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RESUMO 

Esta monografia estudou as caracteristicas das imagens radiográficas de tórax e a dose 

de radiação para 3 protocolos de técnicas radiográficas. O protocolo I, representa a técnica 

utilizada pela maioria dos serviços de radiologia do país, representada pelos parâmetros: 81 

kV, grade anti-difusora e distância de 2,00 metros entre o tubo de raios X e o filme 

radiográfico. O protocolo 2 utiliza os mesmos parâmetros porém, sem o uso da grade anti

difusora. O protocolo 3, utiliza 133 kV, distância de 3,50 metros entre o tubo de raios X e o 

filme radiográfico e também sem grade anti-difusora. Nos protocolos 2 e 3, foi utilizado um 

espaçamento de ar de 30 cm entre o paciente e o filme radiográfico. As radiografias de tórax 

que serviram para este estudo foram realizadas em dois estabelecimentos. As radiografias com j 
o protocolo 1 foram realizadas na Instituição I para uma amostra de 50 pacientes do sexo 

masculino. I Jma outra amostra de 50 pacientes do sexo masculino foi radiografada duas vezes 

na Instituição 11, uma vez com os procedimentos do protocolo 2 e outra com o 3. Ao final das 

exposições dos pacientes, foram obtidas 150 radiografias de tórax que foram analisadas por 

3 radiologistas especializados neste tipo de exame. Eles realizaram as avaliações tendo como 

base a visibilização de marcas anatômicas de interesse, que servem como indicadores da 

qualidade da imagem radiográfica. Para cada uma das radiografias obtidas foi medido o valor 

da dose de radiação no centro do campo de raios X, na pele do paciente. Neste trabalho foi 

construido um simulador fisico de tórax, contendo objetos de teste, capaz de avaliar 

quantitativamente a qualidade da imagem. O simulador foi radiografado com os 3 protocolos 

de técnicas radiográficas estudados.Os resultados deste estudo mostram com clareza que o 

protocolo 3 apresenta o valor médio da dose na pele do paciente cerca de 2 vezes menor do 

que o protocolo 2 e cerca de 3 vezes menor do que no protocolo I. Em relação à qualidade da 

imagem radiográfica do tórax, ficou estatisticamente comprovado que, também, o protocolo 

3 é melhor do que o protocolo 2, que por sua vez é melhor que o protocolo L Com a melhoria 

da qualidade da imagem e a redução da dose em cerca de 3 vezes, este trabalho apresenta uma 

perspectiva de se utilizar a técnica de 133 kV, sem grade anti-difusora e distância de 3,50 

metros entre o tubo de raios X e o filme radiográfico como uma alternativa às técnicas 

radiográficas atualmente empregadas no nosso meio. 
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ABSTRACT 

Image quality and radiation dose at skin entrance in chest radiot,rraphy were studied 

for three exposure protocols, denoted as 1, 2 and 3. Protocol I represents the most used 

technique in radíology services in our country. This technique consists of the following 

parameters: 81 kV tube voltage, anti-scatter grid and 2 m focus-film distance. Protocol2 uses 

the same parameters ofthe Protocol 1, without grid. Protocol 3 uses I 33kV without grid and 

3,5 m focus-film distance. In Protocols 2 and 3 a 30 em air gap was used between patíent and 

filmo Two samples of 50 patients were radiographed in two different facilities, herein denoted 

I and lI. Protocoll was used in facility I to radiograph the first patient sample, and Protocols 

2 and 3 were used in facility II to radiograph the second patient sample. Three experts in chest 

radiology evaluated the obtained chest images according anatomical quality criteria for this 

examination. For each patient exposure the radiation dose at skin entrance was measured. In 

this work, a chest phantom, containing test objects to evaluate quantitative1y image qualitiy, 

was made. The phantom was radiographed with the three protocols herein investigated. 

Results ofthis study showed c1early that Protocol3 presents an average dose at skin entrance 

about halfthan Protocol2 and about one third ofProtocol I. In regard to chest radiographic 

images and radiation dose, it was statistically demonstrated that the Protocol 3 is better than 

Protocols 1 and 2, with the improvement ofthe image quality and patient dose redl.lction in 

arder of 3 times. This work also discusses the perspective of using optimized exposure 

technique proposed by Protocol 3 as an altemative techniql.le far chest radiographic 

examinatíons to those cl.lrrently used in our diagnostic radilogy facilities. 
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1. INTRODUÇÃO 

As infecções do trato respiratório são a principal causa de morte e de faltas ao 

trabalho em todo mundo l
. A prática do tabagismo e a poluição contribuem para o 

aumento das infecções respiratórias, com mais freqüência bronquites e pneumonias2
• 

Recentemente a tuberculose vem ressurgindo de forma preocupante, colocando o 

Brasil como o 6° país do mundo de maior incidência desta doença, e a incidência 

acumulada ultrapassa 100 mil por an03
• Em todo o mundo, a cada ano o câncer de 

pulmão atinge pelo menos 1 milhão de pessoas e mata cerca de 900 mil indivíduos, 

sendo atualmente a 18 causa de morte de pessoas do sexo masculino4
,5. No Brasil, a 

estimativa anual de novos casos de câncer de pulmão atinge o número de 19.600, e 

calcula-se que "erca de 13.000 brasileiros morrerão devido a essa neoplasia6
• 

De acordo com as estatísticas de saúde, o exame radiográfico de tórax é a 

ferramenta mais freqüente na prática médica, representando de 30% a 50% da 

totalidade dos estudos radiográficos realizados. Sua freqüência se deve ao grande 

número de doenças do tórax, como a tuberculose, a pneumonia, as doenças crônico 

degenerativas e as cardiopatias7
• A incidência radiológica em PA (póstero-anterior) 

é a mais freqüentemente usada neste tipo de exame, sendo uma rotina na avaliação 

radiológica do tórax, porque permite estudar a área cardíaca, vasos, circulação, hilos 

pulmonares, diafragma e mediastin08
• 

O exame radiográfico é um método confiável e de pouca complexidade 

técnica. Ele apresenta uma imagem cuja distribuição de tons de cinza está 

relacionada com as densidades das estruturas anatômicas de interesse, permitindo a 

visibilização dos tecidos ósseos e das partes moles . A diversidade das estruturas 

existentes no corpo humano, que são importantes para o diagnóstico radiológico, 

exigem requisitos de resolução e contraste a qualquer sistema de registro da 

imagem9
• No caso da radiografia de tórax, um dos maiores desafios é o grande 

intervalo de atenuação da radiação decorrente dos diversos tecidos existentes na 

região de interesse. Como exemplo, podemos citar os pulmões, que são quase 



í radiotransparentes, e o mediastino e coluna vertebral, bastante radiopacos. É de 

fundamental importância obter-se na imagem final uma distribuição de tons de cinza 

que corresponda aos detalhes anatômicos do paciente. As costelas precisam ter seus 

- limites bem definidos, porque podem obscurecer lesões em suas projeções. A escala 

de tons de cinza característica à radiografia depende, além das características 

anatômicas do paciente, da energia dos raios-X e das condições de operação do 

sistema de registro da imagem7
• 

Os sistemas de registro de imagem geralmente são descritos por parâmetros 

fisicos que caracterizam vários aspectos do seu desempenho. Elas incluem medidas 

de contraste da imagem entre diversos tecidos, de resolução espacial do sistema1o,1l 

e da quantidade e natureza do ruído da imagem. Uma medida de desempenho do 

sistema, baseada na qualidade da imagem para o propósito com que foi realizada, 

deverá incluir a avaliação de parâmetros fisicos e da visibilização das estruturas 

anatômicas de interesse em um fundo de imagem de tecidos superpostos. Esta última 

avaliação engloba a estimativa do grau de informação fornecida pelo sistema de 

imagem e da percepção desta informação pelo radiologista13
• 

Uma das responsabilidades do especialista em qualidade no radiodiagnóstico é 

solucionar os problemas decorrentes da utilização de sistemas radiográficos 

diagnósticos, defmindo os parâmetros ótimos de operação das diversas partes do 

sistema. O radiologista, por sua vez, avalia a qualidade da imagem. O uso de 

critérios anatômicos é uma maneira de se utilizar a avaliação do próprio radiologista 

e, portanto, tomar a análise da qualidade da imagem acessível e objetivaI2
. 

Tendo em vista que os Serviços de Radiologia têm uma alta freqüência de 

exames radiográficos de tórax por causa da abrangência deste tipo de investigação 

diagnóstica, este tipo de exame passa a ser um componente significativo dos seus 

orçamentosl5
• Ao mesmo tempo, técnicas inadequadas referentes aos parâmetros de 

operação do equipamento (como a alta tensão), o processamento, o posicionamento 

do paciente, bem como a sensibilidade do receptor de imagem, têm influência direta 

na qualidade da informação diagnóstica e na dose do paciente. 



> 

Ao longo do último século, a radiografia de tórax contribuiu 

consideravelmente para a saúde pública. Entretanto, neste período, seus métodos e 

equipamentos tiveram um avanço relativamente pequeno, ao contrário da 

mamografia, utilizada como o método de detecção precoce de câncer de mama, que 

tem desenvolvido equipamentos radiográficos aitamente especializados e imagens 

cada vez melhoresl5
• 

Recentemente, a Comunidade Européia estabeleceu diretrizes para radiografia 

convencional, visando à proteção dos pacientes e a otimização das doses de 

radiação, bem como prevenir o desgaste dos aparelhos ou sua manipulação 

incorreta, resultando em imagens insatisfatórias. Foram propostos critérios 

anatômicos para imagem, critérios para obtenção de detalhes importantes, critérios 

para dose de radiação para o paciente e a recomendação uma boa técnica 

radiográfica I2 • 

A partir do que foi abordado, este trabalho procurou realizar um estudo de 

otimização da qualidade das imagens e da dose no exame radiográfico de tórax. 

Com isto, pretende-se obter maior segurança na rotina deste tipo de exame, tanto no 

que se refere à proteção radiológica do paciente como na qualidade do diagnóstico 

médico. Este estudo foi desenvolvido do seguinte modo: 

No período de 23/02/2000 a 24/03/2000 foram recolhidas todas as radiografias 

rejeitadas no Serviço de Radiologia da Instituição I. Neste mesmo período, foi 

recolhida uma amostra de 50 radiografias de tórax de indivíduos do sexo masculino 

realizadas com o protocolo I de técnica radiográfica de rotina da Instituição I. Para 

cada uma das radiografias, foi medida a dose de radiação na entrada da pele em cada 

um dos indivíduos. 

A seguir, foram implantados os protocolos 2 e 3 de técnicas radiográficas 

otimizadas para o exame de tórax nas instalações da Instituição 11. Nesta etapa, foi 

confeccionado um simulador fisico para teste da qualidade da radiografia de tórax. 

O simulador foi radiografado com os 3 protocolos de técnicas radiográficas que 

estavam sendo estudadas. 



r , 

Foi selecionada uma amostra de 50 voluntários adultos do sexo masculino para a 

realização dos exames de tórax com as técnicas otimizadas e implantadas na 

Instituição lI. Cada um dos 50 indivíduos desta amostra foi radiografado com as 

duas técnicas otimizadas. Foi medida a dose de radiação na entrada da pele em cada 

um destes indivíduos. 

Os 3 conjuntos de 50 radiografias de tórax obtidos foram analisados por três 

radiologistas, de acordo com os critérios de qualidade propostos pela Comissão das 

Comunidades Européias para as radiografias de tórax. Foi realizada a análise das 

radiografias do simulador fisico e a análise estatística comparativa dos 3 protocolos 

de técnicas radiográficas de tórax, e os resultados foram interpretados, levando às 

conclusões do estudo .. 

2. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal a introdução de uma técnica 

otimizada para radiografia de tórax que apresentasse melhor qualidade para o 

diagnóstico e menor dose de radiação para o paciente, como uma alternativa às 

técnicas radiográficas atualmente empregadas no nosso meio. 

Um objetivo secundário foi a construção de um simulador fisico que servisse 

de referência para o estabelecimento de um padrão de qualidade para as imagens 

radiográficas de tórax. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

Em um trabalho recente, ,Mansson L.G. levantou o argumento que, quando 

uma nova técnica em imagem médica é introduzida no uso clínico em um hospital, 

isto freqüentemente é feito sem um conhecimento rigoroso dos beneficios e das 

dificuldades inerentes à esta nova técnica I 5. Ele apresentou a seguinte questão: 

como saber exatamente se um método baseado em uma tecnologia nova irá resultar 

em uma melhoria nos diagnósticos? A resposta~, quase sempre, complexa porque se 

por um lado, é muito fácil ficar impressionado com uma nova tecnologia, por outro, 

toma-se dificil determinar se esta nova tecnologia vale o dinheiro e o esforço que se 

tem para adquiri-Ia. Além disso, quando se tenta avaliar uma nova técnica de 

imagem, normalmente se faz isto tomando a técnica antiga como o padrão ouro. 

Em geral, quando se compara imagens de técnicas diferentes, simplesmente 

se estabelece a Imagem de preferência . Neste processo, quase sempre, se 

interrompe neste ponto o questionamento sobre a qualidade da imagem, não 

prosseguindo-se a investigação e correndo-se o risco de não se obter da nova técnica 

todas as vantagens que ela possui sobre a técnica antiga. Esta tomada de decisão 

sobre a qualidade tendo como base a simples preferência tem uma agravante que é o 

fato de que ela é puramente subjetiva e favorece, na maioria das vezes, as 

caracteristicas fotográficas da imagem em detrimento das informações ca ana~omia 

do paciente e dos achados patológicos. Uma imagem que, a primeira vista, parece 

melhor, quando analisada segundo critérios anatômicos e patológicos, acaba ror se 

mostrar de qualidade igualou inferior àquela com que está sendo comparada. 

Diversos autores tem mostrado em seus trabalhos que a avaliação da qualidade da 

imagem médica é uma tarefa mais complexa do que imaginam os profissionais da 

Radiologial5 
. 

Mansson L. G. 15 ainda questiona que, mesmo quando são realizadas 

comparações entre os diagnósticos das técnicas nova e antiga, qual seria o 
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diagnóstico correto e como poderia mostrado que a nova técnica tem realmente um 

melhor desempenho que a antiga? Também, pode ocorrer o fato de que novas 

técnicas podem apresentar imagens pouco familiares aos radiologistas. Esta situação 

deixa os radiologistas inseguros sobre os diagnósticos e, algumas vezes, desencoraja 

a utilização de novas técnicas radiográficas. E se a nova técnica mostra melhor a 

anatomia e/ou os detalhes patológicos quando comparada com a antiga? E se a nova 

técnica emprega uma dose de radiação igualou menor do que a antiga? Que decisão 

deve ser tomada? 

Tendo em vista as indagações apresentadas por Mansson L.G. 15 constata-se 

que quando se avalia imagens de um novo padrão radiográfico ou de um padrão 

pouco comum, a qualidade fotográfica ou a impressão geral do radiologista da 

imagem como um todo é de valor extremamente limitado. É preciso que se utilize 

um método mais elaborado do que comparar pura e simplesmente a aparência geral 

da imagem. 

De acordo com Fineberg e Hiatt l6 e Maisey e Hutton 17
, a avaliação da 

qualidade radiológica pode ser classificada em seis categorias: 

(1) Capacidade técnica; 

(2) Acurácia do diagnóstico; 

(3) Impacto do diagnóstico; 

(4) Impacto terapêutico; 

(5) Resultado para o paciente; 

(6) Técnica otimizada. 

Até os dias de hoje, a literatura apresenta raros estudos relativos aos itens 3, 

4, 5 e 6 mencionados acima. A grande maioria dos trabalhos se restringe ao estudo 

das propriedades físicas ou do desempenho dos observadores, isto é: são avaliações 

classificadas nos niveis 1 e 2. Portanto, a revisão bibliográfica do presente trabalho 

ficará restrita aos métodos de avaliação da imagem radiográfica dos níveis I e 2. 
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Metz, C.E. IS
, Kundel, H.L. 19 e Fiete e colaboradores2o

, estabeleceram como 

uma das premissas de partida para a decisão sobre o método de avaliação de 

imagens a ser utilizado em seus estudos deveria ser que ele tivesse uma relação, 

mesmo que pequena, com o ponto de vista do radiologista sobre a qualidade de uma 

boa imagem. Isto significa que, uma imagem deve possuir qualidade de modo que o 

radiologista possa: 

(i) distinguir entre os vários estados de saúde ou doença; 

(ii) relatar com precisão os aspectos ou estruturas relevantes para o 

diagnóstico; 

(iii) classificar com precisão os diferentes tipos de anormalidades; ou 

(iv) detectar de modo visualmente preciso as estruturas na imagem. 

Recentemente, um método de avaliação da qualidade em Radiologia que vem 

atraindo os pesquisadores pela sua simplicidade e pelo seu alto poder de discriminar 

as propriedades da imagem é a chamada "Análise de Gradação Visual". Este 

método permite a quantificação de opiniões subjetivas, tomando-as possíveis à 

análise estatística21
• A Análise da Gradação Visual (AGV), com ou sem imagem de 

referência, é o método de eleição quando se avalia a qualidade da imagem por meio 

das estruturas anatômicas nas imagens clínicas. Os critérios anatômicos são 

utilizados com o objetivo de estabelecer marcas anatômicas pré-definidas como 

critérios de avaliação. Vucich e colaboradores22 descreveram o uso de critérios 

anatômicos para a imagem do tórax específicos para cada projeção em um estudo de 

otimização da radiografia de tórax. Posteriormente, este método foi utilizado por 

Fearon e colaboradores23 em um estudo comparativo das respostas de diferentes 

sistemas de registro da imagem com telas fluorescentes de terras raras. 

Em conseqüência de uma série de projetos de pesquisa e de levantamentos de 

qualidade de imagens, a Comissão das Comunidades Européias (CEC) publicou em 

1996 as "Diretrizes Européias para os Critérios de Qualidade das Imagens em 

Radiologia Diagnóstica,,12. Logo em seguida, foram publicados os critérios de 
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qualidade para outros tipos de procedimentos radiográficos: mamografia24
, 

tomografia computadorizada25 e radiologia pediátrica26 
. Nos diversos tipos de 

procedimentos, a abordagem é ligeiramente diferente porém, em geral, a qualidade 

da imagem é avaliada por meio da visibilização de determinadas estruturas 

anatômicas. Os critérios da CEC, como ficaram conhecidos, para radiografias de 

tórax e de coluna lombar foram avaliados em um projeto de estudo concluído 

recentemente. Resultados preliminares relativos à imagem de tórax foram 

apresentados junto com uma proposta de tentativa de refinamento dos critérios 

utilizados no estudo27. Finalmente, os critérios, na sua fonna revisada foram 

utilizados junto com a Análise de Gradação Visual em um estudo da avaliação da 

qualidade da imagem em três sistemas digitais de cópias de imagens radiográficas 

em impressoras28,29. 

Os primeiros estudos para quantificação de capacidade técnica, isto é: 

quantificação dos limiares de resolução e contraste quando são comparados diversos 

sistemas de produção ou registro da imagem radiográfica utilizavam objetos de teste 

contendo no seu interior materiais que simulavam a atenuação de estruturas 

existentes em diversas regiões do corpo humano. Desde o início do século, com a 

introdução de materiais sintéticos3o, os simuladores tem sido usados extensamente 

em do simetria. Eles começaram a ser fabricados para substituir os órgãos e tecidos 

do corpo humano. Nos estudos experimentais, os Plimeiros simuladores foram 

construídos com tanques d'água e blocos de cera na tentativa de substituir 

músculos e partes moles. Um simulador pode representar um volume de tecido 

humano, sua fonna anatômica ou sua distribuição de densidades, Eles são usados 

amplamente em Radioterapia, em Radiologia, em Medicina nuclear, em Proteção 

Radiológica e em Radiobiologia. Os simuladores são classificados de acordo com 

sua função, sendo então chamados dosimétricos, de calibração, e de imagem, ou de 

acordo com sua forma em fisicos e antropomórficos. 

Em Radioterapia, os simuladores são úteis na dosimetria do feixe de 

radiação, bem como na adequação de novas técnicas de inadiação onde são 
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observadas as variações da dose absorvida usando materiais que absorvam e 

espalhem a radiação de maneira semelhante ao corpo humano. O propósito dos 

simuladores, neste caso, é simular o processo de deposição da dose de radiação 

causado pela absorção ou espalhamento nos tecidos e órgãos de interessé2 

Staceye colaboradores, em 1961, desenvolveram um simulador que possuia 

um esqueleto humano, pulmões de látex inseridos num molde real do corpo humano. 

O simulador era fatiado, possibilitando uma melhor medida da distribuição da 

dose33
, 

Em 1962, Alderson e colaboradores desenvolveram o simulador 

antropomórfico Rando, para medidas de distribuição de dose em Radioterapia, 

incluindo a monitoração do plano de tratamento. O mesmo possui cabeça, tórax e 

abdome. Na montagem, foi introduzido um esqueleto natural e um pulmão sólido, 

coberto por um material substituto do tecido mole. O simulador é cortado em 

secções transversas de 25 mm de espessura31
• 

Davis e Tonge em 1974, contruíram um simulador mamográfico das 

estruturas constituíntes de uma mama para avaliar a qualidade da imagem, além do 

desempenho do observador na interpretação dos resultados34
. 

Em 1977, Masterson confeccionou um simulador em forma de "D" de 

resina-epoxi tendo como base lUna mama média e lipossubstituida, contendo uma 

grande secção de tecido mamário preservado. Esse espécime incluía tecido adiposo 

tecido glandular, nódulos e microcalcificações. Este simulador teve como aplicação 

assegurar a qualidade da imagem e da dose dos paciente de mamografiaJ5
. 

Pearce e colaboradores em 1979, criaram um simulador antropomórfico com 

um esqueleto artificial e pulmões de animais, além de mediastino e cavidades 

pleurais anatômicamentes reais inseridos num torso adulto e masculino. Desta 

forma, certas doenças puderam ser simuladas. Este simulador tinha a finalidade de 

avaliar a qualidade da imagem em procedimentos diagnósticos36
. 
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Concomitantemente, Griffith e colaboradores em 1979 constmÍram um 

simulador antropomórfico representado por um torso adulto contendo uma Caixa 

torácica de poliuretano, pulmões artificiais removíveis, figado e coraçã037
• 

Em 1984, Butler e colaboradores desenvolveram, no Center for Devices and 

Radiological Health (CDRH), um simulador baseado em placas de lucite (acrílico) e 

folhas de alumínio. Ele foi chamado de LucAI e servia para estimar as doses 

absorvidas em pacientes submetidos a radiografia de tórax com controle automático 

de exposição. Ele simulava a interação da radiação primária e a produção da 

radiação secundária quando um feixe de raios-X interage com um tórax de paciente 

adult038
• 

Em 1986, Ccntatinou e colaboradores contruíram um simulador de imagem 

para avaliação do desempenho do controle automático de exposição em radiografias 

de tórax. Ele tinha a resina-epóxi como material substituto do tecido mole e possuia 

objetos que simulavam calcificações, tumores, vértebras e ossos, além de objetos 

para a determinação do fator de ampliação da imagem39
. 

Paralelamente, o American College of Radiology (ACR) apresentou um 

simulador mamográfico de blocos de acrílico com espaços preenchidos com cera, 

onde foram dispostos objetos de teste para simular microcalcificações, fibras e 

tumores. Este simulador é aplicado na avaliação de toda a cadeia de obtenção de 

imagens. É também usado para representar a espessura média de uma mama para a 

determinação da dose absorvida e o desempenho do controle automático de 

exposicã04o
. 

Liu e colaboradores, em 1987, produziram um simulador antropomórfico 

sólido, representando um adulto chinês que possuia um esqueleto natural e órgãos 

internos como o coração, pulmões e intestinos. Foi usado para dosimetria 

experimental de Radioterapia, Radiodiagnóstico e Proteção Radiológica41
• 

Em 1990, o Center for Devices and Radiological Health (CDRH) preparou 

um simulador constituído de blocos de acrílico e alumínio. O arranjo permitiu 

representar a região da coluna com as partes moles. Este simulador foi usado para 
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avaliar exposição do paciente, bem como o desempenho do controle automático de 

exposição das radiografias de abdômen3
! . 

Com a preocupação da avaliação qualitativa das radiografia de tórax em 

relação á definição da imagem, isto é: a detecção de estruturas cada vez menores, 

foram surgindo simuladores capazes de avaliar as técnicas e os equipamentos usados 

na obtenção dessas imagens. Assim, em 1977, Christensen e colaboradores 

confeccionaram um simulador em módulos, montado como uma torre, adequando 

cada componente anatômico de acordo com sua localização espacial. Foram 

acondicionadas costelas anteriores e posteriores embebidas em parafina, no 2° e no 

penúltimo compartimento.. Os pulmões inflados de um cão, com suas artérias 

injetadas com borracha de silicone, simulavam a vascularização real. No 

compartimento mais central foram introduzidas esferas de cera de abelha de 4, 5 e 6 

mm de diâmetro, simulando nódulos pulmonares. O coração, por sua vez, foi 

acondicionado no topo da torre. Para avaliar a radiação espalhada, foram realizadas 

medidas com o simulador antropomórfico Alderson e comparadas com o simulador 

criado. A técnica utilizada, foi baseada numa técnica de alta kilovoltagem, para 

detecção de nódulos pulmonares42
• 

Em em 1993, Leitz e colaboradores , procurando adequar a qualidade das 

radiografias de tórax e a redução das doses, c~ruiram um simulador capaz de 

avaliar os parâmetros técnicos da exposição e de fornecer um suporte na obtenção de 

imagens de alta qualidade em termos de defmição e contraste. O simulador era 

dotado de objetos de teste compatíveis com estruturas anatômicas e patológicas. 

Objetos como fios de nylon, fibra de vidro, esferas de acrílico e discos de chumbo 

foram acondicionados em locais estratégicos. Vários serviços na Suécia foram 

submetidos a uma avaliação com este simulador. Dos testes, foram obtidos 

resultados que, quando comparados com as recomendações feitas pela Comunidade 

Européia, apresentavam diferenças bastantes significativas em tennos de imagem e, 

principalmente, na redução de doses. Apesar da trabalho ter obtido vantagens, o 
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desempenho do sistema de registro da imagem não foi avaliado. Vale salientar que o 

processamento tem papel relevante na obtenção da imagem 43. 

Chotas e colaboradores, em 1997, construíram um simulador fisico, para 

imagem digital, feito de acrílico e folhas de cobre e alumínio. O objetivo deste 

simulador era avaliar quantitativamente a densidade ótica, o contraste e a resolução 

espacial. . O coração e o abdome foram confeccionados com uma folha de 0,5 mm 

de cobre. Na área em volta dos pulmões também foi colocada uma folha de 0,5 mm 

de cobre e, para as costelas e a coluna, foi utilizada uma foha de alumínio de 6 mm 

de espessura. As folhas metálicas para a simulação do coração, do abdome, das 

costelas e da coluna foram acondicionadas entre pares de folhas de acrilico e 

alumínio. Além disso, foi incluído um padrão de banas com 2.3,2.4,2.5,2.6, 2.7, 

2.8, 3.0, 4.0 e 5.0 pares de linha po mm, com a função de avaliar a resolução 

espacial. Foram colocados também discos de cobre de diâmetros 0.5, 1.0, 3.0. 4.5 e 

6.0 mm para a avaliação do contraste. Neste caso, o simulador utilizado pennite 

analisar a estabilidade para obtenção das imagens clínicas, mas não permite medir 

quantitativamente a qualidade da imagem caso haja alterações sutis no desempenho 

do sistema de produção da ímageml9
. 

Um dos levantamentos mais abrangentes sobre a qualidade dos exames 

radiográficos e as doses de radiação realizados até hoje em todo o mundo envolveu 

25 hospitais da Comunidade Européia, em 198745
• As doses foram medidas com 

dosimetros termoluminescentes (TLDs), lidos em 3 laboratórios oficiais de 

metrologia. Os radiologistas que participaram deste levantamento, aprovaram quase 

todos os filmes analisados, muito embora, as doses de radiação tenham variado de 

um fator de I :7. Com este resultado, os autores concluíram que 75% dos serviços 

envolvidos operavam satisfatoriamente em relação aos níveis de dose, enquanto que 

os 25% remanescentes deveriam adequar as suas doses, já que eram 

consideravelmente altas. Daí, houve orientações aos serviços no que diz respeito ao 

desempenho dos equipamentos e das técnicas radiográficas, de modo a adequarem 

os seus valores de doses para os pacientes 45. 
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Após um levantamento realizado em 30 servIços britânicos, realizado em 

1987, foi feita uma outra tentativa de reduzir os valores de dose de referência para 

o exame da mama de 10 mGy para 7 mGy. O novo valor foi resultado das medidas 

realizadas com simulador padrão de acrílico de 4 mm de espessura.. Com os 

resultados, ficou ainda mais evidente a necessidade de desenvolver um novo 

conjunto de critérios de qualidade45
. 

Como tentativa de revisão, para uma nova versão dos critérios de qualidade, 

foi proposta para 100 serviços radiológicos da Europa, onde quase 2000 filmes 

foram analisados por 15 especialistas tendo 'como base os novos critérios de 

qualidade propostos. As doses também foram medidas por meio de TLDs, como na 

primeira tentativa, e os valores obtidos continuaram maiores do que os 

recomendados45. 

A partir dessas diferenças nas doses, foi recomendado que fossem checados: 

o desempenho dos aparelhos, os procedimentos radiológicos e a capacitação dos 

operadores. Outras recomendações também foram feitase se referiam, 

principalmente, a parâmetros de formação da imagem e do seu processamento 45. 

A partir destes estudos, o conceito de doses de referência, foi transfom1ado 

em níveis de referência diagnóstica pela nova diretriz do conselho da EURA TOM 

(84/466)45. Este documento vem requerer que os Estados Membros, promovam o 

estabelecimento de níveis de referência di agnóstica para procedimentos 

radiológicos, bem como a disponibilização de orientação quanto a esse 

propósito. Como concordância, os Estados Membros deveriam se adequar à Diretriz -
de Exposição Médica antes de 13 de maio de 2000. Até esta data, a Comunidade 

Européia orientou os países membros na implementação desses requisitos45
. 
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4. PACIENTES, MATERIAL E MÉTODO 

4.1. Pacientes 

Todo estudo comparativo de técnicas radiográficos requer a utilização de 

imagens clínicas de pacientes. Neste trabalho foram utilizados 2 ~p()~~e_ 50 

indivíduos, adultos, do sexo masculino e voluntários. O primeiro grupo foi 

-pr~iente da Instituição I e de cada indivíduo foi recolhida uma radiografia de 

tórax na projeção póstero-anterior com a técnica radiográfica utilizada na rotina 
, .. _'~------~ 

do seu Serviço de Radiologia. As radiografias deste grupo de pacientes foram 

realizadas dentro do programa anual de controle dos seus funcionários e 

emprestadas para este estudo. Após a sua conclusão, as radiografias serão 

devolvidas à Instituição I para arquivamento. Antes da realização das 

radiografias deste grupo foram registrados os diâmetros antero-poteriores do 

tórax de cada paciente, bem como a idade, o peso e a altura. 

O segundo grup~~po B, de 50 indivíduos para o estudo foi selecionado -_._--- -"" ... -', - .----------_ .. ---
de uma mostra de 72 voluntários adultos e do sexo masculino. O critério para a 

seleção dos 50 componentes foi que a média e a variância dos diâmetros antero

posteriores ~ pacientes não fossem estatisticamente diferentes da 

média e da variância do primeiro grupo. Quando o grupo B foi completo, para 

cada um dos 50 pacientes foram realizadas 2 radiografias de tórax na projeção 
_" •. _0" "'-' __ ~. ___ ._.. ____ ~ 

póstero-anterior com técnicas radiográficas otimizadas. Tendo em vista que uma 
--_,~_~_ .. ,_---".--. -___ u_-------.. -,~-- ,---

destas técnicas otimizadas emprega alta tensão não atingida pelos aparelhos de 
- -~"'-.--------------

raios-X da Instituição I, as radiografias deste grupo foram feitas na Instituição 11. 

Uma segunda razão para a realização das radiografias de tórax deste grupo na 

Instituição II foi a existência de um sistema de revelação radiográfica com 

parâmetros de operação com estabilidade controlada. Para estes pacientes foi 

aplicado um pequeno questionário de anamnese, onde se perguntava a idade, se 

ele era ou tinha sido portador de alguma perturbação do aparelho respiratório, 

como pneumonia, tuberculose ou nódulo pulmonar. Realizadas as radiografias, 
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cada voluntário deste grupo recebeu o seu laudo radiográfico, assinado por um 

dos radiologistas participantes do estudo, informando o resultado do exame. 

Após a conclusão deste trabalho, será oferecido a cada voluntário as suas 

respectivas radiografias. 

4.2. Material 

4.2.1 Aparelhos de raios-X e processadoras 

Neste trabalho foram utilizados dois sistemas de produção da imagem 

(aparelhos de raios-X + processadora automática de filmes). Para realização dos 

exames na Instituição I o aparelho utilizado foi ~de fabricação Siemens, modelo 

Tridoros 812E, operando em conjunto com a processadora da marca Macrotec, 
----------

modelo MX-2. Esse aparelho de raios-X é utilizado exclusivamente em exames 

de Radiologia Geral. O sistema, utilizado na Instituição II foi o aparelho de raios

X, também de fabricação Siemens, modelo Polymat Plus 30/50 e processadora 
---------- _._-------

marca Kodak, modelo M35-M. Este sistema não é utilizado para a realização de 

exames radiográficos em caráter de rotina, tratando-se de um aparelho destinado 

exclusivamente a pesquisa de Proteção Radiológica e Qualidade de Imagem em 

Radiologia Diagnóstica 

4.2.2 Combinação filme-écran e soluções para processamento dos 

filmes 

Para realização deste trabalho foram utilizados filmes e telas 

intensificadoras fabricados pela Kodak, de tamanho 35cm x 43cm. Tanto na 

Instituição I como na Instituição II foram adotados chassis tipo Lane~ Regull!f e 

filmes T-Mat SrrMS-) de uso exclusivo em Radiologia Diagnóstica. Tendo em -----_. 
vista que para um melhor desempenho do sistema de formação da imagem é 

recomendado que a combinação filme-tela fluorescente_ seja de mesma marca e 

I'; 



tipo e, ainda, que as soluções utilizadas para revelação e fixação dos filmes seja, 

também, do mesmo fabricante. Neste trabalho foram utilizados filmes, telas 

fluorescentes e soluções para processamento da marca Kodak. 

4.2.3 Negatoscópios e ambiente de interpretação de radiografias 

A análise das radiografias de tórax dos pacientes, para a pontuação dos 

critérios de qualidade da imagem, foi realizada em ambientes de interpretação 

das imagens com iluminação da ordem de SO lp: .. Os negatoscópios utilizados 

pelos 3 avaliadores pertencem aos seus respectivos Serviços de Radiologia e são 

próprios para a interpretação de exames raeiográficos convencionais. As demais 

radiografias utilizadas neste trabalho foi utilizado um único negatoscópio com 

intensidade luminosa~! ' pertencente à Instituição 11. 

4.3. Métodos 

4.3.1 Parâmetros técnicos que influenciam a qualidade da imagem e a 

dose de radiação 

o objetivo da radiografia de tórax é servir como um registro para a 

investigação de possíveis alterações da saúde de pacientes sintomáticos ou 

assintomáticos. Para tanto, deve ser produzida uma imagem com boa definição, 

contraste adequado e a menor dose possível na entrada da pele do paciente. A 

qualidade da imagem radiográfica e a dose de radiação em um exame 

radiográfico estão intimamente relacionados com as características técnicas e as 

condições de operação do aparelho de raios-x, da processadora automática de 

filmes, da combinação filme-tela, da técnica radiográfica e do tipo físico de cada 

paciente que está sendo radiografado. 

O aspecto que quase sempre limita a detecção de alguma anormalidade sutil 

é o contraste insuficiente da imagem. Já a falta de definição na imagem é, em 
~.-
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geral, o fator limitante na detecção de detalhes lineares e circulares de pequenas 

dimensões22
. 

Os parâmetros técnicos que influenciam a qualidade da imagem do tórax 

em termos de definição, contraste e da dose de radiação na entrada da pele do 

paciente podem ser agrupados do seguinte modo: aspectos relativos à técnica 

radiográfica, ao tipo físico do paciente, às características de operação do aparelho 

de raios-x, à processadora automática de filmes e à combinação filme-tela 

fluorescente 20. Além disso, inseridos neste contexto, existem aspectos de grande 

importância para a qualidade da imagem, tais como: artefatos da imagem devido 

à grade anti-difusora, à tela fluorescente envelhecida ou suja e ao manuseio do 

filme radiográfico e densidades atípica dos tecidos na região pulmonar. Abaixo 

estão relacionados os principais parâmetros técnicos que influenciam a qualidade 

da imagem radiográfica de tórax: 

a. diâmetro antero-posterior de cada paciente. 

b. características técnicas do aparelho de raios-X, que inclui: 

- fabricante, modelo e tempo de uso; 

- tamanho do ponto focal; 

- grade anti-difusora e 

- controle automático de exposição. 

c. características técnicas da processadora, que inclui: 

- fabricante, modelo e tempo de uso 

d. características técnicas da combinação filme-tela fluorescente, que inclui: 

- fabricante e tipo de filme; 

- fabricante e tipo da tela fluorescente e 

- tempo de uso da tela fluorescente. 

e. características de operação do aparelho de raios-X, da processadora e da 

combinação filme-tela fluorescente, que inclui principalmente: 

- alta tensão (kV), corrente (mA) e tempo de exposição; 

- distância foco-filme (DFF) 

- temperatura de revelação; 

111 



- concentração das soluções para processamento; 

- combinação filme-écran. 

4.3.2 Protocolos das técnicas radiográficas 

o exame radiográfico de tórax é um procedimento de baixa complexidade 

técnica. onde procura-se obter um feixe de raios-X com um espectro de energias 

suficiente para a penetração dessa região do corpo humano. Neste trabalho, 

foram utilizadas 3 técnicas radiográficas, duas de baixa tensão e uma de alta 

tensão para a avaliação das suas diferenças em termos da qualidade da imagem e 

da dose de radiação. Elas foram representadas por 3 protocolos de técncias 

radiográficas. Na Instituição I foi aplicado o Protocolo 1 como referência, 

reproduzindo a prática da maioria dos Serviços de Radiologia do país. Na 

Instituição 11, foram aplicados os protocolos 2 e 3 de técncicas radiográficas 

otimizadas, empregando-se um espaçamento de ar como substituto da grade anti

difusora. A tabela 4.1 apresenta os protocolos acima referidos: 

Tabela 4.1: Protocolos das técnicas radiográficas empregadas. 

1 81 kV I com grade! DFF 200 cm* A I 

2 81 kV I sem grade/DFF 200 cm* B 11 

3 133 kVI sem gradel DFF 350 cm* B 11 

* -DFF = distância foco-filme, 
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4.3.3 Critérios anatômicos para a qualidade da imagem de tórax 

Os critérios anatômicos e1aborados pe1a Comissão das Comunidades 

Européias12 para avaliação de radiografias foram propostos tendo como um dos 

seus objetivos suplementar as medidas de parâmetros físicos normalmente 

utilizadas quando sistemas radiográficos são comparados. Por exemplo, quando 

se compara diferentes combinações filme-te1a fluorescente22
, o especialista em 

qualidade em Radiodiagnóstico tem que realizar uma série de testes físicos nos 

receptores de imagem para determinar queeombinação será recomendada. A 

decisão final, porém, é feita pelos radiologistas que comparam as radiografias 

dos pacientes realizadas com as combinações qu:! estão sendo estudadas. Esse 

tipo de comparação pode ser altamente subjetiva A metodologia utilizada neste 

trabalho, empregando critérios anatômicos, reduz o grau de subjetividade e se 

presta para análise feita pelos radiologistas13
. O uso de critérios anatômicos para 

avaliação de imagens radiográficas está baseado em dois pressupostos. 

O primeiro pressuposto estabelece que a visibilização de marcas anatômicas 

é diretamente relacionada com a visibilização de achados radiográficos 

significantes. A visibilização de marcas anatômicas específicas foi escolhida 

como um critério em função da sua relação com a manifestação radiográfica de 

uma doença, disfunção ou trauma. Além disso, parece razoável considerar que, se 

estas marcas anatômicas são bem visibilizadas em uma radiografia, então e1a 

também apresentará sinais radiológicos de interesse, quando eles existirem. 

O segundo pressuposto estabelece que se a visibilização de marcas 

anatômicas é melhorada para uma projeção de um exame radiográfico, então a 

visibilização de marcas anatômicas em outras projeções também será melhorada. 

Por exemplo, em um exame radiográfico de tórax, eventualmente pode estar 

registrado um nódulo de pulmão de pequenas dimensões e associado a esta 

patologia, estar presente um pneumotórax de característica bastante sutil que 

poderá passar despercebido em uma das projeções, caso a imagem não possua 

alta definição22. Este pressuposto pode não ser válido em todos os casos. A 
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alternativa é desenvolver critérios para cada projeção e aplicá-los 

simultaneamente. 

Com base nestes pressupostos, foram adotados os critérios anatômicos de 

qualidade da imagem apresentados na tabela 4.2 abaixo. A adoção destes 

critérios tem como base a sua influência para a visibilização de estruturas 

anatômicas do tórax. 

Tabela 4.2: Critérios anatômicos de qualidade da imagem 

Número Critério 
1 Inspiração total 

2 Reprodução simétrica do tórax 

3 Borda média da escápula fora da área dos pulmões 
4 Reprodução total das costelas acima do diafragma 

5 Reprodução do padrão vascular em todo pulmão e vasos 
6 Reprodução visualmente definida da traquéia e brônquios 

7 Reprodução visualmente definida das bordas do coração 

8 Reprodução visualmente definida da aorta 

9 Reprodução visualmente definida do diafragma 

10 Reprodução visualmente definida dos ângulos costofrênicos 

11 Visibilização do pulmão retrocardíaco e mediastino 

12 Visibilização da coluna através da sombra do coração 

4.3.4. Detalhes importantes da imagem 

São informações quantitativas que definem o limite mínimo de detecção das 

estruturas anatômicas registradas em uma imagem. Estes detalhes anatômicos 

podem ser patologicamente normais ou anormais, cuja evidência na imagem é 

necessária Os detalhes importantes em uma imagem de tórax são apresentados 

na tabela 4.3 e serviram como parâmetros de referência para a construção do 

simuladores físicos para avaliação da qualidade da imagem utilizado neste 

trabalho: 
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Tabela4.3: Detalhes importantes da imagem 

Forma do Tipo de Estrutura Anatômica Representada 

Detalhe 

Pequenas estruturas circulares nos pulmões e área retrocardiaca, 

Circulares de 0,7 mm de diâmetro para os detalhes de alto contraste e 2 mm 

de diâmetro para os detalhes de baixo contraste~ 

Lineares 

Estruturas lineares e reticulares nas regiões periféricas dos 

pulmões de 0,3 mm de largura para os detalhes de alto contraste 

e 2 mm de largura para os detalhes de baixo contraste. 

A Comissão das Comunidades Européias tem enfatizado a importância da 

visibilização de alguns detalhes anatômicos como um instrumento que confere ao 

radiologista segurança na avaliação da imagem. Para os pequenos detalhes 

circulares no pulmão e região retrocardiaca, o tamanho minimo dos detalhes de 

alto contraste é de 0,7 mm de diâmetro, enquanto que, para os detalhes de baixo 

contraste, o diâmetro mínimo não deve ser inferior a 2,0 mm. Já para os detalhes 

lineares, o tamanho mínimo é de 0,3 mm de largura para detalhes de alto 

contraste e 2,0 mm para os de baixo contrasteI2
,22. 
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Figura 4.1: Diagrama do tórax com seus critérios anatômicos 
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Inspiração total/profunda 

O Simetria do tórax 

O Borda média da escápula fora dos pulmões 

• Reprodução total das costelas acima do diafragma 

O Reprodução do padrão vascular de todo o pulmão e vasos pe 

O Reprodução visualmente definida da traquéia e brônquios pro 

• Reprodução visualmente definida das bordas do coração 

O Reprodução visualmente definida da aorta 

O Reprodução visualmente do diafragma 

Reprodução visualmente definida dos ângulos costofrênicos 

VlSibilização.da área retrocardiaca e mediastino 

VlSibilização da coluna através do coração 



4.3.5 Simulador fisico para avaliação da qualidade da radiografia de tórax 

Partindo das orientações acima, nesta etapa do trabalho foi construído um 

simulador de tórax feito em parafina l8 de dimensões 47,3 cm x 29,3 cm x 21 cm e 

massa de cerca de 25 kg, contendo objetos que simulam tanto os compartimentos do 

tórax como os detalhes importantes da imagem descritos no item 4.3.4 acima. Os 

pulmões foram feitos de espuma de poliuretano rígido com dimensões de 23 cm x 

12 cm x 8 cm e massa de cerca de 400 g cada unidade. Como a espuma de 

poliuretano possui uma densidade 2,5 vezes menor do que o tecido pulmonar foi 

necessário prensá-la até atingir a densidade equivalente ao pulmão, bem como a 

massa média do órgão. 

2 2 
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Figura 4.2: Diagrama do Simulador com seus objetos de testes 
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Legenda da Figura 4.2 

1 Parafina - Tórax 
2 Espuma de poliuretano rigido (230 x 120 x 80 mm) - Pulmões 
3 Grades metálicas (0,5, 1,02,0 e 3,0 pl/ mm) - Definição da Imagem 
4 Fios de aço ( 0,13 e 0,20 mm) - Tecido fibroso 
5 Fio de nylon (30 x 0,80 mm) - Pneumotórax 
6 Esferas de nylon (1.8/0.8, 4.412.0, 5.512.0, 7.5/2.8, e 9.5/.3.4 de + e altura) - Nódulos atrás e fora das 

costelas 
7 Tiras de AI (100 x 19 x 6 mm) - Costelas 
8 Discos de alumínio ( 20 x 1,0 mm) - Discos de baixo contraste 
9 Fios de nylon (1,5 x 2,90; 1,85;1,19 e 0,80 mm) - Vasos pulmonares 
10 Disco de Pb (30 x 30 mm) - Densidade ótica de fundo 
II Padrão de barras (1,0; 1,.25; 1,60; 2,0; 2,5 pl/ mm) -~ção da imagem 
12 Aro de aço (1,5 mm de +) -Densidade ótica no pulmão 
13 Escala de degraus de acrilico com AI - Contraste da imagem 

Diversos objetos de testes, tais como tubos e fios de nylon,. esferas de nylon de 

diâmetros variados, fios de aço de 0,13 e 0,2 mm de diâmetro e tiras de alumínio de 

6 mm de largura19, foram inseridos nestes pulmões de espuma de poliuretano para 

simularem, respectivamente, pneumotórax, pequenos vasos, nódulos, tecido 

fibrosado e costelas. No simulador físico também foram acondicionados grades 

metálicas para medida de resolução espacial do sistema de produção da imagem de 

112, 1,2 e 3 pares de linha por milímetrol9
. Uma vez que o contraste da imagem é 

afetado por diversos parâmetros, foi incluído um objeto composto de degraus em 

acrílico + alumínio que proporciona uma escala de alto contraste22
• Discos de cobre 

de diferentes espessuras foram incorporados, para produzir uma escala mínima 

detectável de objetos de baixo contraste. A figura abaixo mostra o diagrama do 

simulador fisico de tórax. 

Após a construção do simulador fisico para a avaliação da qualidade da 

radiografia de tórax, partiu-se para realização das imagens de acordo com os três 

protocolos de técnicas radiográficas que estavam sendo estudadas e apresentadas no 

item 4.3.2. As 3 radiografias do simulador obtidas, urna para cada protocolo, foram 

analisadas por três especialistas de acordo com o formulário apresentado na tabela 

4.4 abaixo. 
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Tabela 4.4: Formulário de avaliação do simulador 

Detalhe Anatômico ou Estrutura de Teste Dimensões dos Objetos 

Parâmetro Físico 

Pneumotórax 1 fio de nylon 0,80 mmde «I> 

Vasos pulmonares 4 grupos de fios de nylon 2,90 a 0,80 mm de «I> 

Tecido fibroso 2 grupos de fios de aço 0,13 e 0,20 mm de' 

19 mm de largura, 100 mm 
Costelas 2 lâminas de alumínio de comprimento e 6 mm de 

espessura. 

Nódulos atrás das 
1.8/0.8, 4.412.0, 5.5t:!.0, 

costelas 
5 esferas de nylon 7.5/2.8, e 9.5/.3.4 mm de' e 

de altura 

1.8/0.8, 4.412.0, 5.512.0, 
Nódulos fora das costelas 5 esferas de nylon 7.5/2.8, e 9.5/.3.4 mm de • e 

de altura 

Discos de baixo contraste 5 discos de alumínio 4,0 a 12,0 % D.O. 

1 padrão de barras 2,5, 2,0, 1,60, 1,25 e 1,0 

Definição da imagem pl/mm 

4 grades metálicas %,1,2e3 pl/mm 

Contraste da imagem 
Escala de degraus de Espessura variável para cada 
acrílico + alumínio degrau. 

Densidade de 2 mm de espessura e 15 mm 
Disco de chumbo 

Base + Velarnento de diâmetro. 

A partir daí partiu-se para realização das técnicas nos pacientes voluntários. 

Foram realizadas duas radiografias, uma com a técnica de baixa tensão (81 kV e 

DFF 2m) e a outra de alta tensão (133 kV e DFF 35m), de acordo com a espessura. 

As radiografias foram levadas e analisadas por três especialistas, que julgaram 

segundo o método de Análise da Gradação Visual14
. Cada critério tinha cinco níveis 

de classificação sendo: péssimo, ruim, regular, bom e ótimo, onde se atribuiu 

pontuações de: -2,-1,0,+1,+2, respectivamente (conforme formulário da Tabela 4.4). 
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4.3.6 CaJibração do contraste da imagem do simulador físico de tórax 

A calibração do contraste do simulador fisico de tórax foi feita determinando

se o valor numérico da inclinação da reta Densidade Ótica x Degrau da Escala de 

Contraste para a técnica do protocolo 2. Para isso, foi necessário radiografar o 

simulador fisico de tórax da seguinte maneira Inicialmente, o simulador fisico de 

tórax foi encostado na estativa de modo que ficasse o mais perto possível do chassis 

radiográfíco. Os parâmetros de exposição para a realização da radiografia de 

calibração do simulador de tórax foram 81kV, 4,0 mAs e 200 cm DFF. Após a 

exposição e a revelação do filme, foram medidas as densidades óticas nas 05 áreas 

correspondentes da escala de tons de cinza, chamada de escala de alto contraste. 

Cada uma destas áreas recebeu o nome de degrau e durante a calibração do 

simulador fisico de tórax cada degrau recebeu um valor numérico extraído da curva 

característica do filme radiográfico Kodak T -Mat S!TMS-I. 

As densidades óticas de cada degrau foram registradas em um gráfico em 

função do valor numérico correspondente da curva característica e, assim, obteve-se 

a "Reta de Calibração do Contraste da Imagem n representada por uma equação 

do tipo: 

Densidade Ótica = A + B[Degrau] 

onde A é uma constante associada à posição relativa e B é a inclinação da reta de 

calibração do contraste 

B [D.O.doDegrau5J -[D.O. do Degrau lJ 

[Degrau 5J - [Degrau I J 
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A determinação do parâmetro B, a inclinação da reta Densidade Ótica x 

Degrau, que caracteriza o contraste geral da imagem , foi feita de acordo com a 

fórmula abaixo: 

Finalmente, usando o valor de B determinado acima, o parâmetro A, que 

caracteriza a velocidade relativa do sistema filmeltela fluorescente - processamento, 

foi calculado de acordo com a fórmula abaixo: 

A = [D.a. do Degrau 2J - [B x Degrau 2J 

4.3.7 Modelo experimental para o estudo com pacientes 

Esta etapa do trabalho foi executada em três fases. Na primeira fase, foram 

recolhidas radiografias rejeitadas de todos os tipos de exames da Instituição I no 

período de 30 dias (23/0212000 a 24/0312000), onde foi feita uma análise criteriosa 

dos motivos de deterioração da qualidade nos exames22
, possibilitando a 

identificação de eventos que podem ter favorecido essa perda. Foi ainda, anotado o 

número total de exames realizados no período. Em paralelo, foram recolhidas as 50 

radiografias de tórax em posição póstero-anterior dos pacientes do grupo A 

consideradas adequadas para laudo. Estas radiografias foram avaliadas por três 

radiologistas que utilizaram se os critérios de qualidade para imagens clínicas 

estabelecidos pela Comissão das Comunidades Européias 12. 

Na segunda fase, foram determinados os parâmetros de exposição necessários 

para o estabelecimento das técnicas radiográficas otimizadas empregadas na 

Instituição lI. Para isto foi utilizado um aparelho de raios-X modelo Polymat Plus 

30/50, fabricado pela Siemens e mostrado na figura 4.3a Inicialmente, foi medida a 

filtração total deste aparelho através da determinação da camada semiredutora22
, 

utilizando-se de um sistema de medidas de fabricação RADCAL composto por uma 

câmara de ionização modelo 10X5-6 ( figura 4.5b), conversor modelo 9060 e 

eletrômetro modelo 9015. As medidas foram realizadas a um metro de distância do 
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foco do aparelho de raios-X, operando a 81 e 133 kV, com campos de radiação de 

5x5cm, 10xl0 cm, 15x15 cm e 20x20 cm. Para a atenuação do feixe, foram usados 

filtros de alumínio de diversas espessuras. 

A seguir, fez-se necessário determinar os parâmetros técnicos de exposição 

para diversas espessuras torácicas dos pacientes. Isto foi necessário porque o 

aparelho Polymat Plus não possui um dispositivo que permite interromper a 

produção de raios-X quando a pelicula atinge a densidade ótica média na região 

anatômica de interesse, denominado controle automático de exposiçãoI8
)2. Para isso 

utilizou-se o simulador Rando-Alderson e placas de acrílico de 12 mm para compor 

as variações de espessura dos pacientes( figura 4.4a ). Para cada espessura torácica 

simulada, foi determinada, também, a dose de radiação na entrada da pele do 

paciente e exposição que normalmente é proporcionada em um exame radiográfico 

de tórax através do mesmo sistema de medida usado para determinar a filtração 

totaL, com exceção da câmara de ionização, onde o modelo utilizado foi lOX5-180. 

Para o controle da densidade ótica na região dos pulmões foi necessário o uso de 

filmes e telas intensificadoras de tamanho 35x43 cm (Kodak) para registro da 

Imagem, como mostra as figuras 4.3b e 4.3c Os filmes foram revelados na 

processadora automática de filmes M35-M X-OMA T, fabricada pela Kodak, e a 

leitura da densidade ótica foi feita com o densitômetro da Victoreen modelo 07-443 

( figura 4.5). 
c 

a b 

Figuras 4.3: a - Aparelho Polymat Plus juntamente com suporte de chassis; 
b - Câmara de ionização posicionada frente ao feixe; 
c - Câmara de ionização posicionada no local do chassis 
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b 

a 

Figuras 4.4 : a - Simulador e placas de acrílico simulando espessuras variadas; 
b - Sistema de medida Radcal 

Figura 4.5: Densitômetro 

Com o arranjo montado, foram realizadas as séries de exposições com tensões 

de 81 kV e 133 kV para a determinação dos valores de mAs22 em função da 

espessura do objeto (simulador Rando-Alderson e placas de acrílico) no intervalo de 

17 a 30 cm. Durante os procedimentos foram acrescidos filtros de 1 mm de AI para a 

técnica de 81 kV e 2 mm AI para a técnica de 133 kV. Assim, procurou-se adequar o 

espectro de energias dos feixes de raios-X a uma faixa ótima para a penetração das 
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estruturas de um tórax, proporcionando desta forma, uma melhoria da qualidade da 

imagem final. 

Para cada espessura do objeto de teste foram feitas cinco medidas, registradas 

pela câmara de ionização posicionada tanto na frente como atrás do simulador, esta 

quantificando a exposição recebida pelo sistema de registro da imagem (chassis 

radiográfico). Após estas medidas, foram obtidas radiografias do simulador 

garantindo que a leitura da densidade ótica da área dos pulmões estava dentro da 

faixa ideal recomendada pelo Colégio Americano de Radiologia, que varia de 1,6 a 

1,9.17 

A distância foco-filme utilizada foi de 3,5 metros para a técnica de 133 kV e 

em substituição ao sistema de grade anti-difusora foi utilizado um espaçamento de 

ar16 representado nas figuras 4.3b, 4.3c e 4.4a por uma placa de isopor de 30 em de 

espessura. Para a técnica de 81 kV a distância foco-filme utilizada foi de 2,0 m e no 

lugar da grade anti-difusora22
, também foi utilizada a técnica de espaçamento de 

ar16
. O chassis radiográfico era posicionado em um suporte em alumínio fixado na 

parede da sala que, deste modo, funcionou como uma estativa mural, conforme 

mostra a figura 4.3a. 

Na terceira fase, de posse de todos os parâmetros de exposição para os 

pacientes estabelecidos para os protocolos 2 e 3 de técnicas radiográficas, partiu-se 

para realização das radiografias dos 50 voluntários componentes do grupo B. Foram 

realizadas duas radiografias, uma com a técnica de baixa tensão (81 kV e DFF 2,Om) 

e a outra de alta tensão (133 kV e DFF 3,5m). O valor do mAs para cada paciente foi 

selecionado em função do seu diâmetro torácico. A seguir, as radiografias foram 

analisadas por três especialistas, que orientaram os seus julgamentos segundo os 

critérios anatômicos de qualidade da imagem de tórax apresentados no item 4.3.3 

com vistas a aplicação do método de Aná1ise da Gradação Visual14
. Cada critério 

teve cinco níveis possíveis de classificação pelos radiologistas: péssimo, ruim, 

regular, bom e ótimo, onde se atribuiu pontuações de: -2,-1,0,+1,+2, 

respectivamente (conforme no formulário da Tabela 4.4). 
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4.3.8 Instrumento de coleta de dados 

A pontuação (gradação) de cada critério quando da avaliação das imagens foi 

registrada em um formulário criado como parte do Protocolo de Avaliação das 

Radiografias. Este formulário de avaliação foi reproduzido para cada indivíduo e os 

dados registrados foram os seguintes: nome, número do exame, idade, técnica 

utilizada, bem como os critérios anatômicos recomendados pela Comissão das 

Comunidades Européias, julgados de acordo com a análise de cada avaliador. O 

instrumento de coleta de dados foi denominado de Formulário de Avaliação das 

Radiografias de Tórax e é mostrado na tabela 4.4 . 

1';(':'" k,,: f.0RMUL~o-DE~V ~qÇÃO)~A~ MP~O<?RAFIP,..S DE TO~ .. , ',' 

Identificação: N° 

Sexo: Idade: 

Obs.: 

kV= !mAs= Espessura = em I Distância = m J Dose = mGy Sem Grade 

A.VALIAÇ~O Péssimo ruim regular bom excelente 
. H' "oi .c,' . , 

Inspiracão total/profunda 
Reprodução simétrica do tórax 
Borda média da escá~ula fora dos ~ulmões 
Reprodução total das costelas acima do 
Reprodução do padrão vascular em todo 
Reprodução definida da visibilização da 
Reprodução definida da visibilização das 
Reprodução definida da visibilização da 
Reprodução definida da visibiliza~ão do 
Reprodução definida da visibilização dos 
V isibilização da área retrocardíaca e 
Visibilização da coluna através do coração 

* 
* 

*- Cnténo a ser defimdo pelos avalIadores 

Figura 4.5: Formulário de Avaliação das Radiografias de Tórax 
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4.3.9 Modelo estatístico de análise de dados - Análise da Gradação Visual 

Três radiologistas especialistas em tórax (J.K., C.L., A.A.), com experiência 

clínica entre 15 e 25 anos avaliaram as radiografias pelo método da Análise da 

Gradação VisuaI14
,40. Foram ISO radiografias analisadas, divididas em 3 conjuntos, 

onde cada imagem era analisada mediante os 12 critérios da Comissão das 

Comunidades Européias. Para esta análise não foi utilizada uma imagem padrão, 

para comparação, visto que os parâmetros propostos para a técnica de 133kV 

acarreta alteração dos padrões de imagem em comparação com as técnicas de 81 kV. 

A gradação visual da visibilização de estruturas anatômicas ou patológicas é 

um método caracterizado pela simplicidade de aplicação e pela sua poderosa 

capacidade de discriminação das propriedades das imagens34. A Análise da 

Gradação Visual (AGV) pode ser realizada de duas formas: utilizando uma gradação 

relativa (em relação à uma ou mais imagens de referência) ou uma gradação 

absoluta (sem o uso de imagem de referência). 

A AGV com imagens de referência é realizada comparando-se marcas 

anatômicas bem definidas, estruturas patológicas ou parâmetros físicos de imagens 

de teste com as estruturas ou parâmetros correspondentes na imagem de referência. 

Os observadores dão um grau de visibilidade de cada estrutura em uma escala 

arbitrária de 3, 5 ou 7 pontos ou gradações (por exemplo, uma escala de 5 gradações 

seria: -2, -1, O, +1, +2) onde o ''O"significa que a estrutura possui a mesma 

visibilidade tanto na imagem que está sendo testada como na imagem de referência. 

Em geral, tais escalas numéricas são categorizadas para facilitar a interpretação e 

para melhorar a concordância entre os observadores. A AGV com imagens de 

referências é muito conveniente para estudos da qualidade das imagens radiológicas 

de impressoras obtidas em estações computadorizadas de trabalho onde se utilizam 

dois, três ou mais monitores ao mesmo temp035,36. A gradação dos critérios de forma 

relativa em um estudo através da AGV depende, é claro, da qualidade da imagem de 
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referência. Se um estudo através da AGV é realizado de modo que todas as imagens 

a serem testadas são comparadas sempre com uma única imagem de referênci~ os 

resultados estatísticos não apresentarão nenhum viés. Neste caso, o uso de uma 

imagem de referênc~a (recebendo sempre a gradação "O" em todos os critérios 

avaliados) serve como um ponto de fixação na escala de gradação. 

Nem sempre todos os estudos de qualidade da imagem permitem a utilização 

de uma imagem comum de referência ou mesmo imagens da mesma modalidade de 

exame. Neste caso, a técnica a ser utilizada é a AGV sem imagem de referência ou 

AGV absoluta onde pode ocorrer algum viés nos resultados observados 

estatisticamente. 

Neste estudo foi utilizada a técnica de Análise da Gradação Visual absoluta e a 

significância das diferenças entre as três técnicas testadas foi calculada através do 

método estatístico da análise de variância (ANOV A). Em conjunto com a ANOVA 

foi também utilizado um método estatístico para comparações múltiplas que 

incorpora um dispositivo para a redução do risco da perda do nível de significância 

nestas comparações múltiplas. Este teste estatístico é chamado de "Método de 

Student-Newrnan-Keuls,,37. 

O tamanho da amostra de indivíduos ( N ) para a composição dos grupos de 

pacientes que foram radiografados segundo os 3 protocolos de exposição foi 

calculado a partir do modelo existente para a comparação estatística de médias entre 

2 amostras. Isto porque, neste estudo as médias de 3 amostras precisaram ser 

comparadas. 

A fórmula para o cálculo do tamanho da amostra para a comparação das 

médias de duas amostras é: 

(4.1) 

onde: s é o desvio padrão, 

o é a diferença entre as médias das duas amostras, 
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õ/s é denominado efeito tamanho, simbolizado pela letra d, 

Za é o valor de z correspondente ao erro a. e 

zl} é o valor de z correspondente ao erro ~. 

De modo a se proceder a análise de variância (ANOV A) das 3 grupos de 

resultados deste trabalho, foi necessário adaptar a fórmula 4.1 para o cálculo de 

número de individuos dos 3 grupos de pacientes. Inicialmente, foi considerado que 

seria aceito um erro do tipo a. de 5% e um erro ~o tipo ~ de 10% que acarretaram os 

valores de Za = 1,96 e ~ = 1,28. Como no caso da comparação de duas médias, Õ é 

a diferença entre a média maior e a média menor entre as que estão sendo 

comparadas e a razão õ/s , o efeito tamanho, passou a ser simbolizado de letra d. 

Para a aplicação em ANOV A, o efoito tamanho, d, precisa sofrer uma correção 

referente à distribuição das médias que estão sendo comparadas sobre todo o 

intervalo Õ e passa a ser simbolizado pela letra f Assim, após sofrer a correção, o 

efoito tamanho, d, será representado por: 

F = [d ...J (k + 1) / 3(k - 1) 1 /2 (4.2) 

onde: k é o número de médias que estão sendo comparadas. Neste caso k = 3 e a 

expressão ...J(k + 1) / 3(k - 1) passa a ser ...J(3 + 1) /3(3 - 1) = ...J4/6 = ...J0,6666 = 

0,8165. A expressão para o cálculo de N, o tamanho da amostra, torna-se: 

N = 2 [(1,96 + 1,28)/ F 12 
= 2 [(3,24) / (0,4083 d)f (4.3) 

Durante o processo de análise dos primeiros resultados, com a obtenção dos 

primeiros valores das diferenças entre as médias, Õ, e dos desvios padrões, s, foi 

possivel fazer as estimativas de tamanho da amostra deste estudo. 
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Neste trabalho, as análises estatísticas foram feitas utilizando-se o programa de 

computador SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 10.0, de 1999. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Pacientes 

o primeiro conjunto de 50 radiografias de tórax para o estudo comparativos das 

técnicas radiográficas foi obtido radiografando uma amostra de indivíduos (grupo A) 

com uma técnica de rotina (protocolo 1), conforme descrito no item 4.3.2. Os 

indivíduos desta amostra foram selecionados de forma aleatória, tomando-se sempre o 

quinto paciente masculino na seqüência dos que se apresentavam ao Serviço de 

Radiologia da Instituição I com requisição de exame radiográfico de tórax. O segundo 

e o terceiro conjunto de;: radiografias usando duas técnicas otimizadas (protocolos 2 e 

3) foram obtidos para uma segunda amostra de indivíduos (grupo B) selecionado de 

um cadastro de voluntários que se apresentaram para o estudo. O critério de seleção 

adotado foi a medida do diâmetro antero-posterior do tórax. Procurou-se selecionar o 

grupo B de modo que a média e o desvio padrão da sua distribuição de diâmetros 

antero-posterior do tórax fossem estatisticamente iguais aos obtidos para o grupo A. 

Os gráficos apresentados na figura e tabela 5.1 mostram as distribuições dos diâmetros 

antero-posteriores dos dois grupos e os valores das suas médias e desvios padrões. 

GRUPO 8 
~r-------------------. 

10 

St.l. Dev - 2.:JO 

18.0 ~.O 22.0 24.0 26.0 28.0 

GRUPOB 

lO 
'0 

GRUPO A 
~r-------~------------' 

10 

~ Std. ()ey = 2.03 

5- Mean =- 21.6 
Q) 

li: o !.--,.--I~--L~-L..~-'-~-=,......... N = 50.00 
18.0 ~.O 22.0 24.0 26.0 28.0 

GRUPO A 

Figura 5.1 : Distribuições dos diâmetros antero-posteriores dos dois grupos 



Para o grupo A foi obtida a média de 21,56 ± 2,03 cm de diâmetros antero

posterior e para o grupo B este valor foi de 21,88 ± 2,30 cm. As comparações 

estatísticas de médias e desvios padrões encontra-se apresentadas na tabela 5.1 abaixo: 

Tabela 5.1: Valores das suas médias e desvios padrões dos diâmetros de antero
posteriores dos pacientes dos grupos A e B. 

Teste t de igualdade Teste de Levene 

Média do 
Desvio 

das médias de igualdade das 
GRUPO N diâmetro antero- variâneias 

posterior (em) 
padrão t Signif. F Signif. 

A 50 21,56 2,03 
-0,737 0,463 0,392 0,533 

B 50 21,88 2,30 

5.2. Resultados do protocolo 1 de técnica radjográfica 

5.2.1. Avaliações da radiografias dos pacientes do protocolo 1 

A densidade ótica média medida na região dos pulmões nas radiografias do 

grupo de pacientes do protocolo 1 foi de 1,77 ± 0,2. A figura 5.2, abaixo, apresenta os 

2.5 

2 

1.5 

OI 
cu -o 0.5 Z 
OI 
cu o 
"O 
cu 

.a,5 'i5 
'4) 

~ -1 

-1 ,5 

-2 

-2.5 

Critério de Avaliação 

Figura 5.2: Avaliações dos 3 radiologi stas para as radiografias do protocolo 1 



resultados das avaliações destas radiografia feitas pelos 3 radiologistas que 

participaram deste estudo. As avaliações foram feitas tendo como base os critérios de 

qualidade para a imagem de tórax apresentados no ítem 4.3.3. 

As gradações médias atribuídas por cada um dos avaliadores para os critérios de 

qualidade presentes nas 50 radiografias de tórax do grupo A feitas de acordo com o 

protocolo 1, bem como a gradação média dos 3 avaliadores são apresentadas na tabela 

5.4 abaixo: 

Tabela 5.2: Avaliação das radiografias de tórax com a técnica do protocolo 1. 

Gradação média dos Média 

CRITÉRIO 
Avaliadores dos 3 

Avalia-
Avaliador Avaliador Avaliador 

dores 
1 2 3 

Inspiração total/profunda 1,82 1,9 0 ,7 1,47 

Reprodução simétrica do tórax 1,7 1,98 0,66 1,45 

Borda média da escápula fora dos pulmões 1,4 0 ,86 1,42 1,23 

Reprodução total das costelas acima do diafragma 1,26 1,92 0,68 1,29 

Reprodução do padrão vascular de todo o pulmão e 
0,58 0,92 -0,08 -0,26 vasos periféricos 

Reprodução visualmente definida da traquéia e 
0,72 0,6 -0,12 0,24 brônquios proximais 

Reprodução visualmente definida das bordas do 
0,79 0,5 0 ,64 1,24 coração 

Reprodução visualmente definida da aorta 0,6 0 ,54 0 ,58 0,57 

Reprodução visualmente definida do diafragma 0,84 0 ,06 1,24 0,71 

Reprodução visualmente definida dos ângulos 
0 ,84 0,68 1,02 0,85 

costofrênicos 

Visibi.Jjzação da área retrocardíaca e do mediastino 0 ,62 0 ,18 1,1 0,63 

Visibilização da coluna através do coração 0,38 -0,34 -0,24 -0,2 
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5.2.2 Doses na entrada da pele dos pacientes do protocolo 1 

As doses de radiação medidas na entrada da pele dos pacientes apresentaram um 

valor médio de 0,13 ± 0,02 mGye a distribuição dos valores medidos nos 50 pacientes 

do protocolo I é mostrada na figura 5.3, abaixo: 

PROTOCOLO 1 
w,----------------------------, 

20 

10 

til 
'õ 
c Std. Dev ~ .02 

.Q> 
'~ Mean ~ .121 

~ o ~~I=;::=:jL~.L___._.-..l=:=L~::::d N ~ 50.00 
.077 .094 .110 .127 .144 .160 

Dose 

Figura 5.3: Distribuição das doses de entrada na pele para os pacientes do protocolol. 

5.2.3 Avaliação da radiografia do simulador do protocolo 1 

As avaliações dos parâmetros fisicos relativos aos limites de visibilização de 

detalhes lineares e circulares de alto e de baixo contraste, bem como o índice de 

contraste da radiografia obtida com o simulador de tórax descrito no item 4.3.4 são 

apresentados na tabela 5.3: 



Tabela 5.3: Avaliação da radiografia do simulador de acordo com protocolo 1 

Detalhe Anatômico ou Estrutura de Teste Limite de Visibilização 

Parâmetro Físico ou Valor Medido 

Pneumotórax Fiodenylon • Visível U Não visível 

Vasos pulmonares Fios de nylon 0,80 mmde+ 

Tecido fibroso Fios de aço 0,13 mmdeep 

Nódulos atrás das costelas Esferas de nylon . 4.0/2.0 mm de ep e de altura 

Nódulos fora das costelas Esferas de nylon 4.012.0 mm de ep e de altura 

Discos de baixo contraste Discos de alumínio 4,00 %D.O. 

Padrão de barras 2,50 pI/mm 
Definição da imagem 

Grades metálicas 2,00 pI/mm 

Contraste da imagem Escala de degraus de acrílico 0,45 (inclinação) 

Densidade ótica de fundo Disco de chumbo 0,90 

Densidade ótica no pulmão Aro de aço 2,58 

5.2 Implantação dos protocolos de técnicas otimizadas na Instituição n 

Para a implantação das técnicas otimizadas para a radiografia de tórax descritas 

nos protocolos 2 e 3 apresentados no item 4.3.2, foram determinados parâmetros 

básicos de exposição: a tensão aplícada ao tubo de raios-X (kV), a filtração total do 

feixe de radiação e o tempo de exposição. Tendo em vista que o aparelho de raios-X a 

ser utilizado nesta etapa do estudo é também empregado em técnicas de metrologia de 

radiação, os valores da tensão são determinados rotineiramente durante os 

procedimentos metrológicos da Instituição lI. Assim, os valores selecionados de tensão 

de 81 kV do protocolo 2 e 133 kV do protocolo 3 correspondem a valores medidos 

com incerteza de ± 2 kV. 
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Figura 5.4: Curvas de determinação da filtração total do equipamento de 
radiologia diagnóstica, Polymat Plus 30/50, a 81 e l33 kV. 

Os valores da filtração encontrados através das curvas de filtração total em 

função da camada semiredutora22
, publicadas na NCRP Report N° ] 02, conforme 

figura 5.4, foram 2,57 mmAl e 3,21 mmAI, respectivamente. 

A implantação de técnicas radiográficas otimizadas eXigIU, para a sua 

comparação com a técnica radiográfica de rotina, a operação em caráter padronizado 

do sistema de processamento da imagem. Esta exigência foi atendida sem a 

necessidade de ser realizar qualquer adequação do sistema de processamento utilizado 

nesta etapa do trabalho porque, a monitoração dos padrões de desempenho da 

processadora automática de filmes da Instituição II obedece uma freqüência já em 

rotina há mais de 3 anos. 

A última etapa da implantação dos protocolos de técnicas otimizadas, foi a 

determinação dos tempos de exposição para os dois protocolos em função dos 

diâmetros antero-posterior do tórax dos paciente. Isto foi necessário porque o aparelho 

de raios-X utilizado na Instituição Ir não dispõe de dispositivo de controle automático 

de exposição. A tabela 5.4 mostra os resultados de mAs para os dois protocolos para 

pacientes variando de 17 a 30 em de diâmetro antero-posterior do tórax. 



" 

Tabela 5.4: Parâmetros de exposição para os protocolos 2 e 3. 

PROTOCOLO 2* PROTOCOLO 3* 

81 kVI200 em DFF 133 kV/350 em DFF 
DIÂMETRO (em) 

TEMPO(ms) mAs TEMPO(ms) mAs 

]7 5 2,5 8 2,0 

] 8-]9 5 3,2 8 2,5 

20 8 4,0 10 3,2 

2]-22 8 5,0 16 4,0 

23-24 10 6,4 16 5,0 

25 16 8,0 20 6,4 

26 16 10,0 25 8,0 

27 20 12,5 32 10,0 

28 32 16,0 40 12,5 

29 32 25,0 50 16,0 

30 40 32,0 64 20,0 

* - técnicas com utilização de espaçamento de ar e sem grade anti-difusora. 

5.3 Resultados do protocolo 2 de técnica radiográfica 

5.3.1. Avaliações das radiografias dos pacientes do protocolo 2 

A densidade ótica média medida na região dos pulmões nas radiografias do 

grupo de pacientes do protocolo 2 foi de 1,85 ± 0,2. A figura 5.5, abaixo, apresenta os 

resultados das avaliações destas radiografia feitas pelos 3 radiologistas que 



• 

participaram deste estudo. As avaliações foram feitas tendo como base os critérios de 

qualidade para a imagem de tórax apresentados no ítem 4.3.3. 

<li 
<li -o 
Z 
<li 
<li 

"O 

.!!! 
"O 
'<I> 
:E 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

o 

-0,5 

-1 

-1 ,5 

-2 

-2,5 

Critério de Avaliação 

• Avaliador 01 

.Avaliador 02 

DAvaliador 03 

Figura 5.5: Avaliações dos 3 radiologistas para as radiografias do protocolo2. 

As gradações médias atribuídas por cada um dos avaliadores para os critérios de 

qualidade presentes nas 50 radiografias de tórax do grupo A feitas de acordo com o 

protocolo 2, bem como a gradação média dos 3 avaliadores são apresentadas na tabela 

5.5 abaixo: 

Tabela 5.5: Avaliação das radiografias de tórax com a técnica do protocolo 2 

Gradação média dos avaliadores Média 

CRITÉRIo 
dos 3 

Avaliador Avaliador Avaliador 
Avalia-

I 2 3 
dores 

Inspiração total/profunda 1,68 1,75 1,31 1,58 

Reprodução simétrica do tórax 1,71 1,59 0,74 1,35 
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Gradação média dos avaliadores Média 

CRITÉRIO dos 3 
Avaliador Avaliador Avaliador 

Avalia-
I 2 3 

dores 

Borda média da escápula fom dos pulmões 1,57 1,39 1,47 1,48 

Reprodução total das costelas acima do diaftagma 1,8 0,73 1,27 1,27 

Reprodução do padrão vascular de todo o pulmão e 

vasos periféricos 0,02 0,53 0,92 0,49 

Reprodução visualmente definida da traquéia e 

brônquios proximais 
-0,45 0,45 -0,33 -0,33 

Reprodução visualmente definida das bordas do 

coração 0,82 0,51 1,39 0,91 

Reprodução visualmente definida da aorta 0,51 0,37 0,69 0,52 

Reprodução visualmente definida do diafragma 0,88 0,9 1,67 1,15 

Reprodução visualmente definida dos ângulos 

costofrênicos 
0,55 0,9 1,04 0,83 

Visibilização da área retrocardíaca e do mediastino 0,14 0,61 0,78 0,51 

Visibilização da coluna através do coração -0,55 0,49 -0,29 0,35 

5.3.2 Doses na entrada da pele dos pacientes do protocolo 2 

As doses de radiação medidas na entrada da pele dos pacientes apresentaram 

um valor médio de 0,073 ± 0,03 mGy e a distribuição dos valores medidos nos 50 

pacientes do protocolol é mostrada na figura 5.6, abaixo: 
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Figura 5.6: Distribuição das doses de entrada na pele para os pacientes do protocolo 2 

5.3.3 Avaliação da radiografia do simulador do protocolo 2 

As avaliações dos parâmetros fisicos relativos aos limites de visibilização de 

detalhes lineares e circulares de alto e de baixo contraste, bem como o índice de 

contraste da radiografia obtida com o simulador de tórax descrito no item 4,3,5 são 

apresentados na tabela 5.6: 

Tabela 5.6: Avaliação da radiografia do simulador de acordo com protocolo 2 

Detalhe Anatômico ou Estrutura de Teste Limite de Visibilização 

Parâmetro Físico ou Valor Medido 

Pneumotórax Fio de nylon • Visível U Não visível 

Vasos pulmonares Fios de nylon 0,80 mm de <I> 

Tecido fibroso Fios de aço 0,13 mm de <I> 

Nódulos atrás das costelas Esferas de nylon 4.0/2.0 m m de <p e de altura 

Nódulos fora das costelas Esferas de nylon l.0/0.8 mm de <\> e de altura 



Detalhe Anatômico ou Estrutura de Teste Limite de Visibilização 

Parâmetro Físico ou Valor Medido 

Discos de baixo contraste Discos de alumínio 4,00 % D.O. 

Padrão de barras 1,60 pI/mm 
Definição da imagem 

Grades metálicas ] ,00 pI/mm 

Contraste da imagem Escala de degraus de acrílico 0,40 

Densidade ótica de fundo Disco de chumbo 1,1 8 

Densidade ótica no pulmão Aro de aço 2,40 

5.4 Resultados do protocolo 3 de técnica radiográfica 

5.4.1 Avaliações da radiografias dos pacientes do protocolo 3 

A densidade ótica média medida na região dos pulmões nas radiografias do 

grupo de pacientes do protocolo 2 foi de 1,95 ± 0,2. A figura 5.7, abaixo, apresenta os 

resultados das avaliações destas radiografia feitas pelos 3 radiologistas que 

participaram deste estudo. As avaliações foram feitas tendo como base os critérios de 

qualidade para a imagem de tórax apresentados no ítem 4.3.3 . 
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Figura 5.7: Avaliações dos 3 rad iologistas para as radiografias do protocol03. 
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As gradações médias atribuídas por cada um dos avaliadores para os critérios de 

qualidade presentes nas 50 radiografias de tórax do grupo A feitas de acordo com o 

protocolo 3, bem como a gradação média dos 3 avaliadores são apresentadas na tabela 

5.7 abaixo: 

Tabela 5.7: Avaliação das radiografias de tórax com a técnica do protocolo 3 

Gradação média dos avaliadores Média 

CRITÉRIo dos 3 
Avaliador Avaliador Avaliador 

Avalia-
I 2 3 

dores 

Inspiração total/profunda 1,9 1,84 1,39 1,71 

Reprodução simétrica do tórax 1,86 1,78 0,96 1,53 

Borda média da escápuJa fora dos pulmões 1,84 1,43 1,71 1,66 

Reprodução total das costelas acima do diafragma 1,92 -0,43 1,31 0,93 

Reprodução do padrão vascular de todo o pubnão e 

vasos periféricos 0,04 0,37 0,29 0,23 

Reprodução visualmente definida da traquéia e 

brônquios proximais 0,73 1,35 1,39 1,16 

Reprodução visualmente definida das bordas do 

coração 
0,98 1,06 1,59 1,21 

Reprodução visualmente definida da aorta 1,04 0,86 1,69 1,2 

Reprodução visualmente definida do diafragma 1,04 1,12 1,78 1,31 

Reprodução visualmente definida dos ângulos 

costofrênicos 
1,12 1,24 1,84 1,41 

Visibilização da área retrocardiaca e do mediastino 0,94 1,31 1,86 1,37 

Visibilização da coluna através do coração 0,27 1,04 0,74 0,68 



5.4.2 Doses na entrada da pele dos pacientes do protocolo 3 

As doses de radiação medidas na entrada da pele dos pacientes apresentaram 

um valor médio de 0,04 ± 0,02 mGy e a distribuição dos valores medidos nos 50 

pacientes do protocolo I é mostrada na figura 5.8, abaixo: 
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20 
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.:li Sld. Dev = ,02 
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~ 
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,025 ,050 ,075 ,100 
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Figura 5.8: Distribuição das doses de entrada na pele para os pacientes do protocolo 3 

5.4.3 Avaliação da radiografia do simulador do protocolo 3 

As avaliações dos parâmetros fisicos relativos aos limites de visibilização de 

detalhes lineares e circulares de alto e de baixo contraste, bem como o índice de 

contraste da radiografia obtida com o simulador de tórax descrito no item 4.3.5 são 

apresentados na tabela 5.8: 
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Tabela 5.8: Avaliação da radiografia do simulador de acordo com protocolo 3 

Detalhe Anatômico ou Estrutura de Teste Limite de Visibilização 

Parâmetro Físico ou Valor Medido 

Pnewnotórax Fio de nyJon • Visível O Não visível 

Vasos pulmonares Fios de nylon 0,80 mmde, 

Tecido fibroso Fios de aço 0,13 mm de, 

Nódulos atrás das costelas Esferas de nylon 1.0/0.8 mm de cp e de altura 

Nódulos fora das costelas Esferas de nylon 1.0/0.8 mm de, e de altura 

Discos de baixo contraste Discos de alumínio 2,00 % D.O. 

Padrão de barras 2,50 p1Jmm 
Definição da imagem 

Grades metálicas 2,00 pl/mm 

Contraste da imagem Escala de degraus de acrílico 0,42 

Densidade ótica de fundo Disco de chumbo 1,23 

Densidade ótica no pulmão Aro de aço 2,50 

5.5 Análise estatística 

5.6.1 Avaliação dos protocolos de exposição segundo os critérios de 

qualidade das imagens 

As avaliações da qualidade das imagens dos pacientes segundo os critérios de 

qualidade propostos pela Comissão das Comunidades Européias para os 3 protocolos 

de exposição dos pacientes são apresentadas nos itens 5.2, 5.4 e 5.5. Elas indicaram a 

possibilidade de existência de diferenças concretas na qualidade das imagens obtidas 

pelos protocolos estudados. A partir desta indicação, as avaliações dos 3 grupos de 

radiografias resultantes dos 3 protocolos foram analisadas por métodos estatísticos 

apresentados no item 4.3.7 e adequados para comparações múltiplas das médias das 

gradações atribuídas aos 12 critérios de qualidade. Cada avaliador, em separado, teve 



as médias das gradações para cada critério comparadas com a finalidade de se 

determinar a significância estatística entre os protocolos. As tabelas 5.9. 5.10 e 5.11 

mostram as análises estatísticas para os avaliadores 1. 2 e 3. respectivamente. Nestas 

tabelas são apresentados, para cada critério de qualidade (coluna 1). os valores das 

médias (colunas 2.3 e 4) e dos desvios padrões (colunas 6. 7 e 8) das gradações para 

cada protocolo de exposição. São também apresentados os graus de significância entre 

as médias dos protocolos quando comparados 2 a 2 (colunas lO. 11 e 12) e a 

comparação dos 3 protocolos em termos de gradação absoluta atribuída pelo avaliador 

a cada critério (colunas 13. 14e 15). 

Tendo em vista a não concordância entre os resultados dos 3 avaliadores para as 

COMparações entre os 3 protocolos de técnicas radiográficas. uma alternativa para a 

consolidação das gradações atribuídas aos 12 critérios de qualidade da imagem de 

tórax foi somar as gradações dos 3 avaliadores para cada um dos critérios. Então. a 

faixa de 5 gradações possíveis entre -2 e +2 passou para uma faixa de 13 gradações 

entre -6 e +6 permitindo. assim. que as médias das gradações dos critérios para os 

3 protocolos pudessem se separar em termos estatísticos. A tabela 5.12 mostra a 

análise estatística para a soma das gradações dos 3 avaliadores. 



Tabela 5.9: Comparação estatística da avaliação dos 3 protocolos radiográficos de tórax de acordo com o avaliador (Dr. c.L.) 

Médias 
Significância 

Desvios PadrOes 
Significância 

Significância entre as médias Comoaracão 

Critérios entre as entre as Protoc.2 Protoc.2 Protoc.3 
Prot.2 Prot.3 Prot.1 médias Prot.2 Prot.3 Prot.1 variâncias Prot.2 Prot.3 Pro 

Protoc.3 Protoc.1 Protoc.1 

1. Inspiração 1,74 1,84 1,82 0,612 0,599 0,509 0,481 0,183 0,616 0,733 0,981 NS NS N: 

2. Simetria 1,58 1,78 1,70 0,275 0,810 0,464 0,544 0,006 0,245 0,601 0,796 NS NS M 

3. Escápula 1,38 1.42 1,40 0,974 0,945 0,949 0,670 0,117 0,971 0,993 0,993 NS NS N: 

4. Costelas 0,72 -0,44 1,26 0,000 0,783 0,907 0,777 0,417 0,000 0,003 0,000 ** " •• 

5. Vascular 0,52 0,34 0,92 0,007 0,677 1,222 0,804 0,000 0,598 0,080 0,005 •• ** •• 
6. Traquéia 0,46 1,34 0,60 0,000 0,578 0,658 0,534 0,238 0,000 0,465 0,000 •• " .. .-
7. Bordas 0,50 1,04 0,50 0,000 0,464 0,607 0,464 0,998 0,000 1,000 0,000 •• **. .-
8. Aorta 0,36 0,84 0,60 0,003 0,562 0,688 0,534 0,001 0,001 0,183 0,163 • *** .-
9. Diafragma 0,90 1,10 0,84 0,035 0,303 0,677 0,595 0,010 0,132 0,832 0,033 .. •• * .-
10.Costofrênicos 0,90 1,22 0,84 0,000 0,303 0,506 0,421 0,001 0,000 0,754 0,000 ". *** .-

- --I-. 

11. Mediastino 0,60 1,30 0,62 0,000 0,638 0,614 0,490 0,268 0,000 0,984 0,000 *. .. * ,,-
-.- -- --- f--- -- - - -_. -

12. Coluna 0,48 1,04 0,38 O,000 0,788 0,570 0,779 0,000 0,000 0,767 0,000 • * ** • .-
NS - a diferença entre as 3 médias não é significativa. 
*** - a visibilização do critério é a melhor entre os três protocolos. 
** - a visibilização do critério é a intermediária entre os três protocolos 

* - a visibilização do critério é a pior entre os três protocolos 
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Tabela 5.10: Comparação estatística da avaliação dos 3 protocolos radiográficos de tórax de acordo com o avaliador (Dr. J.K.) 

Médias Significência Desvios Padrões 
Significência 

Sianificência entre as médias ComoaraQào 

Critérios entre as entre as Protoc.2 Protoc.2 Protoc.3 
Prot.2 Prot.3 Prot.1 médias dos 3 Prot.2 Prot.3 Prot.1 variâncias Prot.2 Prot.3 Prot 

protocolos Protoc.3 Protoc.1 Protoc.1 

1. Inspiração 1,78 1,90 1,90 0,138 0,418 0,303 0,303 0,001 0,192 0,192 1,000 NS NS Nl 

2. Simetria 1,60 1,86 1,98 0,001 0,728 0,404 0,141 0,000 0,021 0,000 0,436 ** *** ** * 
3. Escápula 1,56 1,84 1,86 0,033 0,861 0,509 0,452 0,000 0,070 0,047 0,986 ** *** ** 

4. Costelas 1,80 1,92 1,92 0,104 0,404 0,274 0,274 0,000 0,152 0,152 1,000 NS NS N: 

5. Vascular 0,00 0,02 -0,01 0,841 0,808 0,979 0,899 0,026 0,993 0,897 0,843 NS NS Nl 

6. Traquéia -0,46 0,72 -0,12 0,000 0,542 0,496 0,746 0,023 0,000 . 0,140 . 0,000 ** *** . ... 
7. Bordas 0,80 0,96 0,64 0,001 0,451 0,282 0,525 0,000 0,153 0,153 0,001 . * .... .. **' .. * 

-

8. Aorta 0,48 1,02 0,54 0,000 0,614 0,141 0,578 0,000 0,000 0,816 0,000 ... ** .. .. . 
---_ .. t---..... --

9. Diafragma 0,88 1,04 0,60 0,000 0,328 0,347 0,571 0,000 0,151 0,003 0,000 *** *** *. 
--'-~--- r------ _ .. __ . --------- .... - -_.-.. --- -_ .. __ .. -I-------~._- f-.. __ .... --.. 1----_ .. - ._-

10. Costofrêncicos 0,54 1,10 0,68 0,000 0,930 0,364 0,512 0,000 0,000 0,527 0,003 ** *** *. 
-----1-----_ ... --- -'--" 1-----

11, Mediastino 0,12 0,94 0,18 0,000 0,593 0,239 0,774 0,000 0,000 0,863 0,003 ** *** *. 
.. - 1--' 

12. Coluna -0,54 0,28 -0,34 0,000 0,645 0,640 0,688 0,755 0,000 0,282 0,000 ** *** ... 
NS - a diferença entre as 3 médias não é significativa. 
*** - a visibilização do critério é a melhor entre os três protocolos. 
** - a visibilização do critério é a intermediária entre os três protocolos 

* - a visibilização do critério é a pior entre os três protocolos 
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Tabela 5.11: Comparação estatística da avaliação dos 3 protocolos radiográficos de tórax de acordo com o avaliador (Dr. AA) 

Médias Significância Desvios Padrões 
Signiflcância 

Significãncia entre as médias Comoaracêo 

Critérios entre as 
entre cs Protoc.2 Protoc.2 Protoc.3 

Prot.2 Prot.3 Prot.1 médias dos 3 Prot.2 Prot.3 Prot.1 variãncias Prot.2 Prot.3 Pro 
protocolos Protoc.3 Protoc.1 Protoc.1 

1. Inspiração 1,30 1,38 0,70 0,002 0,886 0,779 1,297 0,000 0,918 0,009 0,002 *** *** *. 

2. Simetria 0,74 0,74 0,66 0,870 0,852 0,852 0,917 0,476 1,000 0,891 0,891 NS NS Nl 

3. Escápula 1,46 1,70 1,42 0,306 1,053 0,789 1,070 0,008 0,438 0,977 0,326 NS NS Nl 

4. Costelas 1,26 1,30 0,74 0,010 0,899 0,789 1,290 0,000 0,979 0,028 0,016 u* *.* •• 

5. Vascular 0,90 0,26 0,30 0,014 1,054 1,352 1,216 0,006 0,023 0,036 0,985 ** *** ... 
6. Traquéia -0,34 1,38 0,24 0,000 0,745 0,567 1,001 0,000 0,000 0,803 0,000 .* .** *. 

7. Bordas 1,38 1,58 1,24 0,044 0,666 0,574 0,770 0,222 0,.300 0,544 0,032 *** *** ... 
8. Aorta 0,68 1,68 0,58 0,000 0,740 0,512 0,859 0,000 0,000 0,766 0,000 ** *** ... 
9. Diafragma 1,66 1,78 1,24 0,002 0,798 0,464 1,001 0,000 0,726 0,021 0,002 *** .. ** *. 

-- -

10. Costofrêncicos 1,02 1,84 0,02 0,001 1,491 0,650 1,477 0,000 0,004 1,000 0,004 ** *u •• 

11. Mediastino 0,78 1,86 1,10 0,000 0,790 0,350 0,735 0,001 0,000 0,039 0,000 • *** •• 

12. Coluna -0,30 0,72 -0,24 0,000 0,953 0,858 1,135 0,192 0,000 0,951 0,000 ** .** *< 

NS - a diferença entre as 3 médias não é significativa. 
**. - a visibilização do critério é a melhor entre os três protocolos. 
.* - a vislbilização do critério é a intermediária entre os três protocolos 

* - a visibilização do critério é a pior entre os três protocolos 
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Tabela 5.12: Comparação estatística dos 3 protocolos radiográfícos de tórax para a soma das gradações dos 3 avaliadores 

Médias Significãncia Desvios Padrões 
Significãncia 

Sianificãncia entre as médias Comoaracão 

Critérios 
entre as 

entre as Protoc.2 Protoc.2 Protoc.3 
Prot.2 Prot.3 Prot.1 o médias dos 3 Prot. 2 Prot.3 Prot. 1 variãncias Prot.2 Prot.3 Prc 

protocolos Protoc.3 Protoc.1 Protoc.1 

1. Inspiração 4,82 5,12 4,42 0,054 1,41 1,17 1,69 0,001 0,551 0,347 0,040 *** *** * 

2. Simetria 3,92 4,38 4,34 0,231 1,90 1,19 1,23 0,069 0,267 0,332 0,990 NS NS N 
-

3. Escápula 4,40 4,96 4,68 0,427 2,71 1,88 1,68 0,014 0,390 0,790 0,790 NS NS N 
0'-1-. -

s 
4. Costelas 3,78 2,78 3,86 0,001 1,50 1,40 1,60 0,364 0,003 0,962 0,001 *** ** *, 

.0 --!--

5. Vascular 1,42 0,62 1,10 0,308 2,21 3,25 2,23 0,000 0,277 0,814 0,629 NS NS N 
00-1--0 .. - ___ 00 

6. Traquéia -0,34 3,44 0,24 0,000 1,39 1,32 1,94 0,001 0,000 0,158 0,000 ** "** " 
"---------

7. Bordas 2,68 3,58 2,38 0,000 1,50 1,35 1,44 0,000 0,005 0,548 0,000 ** *** " 
8. Aorta 1,52 3,54 1,72 0,000 1,28 1,14 1,22 0,741 0,000 0,691 0,000 ** "*" " -- -
9. Diafragma 3,44 3,92 2,68 0,000 1,07 1,08 1,62 0,033 0,148 0,009 0,000 **- "** -
1 O.Costofrênicos 2,46 4,16 2,54 0,000 2,40 1,01 1,74 0,000 0,000 0,973 0,000 ** "** *'. 

00 

-
11. Mediastino 1,50 4,10 1,90 0,000 1,52 0,70 1,64 0,000 0,000 0,305 0,000 ** ,,*- -o 

0-

12. Coluna -0,36 2,04 -0,20 0,000 1,90 1,60 2,10 0,050 0,000 0,905 0,000 ** *** * 

NS - a diferença entre as 3 médias não é significativa. 
*** - a visibilízação do critério é a melhor entre os três protocolos. 
** - a visibllização do critério é a intermediária entre os três protocolos 
• - a visibilização do critério é a pior entre os três protocolos 

ss 



5.6.2 Análise estatística das doses de radiação 

Neste trabalho foram medidas as doses de radiação na entrada da pele dos 

pacientes radiografados de acordo com o 3 protocolos de técnicas para exames do 

tórax. A dose média para os pacientes radiografados com o protocolo 1 foi de 0,121 ± 

0,002 mGy, para o protocolo 2 foi de 0,073 ± 0,004 mGy e para o protocolo 3 foi de 

0,044 ± 0,003 mGy. As comparações estatísticas de médias e desvios padrões 

encontra-se apresentadas na tabela 5.13 abaixo: 

Tabela 5.13: Comparação estatística das médias e das variâncias dos 3 protocolos de 

técnicas radiográficas. 

Comparação Teste de Levene 
Média das médias de igualdade das Desvio 

N da dose 
variâncias Padrão 

PROTOCOLO (mGy) 
F Signif. Valor Signif. 

1 50 0,}21 0,002 

2 50 0,073 0,004 136 0,000 6,8 0,002 

3 50 0,044 0,003 

5.7. Calibração do simulador f'lSico de tórax 

A calibração do contraste do simulador fisico de detalhes importantes da 

imagem de tórax foi feita de acordo com o procedimento apresentado no item 4.3.6. O 

gráfico mostrado na Figura 5.9 apresenta a calibração do contraste do simulador 

construído neste trabalho de acordo com o modelo apresentado no diagrama da figura 

4.2. É importante ressaltar que esta calibração é válida para esta unidade do simulador. 

A construção de urna segunda unidade irá requerer a sua calibração individual. A 

posição e a inclinação da reta [Densidade Ótica x Degrau] mostradas neste gráfico 

caracterizam a velocidade relativa e o contraste geral da imagem do simulador, 

respectivamente. 
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Figura 5.9: Gráfico de calibração do simulador em função da Densidade Ótica 

Para um aparelho de raios-X Tridoros 812E da Siemens, a combinação filme

écran T-Mat SrrMS-l , a processadora MX-2 da Macrotec usados para a calibração do 

simulador de tórax na Instituição I a inclinação da reta de contraste foi de 0,45 para o 

protocolo 1. Para um aparelho de raios-X Polymat Plus 30/50 da Siemens, a 

combinação filme-écran T -Mat SffMS-l , a processadora M35-M da Kodak e um ciclo 

padrão de processamento usados para a calibração do simulador de tórax na Instituição 

II a inclinação da reta de contraste foi de 0,40 para o protocolo 2 e de 0,42 para o 

protocolo 3. 

Ainda como parte da calibração do simulador fisico, foi necessário estabelecer 

os limites de visibilização de detalhes lineares e circulares de alto e de baixo contraste, 



considerados os detalhes importantes para a qualidade da imagem do tórax. Foi, 

também necessário estabelecer os valores de referência para a densidade ótica na 

região do pulmão e a densidade ótica de base. Os limites de visibilização e as 

densidades óticas de referência para o simulador são apresentados na Tabela 5. I 4 

Tabela 5.14 : Padronização dos parâmetro avaliados pelo simulador fisico 

Detalhe Anatômico ou Limite de Visibilização 

Parâmetro Físico ou Densidade ótica 

Pneumotórax -Visível O Não Visível 

Vasos pulmonares 0,80 mmde cP 

Tecido fibroso 0,13 mm de cP 

Nódulos atrás das costelas 1.0/0.8 mm de cP e de altura 

Nódulos fora das costelas 1.0/0.8 mm de cP e de altura 

Discos de baixo contraste 2,00 % D.O. 

2,50 pllmm 
Definição da imagem 

2,00 pllmm 

Contraste da imagem 0,42 

Densidade ótica de fundo 1,23 

Densidade ótica no pulmão 2,50 

5.8. Análise dos filmes rejeitados 

No período de 23/0212000 a 24/0312000 foram utilizadas na Instituição I cerca 

de 16 caixas de filmes de tamanhos variados, perfazendo um total de 1600 filmes. Para 

o levantamento dos filmes rejeitados22 foi elaborado um formulário contendo as 10 

categorias mais prováveis de inutilização dos filmes, de acordo com os profissionais 

do Serviço de Radiologia desta Instituição. O número de filmes rejeitados no mesmo 

foi de 281, que perfaz um percentual de 17,6% do total de todos os filmes utilizados. 

De acordo com a categoria da causa da rejeição, os filmes foram classificados e 

contabilizados. Os resultados desta análise dos filmes rejeitados é mostrada na tabela 



5.15 abaixo. 

Tabela 5.15: Levantamento das causas da rejeição de filmes na Instituição I 

CATEGORIAS , NUMEROSDE PERCENTUAL DE 
FILMES REJEIÇÃO 

] .Posicionamento do paciente 65 23,1 % 

2.Movimento do paciente -- --% 

3.Filme claro 81 28,9 % 

4. Filme escuro 42 14,9 % 

5.Filme não exposto 27 9,6 % 

6.Velamento 16 5,7% 

7 . Ausência/incorreta identificação 01 0,4% 

&.Colimação 06 2,1 % 

9.Ranhura ou manchas 08 2,8% 

IO.Outros 35 12,5 % 

TOTAL DE FILMES NÃO 281 17,6 % 
APROVEITADOS 

TOTAL DE FILMES USADOS 1600 



6. DISCUSSÃO 

Neste trabalho foram radiografados 2 grupos de indivíduos para o estudo 

comparativo de 3 protocolos de técnicas radiográficas de tórax. Procurou-se selecioná

los de modo que as médias e as variâncias dos diâmetros póstero-anteriores do tórax 

não fossem diferentes em termos estatísticos. Os resultados apresentados na Tabela 5.1 

mostram que não houve diferença significativa tanto para as médias dos diâmetros 

póstero-anteriores do tórax, p = 0,463, como para as variâncias, p = 0,533, dos dois 

grupos selecionados. Com isso, ficou garantido que os dois grupos de indivíduos 

tinham as mesmas características antropométricás, permitindo assim que se partisse do 

pressuposto que estas características não introduziriam diferenças nos padrões de 

imagem do tórax e na dose de radiação média para os 3 protocolos de técnicas 

radiográficas que seriam estudados. 

A implantação dos protocolos 2 e 3 de técnicas otimizadas na Instituição 11 

exigiu a elaboração da Tabela 5.4 dos parâmetros de exposição dos pacientes em 

função do diâmetro antero-posterior do tórax. Um aspecto importante, nesta Tabela, é 

que o tempo de exposição, de 8 ms, e o produto mAs, de 2,0 mAs, determinados para o 

protocolo 3 e o diâmetro póstero-anterior de 17 cm são os menores valores permitidos 

pelo aparelho de raios-X operando a 133 kV. Indivíduos com diâmetro póstero-anterior 

do tórax menor do que 17 cm não poderiam ser radiografados com o protocolo 3 por 

impossibilidade de se obter tempos de exposição abaixo de 8 ms. 

Um outro aspecto que dificultou a elaboração da Tabela 5.4 foi que, além deste 

aparelho de raios-X não fornecer tempos de exposição menores do que 8 ms para 133 

kV, ele não possui intervalos de tempos de exposição suficientemente discriminados 

para a variação de lem no diâmetro póstero-anterior do tórax. Por isso, os indivíduos 

com diâmetro póstero-anterior do tórax de 18 e 19 cm tiveram que ser radiografados 

com o mesmo tempo de exposição de 2,5 ms. O mesmo aconteceu com os indivíduos 

de 21 e 22 em e os de 23 e 24 cm de diâmetro póstero-anterior do tórax. Como a 

grande maioria dos pacientes radiografados tinham diâmetros póstero-anteriores do 



tórax nesta faixa de valores, isto indica que grande parte dos geradores de alta tensão 

dos aparelhos de raios-X em operação não fornecem tempos de exposição muito curtos 

ou muito discriminados de modo a atender à técnica otimizada para a radiografia do 

tórax. Um outro aspecto dos geradores dos aparelhos de raios-X atuais que também não 

permite a implantação de uma técnica otimizada é que, na maioria dos modelos, eles 

não alcançam o valor da alta tensão requerida, no mínimo de 125 kV. Esta foi a 

situação encontrada no aparelho de raios-X da Instituição I. 

A utilização dos critérios anatômicos de qualidade para a radiografia de tórax se 

mostrou bastante adequada para o método comparativo empregado neste trabalho. A 

avaliação da qualidade das radiografias dos pacientes feitas pelos 3 radiologistas 

utilizando a gradação (excelente, bom, regular, ruim e péssimo) dos 12 critérios 

apresentou concordância entre os julgamentos, conforme mostram os gráficos das 

Figuras 5.2, 5.5 e 5.7. Quando se analisa estes gráficos critério a critério, observa-se 

que o de nO 4, reprodução total das costelas acima do diafragma apresentou uma 

grande discordância do avaliador 02 para os avaliadores O 1 e 03 quando da análise das 

radiografias produzidas pelo protocolo 3 de técnica radiográfica. Discordâncias 

menores foram observadas nas avaliações do critério nO 5, reprodução do padrão 

vascular de todo o pulmão e vasos periféricos para as radiografias do protocolo 1, do 

critério n° 6, reprodução visualmente definida da traquéia e brônquios proximais e do 

critério nO 12, visibilização da coluna através do coração para as radiografias dos 

protocolos 1 e 2. 

As distribuições das doses de radiação, medidas na entrada da pele dos pacientes 

para as técnicas radiográficas estudadas neste trabalho, apresentadas nas Figuras 5.3, 

5.6 e 5.8 mostram que para a frequência acumulada de 90% a razão entre os valores 

máximos e mínimos não ultrapassam o valor de 3 vezes. Esta variação é decorrente da 

diversidade de diâmetros antero-posteriores dos pacientes radiografados e, portanto, de 

ocorrência inevitável. A Tabela 5.13 apresenta a comparação estatística das 

distribuições de dose medidas nos pacientes radiografados com os 3 protocolos de 

técnicas radiográficas. Observa-se que a diferença das variâncias é significativa, p = 
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0,002 assim como a diferença entre as variâncias, p = 0,000 , das 3 distribuições. Isto 

indica que existe uma diferença real entre as doses médias de radiação administradas 

aos pacientes para cada um dos 3 protocolos. Assim, aceita-se que a dose média do 

protocolo 1, de 0,121 ± 0,02 mGy, é cerca de uma vez e meia superior à dose media 

do protocolo 2, de 0,07 ± 0,03 mGy, e cerca de três vezes superior à dose media do 

protocolo 3, de 0,04 ± 0,02 mGy. 

Quando comparada com a dose média do protocolo 1, a redução em uma vez e 

mela da dose média para o protocolo 2 foi resultante de diversas alterações 

introduzidas neste protocolo. Os principais aspectos técnicos que diferenciam os dois 

protocolos e que podem ter contribuído para a alteração da dose na entrada da pele dos 

pacientes foram os seguintes: 

Embora os dois protocolos utilizem a alta tensão aplicada ao tubo de raios-X de 81 

kV, o gerador do aparelho do protocolo 1 produz uma alta tensão com retificação 

trifásica enquando que o gerador do aparelho do protocolo 2 produz uma retificação 

de alta frequência. Consequentemente, o gerador de alta tensão usado no protocolo 

2 produz um espectro de raios-X com um número maior de fótons de altas energias 

do que o espectro produzido pelo gerador usado no protocolo 1. Isto acarreta uma 

redução na dose na entrada da pele dos pacientes. 

A técnica radiográfica do protocolo 2 não usa a grade anti-difusora. Neste 

protocolo, a sua função é parcialmente realizada pelo espaçamento de 30 cm entre o 

paciente e o chassis radiográfico. A remoção da grade contribui para a redução da 

dose de radiação de entrada na pele dos pacientes. 

Tendo em vista que no protocolo 2 não se usa a grade anti-difusora, maior 

quantidade de radiação espalhada atinge o chassis radiográfico. Como a densidade 

ótica da imagem do tórax na região dos pulmões deve ser em torno de 2,0 , neste 

protocolo empregou-se um tempo de exposição menor do que no protocolo 1, 

levando a uma redução na dose de radiação. 

Em termos de otimização da dose de radiação, a comparação de maior interesse 

nos resultados deste trabalho é a do protocolo 1 com o protocolo 3, já que houve uma 
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redução de cerca de três vezes na dose média de radiação para os pacientes. Três 

aspectos da técnica radiográfica foram substancialmente modificados do protocolo I 

para o protocolo 3. São eles: a mudança da alta tensão de 81 kV para 133 kV, o 

aumento da distância foco-filme de 200 cm para 350 cm e a substituição da grade anti

difusora por um espaçamento de ar de 30 cm de espessura. As contribuições de cada 

um deste parâmetros na dose de radiação para os pacientes são as seguintes: 

A utilização da alta tensão de 133 kV altera radicalmente a relação entre a dose de 

entrada e a de saída, quando comparada com a alta tensão de 81kV. Para uma 

mesma dose de saída, a dose de entrada é menor quando se usa um feixe de raios-X 

gerados a 133 kV do que quando se usa um féixe de 81kV. 

A técnica radiográfica do protocolo 3 não usa a grade anti-difusora. Assim como no 

protocolo 2, a sua função foi parcialmente realizada pelO espaçamento de 30 cm 

entre o paciente e o chassis radiográfico. Conforme discutido acima, a remoção da 

grade contribui para a redução da dose de radiação de entrada na pele dos pacientes. 

A técnica radiográfica do protocolo 3 modificou a distância foco-filme de 200 cm 

para 350 cm. Isto contribuiu para a redução da dose na pele do paciente em cerca de 

3 vezes ([350 cmf +[200 cm]\ 

o Guia Europeu para os Critérios de Qualidade para Imagens de 

Radiodiagnóstic024 apresenta, para o exame radiográfico do tórax, o valor de 0,30 mGy 

como a referência da dose de entrada na pele de um paciente de 20 cm diâmetro 

póstero-anterior e 70 kg de peso. É importante observar que a técnica radiográfica do 

protocolo 3 produz uma dose média nos pacientes de 0,04 ± 0,02 mGy, isto é: cerca 

de oito vezes menor do que o valor de referência proposto pela Comissão das 

Comunidades Européias. Em termos da dose de radiação, este estudo demonstrou que a 

técnica radiográfica do protocolo 3 apresenta um valor médio otimizado em relação às 

técnicas dos protocolos 1 e 2, além de ser bastante menor do que os valores adotados 

internacionalmente como referência. 
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Este trabalho teve como uma de suas etapas a avaliação dos 3 protocolos de 

técnicas radiográficas de tórax em termos da qualidade da imagem tendo como base a 

visibilzação de critérios anatômicos de interesse. Os resultados da classificação dos 

protocolos, quanto ao aspecto otimização da qualidade da imagem, estão apresentados 

nas Tabelas 5.9, 5.10 e 5.11 para cada um dos radiologistas avaliadores. De acordo 

com eles, as imagens radiográficas dos pacientes obtidas com o protocolo 2 se 

revelaram de qualidade intermediária entre os protocolos 1 e 3. Além disso, os 

avaliadores fizeram uma observação restritiva às imagens deste protocolo por se 

apresentarem ampliadas em relação às imagens dos protocolos I e 3. Por isso, mesmo 

se apresentando otimizada no que se refere à dose de radiação, as avaliações das 

radiografias de tórax obtidas com o protocolo 2 só serão consideradas na discussão 

comparativa sobre qualidade das imagens quando apresentarem alguma informação 

que contribua para a interpretação dos resultados como um todo. A discussão ficará 

restrita, prioritariamente, à comparação dos protocolos 1 e 3. 

Na Tabela 5.12 são apresentados os resultados da comparação estatística dos 3 

protocolos de técnicas radiográficas de tórax para a soma das gradações dos 3 

avaliadores. Inicialmente, pode ser visto que para o critério de nO 2, reprodução 

simétrica do tórax, o de n° 3, borda média da escápula fora da área dos pulmões, e o 

de n° 5, reprodução do padrão vascular em todo o pulmão e vasos periféricos, não 

houve diferença estatisticamente significativa entre as médias das avaliações para os 3 

protocolos. Isto indica que as técnicas dos protocolos 2 e 3 não produziram uma 

melhoria na visibilização destes critérios quando comparadas com a técnica do 

protocolo 1. 

Quanto aos critérios anatômicos de nOs 2 e 3 era de se esperar que não 

apresentassem diferenças por se tratarem de critérios puramente geométricos. Em 

relação ao critério de nO 5, reprodução do padrão vascular em todo o pulmão e vasos 

periféricos, não se poderia fazer um previsão porque diversos parâmetros modificados 

nas técnicas otimizadas influenciam este critério. Desta forma, conclui-se que as 

modificações dos diversos parâmetros técnicos introduzidas pelos protocolos 2 e 3 em 
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relação ao protocolo I não acarretaram qualquer alteração do nível de visibilização 

deste critério. 

Outro critério puramente geométrico é o de nO 1, inspiração total, e que 

apresentou uma melhora significativa dos protocolos 2 e 3 quando comparados com o 

protocolo 1. Não há uma justificativa evidente para este resultado. A única explicação 

possível é que os pacientes radiografados com os protocolos 2 e 3, pacientes do grupo 

B, tenham recebido orientações mais claras sobre a sustentação da inspiração durante 

os disparos dos que os pacientes do grupo A, radiografados com o protocolo 1. 

O único dos 12 critérios anatômicos que o protocolo 3 apresentou uma piora na 

sua visibilização foi o de nO 4, reprodução tota/das costelas acima do diafragma. Este 

critério é de difícil interpretação por parte dos radiologistas porque envolve aspectos 

tanto geométricos como de definição e contraste já que a imagem das costelas e das 

suas bordas não devem encobrir a imagem de algum nódulo ou lesão. A análise da 

Figura 5.7 e da Tabela 5.9 indica que, neste critério, houve uma diferença flagrante do 

julgamento de um dos avaliadores para a média das gradações atribuídas às imagens 

dos 3 protocolos. Este avaliador atribuiu ao critério de nO 4 a média de 1,26 para o 

protocolo 1, a média de 0,72 para o protocolo 2 e a média de -0,44 para o protocolo 3. 

A soma das gradações atribuídas pelos três avaliadores para cada protocolo teve 

como objetivo aumentar a escala de gradações e, de alguma forma, uniformizar o total 

de pontos das gradações atribuídas a cada critério. Mesmo assim, quando foram 

somadas as gradações do critério de nO 4, observa-se na Tabela 5.12, que este critério 

ainda continuou apresentando-se inferior para o protocolo 3. A explicação deste 

resultado adverso para o protocolo 3 pode estar ligada ao fato do avaliador C.L. não ter 

tido a mesma interpretação dos avaliadores J.K. e AA para este critério, tendo lhe 

atribuído gradações muito baixas e, desta forma, influenciando o resultado final. De 

fato, quando se considera somente as gradações dos avaliadores J.K. e AA, este 

critério não apresenta diferença estatisticamente significativa entre as médias das 

avaliações para os 3 protocolos. Isto indica que, de acordo com somente estes dois 

avaliadores, as três técnicas apresentam os mesmos resultados para este critério. 
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A calibração do simulador físico para a imagem de tórax foi feita para cada um 

dos 3 protocolos com o objetivo de se determinar os limites de visibilização dos 

detalhes importantes da imagem para as suas respectivas técnicas radiográfícas. 

Os resultados para a calibração da reta de contraste são apresentados na Figura 

5.9. Nesta fígura pode ser visto que a reta de contraste para a técnica do protocolo 1, de 

81 kV, tem a inclinação de 0,45, para a técnica do protocolo 2, também de 81 kV, tem 

a inclinação de 0,40 e para a técnica do protocolo 3, de 133 kV, tem a inclinação de 

0,42. O erro na determinação deste parâmetro foi estimado em cerca de ± 10%, ou seja, 

± 0,04. Assim, pode-se concluir que o valor de 0,42 ± 0,04 pode ser considerado como 

o resultado para a calibração da inclinação da nita de contraste quando o simulador for 

exposto a um feixe de raios-X gerado na faixa de 81 a 133 kV. 

As calibrações do simulador para a visibilização dos detalhes importantes da 

imagem de tórax para um dos 3 protocolos em separado são apresentadas nas Tabelas 

5.3, 5.6 e 5.8. A análise comparativa das três tabelas possibilitou o estabelecimento de 

um padrão fmal para a imagem do simulador físico, em termos da visibilização dos 

detalhes, apresentado na Tabela 5.14. 

Através da comparação das Tabelas 5.3, 5.6 e 5.8, observa-se que o 

pneumotórax se apresentou visível para os 3 protocolos. Portanto, este detalhe de 

imagem é para ser visto obrigatoriamente em qualquer técnica de tórax. O mesmo 

aconteceu com a visibilização dos fios de nylon que simulam vasos pulmonares de 0,8 

mm de diâmetro e com os fios de aço de 0,13 mm de diâmetro que simulam a imagem 

de tecido fibroso. Desta forma, se obteve o limiar de visibilização para estes dois 

detalhes de imagem. 

A visibilização de objetos que simulam nódulos pulmonares se apresentou 

diferenciada em função do protocolo que foi utilizado. Para os nódulos atrás das 

costelas, a técnica radiográfica do protocolo 3 apresentou melhor resultado, nódulo de 

1,0 mm de diâmetro e 0,8 mm de altura, que as técnicas dos protocolos 1 e 2, nódulo de 

4,0 mm de diâmetro e 2,0 mm de altura. Para os nódulos fora da projeção das costelas, 

as técnicas radiográficas dos protocolo 2 e 3 apresentaram melhor resultado, nódulo de 
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1,0 mm de diâmetro e 0,8 mm de altura, que a técnica do protocolo 1, nódulo de 4,0 

mm de diâmetro e 2,0 mm de altura. Assim, o limiar de visibilização de nódulos dentro 

ou fora da projeção das costelas ficou estabelecido a imagem do nódulo de 1,0 mm de 

diâmetro e 0,8 mm de altura. 

O simulador fisico contém discos de aluminio que, na imagem radiográfica, 

introduzem pequenas reduções percentuais na densidade ótica de fundo. Quanto menor 

for o percentual de densidade ótica visíbilizado, melhor é a imagem em termos de 

discriminação de objetos de baixo contraste. As radiografias obtidas com cada um dos 

3 protocolos apresentaram diferença na sua visibilização destes discos de alumínio. A 

técnica radiográfica do protocolo 3 apresentou melhor resultado, disco com redução de 

2% na densidade ótica de fundo, que as técnicas dos protocolos 1 e 2, disco com 

redução de 4% na densidade ótica de fundo. Ficou estabelecido que o limiar de 

visibilização de redução percentual de densidade ótica ficaria sendo de 2%. 

O limite de resolução espacial da imagem, avaliado no simulador fisico por um 

padrão de barras e um conjunto de grades metálicas também apresentou variações em 

função dos protocolos. Também nestes detalhes de imagem, os limiares de 

visibilização de defmição dos detalhes foram estabelecidos pelos protocolos 1 e 3, isto 

é: visibilização de um padrão de barras de 2,5 pI/mm e de uma grade metálica de 2,00 

pllmm. A técnica radiográfica do protocolo 2 permitiu a visibilização de somente um 

padrão de barras de 1,6 pllmm e de uma grade metálica de 1,00 pllmm. 

Finalmente, foram também estabelecidos os valores de referência para a 

densidade ótica de fundo, isto é: a densidade ótica produzida na imagem pela radiação 

espalhada pelo corpo de simulador, e a densidade ótica na região do pulmão. Os 3 

protocolos produziram densidades óticas na região do pulmão ao redor de 2,50 e, 

portanto, este ficou sendo o valor de referência para este parâmetro. Já a densidade 

ótica de fundo apresentou uma variação considerável entre os 3 protocolos. Como era 

de se esperar, o protocolo 1, que utiliza uma grade anti-difusora, apresentou um valor 

de 0,90 para este parâmetro, o protocolo 2, que não utiliza grade-antidifusora, 

apresentou um valor de 1,18 e o protocolo 3 um valor de 1,23. De acordo com estes 
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resultados, a técnica radiográfica do protocolo I produz uma densidade ótica de fundo 

cerca de 40% maior do que as técnicas dos protocolos 2 e 3. Tendo em vista que os 

valores de calibração para todos os demais parâmetros avaliados pelo simulador físico 

foram estabelecidos para a técnica do protocolo 3, ficou estabelecido que a densidade 

ótica de fundo de calibração para o simulador seria de 1,23. 

A análise dos filmes rejeitados na Instituição I, mostrada na Tabela 5.15, mostra 

uma perda de 17,6% no total de filmes utilizados pelo Serviço. Dentre os filmes 

rejeitados, os valores da tabela indicam que as perdas das radiografias foram devidas, 

principalmente, a aspectos de técnica radiográfica e de processamento dos filmes. 
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7. CONCLUSÕES 

o presente estudo permite concluir que: 

1. É possível realizar o exame radiográfico de tórax com uma técnica 

otimizada que produz imagens de melhor qualidade do que as técnicas 

atualmente em uso no nosso meio e com dose de radiação na entrada 

da pele do paciente cerca de 8 vezes menor do que o valor de 

referência proposto pelo órgão normativo da Comunidade Européia. 

2. O simulador radiográfico de tórax, construído e calibrado neste 

trabalho, é um dispositivo importante de avaliação da qualidade da 

imagem radiográfico do tórax e, em função desta característica, serve 

como instrumento de controle da qualidade, como requerido pela 

Portaria N° 453/98 do Ministério da Saúde, tanto para o Serviço de 

Radiologia como para as autoridades sanitárias. 



8. RECOMENDAÇÕES 

1. Com o envelhecimento da população brasileira e a grande quantidade de 

novos casos de doenças relacionadas ao trato respiratório, recomenda-se, 

principalmente para os fumantes, exames radiológicos de tórax periódicos, 

uma vez que a técnica radiográfica otimizadas de tórax utilizando 133 kV 

oferece imagens de boa qualidade e com doses muito reduzidas para os 

indivíduos examinados. Recomenda-se, ainda, que esta técnica seja utilizada 

como meio de triagem de pacientes com patologias específicas. 

2. Tendo em vista a grande demanda de exames radiográficos de tórax, 

recomenda-se a adequação dos componentes dos aparelhos de raios-X, 

principalmente dos geradores de alta tensão aos requisitos geométricos e de 

exposição introduzidos pela técnica otimizada. As alterações geométricas são 

decorrentes da distância foco-filme de 350 cm e as alterações no gerador são 

decorrentes da necessidade de tempos de exposição muito curtos e com maior 

discriminação do que os fornecidos pelos geradores atualmente em uso no 

nosso meio. É plausível recomendar o desenvolvimento do projeto de um 

aparelho de raios-X exclusivo para exames de tórax, a exemplo do aparelho 

de mamografia. 

3. Recomenda-se a implementação do item 4.25 da Portaria N° 453/98 do 

Ministério da Saúde, que se refere à produção de imagens de qualidade com a 

dose mínima para o paciente. A avaliação da qualidade da imagem e a 

estimativa da dose de radiação podem ser realizadas, tanto pelos Serviços 

como pelas autoridades sanitárias, por meio de um simulador fisico de tórax 

de acordo com o projeto desenvolvido neste trabalho. 

4. Recomenda-se a inclusão de dois novos critérios anatômicos, além dos 12 

critérios utilizados neste trabalho propostos pela Comunidade Européia, que 

são: o recesso ázigo-esofágico e a linha de junção anterior. Estes pontos 



necessitam se visibilizados em uma radiografia do tórax porque neles podem 

estar alojadas algumas doenças. 

5. A introdução do exame radiográfico de tórax como um procedimento de 

rotina para grupos críticos, como o de fumantes, ou um procedimento para o 

rastreio de certas doenças, como a tuberculose, irá requerer um treinamento 

de técnicos radiologistas, no que se refere à tecnica otimizada, e médicos 

radiologistas, no que se refere a interpretação da imagem para a detecção 

precoce de doenças em indivíduos assintomáticos. 
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