e 

perpendicularidade do raio central no equipamento A. 

Os resultados obtidos com os demais equipamentos são apresentados nas imagens das Figuras 
8, 9, 10 e 11. A partir dessas imagens, foram analisados os parâmetros de alinhamento e 
colimação do feixe, seguindo os critérios descritos anteriormente. Os resultados relativos aos 
5 equipamentos são relacionados na Tabela 1. 

(a) (b) 
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Figura 8 (a e b): Radiografia gerada pelos testes de exatidão do sistema de colimação e 
perpendicularidade do raio central no equipamento B 

(a) (b) 
Figura 9 (a e b): Radiografia gerada pelos testes de exatidão do sistema de colimação e 

perpendicularidade do raio central no equipamento C 

(a) (b) 
Figura 10 (a e b): Radiografia gerada pelos testes de exatidão do sistema de colimação e 

perpendicularidade do raio central no equipamento D 
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(a) (b) 
Figura 11 (a e b): Radiografia gerada pelos testes de exatidão do sistema de colimação e 

perpendicularidade do raio central no equipamento £ 

Tabela 1: Resultados dos testes de exatidão do sistema de colimação e 
perpendicularidade do raio central dos cinco aparelhos avaliados de forma relacionada. 

Equipamento 

A 

B 

C 

D 

E 

Distancia máxima 
entre o campo 

luminoso e campo 
de radiação 

1,0 cm 

0,8 cm 

1,1 cm 

1,0 cm 

1,0 cm 

Posicionamento da 
esfera superior 

dentro do cilindro 

Dentro do primeiro 
círculo 
Dentro do primeiro 
círculo 
Dentro do primeiro 
círculo 
Dentro do primeiro 
círculo 
Dentro do primeiro 
círculo 

Angulo de desvio 
do raio central 

1,14° 

0,34° 

1,14° 

1,14° 

0.76° 

Conforme apresentado nas imagens radiográficas e na Tabela 1, para os 5 equipamentos 
investigados, a diferença entre o campo luminoso e o campo de radiação é inferior ou igual 
1,1 cm, representando menos que 2% da distância foco-filme, que é o valor máximo para esse 
parâmetro aceitável, de acordo com Portaria 453. 

Em relação ao alinhamento do feixe, observa-se nas imagens radiográficas obtidas que os 5 
equipamentos apresentaram resultados similares, ou seja, a imagem da esfera superior do 
cilindro posiciona-se dentro do primeiro círculo, indicando que o desvio do feixe 
correspondente ao raio central é inferior a 1,5°, resultado em concordância com a Portaria 
453, que orienta que esse desvio seja inferior a 3° para uma distância foco-filme de 1 metro. 
Na imagem da Figura 8b, nota-se ainda que, para o equipamento B, o raio central encontra-se 
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praticamente alinhado, por causa da coincidência entre as posições da esfera superior e 
inferior do cilindro. 

Assim sendo, os resultados alcançados por meio deste trabalho mostram que os aparelhos 
submetidos à avaliação, 4 de um serviço público e 1 de um hospital particular, estão em boas 
condições para o radiodiagnóstico de pacientes, com relação tanto ao campo de radiação a ser 
exposto como também à qualidade da imagem para um diagnóstico mais preciso, o que 
garante a proteção radiológica individual. 

6. CONCLUSAO 

A fim de obter um bom desempenho do equipamento de raio X, atividades como o teste da 
exatidão do sistema de colimação e perpendicularidade do raio central são de extrema 
importância, assim como os demais testes indicados pela portaria 453, para produção de 
imagens de boa qualidade que permitam diagnóstico correto, com redução da dose dada ao 
paciente e acompanhantes expostos à radiação, como também a diminuição dos custos para o 
serviço, decorrentes da repetição de exames. Essas atividades além de serem relacionadas às 
atribuições do tecnólogo em radiologia, sendo, portanto, uma ótima oportunidade para o 
estudante do curso de radiologia desenvolver efetivamente suas competências, permitiu 
também a obtenção de um diagnóstico relativo ao estado de funcionamento de aparelhos de 
raios X de serviços público e privado da cidade do Recife, que de acordo com os resultados 
alcançados, mostram a conformidade com as recomendações da Portaria 453 do Ministério da 
Saúde relacionadas às avaliações realizadas. 
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