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RESUMO 

 

        Com o objetivo de elaborar uma metodologia que maximizasse a probabilidade de obter 

imagens de boa qualidade, elevando-se o nível de desempenho do Serviço de Radiologia do Hospital 

Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foram fixadas como metas deste trabalho 

melhorar o atendimento ao paciente, melhorar a qualificação dos técnicos, criar um ambiente de 

trabalho baseado em responsabilidade compartilhada e participação solidária, obter e manter altos 

padrões de qualidade em cada etapa do processo radiográfico, melhorar a qualidade de imagem, 

otimizar a dose por exame e, também, reduzir os custos. 

 A metodologia seguida abrangeu: a) elaboração de formulários de controle do fluxo, das 

causas de perda de filmes e dos procedimentos de análise das radiografias; b) coleta de dados 

referentes à técnica radiográfica, às dimensões do paciente, à dose na superfície de entrada e à  

qualidade de imagem; c) estabelecimento de procedimentos de inspeção e administração da 

qualidade; d) curso de aperfeiçoamento e análise das imagens obtidas antes e após a aplicação dos 

critérios de qualidade de imagem. 

 O procedimento empregado na detecção de falhas do sistema baseou-se em uma análise dos 

filmes perdidos, procurando identificar se a causa se devia a aparelho, filme, paciente ou revelação. 

Em seguida, realizou-se uma análise mais aprofundada dentro de cada uma das causas identificadas. 

  

 Dentre os resultados obtidos, ressalta-se uma queda de 70 % na taxa de rejeição de filmes. Do 

total destas causas de erro apuradas, 74 % eram ocasionadas pelo aparelho, 11 % provocadas pelo 

filme, 10 % originadas pelo paciente e 5 % devidas à revelação. Verificou-se, também, uma redução  

dos custos em torno de 75 %. Na avaliação das imagens obtidas, antes e após a aplicação do 

programa, visualizou-se - num elevado porcentual de radiografias obtidas após a implantação das 

técnicas de alta quilovoltagem - a totalidade dos critérios estabelecidos, demonstrando uma efetiva 

melhoria na qualidade das imagens. Consequentemente, o curso de aperfeiçoamento ministrado 

atingiu plenamente seus objetivos, contribuindo de forma decisiva para o sucesso do programa. 

 Deve-se mencionar, entretanto, que os bons resultados colhidos na aplicação do programa, são 

creditados, em boa parte, ao trabalho dos técnicos, tendo-se evidenciado o beneficio decorrente de se 

ter motivado a equipe. 

 Comprovou-se que, com um trabalho sério e persistente, pode-se proporcionar aos pacientes 

serviços e produtos que atendam às suas expectativas, mesmo num hospital público. Portanto, tais 

programas devem contar com o apoio das autoridades competentes, não apenas pelos aspectos 

econômicos e técnicos, mas, sobretudo, sociais. 
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ABSTRACT 
 
 
 Aiming to elaborate a methodology to optimize the performance of the Radiology Service of 

the Military Police Hospital, in Rio de Janeiro, some goals were established: improvement of the 

attendance to patients; improvement of the qualification of technicians; achievement of a work 

ambiance based on sharing of responsibilities and full collaboration; achievement and maintenance of 

high degrees of quality in each step of the radiological process; improvement of the image quality; 

optimization of dose per examination and cost reduction. 

 The adopted methodology covered: a) the obtention and analysis of information concerning 

examination frequencies, and reasons for film rejection; b) the collection of data concerning the  

radiographic technique, image quality and dose to the patient; c) analysis of administrative and 

technical procedures of radiographic examinations; d) training courses and comparison of images 

obtained before and after the implementation of image criteria. 

 The procedure used to detect faults in the radiological process was the analysis of causes of 

film losses (equipment, film, patient or developing). Each cause was further investigated in detail.  

 Results show a 70 % reduction in the film rejection rate; 74 % of total identified faults were 

due to equipment, 11 %  to films, 10 % to patients and 5 % to developing, the reduction in the cost of 

developed film reached 75 %. 

  Comparison of images obtained before and after implantation of the quality assurance 

program, shows the efficiency of the high kV technique to produce radiographies where all the 

reference criteria established could be detected. 

 A training course given to the staff of the radiological service fully reached its goals, 

contributing, with the staff motivation, mostly to the success of the program. 

 This success indicates that, with a serious and persistent work, it is possible to offer to patients 

services within their expectatives, even at a public hospital. Such programs should be supported by 

health authorities, not only due to their technical and economic needs but, mostly, due to their social 

implications.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

        Os raios-X foram descobertos por Wilhelm Conrad Röentgen, em 1895, em seu laboratório na 

Universidade de Wurzburg, na Alemanha. Embora nem todas as críticas tenham sido inicialmente 

favoráveis, destacando-se a preocupação com o fim da privacidade humana, o sucesso dessa nova 

"ferramenta" médica foi inevitável(1,2). 

      Em janeiro de 1896, Edwards(3), fez as primeiras radiografias clínicas em Birmingham, no Reino 

Unido, mostrando uma agulha enfiada na mão de uma paciente. A partir daí, seu uso difundiu-se por 

todo o mundo, sendo acompanhado de modificações e evoluções, tanto no equipamento emissor de 

raios-X, como nos sistemas de registro da imagem. Em 1903, Ernst(4), publicou um informe sobre a 

diferente sensibilidade dos tecidos à radiação; em 1908, Clunet reconheceu que os raios-X produziam 

câncer; em 1912, Coolidge(5), conseguiu esticar o wolfrânio na forma de arame, desenvolvendo o tubo 

catódico incandescente e, em 1959, foi editado um decreto para proteção contra os raios-X(1,2,3). 

 O diagnóstico através da utilização de equipamentos de raios-X constitui um dos mais 

importantes campos da medicina clínica, sendo, hoje, a mais utilizada forma de identificação de 

anomalias no ser humano. Com isso, tornou-se a causa mais importante de exposição humana à 

radiação de fontes artificiais. 

 A preocupação com os efeitos dos raios-X advém da sua capacidade de produzir ionização na 

matéria.  Neste caso particular, como resultado da absorção da energia radiante pelo corpo, a 

ionização é a aquisição de carga elétrica positiva ou negativa pelos átomos ou moléculas, neutros,  

sendo que essa energia absorvida nos tecidos vivos desencadeia reações físicas e químicas que dão 

como resultado alterações biológicas. 

 Desde o começo do século XX trabalha-se na segurança das aplicações médicas das radiações 

ionizantes. A partir daí, todas as alterações na filosofia de proteção radiológica foram causadas pelo 

aperfeiçoamento do conhecimento em estimar-se o relacionamento entre a dose de radiação e a 

incidência dos efeitos nocivos induzidos. A proteção radiológica do paciente foi evoluindo 

gradualmente, partindo-se desde a preocupação com a exposição das populações e os efeitos 

hereditários, até a ambição de limitar o risco ao paciente em questão. O propósito é assegurar que as 

doses sejam não somente suficientemente baixas para justificar um determinado exame 

radiodiagnóstico, mas que se mantenham as mais baixas que possam ser conseguidas dentro 
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de um contexto custo/benefício. Com isso, o grau de segurança alcançado tornou-se tão elevado que 

um exame radiológico recomendado através de um exame clínico competente, em geral, beneficia o 

paciente e compensa por inteiro o inevitável risco de irradiação. Contudo, alguns aparelhos de raios-

X, quando utilizados de forma inadequada, podem aplicar doses de radiação suficientemente elevadas 

para produzir tanto alterações celulares que se manifestarão importantes, como também reações 

agudas e inclusive lesões(6,7,8). 

 É importante ressaltar que os serviços médicos que utilizam fontes de radiação ionizante 

cumprem sua função mediante um processo físico que implica na irradiação de pacientes. Nos 

procedimentos de diagnóstico, as doses de radiação recebidas pelos pacientes podem dar lugar à 

geração de efeitos tardíos. 

 Em conseqüência, a formação dos profissionais e técnicos deve estar orientada não somente 

para obter resultados da melhor qualidade alcançável, mas também para conseguir que isso aconteça 

com o menor prejuízo possível para a saúde dos pacientes. A conjugação de ambos os propósitos 

resulta na escolha adequada do método de diagnóstico ou tratamento. 

 Por outra parte, esses serviços podem causar prejuízos para a saúde dos que neles trabalham e, 

eventualmente, para o público, quando não adequadamente projetados, operados e mantidos. Assim, 

os responsáveis pelas instalações e os encarregados das suas manutenção e operação devem possuir, 

na sua formação, suficientes conhecimentos básicos de radioproteção de forma a evitar tais efeitos. 

 Os principais componentes da dose efetiva média anual per cápita são a radiação de fundo 

natural e a radiação em medicina, cujos valores são cerca de 2 mSv e 1 mSv, respectivamente(6). A 

contribuição devido a todas as demais fontes representa menos de 10 %  deste último valor. Por 

conseguinte, sendo a exposição médica a única categoria na qual se podem efetuar reduções 

importantes da dose média, se fosse possível reduzirem-se as exposições devidas aos exames 

radiológicos não benéficos ao paciente, poder-se-ia incrementar o bem estar do paciente e da 

população em geral. Essa é a meta de governos e da Organização Mundial de Saúde (OMS): atingir, 

para todos os cidadãos do mundo, no ano 2000, um estágio de saúde que propiciasse uma vida socio-

economicamente produtiva. Esta meta é comumente denominada de "Saúde Para Todos no Ano 

2000" e vem ao encontro do objetivo da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP)(7). 

 Radiodiagnóstico ou radiologia diagnóstica consiste na exploração das estruturas anatômicas 

internas de um organismo. É um campo da clínica médica que obteve um avanço considerável, 

contribuindo de forma decisiva para a evolução da terapêutica e da medicina preventiva. 

 Tendo como base a radiologia convencional, a área do diagnóstico vem passando por  
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avanços tecnológicos significativos, que elevam a complexidade técnica, proporcionando uma maior 

rapidez e eficácia na obtenção de informações. Contudo, isto só pode ser alcançado em toda sua 

plenitude se for acompanhado de uma adequada familiarização dos equipamentos, de um controle 

efetivo do sistema de produção e captação de imagem e de suas aplicações à radiologia clínica, uma 

vez que o principal objetivo deste desenvolvimento é conseguir imagens radiológicas de alto nível 

técnico. 

 O objetivo principal do médico radiologista é produzir diagnósticos clínicos utilizando o 

produto final do estudo radiológico, a imagem radiográfica, a qual deve conter as informações 

necessárias, cujas análise e interpretação possibilitarão chegar-se ao diagnóstico final. Assim, o exame 

radiográfico tem, potencialmente, a capacidade de reduzir, significativamente, a mortalidade devido 

ao câncer, às doenças cardiovasculares e pulmonares, assim como  identificar, precisamente, 

traumatismos. Entretanto, a eficácia e o sucesso de tal exame depende da produção de imagens de boa 

qualidade. Radiografias sem a qualidade adequada reduzem a probabilidade de diagnóstico correto, 

desacreditando, junto ao grande público, a imagem da radiografia como instrumento eficaz de 

diagnóstico. Além disso, radiografias de baixa qualidade passam a gerar outros tipos de exames, que 

podem levar a aumentos da ansiedade do paciente, da dose de radiação, do tempo de atendimento 

médico, dos custos ou mesmo dos demais problemas socio-econômicos. Conseqüentemente, é 

altamente desejável otimizarem-se as doses no decorrer dos exames e não dar continuidade a exames 

radiológicos dos quais não se espere uma contribuição essencial para um diagnóstico adequado. 

 No Brasil, assim como nos outros países latino-americanos, segundo dados da OMS, é notória 

a deficiência na identificação precoce do câncer. Tal fato, deve-se, entre outras causas, especialmente 

às radiografias de baixa qualidade. Estima-se que cerca de 80 % dos pacientes com câncer chegam 

aos hospitais em estágios avançados da doença, com possibilidades limitadas de cura(9). A procura 

tardia desses pacientes pelos centros de saúde pode ser atribuída, entre outros fatores, à falta de 

informação com relação à gravidade do problema e educação inadequada de profissionais para 

reconhecimento dos sintomas precoces do câncer. 

 Essa deficiência tem sido agravada pela falta de prioridade por parte do Estado para essas 

ações. A operação do sistema público de saúde apresenta uma série de dificuldades que resulta na 

deterioração da qualidade dos serviços ofertados à população. As explicações vêm da redução do 

investimento público, da aplicação desordenada ou inadequada de novas tecnologias na área de saúde 

e, também, por ineficiência no uso de recursos humanos. Este último aspecto, especificamente, nas 

formas de sua utilização no interior dos serviços de saúde, aliado à deficiência de preparação e ao 

número de trabalhadores engajados nesse ramo de atividade, pode ser visto  
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como o principal obstáculo à conquista de patamares mais elevados de eficiência e produtividade(10). 

É importante reconhecer-se, como declaração doutrinária, que os avanços democráticos da legislação 

que regulamenta o trabalho no setor público não devem ser vistos como obstáculos na conquista de 

patamares mais elevados de eficiência e produtividade(10). 

 De uma forma geral, o termo "qualidade de imagem" expressa a ação do conjunto de 

elementos que interferem no processo de criação e aparência da imagem radiográfica. Alguns fatores 

podem ser controlados e, em alguns casos, otimizados, resultando em radiografias de visualização 

esteticamente agradável e com baixas doses de radiação ao paciente. Entretanto, não devem ser 

confundidas com imagem de qualidade diagnóstica, a qual inclui os parâmetros controláveis para a 

qualidade de imagem e, também, os de cunho interpretativo. 

 A obtenção de imagens radiográficas que possibilitem um diagnóstico preciso e com baixas 

doses de radiação, requer a adoção de métodos que garantam a qualidade do exame como um todo. 

Em cada etapa do processo radiográfico, que são, entre outras, a operação do equipamento de raios-X, 

a escolha da técnica radiográfica, o processamento de imagem e as condições de visualização das 

radiografias, são necessários altos padrões de qualidade(11,12). 

 Na figura I.1, são ilustradas as etapas envolvidas no processo de obtenção do diagnóstico final. 

Deve-se salientar que o processo inerente ao reconhecimento que conduz à classificação final da 

doença pode ser considerado como resultante dos processos de treinamento e aquisição de 

conhecimentos médico e radiológico, enquanto os degraus de detecção podem ser mais dependentes 

da intensidade do sinal ou do contraste e do ruído presente na imagem.  

 É necessário que todo esse fluxo de operações seja direcionado na defesa do direito do cidadão 

por serviços de boa qualidade, acessíveis a todos. Da mesma forma, os funcionários devem ter o 

melhor ambiente de trabalho e os pacientes  o direito a um bom e ágil atendimento.     

 A Organização Pan-Americana de Saúde, apoiada nos argumentos supracitados, comuns à 

maioria dos países da América Latina, sugeriu um protocolo, cujo teor visa nortear, de forma 

coerente, a implantação de programas de garantia de qualidade. 

 Com base nesses fatos, nos últimos vinte anos, a maioria dos países desenvolvidos não tem 

medido esforços para a implantação de programas que garantam a qualidade da imagem radiográfica, 

reduzindo-se os custos. Por isso, enquanto nos países desenvolvidos, aproximadamente dois terços de 

todas as decisões médicas críticas dependem da informação obtida por meio da radiologia diagnóstica, 

na América Latina não há o registro deste fato e a radiologia diagnóstica tem-se convertido numa das 

especialidades médicas mais onerosas(7). 

 Diante do grande e crescente número de equipamentos de raios-X e visando sempre proteger o 

homem contra os detrimentos das radiações ionizantes, em dezembro de 1980, a  
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Organização Mundial da Saúde iniciou um Programa de Garantia de Qualidade em Radiologia 

Diagnóstica, com um seminário em Neuherberg, Alemanha, cujo relatório constituiu-se na primeira 

etapa da organização e execução desta atividade. O interesse da OMS em implantar programas de 

garantia de qualidade justifica-se pelas contenção de custos operacionais, redução da exposição dos  

pacientes e melhoria da imagem radiológica(7). 

 

 

 

Figura I.1 - Procedimentos envolvidos na produção de uma radiografia (ilustração modificada a partir 

da referência 13) que determinam a qualidade radiográfica. 
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No Brasil, os esforços que vinham sendo realizados nesse sentido, a partir de 1990 se tornaram mais 

concretos e difundidos. Assim, ao tomar conhecimento desses esforços, o diretor e o chefe de 

radiologia do Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) do Estado do Rio de Janeiro resolveram 

procurar o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) e colocar o problema acerca do baixo desempenho radiológico e das crescentes taxas de 

rejeição. 

 Na conjugação e convergência de interesses e necessidades, aliados a uma proposta da 

Comissão da Comunidade Europeia (CEC), o IRD resolveu oferecer ao autor apoio institucional para 

elaborar um Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) a ser implantado naquela instituição, como 

parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências.  

 Esta pesquisa de tese fixou como objetivo a elaboração de uma metodologia que maximizasse 

a probabilidade de se obterem imagens de boa qualidade, permitindo atingir-se um elevado nível de 

desempenho em um  Serviço de Radiologia. Para tal, foram estabelecidas como metas: 

 1. melhorar o atendimento ao paciente; 

 2. melhorar a qualificação dos técnicos radiologistas; 

 3. criar um ambiente de trabalho baseado na responsabilidade compartilhada; 

 4. obter e manter altos padrões de qualidade em cada etapa do processo radiográfico; 

 5. melhorar a qualidade de imagem; 

 6. otimizar a dose por exame; 

 7. reduzir os custos. 

 A implantação deste programa no serviço de radiologia do Hospital Central da Policia Militar 

(HCPM) do Estado do Rio de Janeiro ocorreu através da otimização dos procedimentos 

administrativos e dos processos envolvidos na formação da imagem. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

II.1 Garantia de Qualidade em Radiologia Diagnóstica 

 

 Pode-se dizer que a filosofia da proteção radiológica iniciou-se com a descoberta dos raios-X. 

De lá para cá, todas as alterações na filosofia da proteção radiológica foram causadas pelo 

aperfeiçoamento do conhecimento acumulado visando estimar a relação entre a dose de radiação e a  

incidência dos efeitos nocivos induzidos. Assim, em abril de 1898, a Sociedade Röentgen criou um 

comitê, denominado "Committee on the X-Ray Injuries", cuja finalidade era coletar e analisar dados 

sobre os danos causados pelos raios-X. Em 1915 foi criada a Sociedade Röentgen Britânica, com 

propostas de proteção radiológica, adotadas, em 1921, pelo Comitê Britânico de raios-X. Em 1922, a 

Sociedade Röentgen Americana adotou normas de proteção radiológica. Em 1928, a comunidade 

científica presente ao 2Ε Congresso Internacional de Radiologia, realizado em Estocolmo, fundou a 

Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP)(1,2,3). 

 Este órgão, independente de qualquer governo, congrega especialistas de diferentes países e 

tem por objetivo formular recomendações, constantemente atualizadas, sobre todos os aspectos 

básicos e práticos da proteção radiológica. Estas recomendações constituem as bases de regulamentos 

adotados por organismos nacionais e internacionais, criando padrões uniformes para a proteção 

radiológica em todo o mundo. 

 Por ser o radiodiagnóstico a causa mais importante de exposição humana à radiação de fontes 

artificiais, a ICRP formulou uma série de recomendações visando a redução da dose média. A OMS, 

apoiada nestas recomendações, estabeleceu medidas eficazes para a proteção do paciente, iniciando 

um PGQ(7,14). 

 O propósito desse programa é estabelecer procedimentos para fiscalizar periódica ou 

continuamente o funcionamento dos serviços de radiologia e, assim, obter-se uma boa informação 

diagnóstica com o menor custo e a dose mínima de radiação para os pacientes.  

  O interesse da OMS em implantar um PGQ justifica-se pelas contenção de custos 

operacionais, redução de exposição às radiações e melhoria da imagem radiográfica.   
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II.2 Contenção de Custos Operacionais  

 

       A conseqüência principal de um PGQ é a contenção dos custos de operação de um departamento 

de Radiologia Diagnóstica. Embora os dados disponíveis não sejam numerosos e estejam restritos a 

um número pequeno de países, é possível avaliar-se a contenção de custos operacionais resultante da 

aplicação de um PGQ. 

      Em 1968, Koga(7), no Japão, analisando as causas da rejeição dos filmes, encontrou uma taxa de 

repetição da ordem de 2 %, tendo como causas principais erros do técnico de radiologia (40 %) e do 

aparelho  (20 %). 

     Em 1973, Trout e colaboradores (15)  analisaram a taxa de rejeição de radiografias de tórax obtidas 

em um programa de doenças pulmonares em trabalhadores de minas de carvão. Os serviços de 

radiologia que participaram deste programa tiveram que obter um certificado de competência, razão 

pela qual foram submetidos a inspeção prévia. Contudo, 44 % dos serviços que participaram da 

primeira avaliação tiveram de 10 a 40 % dos filmes analisados classificados como de qualidade 

inadequada para o diagnóstico de pneumoconiose. Após tomar conhecimento destas taxas, o Instituto 

Nacional de Saúde Trabalhista (NIOH), dos Estados Unidos, na qualidade de órgão emissor do certifi-

cado de competência, tomou medidas ativas no sentido de melhorar a qualidade das radiografias de 

tórax, conseguindo uma diminuição da taxa de rejeição de filmes, como mostrado na figura II.1. 

 

 

Figura II.1 - Porcentagem de filmes perdidos, nos EUA (referência 15). 
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Beidemam et al(16) mostraram que, do total das radiografias dentárias apresentadas por serviços que 

queriam autorização para funcionamento, segundo a avaliação de uma entidade de assistência 

hospitalar da Pennsylvania (EUA), 50 % foram consideradas inadequadas para determinar a eficácia 

do tratamento proposto. 

 Berry e Oliver(17), na Inglaterra, analisando mais de trinta mil filmes, encontraram as taxas de 

filmes perdidos e as taxas de exames onde foram produzidos filmes perdidos, indicadas na tabela II.1. 

Estudando as causas principais de perda de filmes, eles descobriram que, dependendo do hospital, 

cerca de 14 % dos casos se deviam a falhas no funcionamento do aparelho, 11 % eram devidos a 

filmes sem contribuição ao diagnóstico, de 33 a 87 % deviam-se a falhas na exposição e de 13 a 33 % 

a falhas no posicionamento. 

 

Tabela II.1 - Filmes perdidos em vários hospitais da Inglaterra (referência 17).  

 

 MacKinlay e MacCauley(18), na Austrália, analisando as causas da perda de filmes em um 

hospital que registrava uma média anual de trinta mil filmes realizados, determinaram que a taxa total 

de perda de filmes era de 8,9 %. Registraram também que 13,1 % dessas perdas ocorriam em exames 

de membros inferiores, 12,9 % nos exames das extremidades, da vesícula e de crianças, 3,7 % em 

exames de tórax e 3,2 % nos exames de coluna. Analisando as causas das perdas em exames de tórax, 

verificaram que 79 % correspondiam a erros de exposição, 8,5 % a erros do aparelho de raios-X e 

12,5 % devido a erros de limpeza e teste da processadora automática. 

 Em 1979, Whittaker(19), no Quênia, analisando 100 radiografias de crânio, encontrou uma 

rejeição da ordem de 9 %, sendo as causas principais o posicionamento e a exposição incorretos  
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e, também, a movimentação do paciente. 

 Em 1980, uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde mostrou que o 

percentual de filmes rejeitados era de 6 % na R.F. da Alemanha, 10 % na Inglaterra, 18 % na Suíça, 6 

% no Quênia e 2 % em  Serra Leoa(7). 

 Nos Estados Unidos, uma avaliação de serviços de radiologia, nos quais foram aplicados 

Programas de Garantia da Qualidade, provou um decréscimo na taxa de filmes perdidos e uma 

redução na repetição de exames, conforme tabela II.2(7). 

 Kanakee constatou uma queda da ordem de 50 % na taxa de repetições do Centro Médico 

Riverside e de 40 % no Hospital Washington, na Pennsylvania, na aplicação do PGQ(7). 

 O custo do radiodiagnóstico na Europa e nos Estados Unidos varia entre 6 e 10 % dos custos 

totais da assistência médica, sendo significativa a contenção de custos resultante de uma queda da 

ordem de 50 % nas repetições ou perdas de filmes. 

 O estudo de um certo número de instalações de radiografia geral feito pela Du Pont Company 

(Delaware, EUA) revelou que,  por sua qualidade insuficiente, foram rejeitadas, em média, 13 % das 

radiografias realizadas(20). 

 

Tabela II.2 - Taxas de repetição e perdas de filmes em departamentos de radiodiagnóstico antes e 

depois da aplicação de PGQ (referência 7). 

 

 Embora para países da África, Ásia e América Latina não existam dados disponíveis, sabe-se 

que, em países como o nosso, aproximadamente 70 % do custo total de operação da radiologia 

diagnóstica correspondem aos custos operacionais do equipamento, filmes e produtos químicos 
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 enquanto, nos países industrializados, estes ítens representam somente 25 ou 30 % do total dos 

custos. Com isto, pode-se avaliar a contenção de custos resultante de uma queda da ordem de 50 %  

nas repetições ou perdas de filmes(21). 

 Os fatos supramencionados constituem prova conclusiva da necessidade de investimento nas 

atividades de garantia de qualidade. Os investimentos em PGQ trazem consigo não só a contenção 

dos custos, mas também uma redução dos gastos com os aparelhos de raios-X, tubos, geradores, 

processadoras de filmes, telas intensificadoras e cassetes danificados, tempo desperdiçado pelos 

profissionais, etc... e uma redução da exposição  de pacientes e da própria equipe médica. 

 

 

II.3 Redução de Exposição às  Radiações 

 

 Na aplicação de um PGQ, a exposição dos pacientes sofre um decréscimo em função de três 

fatores: redução da taxa de repetições, colimação adequada e qualidade de feixe apropriada. Este 

decréscimo não fica restrito só aos pacientes, para os quais uma menor taxa de repetições acarreta 

uma menor exposição, mas também se aplica a todos os pacientes que se submetem a exames com 

colimação e penetração adequadas do feixe de raios-X. Colimação e penetração adequadas são 

necessárias para uma boa qualidade de imagem. A economia, em termos de exposição, é muito maior 

do que o pequeno percentual resultante da diminuição da taxa de repetição. A colimação sozinha 

reduz a exposição do corpo de um indivíduo de 10 a 15 %, e, somando-se  a essa a redução resultante 

do uso de um feixe de raios-X com um espectro de energia apropriado, pode-se  esperar uma redução 

na exposição do paciente de 20 a 30 %(7). 

 De acordo com relatório do UNSCEAR(22), é possível uma redução da dose de 25 % através 

da aplicação de um PGQ.  

 

  

II.4  Recomendações Gerais 

 

 As recomendações gerais sobre imagens de boa qualidade que devem ser aplicadas a todos os 

exames radiológicos são apresentadas a seguir, de modo suscinto, e devem ser respeitadas em todos 

os serviços de  radiológia. 
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  a - Justificativa 

 

 Os exames radiológicos devem ser requisitados com base em indicações clínicas bem 

definidas, previamente acordadas entre os médicos que os solicitam e os radiologistas. 

 Uma radiografia desnecessária é injustificável, independentemente da qualidade radiográfica. 

 O número de radiografias efetuadas deve ser o mínimo necessário à obtenção da informação 

necessária ao diagnóstico. 

 

  b - Proteção 

 

 Para efeitos de proteção contra as radiações, os tecidos e órgãos sensíveis devem ser 

protegidos, sempre que possível, especialmente no tocante aos pacientes com capacidade reprodutiva, 

devendo-se utilizar proteções das gônadas nos exames em que elas sejam diretamente irradiadas. 

 

  c - Colimação 

 

 A colimação exata para uma área de interesse tão pequena quanto possível aumenta a 

qualidade da imagem e reduz a exposição do paciente. Sempre que possível, deverá recorrer-se à 

colimação para excluir-se órgãos radiossensíveis do feixe primário, não devendo este, em caso algum, 

exceder as dimensões do receptor da imagem. 

 

  d - Revelação da película 

 

 As condições de revelação têm impacto importante na qualidade da imagem e na dose para o 

paciente. Os aparelhos de revelação de películas do HCPM foram colocados e mantidos em condições 

ótimas de funcionamento, comprovadas por medições contínuas de controle de qualidade. Resultados 

consistentes não são, necessariamente, uma indicação de resultados ótimos. 

 

  e - Condições de observação da imagem 

 

 A elaboração de relatórios precisos de radiografias clínicas e a avaliação adequada da 

qualidade da imagem somente serão possíveis se as condições de observação satisfizerem os  
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seguintes requisitos: 

 1 - iluminação uniforme, com uma luminância de pelo menos 1500 cd/m2 à superfície do 

negatoscópio; 

 2 - possibilidade de ajustar-se a área iluminada do negatoscópio às dimensões da imagem, a 

fim de evitar-se o ofuscamento; 

 3 - as lâmpadas fluorescentes presentes no negatoscópio devem ser brancas ou azuis, devendo 

ser do mesmo tipo na totalidade de um conjunto de negatoscópios e, preferencialmente, em todo o SR. 

 4 - deve estar disponível um sistema de ampliação da imagem e de medição dos seus 

pormenores, devendo ampliar de duas a quatro vezes e podendo medir pormenores de 0,1 mm. 

 5 - deve haver acesso a um foco adicional com diafragma em íris e luminância de, no mínimo, 

10000 cd/m2, a fim de se poder observar imagens com áreas extraordinariamente rádio-opacas. 

 

 

II.5  Qualidade de Imagem  

 

 A principal razão de se fazer uma radiografia é tornar visíveis finos detalhes e propiciar que 

tecidos de densidade próxima apresentem contrastes suficientes para serem visualizados e 

interpretados.  

 Uma imagem radiográfica é considerada de boa qualidade quando apresenta nitidez de 

detalhes e visibilidade das estruturas anatômicas de interesse(23,24). A nitidez está associada às 

propriedades geométricas da imagem, ou seja, é uma medida do grau de resolução da imagem 

radiográfica final. Já a visibilidade, associada às propriedades fotográficas da imagem, é controlada 

pelos fatores da técnica radiográfica que contribuem para a densidade ótica e o contraste. A 

visibilidade de uma radiografia é uma propriedade qualitativa da imagem, sendo de pouco uso e 

relativamente de difícil quantificação.  

 O estudo da qualidade da imagem tem como objetivo identificar e esclarecer os efeitos dos 

múltiplos fatores que afetam seu registro e a visibilidade do filme. A nitidez das estruturas é de pouco 

valor se a imagem possui um grau de enegrecimento ou densidade ótica insuficientes ou excessivos, 

ou ainda, se apresenta contraste inadequado entre as estruturas anatômicas. A obtenção de uma 

aparência fotográfica excelente, por outro lado, não é garantia de qualidade radiográfica. Por exemplo, 

a "qualidade de imagem radiográfica" pode não corresponder à condição ideal de "qualidade 

diagnóstica para interpretação", ou seja, as características necessárias à imagem para  
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plena visualização de uma lesão podem ser diferentes daquela necessária para visualização de 

microcalcificações. Assim, imagens que possuam densidades apropriadas e o máximo de contraste 

são de pouco valor se os detalhes estruturais forem registrados sem definição, indistinguíveis ou 

borrados. 

 Além de fatores como densidade, contraste, latitude, resolução e ruído, o radiologista tem uma 

percepção psicofisiológica da imagem, na qual baseia seu critério de qualidade. Esta é a principal 

razão porque, até agora, não foi adotada uma definição padrão para qualidade da imagem. Os critérios 

de qualidade da imagem passam, obrigatoriamente, pela aplicação do principio da otimização e 

devem envolver doses de radiação de referência, sem que sejam fatores limitantes à boa prática do 

radiodiagnóstico. Sua redução deve ser sempre estimulada, prestando-se atenção, entretanto, para a 

perda potencial de informações clínicas que poderia advir. 

 Atualmente, existe uma série de métodos com o intuito de dar a esta avaliação um caráter mais 

objetivo, como a visibilidade de marcas anatômicas e os simuladores. O primeiro é um método 

objetivo, baseado na avaliação da visibilidade de marcas anatômicas predefinidas em imagens 

selecionadas para estudo. Já os simuladores podem ser de dois tipos, os antropomórficos e os físicos. 

Os simuladores antropomórficos tendem a reproduzir a aparência radiográfica de uma determinada 

região do corpo humano, enquanto simuladores físicos permitem a avaliação de um ou mais 

parâmetros que influenciam a qualidade de imagem e/ou detectam falhas no desempenho do aparelho 

de raios-X. 

 As propriedades geométricas da imagem são: 

 a - definição, que é o registro no filme das linhas estruturais reais da parte que foi 

radiografada;  representa a nitidez dos detalhes da imagem produzida; 

 b - distorção, que é a representação irreal do tamanho ou forma das estruturas de interesse 

registradas no filme radiográfico; 

 As propriedades fotográficas da imagem são: 

 a - densidade, que é o enegrecimento médio da imagem registrada no filme; indica que as 

quantidades de radiação que atravessaram as várias estruturas e alcançaram o filme foram adequadas; 

 b - contraste, que é a habilidade de distinguir cada estrutura registrada das estruturas 

adjacentes; indica que foi obtida uma penetração adequada da parte examinada; esta avaliação é 

parcialmente subjetiva. 

 

 As conseqüências da produção de imagens diagnósticas de melhor qualidade são: 

 1 - descoberta de doenças em estágios iniciais, assim como maior grau de confiança na  
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detecção de lesões; 

 2 - diagnóstico mais preciso; 

 3 - melhor acompanhamento de pacientes que necessitam da confirmação da evolução da 

doença.  

 De acordo com o que já foi visto, é necessário um balanceamento criterioso entre as 

propriedades geométricas e fotográficas da imagem, de modo a produzirem-se radiografias que 

possam ser interpretadas precisamente na elaboração do diagnóstico. O estudo da qualidade da 

imagem tem como objetivo identificar e compreender os efeitos dos múltiplos fatores que afetam o 

registro das estruturas e a visibilidade do filme. 

 A geometria de irradiação de um corpo para exame radiográfico compreende, basicamente, a 

distância do foco dos raios-X à pele, a distância do foco ao filme e o tamanho do campo de radiação. 

 O limite de resolução ou definição de uma imagem está associado ao tamanho da menor 

estrutura que pode ser visualizada. 

 Quanto mais próxima estiver do filme, melhor definida fica uma estrutura. Nesta 

circunstância, o limite de resolução (definição) fica aumentado. O limite de resolução da imagem final 

fica então dependente das características da combinação tela-filme. Como o filme radiográfico não 

introduz nenhuma perda de definição das estruturas, o limite de resolução da radiografia  depende, em 

resumo, da relação Distância Foco Filme (DFF) sobre Distância Foco Paciente (DFP), do tamanho de 

grão da tela fluorescente e do tamanho do ponto focal. 

 Em algumas circunstâncias, é possivel aumentar-se o limite de resolução (definição) através 

da ampliação da imagem. O objetivo da radiografia é produzir imagens nas quais qualquer 

anormalidade (anomalia) ou lesão existente no tecido radiografado possa ser claramente visualizada. 

 Dada uma anomalia de espessura t e de coeficiente de atenuação Φ1 dentro de um meio 

homogêneo de coeficiente de atenuação Φ2 , o feixe de radiação ao atravessar a anomalia, dentro do 

corpo, produz uma exposição X1 no detetor da imagem. Ao atravessar uma mesma espessura do 

corpo, sem a anomalia, ele produz uma exposição X2 no detetor. O objetivo é transformar a  diferença 

de exposição X1-X2 numa diferença visível na imagem. Em outras palavras, obter-se o contraste 

adequado para a visualização da anomalia. 

 O contraste registrado no filme radiográfico é dado por: 

 

 Contraste = (Φ1-Φ2).t.γ.[logX1-logX2] 

 

onde γ é o gradiente da combinação tela-filme. 
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 Obviamente, quanto maiores forem a diferença Φ1-Φ2 , a espessura t da lesão ou o gradiente γ 

da combinação tela-filme, maior será o contraste obtido. A diferença Φ1-Φ2 é maior para os raios-X 

de baixa energia, onde predomina o efeito fotoelétrico. 

 Como a eficiência de produção de raios-X depende, aproximadamente, do quadrado da kV, o 

rendimento do aparelho, por conseguinte, varia consideravelmente durante a exposição quando há 

uma variação grande entre os valores máximo e mínimo (monofásico) da quilovoltagem. 

 Para se obter um determinado rendimento efetivo (como conseqüência da potência de entrada 

no tubo), a corrente instantânea no tubo de raios-X deve ser cerca de duas vezes a corrente fornecida 

por uma fonte de alta voltagem (kV) quase constante (com pouca oscilação). Isto encurta a vida útil 

do filamento (catodo) do tubo de raios-X. Além disso, ocorrem problemas associados com a 

distribuição da carga espacial , nuvem eletrônica, nas proximidades do filamento, afetando a 

delimitação e a homogeneidade do ponto focal. O aquecimento intenso e instantâneo aplicado ao 

ponto focal impõe um limite efetivo de carga no anodo para uma única exposição. Os geradores 

monofásicos com filtro capacitivo reduzem esta variação das kV e mA durante a exposição, tornando-

as muito mais uniformes. 

 Os geradores trifásicos e de alta frequência produzem kV com forma de onda quase constante. 

A ondulação de alta tensão varia de acordo com o projeto de cada modelo de aparelho. Alguns 

geradores de alta freqüência existentes no mercado apresentam ondulação de kV menor que 2 %. Para 

uma determinada técnica de kV e mA, a taxa de rendimento de um gerador de potência quase 

constante, isto é, monofásico com filtro capacitivo, trifásico ou de alta freqüência, é aproximadamente 

o dobro do gerador monofásico. Como nesses tipos de geradores a kV efetiva é maior do que para os 

monofásicos, a produção de raios-X é bem mais eficiente. Com a alta tensão constante, a forma de 

onda da corrente (mA) fica, também, quase constante, produzindo um aquecimento uniforme do 

anodo e uma maior potência disponível para uma exposição. Finalmente, a qualidade do feixe de 

radiação produzido (poder de penetração) é bem mais uniforme durante a exposição. 

 O que realmente determina a visibilidade da radiografia é a relação sinal/ruído existente na 

imagem final, que traduz quanto uma área anatômica de interesse se destaca visualmente (sinal) do 

ruído de fundo. Os principais geradores de ruído são: 

 a - o pequeno número de fótons de raios-X necessários para produzirem uma imagem, uma 

vez que os fótons incidem aleatoriamente sobre a tela, acarretando em pontos de mesma absorção, 

flutuações na homogeneidade da imagem final,  denominadas ruído quântico;  

b - o tamanho do grão fluorescente da tela e demais aspectos de fabricação do sistema de detecção, 

que também introduzem um tipo de granulosidade na imagem final, denominada ruído  
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dos materiais; 

 c - as estruturas anatômicas que servem de fundo para a anormalidade ou lesão (sinal), que 

introduzem flutuações na imagem final denominadas ruído das estruturas anatômicas, reduzindo a 

capacidade do cérebro de interpretá-la. 

 

II.6  Sistema de Detecção de Imagem 

 

 O sistema de detecção de imagem aplicado à radiografia consiste de combinações tela-filme 

dedicadas. O projeto de fabricação requer um compromisso entre a velocidade (grau de 

enegrecimento em função da exposição recebida), a resolução, o contraste e o ruído. A velocidade da 

combinação tela-filme é proporcional ao tamanho do grão fluorescente ou à espessura da tela. Como a 

resolução do sistema é inversamente proporcional ao tamanho do grão da tela, o estabelecimento da 

velocidade fica dependente do maior tamanho de grão compatível com o limite de resolução 

necessário à radiografia (por exemplo, microcalcificações de 0,2 mm de diâmetro), e ainda, pelo nível 

de ruído na imagem final. 

 Como foi visto anteriormente, o contraste em uma imagem depende das kV e filtração 

utilizadas e também do gradiente da curva sensitométrica (γ) que, por sua vez, é particularmente 

afetado pelo processamento do filme radiográfico. O gradiente pode, ainda, aumentar 

consideravelmente a apreciação visual do ruído da imagem, já que gradientes muito altos aumentam 

tanto o contraste das estruturas anatômicas como o ruído (flutuações da densidade ótica de fundo). 

 A compreensão dos príncipios físicos envolvidos na imagem radiográfica auxilia 

sobremaneira no momento de decidir-se a combinação de fatores mais apropriados, de modo a 

garantir-se que seja obtida a relação benefício/risco requerida. 

 Como em qualquer outra atividade que envolve risco, é necessária alguma forma de 

compromisso entre os conjuntos possíveis, pois jamais dois pacientes terão os orgãos do mesmo 

tamanho, forma e composição. Assim, para garantir-se o mínimo de dose e o máximo em qualidade 

de imagem, o caminho natural é a seleção criteriosa do aparelho de raios-X, dos sistemas de 

processamento e visualização (negatoscópios) da radiografia e dos demais fatores físicos e materiais 

que possibilitem as condições de trabalho mais adequadas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA DO PGQ 

 

III.1 Avaliação Inicial 

 

 III.1.1  A Infra-estrutura 

 

 Ao iniciar o desenvolvimento de um programa de garantia de qualidade de imagens 

radiográficas, foi decidido que o mesmo seria implantado e testado no Serviço de Radiologia (SR) do 

Hospital Central da Polícia Militar  (HCPM) do Estado do Rio de Janeiro. 

 Nos primeiros contatos, procurou-se conhecer o SR e avaliar o grau de aceitação e o suporte 

que se poderia obter em tal atividade. 

 O SR dispunha de oito salas com equipamentos fixos de raios-X, distribuídos da seguinte 

forma: 

 Salas 01 e 02: Gerador GIGANTOS; 

 Salas 03 e 04: Gerador TRIDOROS 1000; 

 Sala 05: Gerador HELIOPHOS 5S; 

 Salas 06 e 07: Gerador HELIOPHOS 4B; 

 Sala 08: Gerador FNX 300 mA. 

 

 Esses equipamentos estavam em uso desde 1972, embora sua vida útil costume ser de oito a 

dez anos. Todos os aparelhos apresentavam um quadro desfavorável, evidenciando falta de 

manutenção e conservação. Somente os aparelhos das salas 03 e 04 encontravam-se em 

funcionamento e, mesmo assim, em péssimas condições, embora existisse um contrato com um 

serviço de manutenção. 

 O SR dispunha ainda de dez aparelhos transportáveis: dois FNX 200 mA, três FNX 25 mA, 

um FORTEC 30 mA, dois NANOMOBIL, um SIREMOBIL e um tipo SL-2, dos quais só um estava 

em funcionamento. 

 Havia também duas processadoras KODAK, ambas operadas em uma mesma câmara de 

revelação. Uma não funcionava e a outra funcionava em condições precárias, dada a má conservação 

e o vencimento de sua vida útil. 

 A câmara de revelação apresentava entradas de luz através de frestas da porta e das 

processadoras e não existiam exaustor de ar, nem luzes de sinalização e segurança. A temperatura 
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interna ultrapassava os 35 °C e a umidade do ar os 60 %. Não existiam os cuidados de higiene e 

limpeza adequados. 

 Para os chassis, não havia um local apropriado para armazenamento, sendo colocados por 

ordem de tamanho no chão do corredor, encostados na parede, contribuindo para sua deterioração. 

 Nas telas intensificadoras, foram observadas manchas e arranhões em sua camada ativa, 

bastante desgastada pelo tempo de uso. 

 Os negatoscópios eram fracamente iluminados e não cobriam uniformemente a tela, não 

permitindo um ajuste da área iluminada do negatoscópio às dimensões da imagem. 

 Nas salas de exame, a fiação elétrica encontrava-se exposta e faltavam lâmpadas. As paredes 

apresentavam pintura e revestimento deteriorados, inclusive infiltração de água no teto de algumas 

salas. 

 

 

 III.1.2  O Ambiente de Trabalho 

 

 Entre os funcionários e técnicos, notou-se a existência de um mal-estar, sendo o 

descontentamento e o desânimo notórios. As apatia e total desmotivação eram evidentes na execução 

dos exames. Esse  desânimo, aliado a baixos salários e falta de verbas, tudo adverso ao programa, 

fazia prever sérias dificuldades e, até mesmo, duvidar da possibilidade de qualquer mudança visando 

a melhoria da qualidade do serviço. 

 Na parte administrativa do SR, existia o registro das radiografias perdidas que, no início dos 

trabalhos, situava-se na faixa de 14 % ao mês. Esse número demonstrava por si só a existência do 

problema de qualidade no SR. 

 Logo na primeira etapa da implantação, ao fixar os objetivos do programa e apresentar novos 

formulários de controle do fluxo e da relação dos erros, surgiram as primeiras resistências, que eram 

baseadas na descrença do pessoal quanto à veracidade dos objetivos propostos.  

 De uma maneira geral, toda mudança implica, num primeiro momento, em resistência. Isto 

porque o desconhecido representa uma ameaça. Para atenuar a resistência, procurou-se um diálogo 

direto com cada um dos técnicos radiologistas, explicando-lhes quais os objetivos do programa e 

como este poderia beneficiá-los. Entretanto, a desconfiança era grande diante da estrutura existente, 

que não favorecia  mudanças. Com isso, surgiu o primeiro problema: qual seria o modo mais 

adequado de implantar-se o PGQ? 

 Obviamente, não se podia mudar tudo da noite para o dia, nem impor uma mudança a 

contragosto, sob o risco de desorganizar o trabalho. No entanto, toda implantação tem um custo,  
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porque é preciso parar o funcionamento do SR para treinar os funcionários e testar as diferentes 

ferramentas de trabalho. Mas este custo era excessivo para a instituição e portanto havia a necessidade 

de que a metodologia fosse dinâmica e permitisse a continuidade do serviço.  

 Daí surgia a qustão "o que fazer primeiro?" Como estabelecer o ritmo de introdução das 

idéias? Considerando que a execução de uma ajudasse na implementação de outra, deixou-se que a 

percepção que se tinha a respeito da situação guiasse a escolha do ponto de partida e também a 

velocidade das mudanças. Desta forma, diferentes partes da organização foram trabalhadas com 

diversas intensidades em diferentes idéias.  

 Assim sendo, o primeiro passo foi a obtenção do diagnóstico de qualidade, o que permitiu 

mostrar onde as idéias iam bem, onde iam mal, traçando, através desses resultados, uma espécie de 

guia ou plano diretor. 

 Por outro lado, a qualidade é um empreendimento que envolve, fundamentalmente, pessoas. 

Ações de grupos, com ampla participação individual, resultam em melhoria global. Portanto, um PGQ 

não pode se limitar ao controle do processo e à obtenção final da imagem radiográfica, devendo todos 

os componentes do SR atingirem bons padrões. Para isso, procurou-se adotar uma filosofia de 

comportamento que motivasse as pessoas, implementando novos valores e atitudes, buscando 

melhorar o ambiente de trabalho. Como a adoção de novos valores é um processo lento e gradual, 

dependendo muito da cultura existente, ele foi desenvolvido, gradativamente, com persistência e 

continuidade, tornando-se viável para a instituição. Desta maneira o PGQ foi dividido em etapas, 

delimitadas pelos problemas e possibilidades específicos de cada evento. 

 Com a implantação dos formulários de fluxo e dos erros, surgiu mais um problema. Como os 

formulários internos continuavam sendo preenchidos, as mudanças implicavam em mais trabalho e 

dedicação, sem qualquer compensação material. Para contornar o problema, procurou-se despertar o 

espírito de colaboração e a iniciativa daqueles que acreditavam no trabalho. Procurou-se dar espaço e 

oportunidade de demonstrarem aptidões àqueles que buscavam no trabalho não apenas remuneração 

adequada, mas participação, crescimento profissional e reconhecimento de seus esforços. 

Satisfazendo tais aspirações, foi possível incentivar potenciais de iniciativa e trabalho, abrindo-se 

caminho à criação da cultura de participação. 

 Talvez por se tratar de uma instituição militar, sujeita a uma hierarquia rígida, a estrutura 

existente não permitia que todos participassem da solução dos problemas. A maneira de agir de alguns 

chefes não estimulava o trabalho em equipe, já que a tomada de decisões e o planejamento do trabalho 

eram tarefas exclusivas das chefias. Nem sempre o chefe era o técnico de maior capacidade e, também 

por não consultar membros mais capazes, ficava mais propenso a tomar decisões incorretas. Desta 

forma, a execução de cada exame demorava longos períodos de tempo,  
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provocando grandes filas que ocupavam os corredores e a sala de espera, gerando ansiedade nos 

pacientes,  reclamações e tumultos, tornando o ambiente barulhento. Tudo isto aumentava a 

impaciência dos técnicos, que ficavam mais vulneráveis a erros, provocando um círculo vicioso, já 

que a necessidade de repetir radiografias, provocava um atraso maior. Como resultado, os pacientes 

estavam descontentes e os técnicos insatisfeitos, decisivamente, um clima adverso a um PGQ.  

 Normalmente, quando só um manda, há frustração. As decisões em grupo são mais acertadas e 

têm maior apoio. Por outro lado, para se liderar mudanças é indispensável contar com requisitos tais 

como estratégia e participação. Por isso, procurou-se incentivar decisões por consenso, já que tais 

decisões constituem a base do estilo gerencial participativo, substituindo a barreira entre chefes e 

subordinados. Após a implantação do PGQ, as decisões resultaram mais acertadas e, o que é mais 

importante, as pessoas dispostas a apoiá-las. A busca do consenso nas decisões, prevista no programa, 

possibilitou, a cada um, ouvir o ponto de vista de outros, considerar outras possibilidades, participar 

dos trabalhos do grupo e desenvolver espírito de equipe. A participação trouxe comprometimento e o 

envolvimento dos funcionários com o PGQ gerou satisfação e responsabilidade. Um dos fatores de 

maior relevância para o bom desempenho coletivo foi o aproveitamento das contribuições individuais, 

como, por exemplo, a adoção de um formulário de produtividade individual, estimulando a dinâmica 

interior que impulsionava o querer e o assumir determinada ação. Foi notória a existência de uma 

relação positiva entre o grau de participação e os sentimentos de satisfação, responsabilidade e 

comprometimento, também constatada por Marlon no trabalho realizado no "King Faisal Specialist 

Hospital"(25). As pessoas davam valor e tendiam a apoiar aquilo que elas ajudavam a criar. Entretanto, 

para atingir bons resultados, o comprometimento do pessoal deveria ser permanente. Para isso, 

adotou-se uma política de recursos humanos dando a devida importância à contribuição dos técnicos 

radiologistas e demais funcionários. O estímulo à cooperação, o desenvolvimento da motivação, e o 

empenho e a dedicação em cursos de treinamento adequado, resultaram em que todos os membros 

que compunham o serviço "vestissem a camisa" e se integrassem ao objetivo do PGQ, sendo um fator 

decisivo para o sucesso do programa. Com isso, estava fincado o tripé de sustentação do programa: 

 a - adesão e  compromisso dos funcionários com o PGQ;     

 b - conhecimento dos procedimentos e metas; 

 c - responsabilidade compartilhada e participação solidária; 

o que fortaleceu decisões, mobilizou forças e gerou compromisso de todos com os resultados. 
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 III.1.3  O Atendimento ao Paciente 

 

 Um PGQ não pode se limitar ao controle do processo radiográfico, devendo preocupar-se com 

a satisfação do paciente, sob o ponto de vista clínico, no qual o primeiro aspecto a ser levado em conta 

é o atendimento, um item importante, mas bastante relegado no serviço público. 

 Muito embora o desempenho de ocupações no serviço público de saúde devesse implicar em 

um compromisso com o atendimento de necessidades e interesses dos usuários, não parece haver nada 

estabelecido nas regras de trabalho que possibilite a cobrança de tal compromisso, o que, em certa 

medida, respaldaria o cumprimento dos direitos sociais dos usuários, garantidos hoje pela própria 

Constituição Federal. 

 Comumente, no HCPM, o paciente era visto pelos técnicos como alguém que atrapalhava a 

rotina, que era implantada de acordo com sua conveniência. Pensamentos como: "eles é que se 

ajustem ao que foi preestabelecido", dificultavam as mudanças. Isso gerava conflitos na produção dos 

serviços radiológicos, resultantes da contradição entre interesses de usuários, trabalhadores e 

dirigentes da instituição. Tendo como conseqüências deletérias, desumanização e risco no 

atendimento, em alienação do trabalhador e em prejuízo ou desperdício para a instituição. 

 Por isso, a promoção de medidas para estimular os trabalhadores a alcançarem seus próprios 

limites de desempenho, produtividade e qualidade na produção do serviço oferecido foi abordada com 

muita seriedade e dedicação.    

 Para um bom atendimento, é preciso conhecer as necessidades e expectativas dos pacientes. 

Procurou-se conscientizar os técnicos de que os pacientes eram a razão de existência do SR e atendê-

los da melhor maneira possível deveria ser prioridade permanente. Assim sendo, era importante 

satisfazer as necessidades e expectativas dos pacientes. 

 

 

III.2  Metodologia 

 

 III.2.1  Filosofia do Programa 

 

 Não existe uma receita única de implantação de um PGQ, ela muda de um hospital para outro, 

em função de suas diferenças. Porém, tendo-se as metas bem estabelecidas, saber-se onde se quer 

chegar, é essencial para definir como chegar lá. Ter uma visão mais clara do caminho a ser percorrido 

preenche uma condição importante para se obter adesão e espíritos de colaboração e participação dos 

profissionais. Esta participação deve ser incentivada sob três aspectos: 
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 1 - aumentando-se o sentimento das pessoas  pertencerem a um grupo; 

 2 - fortalecendo-se ações construtivas, decisões de caminhos a serem seguidos e presença nos 

momentos importantes da vida do grupo; 

 3 - exaltando-se o sentimento de realização pessoal, decorrente do aproveitamento de 

contribuições individuais em benefício do grupo. 

 Na estrutura tradicional, onde o mando predomina sobre a responsabilidade individual, não é 

possível sequer aprender-se em cima dos próprios erros. Faz-se de tudo para que não haja registro do 

erro, para que ele não seja do conhecimento dos que detêm o poder de mando. 

 Como o PGQ visou, entre suas metas, satisfazer o paciente do ponto de vista clínico e o 

atendimento é o primeiro aspecto a ser levado em conta, inicialmente, foi preciso estabelecer as 

condições para sua implantação,  promovendo-se: 

 a - adesão e  compromisso dos funcionários com o PGQ; 

 b - conhecimento dos procedimentos e  metas; 

 c - responsabilidade compartilhada e participação solidária; 

 d - motivação e adoção de uma filosofia de trabalho visando mudanças de valores e atitudes; 

 e - elaboração e implantação de formulários de controle do fluxo de filmes e das causas de 

erros  (anexo 1). 

 

 

 III.2.2  Atividades Abrangidas pelo PGQ 

 

  a - Coleta e organização das informações relativas à freqüência de exames e causas de 

rejeição de filmes; 

 

  b - acompanhamento na execução de exames rotineiros, coletando-se dados de técnicas 

radiográficas e características de aparelho para a comparação de doses e imagens radiográficas obtidas 

em uma amostra de dez pacientes por exame; 

 

  c - levantamento das indicações constantes das requisições de exames  e dos 

respectivos diagnósticos, com o objetivo de avaliar-se a interação do SR com as demais clínicas do 

hospital; 

 

  d - calibração dos dosímetros termoluminescentes e acondicionamento apropriado 
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 para sua fixação na pele do paciente, visando medir-se a dose absorvida na entrada da superfície da 

pele, no centro do campo de radiação; 

 

  e - estabelecimento dos procedimentos de análise de repetição de exames, de inspeção 

e de administração da qualidade; 

 

  f - testes de controle dos equipamentos e ensaios de caracterização de produtos e 

acessórios; 

 

  g - preparação e execução de um curso de aperfeiçoamento, visando a formação de 

uma equipe técnica qualificada; 

 

  h - elaboração dos critérios de qualidade das imagens e sua implantação junto aos 

médicos radiologistas, para avaliação das radiografias; 

 

  i - nova coleta de dados sobre técnicas radiográficas e qualidade das imagens, para 

comparação de doses e imagens radiográficas obtidas em uma amostra de dez pacientes; 

 

  j - comparação das imagens obtidas antes e após a aplicação do PGQ; 

 

  k - avaliação das vantagens econômicas da aplicação do PGQ no SR. 

 

 

III.3  Procedimento Experimental 

 

 III.3.1  Controle de Qualidade dos Equipamentos 

 

 A origem do propósito da introdução do teste do equipamento e sensitomatria é para reduzir o 

número de variáveis que causam as radiografias rejeitadas. Por isso, a escolha dos testes baseou-se na 

justificativa de medir a "coisa certa". Procurou-se compartilhar as informações com todos, para 

provocar ações rápidas, além de os profissionais, terem passado a auxiliar o programa de trabalho, ao 

invés de impedi-lo. 
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  a - Aparelhos de raios-X  

 

 A função de um aparelho de raios-X é gerar um fluxo controlado de elétrons para produzir 

raios-X em quantidade e qualidade desejadas na formação do feixe útil emergente do tubo de raios-X. 

Esse feixe é constituído de fótons simetricamente distribuídos no espaço. Após sua interação com o 

paciente, essa distribuição é modificada de acordo com as estruturas anatômicas atravessadas. Por 

isso, é tão importante conhecer a intensidade desse feixe emergente, quantizando-a numericamente 

para que se torne possível a produção consistente de radiografias de alta qualidade, eliminando a 

repetição de exames, que gastam tempo, dinheiro e aumentam a exposição do paciente. 

 Diante da deterioração e ocorrência das falhas e erros, a quantidade e qualidade de raios-X 

produzidas não coincidem com as esperadas, tornando a qualidade de imagem inaceitável. Como o 

custo de prevenir erros é sempre menor que o de corrigí-los, implantou-se uma rotina de controle de 

qualidade dos aparelhos de raios-X. Este controle visou notificar de imediato qualquer flutuação nos 

fatores técnicos, providenciando uma rápida correção do defeito e impedindo que, por não ser notado, 

ele causasse consideráveis mudanças na resolução da imagem, no contraste e na dose no paciente. 

 A princípio, três são os controles que caracterizam a geração de raios-X: 

 1 - o da corrente do tubo, que determina a taxa com que os elétrons fluam através do mesmo e, 

como resultado, a taxa com que os raios-X são produzidos; 

 2 - o da quilovoltagem, que determina a máxima voltagem aplicada através do tubo e, como 

consequência, a energia dos fótons produzidos; 

 3 - o de tempo, que determina o tempo total durante o qual os raios-X são produzidos. 

 A combinação final desses fatores dará o que se chama de intensidade do feixe de raios-X ou 

rendimento do aparelho. Este rendimento expressa o valor da energia depositada num certo ponto do 

feixe de raios-X durante um determinado período de tempo de exposição. O controle estabelecido 

baseou-se na monitoração dos parâmetros de exposição (kV, mA, tempo de exposição, rendimento e 

consistência) e geométricos (filtração, colimação, alinhamento do feixe, coincidência de campos, 

tamanho do foco, resolução e contraste). 

 Para tanto foram utilizados um medidor de exposição Berthold com tubo proporcional, duas 

canetas dosimétricas, lâminas de alumínio, ferramentas (objetos) de teste e medidores de kVp (cf. 

Apêndice C). 
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  b - Processamento 

 

 A importância das técnicas de revelação na proteção do paciente pode ser justificada por dois 

fatos:  

 1 - pela repetição de exposições, evitadas com uma revelação correta; 

  2 - pelo fornecimento de resultados reprodutíveis, necessários para a produção de radiografias 

de ótimo valor diagnóstico, com o mínimo de dose para o paciente. 

 A habilidade de se extrair a informação desejada de uma imagem radiológica depende 

fortemente do contraste e da definição da mesma, sendo necessário para isso o uso de técnicas 

corretas no processamento dos filmes. Processamentos inadequados podem ser a causa de rejeição de 

radiografias e, portanto, de repetições de exames. Por isso, um controle de qualidade das 

processadoras constitui um dos pontos fundamentais ao bom desempenho de um SR. É importante 

que se possa assegurar, através do controle de qualidade das processadoras, que elas produzam a 

mesma densidade ótica e o mesmo contraste em filmes que recebam a mesma exposição 

sensitométrica.  

 O controle diário das processadoras visou a indicação das medidas corretivas a serem tomadas 

para o seu bom desempenho. Esse controle contou com a implementação dos testes para monitoração 

dos parâmetros de processamento (tempo e temperatura) e da resposta dos filmes (densidade de base e 

de penumbra, velocidade relativa e índices de contraste). 

 Para tanto, foram utilizados um sensitômetro de três passos, um densitômetro, um cronômetro 

e um termômetro (referência 26). 

 

  c - Câmara de Revelação 

 

 Dentro da rotina de controle, foi incluída a comprovação regular da opacidade da câmara, isto 

é, caso depois de vinte minutos de adaptação à escuridão se pudesse ver luz infiltrando do exterior, 

solicitava-se a tomada de medidas corretivas. 

 Foram implementados testes de iluminação da câmara e procedimentos de inspeção visual das 

condições de trabalho e higiene (referência 27). 

 

  d - Chassis, Telas e Filmes 

 

 Para melhor identificação de um chassi danificado, o primeiro passo foi a marcação de cada 

um com seu tipo de tela intensificadora. 
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 Dentro da rotina de controle, procedeu-se à limpeza periódica da superfície externa do chassi e 

inspeção visual de possíveis danos nas dobradiças, lingüeta ou algum outro que permitisse a entrada 

de luz. Diante de qualquer dano duvidoso, o chassi era submetido a um teste de permeabilidade. 

 A importância da rápida identificação de um chassi danificado está em que qualquer 

vazamento de luz causa uma área de densidade sobre o filme e o velamento provocado interfere na 

imagem, podendo influir no diagnóstico final. 

 A rotina de controle adotada para as telas intensificadoras foi uma inspeção visual da tela sob 

luz brilhante, fixando-se a atenção nas marcas sobre a superfície da tela ou qualquer dano na película 

da tela. Diante de qualquer dúvida da incidência de dano, procedia-se a um teste radiográfico para 

avaliar-se a extensão do artefato. Também foi adotada uma limpeza periódica das telas. 

 Regularmente, era realizado um teste para avaliar-se o contato tela-filme. A avaliação era 

feita, visualmente, no negatoscópio, verificando-se se as linhas da malha do objeto de teste eram 

vistas nitidamente com um contraste claro entre as densidades do arame e do feixe não filtrado. 

Quando uma área apresentava falta de claridade, era vista como uma área de densidade ótica mais 

alta. 

 Para identificarem-se possíveis diferenças na velocidade das telas de mesmo tipo, 

periodicamente, eram realizados testes de velocidade relativa da tela. Quando a densidade produzida 

nas radiografias apresentava variações significativas, superiores a 10 % nas leituras densitométricas, 

procedia-se às identificação e marcação da tela. 

 A rotina de controle compreendeu avaliações das curvas características, das velocidades e da 

qualidade de imagem, exame visual, testes de compressão, contato e uniformidade, além de  registro 

das telas usadas no serviço (referência 27). 

 

  e - Grades 

 

 A rotina de controle compreendeu a inspeção visual periódica da grade e da estativa. Na grade, 

olhava-se particularmente para danos nos cantos e para a curvatura ao longo dos seus comprimento e 

largura. Regularmente, era realizado um teste de uniformidade da estativa. Quando o filme resultante 

do teste se apresentava com áreas de densidades mais claras ou mais escuras ou as linhas da grade se 

tornavam mais salientes, havia a comprovação da falta de uniformidade e solicitava-se a substituição 

da grade. 

 Foram também realizados testes de alinhamento e centralização (referência 27). 
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 III.3.2  Análise de Filmes Perdidos 

 

 A técnica de análise de exposições repetidas foi capaz de avaliar os procedimentos que 

levavam a uma qualidade de imagem pobre, tais como posicionamento e movimento do paciente, 

operação do aparelho, processamento do filme etc. Esta análise equivale a uma avaliação subjetiva da 

qualidade da imagem. As imagens consideradas de qualidade insuficiente dividem-se segundo as 

causas desta insuficiência, que podem estar relacionadas com a competência do pessoal técnico, com 

problemas do equipamento, com dificuldades concretas associadas à exploração ou com qualquer 

combinação desses fatores. A análise das explorações repetidas estabeleceu ainda uma ponte entre as 

atividades de garantia de qualidade do SR e a uniformidade das imagens obtidas. A análise dessas 

explorações serviu: 

 a - para avaliar-se os problemas pelos quais a qualidade da imagem é defeituosa; 

 b - como instrumento para o auto-aperfeiçoamento do pessoal; 

 c - como base de dados para a gestão administrativa. 

 Essa análise permitiu identificarem-se as áreas que tinham problemas, além de introduzirem-

se medidas corretivas e avaliar-se o efeito da ação tomada. Contudo, a análise das explorações 

repetidas não é uma resposta dela mesma. Esse procedimento provém informação que ajuda na 

identificação das áreas que requerem atenção. A introdução da ação corretiva poderá ser checada 

quanto à sua eficiência, prosseguindo-se com a análise das explorações repetidas. Para esse fim, 

foram elaborados e implantados formulários de controle do fluxo e das causas de perda de filmes. A 

coleta confiável das informações sobre as repetições de exames foi conseguida devido à cooperação 

consciente dos técnicos e serviu como ferramenta para o aperfeiçoamento dos técnicos e como base 

para o PGQ.  

 

 

 III.3.3  Inspeção de Qualidade 

 

 Os procedimentos de inspeção de qualidade foram elaborados e utilizados para testar-se os 

componentes do sistema radiológico, com a finalidade de comprovar-se que o equipamento 

funcionava satisfatoriamente. Comprenderam uma série de operações destinadas a manter ou a 

melhorar a qualidade. 

 Relacionados aos procedimentos de controle, incluíram-se vigilância, avaliação e manutenção 

em um grau ótimo de todas as características de rendimento que foram definidas, medidas e 

controladas. 
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 No âmbito do pessoal envolvido, efetuaram-se a elaboração de uma programação, uma  

coordenação e execução destinadas a melhorar a qualidade. 

 

 

 III.3.4  Administração de Qualidade  

 

 Entre os procedimentos de administração da qualidade figuraram todas as medidas de gestão 

administrativa que permitiram comprovar-se que as técnicas da inspeção de qualidade eram realizadas 

de modo regular e adequado, e também que os resultados dessas técnicas eram avaliados com rapidez 

e precisão. Em função dessa avaliação, eram adotadas as medidas corretivas necessárias. 

 Esses procedimentos compreenderam a designação de funções para as medidas de garantia de 

qualidade, o estabelecimento de normas de qualidade para os equipamentos da instalação, a provisão 

da adequada capacitação e a seleção do equipamento mais apropriado para cada tipo de exame. 

 

 

 III.3.5  Medição da Dose 

 

 A finalidade das medições de dose foi obter-se uma indicação fidedigna sobre a dose na 

entrada da superfície da pele a que era exposto um paciente adulto de dimensões médias, aplicando-se 

parâmetros de técnica radiográfica e comparando-os com os critérios de qualidade. 

 Essas medições, que incluíram a radiação espalhada, foram utilizadas como uma indicação 

aproximada de resultados satisfatórios, na medida em que esses valores se aproximavam dos valores 

de referência dados pela CEC. 

 A escolha dessa medida deu-se devido ao fato de que ela pode ser obtida de modo 

relativamente fácil e por já ser disponível muita informação em termos dessa grandeza, oriunda de 

estudos europeus recentes(28). 

 Como as medições efetuadas em pacientes são mais facilmente exeqüíveis por intermédio de 

detectores termoluminescentes (TLD) diretamente fixados na pele, num ponto que coincida com o 

centro do feixe de raios-X incidente, optou-se por essa técnica. Devido a ser improvável a 

disponibilidade de um paciente com dimensões exatamente iguais às padronizadas, utilizou-se a 

medição de uma amostra de dez pacientes. O valor médio dessas medições de dose pode ser 

considerado como estimativa da dose a que é exposto um paciente de dimensões padronizadas, a 
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qual pode ser comparada com a dose de referência dada pela CEC. 

 Os dosímetros foram calibrados em termos da dose absorvida pelos tecidos moles, músculos, 

seguindo-se a recomendação da ICRP(29). A medida da dose absorvida pelo músculo exposto ao ar foi 

convertida na dose na superfície da pele através de multiplicação por um fator de espalhamento 

adequado. Como os fatores de espalhamento variam entre 1,3 e 1,4 para os feixes de radiodiagnóstico, 

seguindo-se a recomendação da CEC(29), adotou-se um único valor médio de 1,35 para todas as 

situações, sem que, com isso, fossem introduzidos erros significativos. 

 Foi, também, montado um procedimento experimental de controle de qualidade do feixe de 

raios-X e das qualidades de radiologia diagnóstica implantadas no Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI). Este procedimento permitiu uma intercomparação 

dos comportamentos de tubos utilizados em radiologia diagnóstica e o de um tubo de referência do 

laboratório de pesquisa. 

 Os materiais utilizados neste procedimento foram: dosímetros termoluminescentes (TL) de 

fluoreto de lítio, câmara padrão de referência TK 30, eletrômetro Keithley 616, contador proporcional 

Berthold, um tubo Philips MGC 160 e tubos de raios-X do HCPM. 

 Os dosímetros  TL foram irradiados para cada qualidade de radiação X em grupos de 16 

detectores. As irradiações foram realizadas a 100 cm da fonte, livre no ar, colimadas para uma câmara 

típica de radiodiagnóstico, centradas no feixe primário. 

 O erro σ associado à dependência energética foi obtido ao considerar-se a teoria de pequenas 

amostras, com um nível de confiança de 95 %.  

 A avaliação da dose foi feita antes e após a aplicação do PGQ, nos exames de Tórax AP e 

Perfil, Crânio AP e Perfil, Coluna Lombar AP e Perfil, Coluna Dorsal AP, Coluna Cervical AP, 

Abdômen e Urografia (cf. Apêndice B). 

 

 

 III.3.6  Curso de Aperfeiçoamento  

 

 A implantação de um PGQ é um processo essencialmente educacional para todas as pessoas 

do SR. É como se o SR estivesse fazendo um curso superior. Leva tempo. Não existem atalhos. 

 Por outro lado, o crescente avanço tecnológico requer uma política de educação continuada 

para evitar-se a desatualização do conhecimento dos profissionais e técnicos de um SR. 

 O treinamento é de especial importância no caso dos técnicos, devido à rápida evolução da 

tecnologia radiológica e à menor disponibilidade de oportunidades que esses profissionais em geral, 

possuem para realizar cursos ou atividades educativas após a obtenção do seu diploma, sendo  
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fundamental a atualização em proteção radiológica e técnicas radiográficas. Em proteção radiológica 

torna-se fundamental a adoção de programas de treinamento e capacitação. 

 O curso oferecido foi elaborado depois da identificação das necessidades específicas de 

treinamento, tornando o currículo realista e específico às tarefas a serem executadas e visando, 

também, a formação de uma equipe qualificada. A abordagem dos temas foi feita enfocando-se a 

causa e o efeito de cada assunto. A ementa do curso abrangeu: 

 1. interação da radiação com a matéria; 

 2. aparelhos de raios-X e dispositivos; 

 3. mecanismos de produção dos raios-X; 

 4. proteção radiológica; 

 5. efeitos da radiação ionizante na saúde; 

 6. parâmetros que influenciam na qualidade da imagem; 

 7. técnicas de alta quilovoltagem; 

 8. obtenção das radiografias com as novas técnicas, análise e comparação com as anteriores. 

 

 

 III.3.7  Critérios de Imagem 

 

 Uma questão que sempre vem à tona quando se trata de um PGQ é a relação "qualidade de 

imagem - subjetividade de interpretação", ou seja, até que ponto uma radiografia é ruim? Uma das 

primeiras formas encontradas para solucionar o problema da subjetividade de interpretação foi pelo 

grau de resolução de radiografia, ou seja, a capacidade de registrar, separadamente, imagens de 

pequenos objetos com localização muito próxima, ou em que grau detalhes podem ser observados. 

Outra foi fazer com que fosse analisada por um grupo significativo de profissionais, já que sempre 

existirá um nível de normalidade estatística ou tendência, inferindo-se que radiografias 

qualitativamente pobres tendem ao fracasso de interpretação quando analisadas por um grupo 

significativo de profissionais. Isto se justifica porque, mesmo subjetivamente, as radiografias 

necessitam de condições técnicas mínimas de referência, visto que um exame radiográfico de má 

qualidade  poderá gerar indecisões ou mesmo repetição de exame. 

 A mais recente maneira de solucionar o problema da subjetividade, adotada pela CEC, foi o 

estabelecimento de critérios de imagem. Já que a qualidade dos exames de raios-X é determinada por 

uma adequada apresentação dos elementos com significancia diagnóstica nos filmes de raios-X, a 

meta dos exames é proporcionar uma reprodução bem definida de detalhes e estruturas, os quais, com 

base na experiência médica, têm sido escolhidos como determinantes no  diagnóstico de um  
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órgão  ou área do corpo. 

 Esses critérios comprendem elementos característicos da imagem, detalhes com importância 

na imagem e estruturas críticas. 

 Os elementos característicos de imagem referem-se às características anatômicas e estruturas, 

as quais deveriam ser facilmente percebidas e reconhecidas na projeção típica de uma imagem 

radiográfica. 

 Os detalhes com importância na imagem proporcionam as dimensões de estruturas específicas, 

as quais, como uma parte da imagem toda, têm um significado para diagnóstico e deveriam ser 

suficientemente distinguidas. Esses detalhes são, freqüentemente, o resultado de múltiplas 

sobreposições de características anatómicas pequenas e diretamente imperceptíveis. 

 As estruturas críticas enfatizam as características de imagem, as quais são importantes para a 

decisão diagnóstica e representativas para a qualidade da imagem. 

 Tomando-se por base esses critérios e contando-se com a colaboração de um especialista da 

CEC, além dos médicos radiologistas do HCPM, adotou-se um questionário específico para cada tipo 

de exame rotineiro. No anexo 2 podem ser vistos, a título de exemplo, os critérios adotados para o 

exame de tórax.   

 

III.4  Considerações sobre Imagem Radiográfica 

 

 III.4.1  Imagem Radiográfica 

 

 Como a utilização eficaz das radiações ionizantes para diagnóstico envolve a interação de três 

fatores (a qualidade da imagem, a técnica radiográfica e a dose para o paciente), o PGQ  desenvolvido 

e implantado no HCPM levantou,  para certos exames radiológicos de uso corrente, informações 

relativas a estes três fatores, que fornecessem orientações na aplicação de técnicas radiográficas 

ótimas, evitando-se doses de radiação desnecessárias para os pacientes. 

 Tendo como base os trabalhos realizados pelo Grupo de Estudos do Programa Relativo à 

Proteção Radiológica, da Comissão da Comunidade Europeia(30), foram elaborados os critérios 

relativos a um determinado número de projeções básicas normalizadas, empregadas em exames 

radiológicos de rotina. Como os estudos realizados dizem respeito a pacientes adultos, de dimensões 

padronizadas e que referiram os motivos de consulta habitual para o tipo de exame em questão, estes 

critérios de qualidade gerais não serão aplicáveis à totalidade dos casos.  

 Para cada uma das projeções normalizadas, foram apresentados dois tipos de critérios: 

 

1. Requisitos relativos ao diagnóstico 
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 Envolvem critérios de imagem que especificam estruturas e pormenores anatômicos 

importantes que devem ser visualizados numa radiografia de boa qualidade de um paciente típico, 

permitindo um diagnóstico preciso. Desta forma, é fornecida uma orientação puramente qualitativa do 

grau de visibilidade dessas estruturas essenciais. Os critérios de imagem são definidos por 

características específicas da imagem radiográfica normal, cujo grau de visibilidade é traduzido pelas 

seguintes expressões: visualização, reprodução e reprodução visualmente precisa. Emprega-se o termo 

visualização quando se detecta uma característica anatômica cujos pormenores não sejam totalmente 

reproduzidos. O termo reprodução denota visualização de pormenores de características anatômicas, 

embora, não necessariamente, bem definidos.  Reprodução visualmente precisa implica em todos os 

pormenores anatômicos estarem bem definidos. 

 2. Boa técnica radiográfica  

 Este requisito refere-se a características desejáveis do equipamento radiológico, bem como 

valores adequados para parâmetros radiográficos específicos, que permitam a satisfação dos critérios 

de imagem e das linhas de orientação relativas à execução de imagens de boa qualidade. Constitui um 

dos modos de se satisfazerem os critérios de qualidade com a atual tecnologia  radiológica e pode ser 

utilizado como guia para um aperfeiçoamento dos métodos e processos técnicos, quando a qualidade 

da imagem ou as aplicações de dose ótima para o paciente não forem satisfeitos. 

  

  

III.5  Comentários 

 

 As vantagens que podem ser obtidas de um PGQ dependem da correta interpretação dos 

resultados e da rapidez e eficiência em tomar-se medidas corretivas. Como esses resultados são 

produto de uma supervisão, esta foi enfocada com o objetivo de destacar-se e, ao mesmo tempo, 

resgatar-se o papel que ela pode ter na recuperação da integridade dos procedimentos que compõem o 

serviço prestado ao paciente e não meramente como instrumento de punição. A intenção foi evitarem-

se situações onde o paciente se sentisse, ou, efetivamente, fosse mal tratado em termos de sua 

necessidade global de atendimento, a despeito de ter sido atendido e ter recebido cuidados de modo 

zeloso e prestativo. Assim, a supervisão efetiva muito contribuiu para identificar falhas, quantificá-las, 

avaliar conseqüências e indicar outras medidas a serem tomadas. 

 O controle periódico de todos os parâmetros envolvidos na formação da imagem radiográfica 

foi uma das medidas de supervisão e permitiu a identificação de pequenas flutuações nos fatores 

técnicos, impedindo que prosseguissem e causassem consideráveis mudanças na resolução da 

imagem, no contraste e na  dose no paciente. No tocante à resposta dos aparelhos, observou-se que, 
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para a manutenção da qualidade, é necessária a realização dos testes periódicos. Uma alternativa seria 

a disponibilidade, não necessariamente em tempo integral, de um físico médico, outra alternativa seria 

a capacitação dos técnicos radiologistas para a execução dessa tarefa.  

 Ressalte-se que, como o processo inerente ao reconhecimento que conduz à classificação final 

da doença pode ser considerado como resultante de uma educação médica e radiológica, as 

contribuições do curso e da implantação dos critérios de imagem desempenharam um papel 

fundamental. A seguir, é reproduzida a avaliação do curso feita por um dos técnicos radiologistas que 

participou do mesmo: 

"O programa pelo qual nos dispomos a participar foi realmente de grande valia. Contudo, creio que 

deveria haver uma prévia seleção dos participantes, objetivando buscar o pessoal que realmente se 

mostrasse interessado e, por conseguinte, para estes, fosse cedida uma determinada carga horária 

(mesmo que mínima) para uma dedicação completa ao programa, sem que houvesse qualquer variável 

externa que pudesse vir a interferir no objetivo proposto. Com isto, acredito que o programa seria 

muito mais proveitoso e poderíamos obter maiores ganhos em qualidade de aprendizagem, 

conhecimentos e práticas. Todo e qualquer método de aprendizagem que nos proporcione conhecer e 

por em prática o novo, ou seja, a atualidade, é de grande valia e, por isso, gostaria que houvesse uma 

reciclagem deste programa e também a implantação de outros neste hospital, pois, afinal de contas, é 

uma prioridade poder participar deste evento. As habilidade, tranqüilidade, disponibilidade e 

sabedoria em nos transmitir uma nova tecnologia em radiodiagnóstico, com a qual não estávamos 

habituados (visto a dificuldade de mudar conceitos que já estão encutidos há anos), o discernimento 

em captar nossos pontos vulneráveis e explorá-los, são qualidades essenciais que o instrutor 

demonstrou ao longo do período que esteve conosco".    
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  E  DISCUSSÕES 

 

IV.1  Redução da Taxa de Rejeição 

 

 A taxa de rejeição obtida por um SR é uma indicação da constância com a qual a qualidade de 

imagem aprovada é obtida e, portanto, relatada com eficiência. O primeiro passo na implantação do 

PGQ no SR do HCPM deu-se pelo controle da taxa de rejeição de radiografias. Os registros internos 

do SR indicavam que a taxa de rejeição mensal aumentava progressivamente, mensalmente e, já no 

mês de janeiro/93, ultrapassava os 13 %. 

 Iniciando-se com o estabelecimento das condições para implantação do PGQ, promovendo-se 

motivação e adesão dos funcionários e implantando-se os formúlarios de controle de fluxo, 

conseguiu-se não só deter o crescimento da taxa de rejeição, mas, já em abril/93, registrar a primeira 

queda significativa desse índice (figura IV.1). Isto comprovou que a resistência inicial ao programa 

fora superada e os objetivos vinham sendo compreendidos e aceitos. Também comprovou que, 

quando as pessoas trabalham motivadas, acreditando e sabendo onde querem chegar, seu desempenho 

melhora notoriamente, o que se verificou através de um ambiente de trabalho com crescente 

motivação e responsabilidade. 

 Outra conquista de fundamental importância para o PGQ foi a rescisão do contrato de 

manutenção dos equipamentos, já que a empresa contratada simplesmente não desempenhava suas 

tarefas. Embora, provisoriamente, o SR ficasse sem um serviço de manutenção, dentro da 

disponibilidade econômica do hospital, os equipamentos passaram a ser consertados pelo próprio 

fabricante. Assim, a partir de março/93, começaram a entrar em operação equipamentos outrora 

considerados obsoletos. Tendo-se conseguido estabelecer os mecanismos de coleta e controle do fluxo 

de filmes e insistindo-se sempre na filosofia de um comportamento que motivasse as pessoas, iniciou-

se a implantação dos testes de rotina. Dentro das ações de garantia de qualidade do sistema, foram 

incluídas técnicas de controle de qualidade e procedimentos de administração da qualidade. As 

técnicas de controle de qualidade foram dirigidas para os testes de rotina e manutenção dos 

componentes do sistema gerador de raios-X, de forma a se verificar a operacionalidade satisfatória 

dos equipamentos. Já os procedimentos de administração da qualidade resultaram em ações gerenciais 

designadas para verificar se as técnicas de monitoração do controle de qualidade eram executadas de 

forma apropriada e os resultados avaliados de forma precisa. Tendo-se um número cada vez maior de 

equipamentos em operação, foi efetuada uma seleção para cada exame. 
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Figura IV.1 - Redução da taxa de rejeição no período de JAN/93 a MAI/94. 

 

 O controle das processadoras automáticas de filme consistiu em passar-se, toda manhã, um 

filme sensibilizado na processadora e, depois disto, realizarem-se medidas de densidade de base mais 

penumbra e de fatores indicativos da velocidade do filme e do contraste. Também eram controlados a 

temperatura do revelador e o tempo de processamento. 

 Ainda nesse período, contou-se com a visita de um especialista da Comissão da Comunidade 

Européia, cuja contribuição foi de suma importância para uma correta avaliação da qualidade da 

imagem, avaliando e expressando críticas deveras pertinentes sobre as radiografias do SR. Assim, no 

mês de setembro/93, implantou-se uma câmara clara, o que explica a interrupção da queda que vinha 

sendo registrada nos índices de rejeição. Mesmo que, num primeiro momento, isso tenha gerado uma 

elevação do índice de rejeição, o ganho na qualidade de imagem compensou plenamente. 

 Ao longo desse período todo, também vinha sendo realizada uma coleta dos exames básicos, 

registrando-se a técnica utilizada, as dimensões do paciente, o aparelho utilizado, a dose absorvida na 

entrada da superfície da pele e uma avaliação da qualidade de imagem resultante. Esse trabalho, 

realizado corpo a corpo, permitiu conhecer-se melhor cada um dos integrantes do SR, avaliarem-se 

seu grau de instrução e sua qualificação técnica, o que levou à elaboração de um curso que permitisse 

uma melhor qualificação técnica de todos. 

 O aumento da taxa de rejeição de filmes no mês de dezembro/93 deu-se principalmente  

 

devido à ausência simultânea ao serviço de vários profissionais. 
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 Como conseqüência do treinamento realizado, foram atingidas taxas de rejeição abaixo de 5 % 

e, o mais importante, com aumento na qualidade de imagem. 

 É relevante notar que, quando se deu início ao processo de implantação do PGQ, o SR operava 

com um aparelho fixo e um transportável e, já então, vinha sendo registrada a insuficiência de pessoal. 

De lá até a conclusão do trabalho, o número de pessoas tem sofrido redução constante, mas, apesar 

disto e tendo como agravante o aumento de exames realizados devido ao número maior de aparelhos 

em operação, registraram-se diversas quedas da taxa de rejeição. Isso pode ser atribuído ao bom 

funcionamento do PGQ. 

 

 

IV.2  Causas de Rejeição 

 

 O procedimento empregado na detecção de falhas do sistema baseou-se em uma análise dos 

filmes inutilizados, ou seja, numa avaliação crítica de radiografias usadas pelo serviço que, entretanto, 

não chegam a contribuir para o diagnóstico. 

 Nessa análise, primeiro identificou-se se a causa residia no aparelho, no filme, no paciente ou 

no processo de revelação, conforme figura IV.2. Na figura IV.3, pode-se observar que, apesar de ser o 

principal responsável pela perda de filmes, em alguns casos, na medida em que as perdas devidas ao 

grupo aparelho registravam queda, as perdas devidas a outros grupos começaram a aparecer mais. Isto 

mostra claramente que os erros do grupo aparelho muitas vezes mascaravam outros erros, já que não 

existiam argumentos para seu questionamento. 

 Realizando um estudo mais detalhado das causas de erro dentro de cada grupo, foram obtidas 

as informações constantes das figuras IV.4, IV.5, IV.6 e IV.7. 

 Dentro do grupo aparelho, figura IV.4, subexposição, superexposição e programação se 

constituíram nas principais causas de erro. Subexposição e superexposição são devidas a um tempo de 

exposição inadequado, enquanto programação depende da kV e da distância aplicadas. Embora a 

escolha desses parâmetros seja conduzida pelo técnico, quando um aparelho apresenta uma variação 

no seu rendimento de mais de 50 %, o técnico não pode ser responsabilizado. Somadas, essas causas 

foram as responsáveis por 70 % do total dos erros. Já numa avaliação feita no Hospital Albert 

Einstein(31) (HAE), elas representaram 67 %. 

 Os estudos do grupo paciente, figura IV.5, mostraram que 40 % dos erros eram devidos a 

posicionamento inadequado do paciente e 20 % devidos a movimentação durante a exposição. Pode-

se observar que a maioria deles ocorria com pacientes procedentes de ambulatório que, devido  
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a suas lesões, nem sempre tinham condições de se acomodarem na posição ideal para a realização do 

exame. Outras perdas davam-se em exames realizados com crianças, por ficarem se mexendo o tempo 

todo, mesmo tendo alguém a segurá-las, ou, finalmente, por falha do técnico.  

 

Figura IV.2 - Causas de perda de filmes no HCPM, no período de ABR/93 a MAI/94. 

 

Figura IV.3 - Evolução das causas de perda de filmes no período de ABR/93 a MAI/94. 
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 Enquanto no HCPM os erros devidos a posicionamento inadequado ocasionaram 5 % do total 

dos erros, no HAE contribuíram com 11 %. Os erros devido a  movimentação mais uma vez ocorriam, 

principalmente, nos exames de crianças. Como as técnicas praticadas exigiam alto tempo de 

exposição, elas favoreciam a incidência deste tipo de erro. Enquanto no HCPM representaram apenas 

3 % do total dos erros, no HAE provocaram 7 %. 

 

Figura IV.4 - Detalhamento das causas de perda devido ao aparelho. 

 

 O detalhamento do grupo filme (figura IV.6), mostrou como principais causas de erro 

posicionamento inadequado do filme e filme não exposto, contribuindo cada uma com 3 % do total 

dos erros. 

 O posicionamento inadequado era devido à falta de cuidado do técnico da câmara escura ao 

carregar o chassis. A incidência deste erro era facilitada pela incompatibilidade entre equipamentos e 

materiais utilizados. Por exemplo, chassis eram de um fabricante, as telas intensificadoras de outro e 

os filmes de um terceiro. Mesmo sendo de tamanhos próximos, os chassis não são exatamente iguais. 

Isso tudo aliado ao estado de deterioração dos chassis e à falta de cuidados na hora de se carregá-los 

resultava no posicionamento inadequado. 

 O filme não exposto resultava de erro no aparelho, que, embora acusasse o disparo no 

indicador luminoso, não o efetuava. 
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Figura IV.5 - Detalhamento das causas de perda devido ao paciente. 

 

Figura IV.6 - Detalhamento das causas de perda devido ao filme. 

 

 Finalmente, o estudo do grupo revelação (figura IV.7), identificou a processadora  
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automática como a principal causa de erro. As processadoras tinham uma série de problemas. O 

sistema de transporte dos filmes era composto por peças produzidas por diferentes fabricantes e, ao 

não favorecer um perfeito encaixe de uma sobre a outra, vinha provocando rasuras no filme e, com 

isso, até mesmo chegando a prendê-los e amassá-los. Como não havia filtro de água, constatava-se a 

presença de impurezas que podiam ser notadas visualmente. Além disso, o fluxo de água não era 

contínuo nem uniforme, devido a problemas no abastecimento. Isso contribuiu com 4 % do total dos 

erros, tanto no HCPM quanto no HAE. 

 

Figura IV.7 - Detalhamento das causas de perda devido à revelação. 

 

 Mesmo quando em funcionamento, os aparelhos não tinham os ajustes necessários, 

registrando-se elevadas variações no rendimento, coincidência de kV, variação da kV com a mA e o 

tempo de exposição. Enquanto se procedia à identificação das falhas nos equipamentos, solicitando-se 

sua correção, procurou-se amenizar os problemas, dando conhecimento aos técnicos acerca das falhas 

existentes e adotando-se, algumas vezes, tabelas provisórias contendo o valor  indicado e o esperado. 

Porém, como o comportamento dos aparelhos apresentava-se de forma diferenciada, as tabelas 

adotadas nem sempre resolviam o problema. Além disso, certos problemas na rede elétrica do hospital 

também exerciam influência negativa sobre o funcionamento dos aparelhos, contribuindo  

consideravelmente para  a  prevalência da má qualidade de imagem. Na conexão de geradores de 

radiodiagnóstico, os condutores de rede devem ser dimensionados para  
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produzirem pequenas quedas de tensão durante os curtos intervalos de tempos de carga elevada, 

quando são feitas as tomadas radiográficas para se ter o aproveitamento da capacidade total. Como os 

condutores de rede eram anteriores à conexão de vários geradores de radiodiagnóstico, isso resultava 

em problemas na rede elétrica, influenciando no funcionamento de vários aparelhos de raios-X. 

 Na figura IV.3, é apresentada a evolução dos erros durante o período. Esses resultados provam 

que a queda na taxa de rejeição foi acompanhada por uma queda sistemática em cada um dos grupos. 

Tal fato demonstra que ela não foi devida a uma ação isolada, mas como consequência de um trabalho 

preciso nas identificação e correção dos erros, tanto administrativos quanto de resposta dos aparelhos.             

 

 

IV.3  Redução dos Custos 

 

 Ao longo do período de implantação do PGQ, para a confecção de uma figura que retratasse a 

evolução dos custos com os filmes radiográficos perdidos, foi preciso calcular-se o custo médio do m2 

de radiografia produzida no SR e as despesas diretas e indiretas ocorridas no período. Também foi 

calculado o número médio de exames realizados por mês. Dividindo-se o custo médio do SR pelo 

número médio de exames realizados, obteve-se o custo médio por exame. A seguir, calculou-se a área 

média (em m2) de filme radiográfico utilizada por exame. Finalmente, dividindo-se o custo médio 

pela área média de filme utilizado por exame, obteve-se o custo médio do m2 de radiografia 

produzida. O valor obtido, em torno de US$ 270,00, permitiu expressar graficamente a redução de 

custos do SR devidos a filmes perdidos, ao longo do período de implantação do PGQ (figura IV.8).  

 Em despesas diretas foram considerados os seguintes ítens: remuneração do custo do pessoal 

(médicos, enfermeiros, auxiliares, administração direta), material (radiográfico, de enfermagem, 

cirúrgico, etc.), depreciação dos equipamentos e diversos (água, luz, oxigênio, etc.). 

 Nas despesas indiretas, foram consideradas despesas com administração geral, transporte, 

armazenamento central, serviço de higiene, manutenção, lavanderia, lactário, nutrição, refeitório, 

serviço de apoio. 

 Dessas últimas, foram calculados os percentuais que correspondem ao SR. Como o controle 

destes custos não é feito de forma sistemática pela administração do HCPM, isto gerou dificuldades 

na obtenção dos dados. Apesar das dificuldades, os dados mostraram-se confiáveis. 
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Figura IV.8 - Redução dos custos no período de JAN/93 a MAI/94. 

 

 Fazendo-se uma comparação do valor calculado com o obtido em um hospital de grande porte 

da rede particular(32), US$ 340,00, nota-se uma diferença de 20 %, que poderia ser justificada em 

função dos maiores salários pagos na rede particular, além de materiais de melhor qualidade e, 

portanto, mais caros. Entretanto, devido às aproximações que necessariamente se fazem neste tipo de 

cálculo, podem-se considerar os dois valores de custos como equivalentes. Mas, o maior custo do m2 

produzido não significa, necessariamente, maior custo por exame. Este vai depender, e muito, do grau 

de qualidade do serviço. Na figura IV.8 pode ser verificado como o custo do desperdício com filmes 

inutilizados e repetidos se reduziu com o andar do programa. Esse custo é muito alto, tanto em termos 

de dinheiro perdido quanto em termos sociais. Para se ter uma idéia, no Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre(33), o custo do desperdício com filmes inutilizados e repetidos, em maio de 1993, ficou em 

torno de US$ 11000,00.  

 

  

IV.4  Otimização da Dose 

 

 A dose absorvida no tecido, para um dado exame, depende, principalmente, dos fatores 

técnicos empregados na radiografia, das características do equipamento, do feixe de raios-X, do 
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número de exposições feitas na radiografia e do tempo de exposição. Alguns equipamentos, quando 

obsoletos ou operados de maneira imprópria, são capazes de fornecer doses que podem ser altas o 

suficiente para produzirem reações celulares, vistas como um dano agudo no tecido. Entretanto, num 

procedimento tecnicamente correto, esses efeitos agudos não ocorrem, devido às doses estarem bem 

abaixo de seus limiares. Porém, é bom lembrar-se que qualquer dose para um indivíduo acarreta 

algum risco e, ainda que para um determinado exame radiológico este risco seja pequeno, ele existe, 

porque a energia da radiação absorvida nos tecidos vivos desencadeia reações físicas e químicas que 

resultam em mudanças biológicas. 

 Assim, a obtenção de imagens radiológicas de boa qualidade em um exame, necessárias para 

um diagnóstico correto, acarretam um compromisso entre a técnica radiográfica ideal e a minimização 

da  dose de radiação recebida pelo paciente. 

 O nível de exposição de um paciente necessário para a geração de uma imagem proveitosa 

depende de muitos fatores técnicos e físicos. Entre os fatores que levam a uma redução desta 

exposição incluem-se a eliminação da radiação que não contribui para a formação da imagem útil e a 

escolha correta do sistema de recepção de imagem, adequado às exigências para um diagnóstico  

particular. 

 Existe um limite abaixo do qual a radiação incidente no sistema de recepção de imagem não 

contém suficiente informação para que o diagnóstico seja útil. A Comissão da Comunidade Européia 

(CEC) estipulou valores de referência da dose para alguns exames rotineiros(30). Com  o objetivo de se 

compararem as doses que vinham sendo praticadas no SR com as fornecidas pela CEC, foram 

efetuadas medições da dose absorvida na entrada da superfície da pele. Para isso, foram utilizados 

dosímetros termoluminescentes fixados na pele do paciente, no centro de cada incidência do feixe de 

raios-X. 

 As medidas, efetuadas com dosímetros TL fixados na pele do paciente no centro de cada 

incidência do feixe de raios-X, permitiram uma comparação entre as doses obtidas antes e após a 

aplicação dos critérios de qualidade (figura IV.9). Conforme esta figura, nota-se uma significativa 

redução da dose em todos os exames. Dentre os fatores que contribuíram para essa redução, está a 

utilização de um campo de menores dimensões. Essa diminuição no campo de radiação reduz o total 

de radiação recebida pelo paciente e, portanto, diminui a área de pele e a massa de tecidos internos 

irradiados. Também reduz a quantidade de radiação espalhada que alcança o receptor de imagem, 

melhorando, assim, a qualidade da imagem. Entretanto, a causa principal da diminuição da dose está 

na técnica radiográfica utilizada, sendo que aqueles exames nos quais houve uma grande alteração na 

técnica (por exemplo, tórax) tiveram uma redução muito mais acentuada. 

 Na figura IV.10 é apresentada uma comparação entre as doses obtidas antes e após a  

 



 
 

 08

aplicação dos critérios de qualidade com as doses de referência dadas pela CEC. 

 

Figura IV.9 - Otimização da dose absorvida na entrada da superfície da pele, para cada tipo de exame 

rotineiro. 

Figura IV.10 - Comparação da dose absorvida na entrada da superfície da pele, antes e depois da 

aplicação do PGQ, com a dose de referência da CEC. 
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 Na aplicação do PGQ, a exposição dos pacientes sofreu uma redução global em função de três 

fatores: redução da taxa de repetições, colimação e qualidade de feixe apropriados. Essa redução não 

ficou restrita só aos pacientes para os quais uma menor taxa de repetições acarretou uma menor 

exposição, também ocorrendo para todos os pacientes que são submetidos a exames, utilizando-se 

mecanismos de colimação e penetração do feixe de raios-X adequados, já que ambos são necessários 

para se obter uma boa qualidade de imagem. A economia, em termos de exposição, é muito maior do 

que o pequeno percentual resultante da diminuição da taxa de repeição.  

 A constatação de uma significativa redução da dose em todos os exames avaliados evidencia 

ue os objetivos dos cursos e a filosofia adotada na implantação do PGQ foram atingidos. 

  

IV.5  Melhoria da Imagem Radiográfica 

 

 A rotina do SR era solicitada, principalmente, nas três situações que seguem: 

 1 - pacientes vitimados por acidente: as radiografias eram orientadas para fins ortopédicos e as 

imagens obtidas visavam certificar a existência de luxação, fraturas, localização de fragmentos ou 

corpo estranho; 

 2 - pacientes com história de febre, tosse, dores no peito etc.: era prescrito o exame radiológico 

do tórax e as imagens obtidas visavam detectar alguma condição anormal nesta região, que indicasse 

alguma patologia, como pneumopatias e aumento de área cardíaca. 

 3 - pacientes com história de vômito e dores abdominais de etiologia desconhecida: 

inicialmente, era prescrita uma radiografia panorâmica de abdômen e as imagens obtidas visavam 

principalmente a detecção de cálculos renais ou biliares, abdômen agudo e aumento de volume de 

órgãos localizados nesta área. 

 Visando-se avaliar até que ponto as radiografias produzidas pelo SR satisfaziam às 

necessidades dos serviços solicitantes, foram adotados critérios de qualidade das imagens para cada 

uma das projeções normalizadas. Esses critérios especificavam as estruturas e pormenores anatômicos 

importantes que deviam ser visualizados numa radiografia de boa qualidade, permitindo um 

diagnóstico preciso. Eles forneciam uma orientação puramente qualitativa do grau de visibilidade 

dessas estruturas essenciais e passaram a ser utilizados pelos radiologistas na avaliação subjetiva 

imediata da qualidade das radiografias. 

 O primeiro passo foi avaliar, mediante esses critérios, aquelas radiografias que seguiam 

diretamente ao serviço solicitante. No hospital, quando não há solicitação de laudo, a radiografia é 

enviada diretamente ao médico requisitante. Como o SR não dispunha de câmara clara, ficava 

 



 
 

 08

 a critério do técnico radiologista avaliá-la. Num levantamento de 280 exames realizados 

rotineiramente, constatou-se que em 57 % deles pelo menos uma incidência não tinha valor para 

diagnóstico e, portanto, deveria ser rejeitada e o exame repetido. Não obstante, somente 6 % dos 

exames retornaram ao SR com nova solicitação. Após a instalação da câmara clara, em um novo 

levantamento de 50 exames, constatou-se que todos tiveram aceitação para diagnóstico. 

 Esse resultado confirmava a necessidade da câmara clara para evitar-se que radiografias sem o 

necessário conteúdo diagnóstico mínimo fossem enviadas aos serviços solicitantes. Além disso, 

permitiu uma melhor avaliação das radiografias e uma maior uniformização, constatação feita pelos 

médicos radiologistas do SR. 

 Dentro do PGQ, os técnicos receberam um treinamento sobre como utilizarem as técnicas de 

alta quilovoltagem e os beneficios decorrentes das mesmas. Com a finalidade de realizar-se um estudo 

comparativo entre as imagens obtidas antes e após a aplicação dessas técnicas, as radiografias foram 

observadas por radiologistas do próprio HCPM, que atuavam como juizes, atestando e quantificando a 

visualização de detalhes anatômicos de interesse, conforme os critérios de imagem adotados. O 

resultado dessa avaliação encontra-se nas figuras IV.11 até IV.21. 

 Os números de exames avaliados antes da aplicação das técnicas de alta quilovoltagem foram 

os seguintes: cinquenta para tórax, vinte tanto para abdômen quanto para urografia e sessenta para 

crânio, e o mesmo número para coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. O número de 

exames avaliados após a aplicação das técnicas de alta quilovoltagem foi de vinte para cada tipo de 

exame. Essa discrepância justifica-se pelo procedimento adotado. Seguindo-se a recomendação da 

CEC, foi feito o levantamento de dez exames de cada tipo, por sala com aparelho fixo de 

radiodiagnóstico. Como antes da aplicação dos critérios cinco salas eram utilizadas para radiografias 

de tórax, em cada uma foram obtidas dez radiografias desse tipo de exame. Depois da aplicação dos 

critérios, foram escolhidas duas salas para esse tipo de exame e procedeu-se ao levantamento 

mencionado. 

 De uma maneira geral, os resultados obtidos revelaram que era grande o número de critérios 

não visualizados nas radiografias obtidas antes da aplicação das técnicas de alta quilovoltagem. Isso 

devia-se, além de imprecisão no posicionamento do paciente, a uma técnica radiográfica incorreta. As 

pequenas distâncias foco-filme, kV baixa e mAs alta, provocavam deficiência do contraste, ausência 

de tons claros e médios na região de interesse, detalhes fracamente expressos, sem nitidez,  imagens 

de baixa densidade e magnificação excessiva do objeto. 

 Em cada uma das projeções, também foi feita uma avaliação do grau de enegrecimento do 

filme. Os fatores modificantes do grau de enegrecimento são tempo de disparo, miliamperagem,  
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quilovoltagem e revelação do filme. Revelação, miliamperagem e tempo só mudam o grau de 

enegrecimento, mas kV também muda o contraste. Nas radiografias avaliadas, foi notado que as 

imagens de enegrecimento fraco ocorriam como resultado de: 

 a - Subexposição - resultava em imagens com um bom contraste geral, mas, nas zonas escuras 

e de tons médios, o contraste era insuficiente para visualizar-se o detalhe esperado. 

 b - Super-revelação de um filme subexposto - resultava em radiografias com um bom 

contraste geral, mas apresentando contraste insuficiente nas zonas escuras e de tons médios, além da 

alta densidade de base mais penumbra. 

 c - Defeitos na revelação de um filme corretamente exposto - resultavam em imagens com 

falta de contraste geral, ficando o detalhe fracamente expresso na imagem de baixa densidade. 

 d - Revelação defeituosa de um filme superexposto - resultava numa imagem com falta de 

contraste geral, embora apresentasse uma boa densidade. 

 As imagens de enegrecimento forte ocorriam como resultado de superexposição e super-

revelação de um filme corretamente exposto. No primeiro caso, resultava em imagem com ausência 

de tons claros e médios, o que provocava deficiência do contraste, embora apresentasse um bom grau 

de detalhe nas regiões escuras. No segundo caso, havia um grande número de regiões claras, gerando 

excesso de contraste. 

 Como conseqüência da aplicação de uma kV alta ou quando o revelador já estava oxidado, 

surgiam imagens sem contraste. No primeiro caso, a imagem apresentava-se clara e, no segundo, 

havia velamento do filme ou ocorrência de manchas. 

 Finalmente, como conseqüência da escolha de uma técnica de exposição incorreta ou o 

simples movimento do filme, do tubo ou do paciente resultava numa imagem sem nitidez.     

 Dentro da análise de engrecimento, chamou atenção o fato de a quase totalidade das 

radiografias obtidas após a aplicação das técnicas de alta quilovoltagem e as que não foram 

consideradas adequadas situarem-se na categoria de enegrecimento forte. Procedendo-se à leitura da 

densidade ótica de cada imagem, foram registrados valores variando de 1,06 até 1,25. Uma vez que 

esses valores são considerados satisfatórios pela CEC(28), concluiu-se que a falta de luminosidade dos 

negatoscópios do SR levava os radiologistas a considerá-las de enegrecimento forte, embora, num 

negatoscópio de luminosidade adequada, provavelmente,  não fossem tachadas como tais. 

 Cabe ressaltar que, apesar dessas e de outras provas indicarem a necessidade de melhorar-se a 

luminosidade dos negatoscópios, não foi possível, devido a uma série de problemas internos, resolver 

o problema. 

 Outro ponto que merece destaque é que, mesmo todas as radiografias obtidas antes e após  
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o PGQ terem sido enviadas aos serviços solicitantes, na avaliação criteriosa feita por vários 

radiologistas do SR, nem todas as radiografias obtidas antes voltaram a ser aceitas para o diagnóstico. 

E mais, comparando-se o elevado número de critérios não visualizados nas radiografias obtidas antes, 

a aceitação das radiografias deveria ser menor ainda. Isso apontou um excessivo grau de liberdade na 

aceitação das radiografias para diagnóstico. A justificativa dos radiologistas foi que o paciente em 

questão não precisaria ser radiografado. 

 Como comentário final, deve-se destacar que a adoção dos critérios contribuiu para ter-se 

elementos precisos para solicitação ou não de uma nova radiografia. Contudo, seria muito proveitoso 

que todos os médicos dos serviços solicitantes participassem de um curso semelhante ao oferecido ao 

pessoal do SR, que enfocasse, porém, mais a parte dos critérios de imagem. Isto, com certeza, levaria 

à diminuição do número de exames desnecessários. 

 

 

Figura IV.11 - Radiografias aceitas para diagnóstico nos diversos tipos de exames rotineiros. 
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Figura IV.12.a - No exame de Tórax AP, antes e depois do PGQ, visualização dos critérios de 

imagem pelos radiologistas do HCPM. 

 

Figura IV.12.b - Avaliação do grau de enegrecimento  nas radiografias de Tórax AP. 
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Figura IV.13.a - No exame de Tórax Lateral, visualização dos critérios de imagem pelos 

radiologistas do HCPM. 

 

 

Figura IV.13.b - Avaliação do grau de enegrecimento  nas radiografias de Tórax Lateral. 
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Figura IV.14.a - No exame de Crânio AP, visualização dos critérios de imagem pelos radiologistas 

do HCPM. 

Figura IV.14.b - Avaliação do grau de enegrecimento nas radiografias de Crânio AP. 
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Figura IV.15.a -  No exame de Crânio Lateral, visualização dos critérios de imagem pelos 

radiologistas do HCPM. 

 

Figura IV.15.b - Avaliação do grau de enegrecimento nas radiografias de Crânio Lateral. 
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Figura IV.16.a -  No exame de Coluna Cervical AP, visualização dos critérios de imagem pelos 

radiologistas do HCPM. 

Figura IV.16.b - Avaliação do grau de enegrecimento nas radiografias de Coluna Cervical AP. 
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Figura IV.17.a -  No exame de Coluna Dorsal AP, visualização dos critérios de imagem pelos 

radiologistas do HCPM. 

Figura IV.17.b - Avaliação do grau de enegrecimento  nas radiografias de Coluna Dorsal AP. 
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Figura IV.18.a - No exame de Coluna Lombar AP, visualização dos critérios de imagem pelos 

radiologistas do HCPM. 

Figura IV.18.b - Avaliação do grau de enegrecimento  nas radiografias de Coluna Lombar AP. 
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Figura IV.19.a -  No exame de Coluna Lombar Lateral, visualização dos critérios de imagem pelos 

radiologistas do HCPM. 

Figura IV.19.b - Avaliação do grau de enegrecimento nas radiografias de Coluna Lombar Lateral. 
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Figura IV.20.a -  No exame de Abdômen, visualização dos critérios de imagem pelos radiologistas 

do HCPM. 

Figura IV.20.b - Avaliação do grau de enegrecimento nas radiografias de Abdômen. 
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Figura IV.21.a -  No exame de Urografia, visualização dos critérios de imagem pelos radiologistas do 

HCPM. 

Figura IV.21.b - Avaliação do grau de enegrecimento nas radiografias de Urografia. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 



 
 

 08

 

 CONCLUSÕES 

 

 Foram apresentadas, neste trabalho, as etapas básicas que constituíram a implantação de um 

PGQ no SR do HCPM. Pretende-se que adesões a estas linhas de orientação contribuam para a 

uniformização da qualidade de imagem a nível nacional, através da utilização de técnicas 

radiográficas que também evitem doses desnecessárias para pacientes e equipes técnicas. 

 Durante a implantação do PGQ, procurou-se sempre exercer uma liderança, visando-se 

mobilizar esforços, atribuir responsabilidades, delegar competências, motivar pessoal, debater idéias, 

ouvir sugestões, compartilhar  objetivos e informar técnicos. Enfim, transformar grupos em 

verdadeiras equipes. Novas idéias foram estimuladas e a criatividade aproveitada, para o constante 

aperfeiçoamento dos técnicos e a solução dos problemas. Desta maneira, conseguiu-se envolver os 

técnicos no PGQ, de maneira voluntária e expressiva, fazendo-se com que desempenhassem suas 

funções com maior motivação e consciência.  

 O êxito ou fracasso de um empreendimento depende, em grande medida, da formação dos 

recursos humanos envolvidos na sua execução. Como GQ é um empreendimento que envolve 

pessoas, foi fundamental motivá-las através da inclusão de métodos efetivos de conscientização, 

orientação e capacitação, o que resultou numa relação positiva entre o grau de participação e os 

sentimentos de satisfação, responsabilidade e comprometimento. A integração dos recursos humanos 

do SR em torno do objetivo do programa fortaleceu as decisões e gerou o compromisso de todos com 

as metas fixadas. Isso tudo, resultou em uma sensível melhora na qualidade de imagem, possibilitando 

a obtenção de diagnósticos mais precisos e representando uma importante contribuição para o sucesso 

do PGQ. 

 Como filmes inutilizados significam um incômodo na rotina do SR, uma perda de tempo e um 

desperdício financeiro, além de provocarem também provocam doses desnecessárias, a ocorrência de 

uma redução da taxa de rejeição da ordem de 70 % demonstra, por si só, a importância do PGQ. A 

análise das causas de rejeição de filmes, além de permitir avaliarem-se os problemas que levavam a 

uma qualidade de imagem pobre, também serviu como ferramenta para o aprimoramento do 

desempenho dos técnicos e como base de um conjunto de linhas de orientação para otimizações da 

qualidade de imagem e da dose para o paciente. Essa informação levou à identificação de áreas 

problemáticas dentro do SR. 

 Os cursos ministrados, que visavam a qualificação da equipe técnica, atingiram plenamente 

seus objetivos, contribuindo de forma decisiva para melhoria da imagem e reduções da dose, da  

 

taxa de rejeição e dos custos. 
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 Foi constatada uma significativa redução da dose em todos os exames avaliados, chegando a 

ser de 80 % nos exames de tórax e variando entre 30 e 60 % nos outros exames. A causa principal 

dessa redução foi a técnica radiográfica utilizada. Já a redução da exposição dos pacientes deu-se em 

função da diminuição da taxa de repetições, da colimação adequada e da qualidade de feixe 

apropriada. 

 A redução da taxa de rejeição - dos 14 % iniciais para níveis inferiores a 5 % - foi 

conseqüência do acerto na detecção de falhas dos equipamentos e acessórios, da adoção efetiva de 

medidas corretivas, assim como de uma melhor qualificação da equipe técnica. 

 A redução dos custos deu-se pela racionalização dos processos, diminuição do desperdício de 

filmes e eliminação do trabalho repetido. 

  A utilização dos critérios de qualidade além de proporcionar uniformização na avaliação das 

radiografias, também impeliu os médicos radiologistas a uma avaliação mais completa e detalhista da 

imagem final. Com isto, acabavam por exigir mais dos técnicos e esses, por sua vez, viam-se 

obrigados a aperfeiçoar, cada vez mais, à técnica a ser utilizada. Com a implantação da câmara clara, 

impediu-se a saída de radiografias sem o conteúdo diagnóstico necessário. Na avaliação das imagens 

obtidas, antes e após a aplicação do programa, observou-se que, do total das radiografias obtidas após 

a implantação das técnicas de alta quilovoltagem, em média em 70 % delas visualizava-se a totalidade 

dos critérios estabelecidos. Considerando que esse porcentual se situava em torno dos 4 % na 

avaliação das imagens obtidas antes da aplicação do programa, essa elevação é uma demonstração de 

efetiva melhoria na qualidade das imagens. Isso tudo, somado aos cursos, nos quais eram fornecidas 

as informações da influência dos parâmetros técnicos na formação da imagem radiográfica, permitiu 

chegar-se a uma significativa redução da taxa de rejeição, aliada à elevação da qualidade das imagens, 

sendo este o aspecto mais importante a ser enaltecido. 

 Apesar das dificuldades, constatou-se que, com um trabalho sério e persistente, torna-se 

possível proporcionar ao paciente serviços e produtos que atendam às suas expectativas, mesmo num 

hospital público.  

 A implantação do PGQ no HCPM evidenciou que ele deve contar com o apoio das 

autoridades competentes, não apenas nos aspectos econômicos e técnicos, mas sobretudo sociais. Fica 

evidenciado, portanto, que a adoção de programas similares pode tornar os serviços de radiologia 

eficientes e ágeis, com maiores qualidade e produtividade. Cabe às autoridades a decisão política. 

 Pelo exposto, pode-se concluir que o PGQ apresentado é pleno, uma vez que abrangeu todo  

 

 

o processo que leva ao diagnóstico final. É preventivo, já que o controle dos processos envolvidos 

permitiu tomar-se medidas corretivas, evitando-se perdas. É apropriativo já que foi assumido, de 
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forma responsável, por todas as pessoas do SR. É permanente, uma vez que se incorporou ao 

comportamento individual. É progressivo, já que requer o contínuo aperfeiçoamento da maneira de se 

fazerem as coisas no SR para evitar-se a desatualização do conhecimento dos profissionais em função 

do avanço tecnológico. 

 Como um modo de evitar-se a acomodação do responsável pelo PGQ, a sua contratação 

poderia se dar na forma de serviços prestados.  

 Seria proveitoso que fosse efetuada uma análise das requisições de exames, pois isto 

certamente diminuiria o número de solicitações desnecessárias por exigir dos médicos desses serviços 

uma avaliação clínica mais rigorosa e detalhada das condições do paciente. Conseqüentemente, isto 

reduziria a exposição dos individuos do público.     

 Como comentário final deve-se dizer que foram feitas muitas coisas certas e também 

cometidos erros. Mas, acima de tudo, houve persistência. Milagres ocorreram, mas eram, 

infalivelmente, milagres devidos ao trabalho árduo. 
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 APÊNDICE A - GRANDEZAS E UNIDADES 
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A.1 - Energia Transferida 

 

 A energia transferida, E, pela radiação ionizante a um dado volume de matéria é definida 

como: 

  E = 3 Ein - 3 Eout + 3 Q 

3 Ein é a soma das energias de todas as partículas com ou sem carga, que ingressam no volume; 

3 Eout   é a soma das energias de todas as partículas com ou sem carga, que saíram do volume; 

3 Q  é a soma de todas as variações de energia que hajam ocorrido no volume irradiado. 

 A unidade da energia transferida no Sistema Internacional (SI) é o Joule (J). 

 

A.2 - Fluência de Energia 

 

 A fluência de energia de partículas, ψ, é definida como: 

  ψ = dEfl / da 

onde dEfl é a soma das energias cinéticas, de todas as partículas que ingressam em uma esfera de 

seção reta da. A unidade da fluência de energia no SI é o Joule por metro quadrado (J/m2 ). 

 

A.3 - Kerma  

 

 Quando as radiações ionizantes são constituídas por partículas carregadas, tais como prótons e 

elétrons, o seu ingresso em um meio material gera diretamente, mediante múltiplas e sucessivas 

interações, milhares de ions. Já quando são constituídas por partículas sem carga elétrica, tais como 

fótons e néutrons, liberam partículas carregadas por transferência de energia ao meio, sendo que estas 

últimas, através de múltiplas interações, produzem milhares de pares de íons. 

 Com o objetivo de caracterizar a transferência de energia de um campo de partículas sem 

carga elétrica para partículas carregadas liberadas pelas primeiras, em sua interação com um meio 

material, a "International Commission on Radiation Units and Measurements", ICRU, definiu a 

grandeza kerma, K, como: 

  K = dEtr / dm 

onde dEtr  é a soma das energias cinéticas iniciais de todas as partículas ionizantes carregadas,  

 

 

 

 



 
 

 08

liberadas pelas partículas não carregadas em um material de massa dm. 

 Apesar de ser utilizado, com maior freqüência, para medidas no ar, o kerma pode ser utilizado 

para qualquer material. A unidade de kerma é o J/kg e recebe o nome especial de Gray (Gy). 

 

A.4 - Exposição 

 

 A exposição, X, é uma grandeza que avalia a intensidade de um campo de radiação 

eletromagnética X ou γ pela quantidade de pares de ions produzidos, através da sua interação com o 

ar. A grandeza exposição é definida como:  

  X = dQ / dm 

onde dQ é a soma de todas as cargas de mesmo sinal criadas no ar quando todos os elétrons liberados 

por fótons em um elemento de volume de ar de massa dm são completamente freados no ar.  

 A unidade de exposição no SI é o Coulomb por quilograma (C/kg). A antiga, mas ainda usada, 

unidade é o Roentgen (R), sendo 

  1R = 2,58 Η 10-4 C/kg  

 

A.5 - Dose Absorvida 

 

 A dose absorvida, D, é uma grandeza que avalia a energia absorvida por unidade de massa e é 

definida como: 

  D = dE / dm 

onde dE é a energia média depositada pela radiação ionizante no elemento de volume de massa dm. A 

unidade de dose absorvida no SI é o J/kg, com o nome especial de Gray (Gy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B - DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE 
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B.1 -  Dosimetria Termoluminescente 

 

 O material termoluminescente (TL) utilizado para avaliação da exposição na superfície de 

entrada  foi o fluoreto de lítio (LiF:Mg,Ti) dopado com magnésio e titânio, na forma de pastilha. Esta 

pastilha, de dimensões iguais a 3Η3Η0,9 mm, obtida com o material prensado a quente, adquirida da 

Harshaw Chemichal Company, é comumente denominada TLD-100. 

 Este material não apresenta um desvanecimento térmico pronunciado. Após um ano de 

armazenamento à temperatura de 25 °C, apresenta uma perda de resposta de apenas 5 %. Praticamente 

não apresenta desvanecimento por luz ou umidade(34). 

 A resposta do TLD-100 é uma função linear da exposição até aproximadamente 100R, 

tornando-se esta relação supralinear a partir deste valor e sendo a saturação alcançada em torno de 

4Η104 R. Por sua vez, a exposição mínima detectável é da ordem de 10 mR(35). 

 O número atômico efetivo do fluoreto de lítio é aproximadamente igual a 8 e, assim, a resposta 

deste material não varia acentuadamente com a energia das radiações eletromagnéticas(36). 

 

B.2 - Sistema de Dosimetria 

 

 Foi utilizado um leitor termoluminescente Harshaw 4000 para medir a quantidade de luz 

emitida pelo cristal quando aquecido. Essa luz é transformada em um sinal eletrônico que é 

proporcional a dose a qual o dosímetro foi exposto. 

 O leitor Harshaw 4000 permite a passagem de um fluxo de nitrogênio através da câmara de 

aquecimento dos dosímetros para retirar o oxigênio e evitar a quimoluminescência no aquecimento. É 

também utilizado na refrigeração da fotomultiplicadora do aparelho. 

 Para o tratamento térmico de alta temperatura, realizado antes e depois de uma irradiação, foi 

utilizado um forno PTW-TLDO. 

 Para irradiação dos TLD's foram utilizados uma fonte padrão de Co-60, com energia efetiva de 

1250 keV, e recipientes de plexiglass com espessura de 0,5 cm, para garantir o equilíbrio eletrônico. 

A irradiação da amostra realizou-se a 1 m de distância da fonte com exposição igual a 500 mR. 

 

 

 

 

 

B.3 - Controle da Luz de Referência 
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 A determinação de um valor padrão de luz de referência deu-se através da média dos valores 

da curva de acompanhamento de estabilidade do leitor para detectores TL, uma hora após o início de 

funcionamento. 

 Quanto a avaliação de qualquer detector TL, eram feitas cinco leituras da luz de referência 

antes de se iniciar as avaliações e trinta minutos após o término das mesmas. A média destas dez 

leituras servia de divisor do valor padrão da luz de referência. O valor obtido desta divisão (Flr ) era 

multiplicado por todos os valores de leitura (r). 

 

B.4 - Determinação da Resposta do Detetor TL não Irradiado 

 

 Todos os TLD's do grupo foram avaliados sem que sofressem qualquer irradiação, de modo a 

conhecer seus valores de leitura para dose zero (r0 ). 

 Para cada detector TL, foi considerado como seu valor de leitura para dose zero a média dos 

valores de leitura dos detectores TL não irradiados. Os detectores foram submetidos a tratamentos 

térmicos como se fossem utilizados para uma irradiação. A leitura foi realizada imediatamente após o 

resfriamento dos detectores TL.  

 

B.5 - Determinação do Limite de Deteção 

 

 O limite de detecção é definido como sendo igual a três vezes o desvio padrão da média dos 

valores de leitura de dose zero dos detetores TL. Entretanto a resposta de um detector só é válida se 

maior do que zero. 

 

B.6 - Cálculo da Resposta de um TLD 

 

 A resposta (R) de um TLD é dada por: 

  R = ( r Η Flr ) - r0

 Caso rbg- r0  for maior que o limite de deteção, r0 deve ser substituído por rbg.  

 

 

 

 

 

B.7 - Determinação do Fator de Sensibilidade 
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 Depois de irradiar três vezes a amostra, a 1 m  de distância da fonte com exposição igual a 500 

mR, calculou-se a média individual das respostas de cada cristal, colocando-se-las em ordem 

crescente. Agruparam-se os cristais por sensibilidade em conjuntos de dois cristais. Calculou-se a 

média das respostas médias dos cristais de cada conjunto, tomando-se estes valores como fatores de 

sensibilidade. 

 

 

B.8 - Determinação da Reprodutibilidade 

 

 

 Foram separados aleatoriamente 20 cristais que foram irradiados 5 vezes com um mesmo 

valor de dose igual a 500 mR, por cobalto-60, sob espessura de equilíbrio eletrônico, e avaliados para 

cada irradiação nas mesmas condições. Foi determinada a média dos 5 valores de resposta obtidos 

para cada cristal e o respectivo desvio padrão da medida. Calculou-se, então, o coeficiente de variação 

que foi considerado como o valor da reprodutibilidade do cristal considerado. 

 

 

B.9 - Determinação do Fator de Calibração 

 

 

 O fator de calibração relaciona a resposta termoluminescente do sistema dosímetro-leitor à 

exposição da radiação e é obtido através da razão entre a fluência de fótons e a resposta do dosímetro. 

  Fc = Exposição (Gy) / Leitura (nC) 

 Para sua determinação, irradiaram-se os cristais TL a 100 cm da fonte, livres no ar, aplicando-

se feixes de radiação na energia requerida para cada exame. As respostas obtidas foram corrigidas 

pelos seus respectivos fatores de sensibilidade. Para cada valor de dose (C) foi determinado um fator 

de calibração parcial (Fcp ), dado por: 

       

  Fcp  =   C / ∋ (Rj Η Fsj ) 

onde Rj é a resposta do j-ésimo detetor e Fsj é o seu fator de sensibilidade. 

 A determinação do fator de calibração (Fc ) para todo grupo é dado por: 

  Fc = 3 Fcpi / 5 

 

 



 
 

 08

onde Fcpi é o fator de calibração parcial obtido com o i-ésimo valor convencional de dose.  

 Também foi analisada a confiabilidade do sistema de dosímetro-leitor, através da variação  do 

fator de calibração para os diferentes grupos, para uma única exposição de 10 mGy. 

 A determinação da dose (D) é dada por: 

  D = 2 ( 3 Ri )ΗFc
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APÊNDICE C - TESTES REALIZADOS 

 

C.1 - Cadastramento dos Aparelhos 

 

 As técnicas de controle de qualidade foram dirigidas no sentido de realizar-se uma rotina de 

testes a fim de comprovar, inicialmente, o funcionamento e o desempenho dos equipamentos e, 

posteriormente, a manutenção do sistema de produção de radiografias. 

 Para a execução dos procedimentos de inspeção foram adotados procedimentos padronizados. 

Para cada aparelho foram colhidas as seguintes informações: fabricante, modelo, número de série, 

classificação, fase da tensão de alimentação e o tipo de retificação. Também foram registrados todos 

os componentes do aparelho e suas características técnicas. 

  

C.2 - Condições da Instalação 

 

 Tendo por objetivo apontar possíveis irregularidades com implicações nos aspectos de 

proteção radiológica do paciente, do operador  e do público, procedeu-se a uma inspeção visual das 

salas de exames. Em cada sala foram avaliados os aspectos gerais da instalação, inclusive os 

equipamentos de proteção individual disponíveis para trabalhadores e pacientes, avaliando número, 

tipo e estado de conservação e, ainda, complementação de blindagens móveis. As recomendações 

sugeridas foram baseadas na publicação n1 34 da ICRP. 

 

C.3 - Condições de Monitoração Individual 

 

 Este teste trata de uma inspeção visual que tem por objetivo conhecer o número de 

trabalhadores ocupacionalmente expostos e dos efetivamente monitorados, avaliar as condições de 

fornecimento de dosímetros pela instituição e o uso correto dos mesmos pelos trabalhadores. São 

também observados os registros do controle médico e administrativo realizados na instituição. 

 A avaliação do Programa de Monitoração Ocupacional visa a verificação do cumprimento dos 

requisitos de norma vigentes no país. 

 

C.4 - Levantamento Radiométrico 

 

 O levantamento radiométrico tem por objetivo verificar se os níveis de exposição profissional 

e do público estão de acordo com os limites autorizados para a instalação. 

 Os instrumentos utilizados foram monitor de área, de marca "Berthold", e simulador de água. 
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 As medidas foram realizadas direcionando-se o tubo em todas as posições de uso e com a mais 

alta quilovoltagem dentre as utilizadas para os exames rotineiramente executados com esse aparelho. 

Os locais escolhidos são as portas, a posição de comando, os visores, a entrada da cabine de comando, 

as salas adjacentes e as áreas livres circunvizinhas. 

 Para as medidas do feixe primário não é utilizado o simulador do paciente. O feixe de raios-X 

é apontado para uma das direções em que pode emitir-se radiação e nas quais existe um sistema 

receptor de imagem. 

 Para as medidas do feixe espalhado, o simulador do paciente é posicionado na mesa de 

exames e estativa vertical. O tubo de raios-X é deslocado a 100 cm do simulador, para a mesa, e 180 

cm, para a estativa, abrindo o campo de radiação em toda a superfície  do simulador. Os valores 

medidos e os da técnica utilizada são substituídos na fórmula 1, obtendo-se o valor de dose por 

semana. 

 Dose / sem. = [(L / 100) Η 60 / (IΗt) Η W Η U Η T]  mGy / sem. (1) 

onde  L é a leitura acumulada em mR  (considerou-se 1mGy = 100 mR); 

 t é o tempo de exposição em segundos; 

 I é a corrente utilizada em mA; 

 W é a carga de trabalho semanal em mA.min. / sem.; 

 U é ofator de uso e T é o fator de ocupação. 

 Os valores obtidos devem atender aos limites autorizados (0,40 mGy/sem. para área 

controlada e 0,02 mGy/sem. para área livre). 

 

C.5 - Exatidão da Quilovoltagem 

 

 Este teste tem por objetivo verificar se os valores indicados no painel de controle 

correspondem ao valor real da quilovoltagem de pico do feixe de raios-X, dentro de uma faixa de erro 

aceitável de ∀ 10 kV. 

 A medida da quilovoltagem foi feita para cinco valores de kV indicados no painel de 

comando, para cada tubo do equipamento. As quilovoltagens foram selecionadas entre os valores de 

55 kV e 100 kV. Foi selecionada a corrente de 160 mA, por ser a mais utilizada na realização de 

exames, e mantida constante para todas as medidas de exatidão de quilovoltagem. 

 Na avaliação dos resultados, foi considerada exatidão boa da kV, quando a diferença entre  
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a kV indicada e a medida era menor ou igual a ∀ 5 kV, aceitável, quando a diferença era menor que ∀ 

10 kV e, por último,  não aceitável, quando a diferença era superior a ∀ 10 kV. 

 

C.6 - Variação da Quilovoltagem com a Corrente  

 

 Este teste tem por objetivo verificar se o gerador é capaz de realizar as devidas correções de 

carga quando são utilizadas diferentes correntes para uma dada quilovoltagem.  

 A instrumentação utilizada foi o medidor de kV. 

 Selecionando o valor de quilovoltagem mais freqüente na realização de exames e mantendo 

esse valor constante, foi selecionado um conjunto de correntes desde o menor até o maior valor 

utilizado em cada aparelho de raios-X. Mediu-se o valor dessa kV para cada uma das correntes 

selecionadas. 

 A partir de uma kV indicada, a diferença entre a kV medida e a indicada deveria estar na faixa 

de ∀ 4 kV, na faixa de corrente testada. Os intervalos de aceitação são os mesmos do item anterior. 

 A causa mais freqüênte para a descalibração da kV é a variação da voltagem de fornecimento 

de energia elétrica e idade do tubo, daí a necessidade da recalibração periódica. 

 

C.7 - Filtração Total   

 

 Este teste tem por objetivo verificar se a filtração mínima do tubo mais o colimador está de 

acordo com as recomendações aplicáveis. 

 Os instrumentos usados foram câmara de ionização, eletrômetro e filtros de alumínio. 

 No método utilizado, a filtração total foi estimada a partir da medida da camada semi-redutora 

para uma dada kV escolhida. 

 Com os valores de kV e HVL obtidos e utilizando-se as curvas apresentadas na ICRP 34, foi 

localizado, na curva correspondente, o valor, em milímetros de alumínio, da filtração total do 

aparelho. Quando os valores estimados não estavam de acordo com as recomendações aplicáveis, era 

solicitado ao responsável a colocação de um filtro adicional necessário para a obtenção da filtração 

mínima. 
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C.8 - Sistema de Colimação e Alinhamento 

 

 Este teste tem por objetivo as avaliações da coincidência da indicação do campo luminoso 

com o campo real de radiação e do alinhamento do feixe central em relação ao plano de irradiação. 

 Os instrumentos usados foram objetos de teste de coincidência de campos e de alinhamento do 

feixe, chassis e trena. 

 O raio central deve ser perpendicular ao plano de medida onde deverão estar posicionados os 

objetos de teste. O campo luminoso deverá coincidir com os limites do objeto de teste para 

coincidência do campo de radiação e alinhamento do raio central. 

 Para a coincidência entre o campo luminoso e o campo real de radiação, a variação máxima 

aceitável é de até 2 % da distância foco-filme utilizada. Para o alinhamento do raio central, a 

angulação máxima aceitável é de 4 graus. 

 

C.9 - Precisão e Constância do Tempo de Exposição 

 

 Este teste tem por objetivo medir o tempo de exposição, comparar com o valor indicado no 

painel e avaliar a sua constância. 

 Os instrumentos utilizados foram medidor de tempo e trena. 

 Foram selecionados três tempos para cada um dos intervalos: t > 0,1 s; 0,01 # t # 0,1 s  e t < 

0,01 s, ajustando-se a mA e a kV apropriadas. 

 Para tempos maiores que 0,1 s, foi considerado como bom resultado três medidas  menores 

que ∀ 10 % do valor indicado; aceitável, duas medidas menores que ∀ 10 % do valor indicado, e, 

como resultado não aceitável, os outros valores. 

 Para tempo 0,01# t # 0,1 s, foi considerado como bom resultado três medidas com erros 

menores que ∀ 0,005 s; aceitável, quando só duas medidas tinham este erro, e, não aceitável, as 

outras. 

 Para tempo t < 0,01 s, foi considerado como bom resultado três medidas com erros menores 

que 0,002 s; aceitável, quando só duas medidas tinham esse erro, e, não aceitável, as outras. 

 

C.10 - Variação do Rendimento com a Quilovoltagem   

 

 As medidas são realizadas com uma câmara de ionização e eletrômetro. A câmara é 

posicionada no centro do feixe primário de raios-X, a 100 cm do foco, mantendo-se-la afastada da  

 

 



 
 

 08

mesa 30 cm (para minimizar-se a contribuição da radiação espalhada sob o sistema de medidas). 

Foram selecionadas cinco quilovoltagens diferentes comprendidas entre 55 kV e 90 kV. Foi escolhida 

uma mAs média, no caso 25. Foram feitas três exposições em cada quilovoltagem, registrando-se as 

leituras da câmara de ionização. 

 

C.11 - Variação Porcentual do Rendimento com mAs  

 

 A câmara é posicionada no centro do feixe primário, a 100 cm do foco, mantendo-se-la 

afastada da mesa 30 cm. Foi fixada uma kV de valor  80 e uma mAs de valor 20. Variando-se a 

corrente e o tempo de exposição, para manter a mesma mAs, foram feitas  três exposições em cada 

corrente escolhida e registrados os valores de leitura. Em função da média dos valores medidos, foi 

calculada a variação porcentual do rendimento. 

 

C.12 - Variação do Rendimento com mA  

 

 A câmara é posicionada no centro do feixe primário, a 100 cm do foco, mantendo-se-la 

afastada da mesa 30 cm. Foram fixados kV e tempo de exposição. 

 Variando-se a corrente, foram feitas três exposições em cada corrente escolhida e registrados 

os valores de leitura, verificando-se a linearidade da corrente. 

 

C.13 - Variação do Rendimento com a Filtração 

 

 A câmara é posicionada no centro do feixe primário, a 100 cm do foco, mantendo-se-la 

afastada da mesa 30 cm. Foram fixadas kV e mAs, determinando-se primeiro a intensidade do feixe 

de raios-X sem material absorvedor, repetindo-se o procedimento, acrescentando-se 1 mm de 

alumínio e, posteriormente, aumentando-se de 1 em 1 mm de aluminio, até completar-se 3 mm. Em 

cada caso, foram  realizadas três leituras de intensidade de feixe, registrando-se a média das medidas. 

 

C.14 - Variação do Rendimento com a Distância   

 

 A câmara é posicionada no centro do feixe primário, a 100 cm do foco, mantendo-se-la 

afastada da mesa 30 cm. Foram fixadas kV e mAs, e, variando-se a distância foco-câmara, foram 

realizadas as medidas do rendimento e registrados os valores de leitura. 
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C.15 - Tamanho do Ponto Focal 

 Foi utilizado um padrão de barras e um envelope com filme 24Η30. O dispositivo foi colocado 

diretamente sobre o filme. A distância entre o padrão de barras e o ponto focal do tubo foi de 46 cm e 

a distância foco-filme de 61 cm, para ter-se ampliação de 4/3. A técnica utilizada foi de 80 kV e 8 

mAs. Foi feita uma exposição com um grupo de barras no sentido do eixo catodo-anodo. Na segunda 

exposição, esse grupo de barras ficou no sentido perpendicular ao eixo catodo-anodo. Depois de 

revelar-se o filme, procurava-se a imagem de menor grupo, paralela ao eixo anodo-catodo, onde todas 

as seis barras fossem resolvidas sobre o filme. 
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ANEXO 1 - Formulários Utilizados na Coleta das Informações  
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ANEXO 2 - Critérios Adotados para Avaliação das Imagens 

 

a) Exame de Tórax PA 

 

1. Executada em inspiração profunda. 

2. Reprodução simétrica do torax. 

3. Reprodução de toda a caixa torácica 

situada acima do diafragma. 

4. Reprodução do patrão vascular de todo  o pulmão,  

em especial dos vasos periféricos. 

5. Reprodução visualmente precisa: 

- de árvore brônquia  

- dos bordos cardíacos  

- da aorta 

- do diafragma 

- dos ângulos costofrénicos 

6. Visualiazação da porção retrocardíaca dos 

pulmões e mediastino. 

7. Enegrecimento da imagem: 

- fraco 

- adequado 

- forte 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 08

 

b) Exame de Tórax Lateral 

 

1. Projeção lateral exata. 

2. Esterno tangencial e superposição dos forames 

Intervertebrais de ambos os lados. 

3. Reprodução visualmente precisa: 

- dos grandes vasos pulmonares  

- do bordo cardíaco posterior 

- da aorta  

- do mediastino superior 

- do medistino anterior 

- do mediastino médico 

- do mediastino posterior  

- da traqueia 

- do diafragma  

- do esterno 

- da coluna torácica 

4. Enegrecimento da imagem: 

- fraco 

- adequado 

- forte 
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