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RESUMO 

 

A tomografia computadorizada é a maior responsável pela composição da dose 

coletiva devida as exposições médicas. A análise da qualidade é fundamental para a 

manutenção dos princípios de proteção radiológica. Foi desenvolvida uma metodologia para a 

análise da qualidade por meio de Indicadores, divididos em 3 setores: Regulação e Gestão; 

Equipamento; Qualidade da Imagem e Dosimetria. Foram realizados testes e análises técnicas 

visando atribuir valores inteiros para cada indicador, que variaram de 1 a 5, conforme grau de 

adequação às especificações. A pontuação atribuída foi utilizada para o cálculo do Índice de 

Qualidade.  O modelo foi aplicado em 110 instituições do Estado do Rio de Janeiro cujos 

resultados foram distribuídos dentre 5 faixas de valores. Cerca de 60% das instituições 

receberam notas pertencentes às duas faixas mais altas de valores. Não se percebeu diferença 

significativa entre os resultados de equipamentos antigos em relação aos mais novos. É 

necessário que se desenvolvam programas de garantia da qualidade para que se promova a 

otimização dos processos. Também é necessário que se invista em treinamento do pessoal 

técnico, evitando a subutilização das novas tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Índice de Qualidade, Tomografia Computadorizada, Indicadores de 

Qualidade, Radiologia. 
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ABSTRACT 

 

Computed tomography is the primary contributor to the composition of the collective dose 

due to medical exposures. Implementation of a quality analysis is fundamental for the 

maintenance of the radiological protection principles. A methodology was developed for the 

quality analysis with the use of Indicators, wich were divided into 3 sectors: Regulation and 

Management; Equipment; Image Quality and Dosimetry. Technical tests and analyses were 

carried out to assign integer values for each indicator, ranging from 1 to 5, according to the 

degree of compliance with the specifications. The score assigned was used to calculate the 

Quality Index. The model was applied in 110 institutions of the State of Rio de Janeiro, with 

results distributed amongst 5 ranges of values. About 60% of the institutions received notes 

belonging to the two highest ranges of values. There was no significant difference between 

the results of old scanners compared to the younger ones. It is necessary to develop quality 

assurance programs to promote process optimization. It is also necessary to invest in technical 

personnel training to avoid underutilization of new technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

Existe uma crescente preocupação por parte das entidades reguladoras em se manter a 

exposição à radiação dentro dos níveis aceitáveis. Ações, que podem ser aplicadas de forma 

direta ou indireta pelos serviços de radiologia, são classificadas como ações de controle de 

risco. Neste contexto, a definição de risco deve levar em consideração a probabilidade de um 

evento indesejado ocorrer e o dano que este evento irá causar. 

Para a determinação do risco é fundamental que se leve em consideração a dose 

recebida pelos pacientes e trabalhadores, assim como seus efeitos. Um grande problema 

consiste em se determinar o dano devido a baixas doses de radiação, situação que ainda é 

objeto de estudo. Porém, manter as doses em exames radiológicos tão baixas quanto for 

razoavelmente exequível vem sendo uma busca constante. Além destes fatores, existem outras 

situações não relacionadas diretamente ao aumento de dose nos pacientes e nos trabalhadores, 

que são também indesejáveis, sobretudo em um processo de regulação. 

Em contrapartida, o termo risco não deve ser tratado exclusivamente como sinônimo 

de probabilidade, pois o mesmo pode assumir significados diferentes em contextos diferentes 

(SLOVIC, 2000; SMITH et al., 1990). O Risco Potencial (ECKERMAN et al., 2012; 

NAVARRO, 2007, 2009) diz respeito à possibilidade de ocorrer algum dano à saúde, sem 

necessariamente descrever o agravo ou a sua probabilidade de ocorrer. As ações de controle 

de risco potencial devem incluir fatores relacionados à qualidade de imagem, segurança do 

trabalhador, legislação, dentre outros. Estas ações podem ser avaliadas a partir do MARP 

(NAVARRO, 2007, 2009).  

A tomografia computadorizada é responsável por 34% da composição da dose coletiva 

devida às exposições à radiação ionizante com finalidade médica (UNSCEAR, 2008), e por 

este motivo é o procedimento em radiodiagnóstico médico mais relevante quando se avalia o 

risco associado a estas exposições.  

O Índice de Qualidade é uma modificação no conceito de Risco Potencial, que tem por 

objetivo avaliar a qualidade em uma instalação de Radiologia Médica, fornecendo um valor 

dentro de uma escala percentual como resultado final desta avaliação, que sirva de base para 

otimização do processo compondo assim uma gestão no radiodiagnóstico. Sendo assim, foram 

definidos critérios para classificar a instalação de acordo com o grau obtido. 
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O objetivo foi desenvolver uma metodologia para mensurar o Índice de Qualidade para 

avaliação de 110 instituições localizadas no estado do Rio de Janeiro, levando em 

consideração os seguintes parâmetros: Definição dos Indicadores de Qualidade, adotando-se 

como referencial as boas práticas da Tomografia Computadorizada, avaliando os critérios 

estabelecidos em diversos protocolos de qualidade sugeridos na literatura; definição de uma 

escala métrica para quantificar e qualificar os indicadores de qualidade; cálculo dos Índices de 

Qualidade para todas as instituições da amostra, qualificando-os ao final da análise. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Grandezas Dosimétricas  

Grandezas dosimétricas são aquelas relacionadas com a radiação ionizante, medidas a 

partir da mudança que promovem nas propriedades de um meio material após sua interação 

com este meio (OBED; OGBOLE; MAJOLAGBE, 2015; THORNE, 1992). 

 

2.1.1 Dose Absorvida 

Representada por D, é definida como a quantidade dε energia de depositada pela 

radiação ionizante em um determinado volume elementar com massa dm, conforme a equação 

(1). A unidade de medida no sistema internacional é o gray, Gy. 

 =  (1) 

    

2.1.2 Dose Equivalente 

Representada por HT, é definida como o produto entre a dose absorvida e um fator de 

ponderação da radiação WR, conforme equação (2). A unidade de medida é sievert, Sv. 

 = ×  (2) 

 

2.1.3 Dose Efetiva 

Representada por E, é a soma das doses equivalentes ponderadas nos diversos órgãos e 

tecidos, considerando o fator de ponderação WT de cada tecido, conforme equação (3). A 

unidade de medida da dose efetiva é o sievert, Sv. 

 = ×  (3) 

 

2.1.4 Dosimetria em Tomografia Computadorizada 

A dosimetria em tomografia computadorizada pode ser realizada por diversos 

mecanismos, onde se determinam grandezas distintas dependendo do objetivo a ser alcançado. 
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Por exemplo, pode ser obtida por meio de simulação numérica (XU, 2014), ou por métodos 

invasivos (VIEGAS, 2003), dentre outros. 

 A grandeza dosimétrica mais utilizada é o Índice de Dose em Tomografia 

Computadorizada (CTDI, Computed Tomography Dose Index), descrita a seguir. 

 

2.1.4.1 Índice de Dose em Tomografia Computadorizada - CDTI 

É definida como a integral ao longo de uma linha infinita perpendicular ao plano 

tomográfico z, do perfil de dose absorvida D(z) para um corte único, com espessura nominal 

N x T, onde N é o número de cortes por rotação do tubo, e T a espessura de um único corte 

(EUROPEAN COMMISSION, 1999; LI; ZHANG; LIU, 2011; MCCOLLOUGH et al., 

2004), conforme mostra a equação (4). A unidade de medida é o gray, Gy. 

 =
1

( )  (4) 

Na prática, utiliza-se uma câmara de ionização tipo lápis com comprimento de 100 

mm, inserindo-a em um cilindro de polimetilmetacrilato, PMMA, Figura 1, em cinco posições 

diferentes. Para cada posição é feita uma leitura. A dose registrada em cada posição, CTDI100, 

é utilizada para determinar o CTDI ponderado ou CTDIw, utilizando-se a equação (5): 

 =
1
3 , +

2
3

( , ) (5) 

Onde CTDI100,c é medido no centro do cilindro, e CTDI100,p é a média das medidas 

realizadas nas quatro posições da periferia do cilindro. 
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Figura 1 – Cilindro de PMMA para a determinação do CTDI. 

http://www.medicalexpo.com/pt/prod/radcal/product-80748-748966.html. Acessado em 

12/06/2017. (modificado) 

2.1.4.2  Produto Dose Comprimento – DLP 

O produto dose comprimento, DLP – Dose Lenght Product , pode ser estimado a partir 

da equação (6), onde T é a espessura de corte, e N o número de cortes realizados. A unidade 

de medida é o gray metro, Gy m. 

 = × ×  (6) 

2.1.4.3 Dose Média em Múltiplos Cortes – MSAD 

A dose média em cortes múltiplos (MSAD - multiple scan average dose) é definida 

pela equação (7). A unidade de medida é o gray, Gy. 

 =
ℎ

 (7) 

Onde pitch é o equivalente a quantas espessuras de corte a mesa se desloca por cada 

rotação do tubo. 

http://www.medicalexpo.com/pt/prod/radcal/product-80748-748966.html.
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2.2 Energia do Feixe de Raios X 

Um feixe de elétrons acelerado por um campo eletrostático criado por dois eletrodos 

submetidos a uma diferença de potencial elétrico interage com um alvo metálico. O feixe é 

desacelerado, e neste processo são emitidos Raios X. A energia máxima dos fótons de Raios 

X emitidos possui valor dado pelo produto entre a carga do elétron e a diferença de potencial 

elétrico. Sendo assim, a energia é medida keV, kilo elétron-volt.  

Utiliza-se o valor do potencial elétrico que criou o feixe de elétrons para representar a 

energia máxima dos fótons de Raios X produzidos no processo, chamado potencial máximo 

de pico, ou kVp. 

Quanto maior a energia do feixe de Raios X, maior é a sua capacidade de penetrar na 

matéria, portanto, o valor do kVp é uma forma de representar a capacidade de penetração de 

um feixe de Raios X. 

2.3 Camada Semiredutora 

Quando um feixe de Raios X incide sobre um determinado material, atravessando-o, é 

parcialmente absorvido. A camada semirredutora, CSR, é definida como a espessura de um 

determinado material que consegue atenuar um feixe de Raios X de tal modo que sua 

intensidade caia para a metade do valor inicial. Geralmente para o radiodiagnóstico  utiliza-se 

o alumínio como material de referência. 

2.4 Testes de Qualidade da Imagem em Tomografia Computadorizada 

A qualidade da imagem em tomografia computadorizada é subjetiva. Porém, algumas 

propriedades das imagens podem ser mensuradas utilizando-se objetos simuladores. Estes 

objetos permitem avaliar se o equipamento possui constância ao elaborar suas imagens. 

Também permitem que sejam testados protocolos de exames que irão promover menores 

doses nos pacientes, mantendo-se as especificações desejadas para as imagens. A Figura 2 

ilustra dois objetos simuladores, o da direita foi elaborado pelo American College of 

Radiology (ACR, 2017; MCCOLLOUGH et al., 2004), e o da esquerda é o Catphan 700® 

produzido por The Phantom Laboratory (LABORATORY, 2013). 

Diversos trabalhos científicos buscam caminhos para avaliar a qualidade da imagem 

(BUSHBERG et al., 2012; HSIEH, 2009; NUTE et al., 2013) dentre outros, assim como 
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existem diversos protocolos estabelecidos (EUROPEAN COMMISSION, 1999; IAEA, 2012; 

MCCOLLOUGH et al., 2004). Os parâmetros fundamentais para a qualidade da imagem são: 

Exatidão do Número de CT; Resolução de alto contraste; Resolução de baixo contraste; 

Ruído. A avaliação destes quatro parâmetros básicos é um consenso na literatura. Porém, 

parâmetros secundários podem promover a degradação destes parâmetros principais 

(BUSHBERG et al., 2012), e por isto também devem ser mensurados, tais como: 

movimentação da mesa; forma do ponto focal; Artefatos; Endurecimento do feixe; dentre 

outros. 

 
Figura 2 – Exemplos de objetos simuladores para qualidade da imagem, Catphan® 700 à 

esquerda, ACR Gamex® 464 à direita. 

2.4.1 Objeto simulador padrão ACR 

O objeto de teste ACR foi construído com o objetivo de avaliar a qualidade da imagem 

em diversos protocolos de exames de tomografia computadorizada. Os critérios e 

especificações para a avaliação dos testes estão presentes em seu manual de instruções (ACR, 

2017). 

Os testes são avaliados a partir da imagem tomográfica do objeto simulador, que é 

composto por 4 módulos, conforme indicado na Figura 3. Cada módulo é dedicado a um 

conjunto específico de testes, e possui espessura de 40 mm. Todas as avaliações são realizadas 

a partir da imagem do corte central de cada módulo. 



 

18 
 

 

Figura 3 – Módulos do Simulador ACR. ACR, 2017 (modificado). 

2.4.1.1 Módulo 1 

O primeiro módulo é dedicado à avaliação de alinhamento, exatidão do número de CT 

e exatidão na espessura de corte. 

O alinhamento entre o simulador e o feixe de Raios X é avaliado a partir de uma 

imagem do centro do módulo 1. A imagem deve ser adquirida com espessura de corte de 

1 mm. Nesta posição existem quatro esferas de aço com 1mm de diâmetro, indicadas na  

Figura 4. Se as quatro esferas estiverem visíveis na imagem, significa que o simulador 

está em condição de alinhamento. 
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Figura 4 – Objetos de testes presentes no modulo 1 do simulador. ACR, 2017 

(modificado). 

 

A avaliação do alinhamento entre o campo de Raios X e a marcação luminosa do 

tomógrafo é feita a partir das marcas existentes na parte externa do simulador. Se o simulador 

estiver alinhado com o campo de Raios X e ao mesmo tempo com a marcação luminosa, a 

condição de alinhamento é satisfeita. 

A exatidão do número de CT é feita a partir de cinco objetos de teste presentes no 

módulo 1. Estes objetos são compostos por acrílico, polietileno, osso, água e ar, conforme a  

Figura 4. 

Utilizou-se um software Image J® (“Image J”, 2016) para avaliação de imagens. 

Selecionam-se as posições referentes a cada material, e determina-se automaticamente o valor 

médio da escala de Hounsfield para a região selecionada.  

2.4.1.2  Módulo 4 

Este módulo é dedicado à avaliação do movimento de mesa, dentre outras. O teste é 

realizado em conjunto com o módulo 1. Semelhante ao módulo 1, no centro do módulo 4 

existem quatro esferas de aço. Primeiro é verificado o alinhamento a partir do módulo 1, 

conforme indicado anteriormente. Depois, movimenta-se a mesa até uma posição em que se 

possa fazer a imagem correspondente a um corte axial com 1 mm de espessura. As quatro 

esferas de aço deverão aparecer na imagem.  

O critério de avaliação consiste em determinar se a distância entre a posição de 

aquisição da imagem das quatro esferas do módulo 1 até a posição das quatro esferas do 

módulo 4 é igual a 120 mm. Isto indica se a posição da mesa registrada no aparelho estará 

correta. Se for possível visualizar as quatro esferas tanto no módulo 1, quanto no módulo 4, na 

mesma sequencia de aquisição, é porque a mesa se movimentou de forma correta. A Figura 5 

representa os objetos de teste presentes no módulo 4 do simulador ACR. 
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Figura 5 – Objetos de testes presentes no modulo 4 do simulador. ACR, 2017 (modificado). 

 

2.5 Avaliação da Qualidade 

2.5.1 Definição de Indicadores  

Qualidade é o grau de conformidade com as especificações. Não pode ser tratada como 

um conceito estático, uma vez que as especificações podem ser modificadas em um dado 

momento. A qualidade envolve inclusive itens e especificações não claramente estabelecidos 

e muitas vezes de forma subjetiva (BRANCO FILHO, 2016). 

Verificar a qualidade é analisar e documentar a conformidade dos itens das 

especificações de qualidade. Os indicadores de desempenho são formados por um conjunto de 

dados que representam a condição de um processo com respeito a um aspecto definido da 

qualidade, potencializando a oportunidade de implementação de melhorias no sistema 

(DHILLON, 2007). 

Indicador é uma medida que fornece uma visão de um requisito de informação, 

apoiando a tomada de decisão. Pode consistir em uma medida simples, ou em múltiplas 

medidas utilizadas em uma equação ou algoritmo (KERZNER, 2012). 

Os indicadores de desempenho que assumem maior importância no processo são 

chamados indicadores chave, ou KPI (Key Performance Indicator), estão relacionados a 

etapas do processo consideradas essenciais ao bom desempenho (PARMENTER, 2015). 
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Os KPI servem como sinais de alerta precoce de que, se a situação for desfavorável, e 

uma intervenção adequada não for feita, os resultados podem ser ruins (KERZNER, 2012). 

Os indicadores, portanto, são ferramentas auxiliares com grande importância nos 

processos de tomada de decisão e possuem a finalidade de promover o aumento da qualidade, 

monitorando aspectos vitais dos processos. 

Os indicadores podem ser medidas registradas como por exemplo: Números; 

porcentagens; unidade monetária; contagens; avaliação (bom, mal ou neutro); dados 

qualitativos versus quantitativos. Sendo assim, um indicador pode ser categorizado como: 

Quantitativo (ex. relacionado a medições diretas); Prático (ex. melhoria de eficiências); 

direcionais (ex. classificações de risco melhorando ou piorando); dentre outras. (KERZNER, 

2012) 

Os indicadores também são utilizados para compor o cálculo de um índice. Os índices 

são a relação numérica entre quaisquer valores ou medidas (BRANCO FILHO, 2016).  

O processo de medição de desempenho possui algumas etapas, conforme representado 

na Figura 6. Primeiramente se estabelecem os requisitos de qualidade, depois se seleciona 

quais serão os requisitos utilizados na análise. Na próxima etapa são feitas as coletas de 

dados. 

Em seguida são selecionadas as métricas adicionais, de acordo com objetivos 

específicos, por exemplo, atribuição de pesos de acordo com o nível de importância do 

indicador, ou outra expressão matemática pertinente. Na penúltima etapa são selecionados os 

indicadores chaves. A última etapa consiste no cálculo do valor do índice. 

Um cuidado em especial deve ser tomado no momento da implantação da análise da 

qualidade, no que diz respeito à escolha dos indicadores. Se forem escolhidos indicadores em 

excesso o processo pode se tornar muito dispendioso ou muito demorado. Se forem escolhidos 

indicadores inadequados à análise final pode ficar comprometida. Portanto, a melhor forma de 

iniciar o processo é com uma quantidade mínima de indicadores, e posteriormente, ao longo 

do desenvolvimento do processo, ir acrescentando aqueles que são mais relevantes. 

(KERZNER, 2012; PARMENTER, 2015). 
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Figura 6 – Etapas do processo de análise de desempenho. KERZNER, 2012 (modificado). 

É atribuído o conceito normal para o indicador que atingir o valor mínimo necessário 

para cumprir os critérios de qualidade. Caso supere em mais de 10 ou 20%, é classificado em 

bom ou superior, Figura 7. Da mesma forma, aqueles que deixam de atingir o esperado por 10 

ou 20%, foram classificados em atenção e urgente atenção, respectivamente. 

 

Figura 7 – Avaliação dos KPI. KERZNER, 2012 (modificado). 

A Figura 7 apresenta outra opção para descrever os valores dos KPI. Desta vez são 

utilizados valores inteiros de 1 a 5, a direita, substituindo os limites percentuais.  

Figura 8 – Planilha de cálculo típica para a avaliação dos KPI. 

Avaliação da Qualidade 
KPI Pontuação atribuída ao KPI 

Avisos de Segurança 3 
Presença de VPI 4 

Conservação de VPI 1 
Média Geométrica 2,3 
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A Figura 8 apresenta uma planilha típica para a avaliação da qualidade. Neste exemplo 

a métrica adicional consiste no calculo da média geométrica entre a pontuação dada aos KPI. 

Ao final se obteve o índice de 2,3, representando a qualidade segundo os parâmetros 

escolhidos. Existe a opção de representar o índice em escala percentual, atribuindo-se o valor 

100% para o maior valor do índice, que somente ocorre quando todos os KPI recebem nota 

máxima. 

O processo de análise da qualidade por KPI apresenta grande flexibilidade. Contudo, a 

escolhas dos indicadores deve ser feita com bastante critério, para que os índices obtidos 

representem de fato as características que se deseja avaliar. 

2.5.2 Risco Potencial 

Os princípios básicos de proteção radiológica (SMITH et al., 1990) são: 

 Justificação: qualquer atividade envolvendo radiação ou exposição deve ser justificada 

em relação a outras alternativas e produzir um benefício líquido positivo para a 

sociedade. 

 Otimização: O princípio básico da proteção radiológica ocupacional estabelece que 

todas as exposições devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente exequíveis 

(ALARA: As Low As Reasonably Achievable). 

 Limitação de dose: As doses individuais de Indivíduos Ocupacionalmente Expostos 

(IOE) e de indivíduos do público não devem exceder os limites anuais de doses 

estabelecidos. 

Ações que podem ser aplicadas de forma direta ou indireta pelos serviços de radiologia 

com o objetivo de reduzir o risco, são classificadas como ações de controle de risco. Neste 

contexto, a definição de risco deve levar em consideração a probabilidade de um evento 

indesejado ocorrer, e o dano que este evento irá causar (OBED; OGBOLE; MAJOLAGBE, 

2015; THORNE, 1992). 

Os níveis de dose de referência para exames são definidos de acordo com as boas 

práticas de radiologia e servem como um referencial para reduzir a dose nos pacientes. Os 

limites ocupacionais definem a exposição de trabalhadores, considerando a dose efetiva.  

   Existem outras situações indesejáveis que não estão necessariamente relacionadas á 

dose nos pacientes e trabalhadores, que se relacionam direta ou indiretamente à proteção 
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radiológica (NAVARRO, 2007). Neste contexto, o termo risco não deve ser tratado 

exclusivamente como sinônimo de probabilidade, pois o mesmo pode assumir significados 

diferentes em contextos diferentes.  

O Risco Potencial diz respeito à possibilidade de ocorrer algum dano à saúde, sem 

necessariamente descrever o agravo ou a sua probabilidade de ocorrer. Foi desenvolvido 

como ferramenta auxiliar no processo de regulação. As ações de controle de risco potencial 

devem incluir fatores relacionados à qualidade de imagem, segurança do trabalhador, 

legislação, documentação, dentre outros. Estas ações podem ser avaliadas a partir do MARP 

(NAVARRO, 2009).  

2.5.3 Índice de Qualidade 

O conceito de Risco Potencial é aplicado principalmente em processos de regulação. 

Porém, permite a abordagem adicional da avaliação da qualidade em serviços de radiologia, 

feita a partir de uma modificação no MARP, fornecendo classificação numérica percentual, 

chamada Índice de Qualidade (TRAVASSOS et al., 2012).  

Para a obtenção do valor numérico do Índice de Qualidade são definidos Indicadores 

de Qualidade, análogos aos Indicadores de Risco no MARP, classificados em dois grupos: 

Indicadores Críticos; Indicadores não críticos. A cada indicador é atribuído um grau, que pode 

ser um valor inteiro de um a cinco, cinco representando a melhor situação possível, e um o 

pior caso. A partir da equação (8), a pontuação dos indicadores não críticos é utilizada para 

compor a média aritmética INC, equação (9), a pontuação dos indicadores críticos é utilizada 

para compor a média geométrica IC.  

Indicadores críticos são aqueles que estão associados diretamente ao índice de 

qualidade, e devido a sua importância,  individualmente comprometem de forma decisiva todo 

o sistema de qualidade. Caso um indicador crítico obtenha baixa pontuação, o índice de 

qualidade terá um valor baixo, independente dos valores dos demais indicadores. 

Os indicadores não-críticos são aqueles que individualmente não comprometem de 

forma decisiva todo o sistema de qualidade. É necessária uma quantidade relativamente 

grande de indicadores com pontuação baixa para que o índice de qualidade obtenha valor 

baixo. 
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A partir desta análise inicial, calcula-se o valor do Índice de Qualidade Q pela equação 

(10). A métrica utilizada permite que o valor mínimo de INC e de IC seja 1 e o valor máximo 

seja 5. O índice de qualidade Q é definido como a média geométrica entre eles, portanto, 

também possui valor mínimo 1 e máximo 5, sendo multiplicado por 20 para que a quantidade 

possa ser expressa de forma mais intuitiva, ou seja, em percentual.  

 =
∑

 (8) 

 =  (9) 

 = 20 × ×  (10) 

Sendo assim, o valor mínimo para o índice de qualidade será 10%, o que pode ser 

considerado como uma qualidade intrínseca de qualquer sistema. O valor máximo para o 

índice de qualidade é 100%. 

A análise é dividida em diversos setores, tais como índice de qualidade para: aparelho 

de raios X convencional; tomógrafo computadorizado; gestão; processamento de imagem. 

Portanto, cada setor obtém um índice de qualidade específico Q. A média geométrica entre 

estes índices é o índice de Qualidade Total, QT, dado pela equação (11). 

 =  (11) 

Enquanto o Risco Potencial assume o ponto de vista dos órgãos de Regulação, o Índice 

de Qualidade serve como ferramenta auxiliar ao gestor do serviço de radiologia, auxiliando 

nos processos de detecção de falhas e na tomada de decisão. Também serve para comparar a 

qualidade entre serviços de radiologia distintos. 

A principal diferença entre o Índice de Qualidade e o modelo MARP consiste na 

utilização dos testes de desempenho dos equipamentos como Indicadores de Qualidade, 

enquanto no MARP foram utilizados apenas dados documentais, outra diferença é a forma 

como os indicadores de qualidade são utilizados para o cálculo do Índice de Qualidade, 
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obtendo assim uma escala de valores percentuais com maior facilidade de interpretação. O 

MARP ainda utiliza o conceito de controle de risco para definir faixas de aceitação para o 

risco potencial e o índice de qualidade não.  

Nesta ótica, os Indicadores de Qualidade são interpretados como KPI. Sendo assim, a 

análise do Índice de Qualidade qualifica vários aspectos de um serviço de radiologia, como:  

sala de radiologia; cada equipamento de Raios X presentes; requisitos exigidos pelo órgão 

regulador. Possibilita a análise pontual de cada etapa, e identificação de falhas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1  Equipamentos 

Foram utilizados os seguintes equipamentos e software: 

 Objeto simulador padrão ACR, Gamex 464, número de série 804882-3817; 

 Multímetro Nomex® PTW-Freiburg, número de série T11049; 

 Câmara de Ionização Fluke 451B, número de série RYR 1538; 

 Eletrômetro DIADOS E® PTW-Freiburg, número de serie T11035-00490; 

 Câmara de Ionização tipo lápis PTW-Freiburg, número de série TM30009-000; 

 Cilindro de PMMA Gamex, número de série T40027; 

 Software Image J®, software de domínio publico, desenvolvido por National Institutes 

of Health, EUA. 

 Software MS Office® 2007. 

3.2  Testes realizados 

A  

 Tabela 1 relaciona todos os indicadores utilizados na análise. Nas seções seguintes os 

testes realizados para cada indicador serão detalhados. 

 

3.3 Dosimetria 

O CTDI cabeça e abdômen são indicadores críticos. O procedimento de teste adotado 

foi o sugerido pela AAPM (ACR, 2017). Para CTDI cabeça foram selecionados os parâmetros 

equivalentes aos protocolos utilizados em cada serviço para exames de rotina da fossa 

posterior do crânio adulto. Para CTDI abdômen foram selecionados os parâmetros 

equivalentes aos protocolos utilizados em cada serviço para exames de rotina de abdômen 

adulto.  

O cilindro de PMMA para avaliação de CTDI cabeça foi posicionado de forma que seu 

centro coincidisse com o isocentro do tomógrafo. O posicionamento foi feito com o auxílio da 

indicação luminosa do equipamento e o objeto foi colocado sobre a mesa de exame. 
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 Tabela 1 - Relação de indicadores utilizados. 

Indicadores Indicadores 
Críticos 

Indicadores 
Não 

Críticos 

Gestão e Regulação   
Porta de acesso X  
Existência de único equipamento por sala X  
Transparência do Visor X  
Facilidade de comunicação entre técnico e paciente X  
Posição do comando do equipamento X  
Existência dos VPI básicos X  
Estado de conservação dos VPI básicos X  
Local de guarda dos VPI  X 
Existência de monitoração individual  X 
Forma de uso dos monitores individuais  X 
Existência de cinco avisos previstos na norma regulatória  X 
Possibilidade de ajustar os valores da escala HU  X 
Existência de tabelas com os protocolos de exames  X 
Existência de objeto simulador para avaliação da qualidade da 
imagem  X 

Existência de um exemplar da portaria 453  X 
Equipamento   

Existência de interruptor de raios X X  
Indicação dos parâmetros técnicos utilizados nos exames X  
Condições visuais das instalações elétricas X  
Existência de um indicador KVp utilizado X  
Condições dos indicadores luminosos X  
Avaliação da camada semirredutora X  
Levantamento radiométrico X  
Avaliação do valor do KVp X  
Emissão de sinal sonoro durante as exposições X  

Imagem e Dosimetria   
Avaliação do CTDI Cabeça X  
Avaliação do CTDI Abdômen X  
Avaliação do valor HU para Água X  
Avaliação do valor HU para Ar X  
Avaliação do valor HU para Polietileno  X 
Avaliação do valor HU para Osso  X 
Avaliação do valor HU para Acrílico  X 
Alinhamento entre o indicador luminoso e a mesa  X 
Alinhamento entre o indicador luminoso e o Feixe de raios X  X 
Avaliação da indicação da posição da Mesa  X 
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Todos os orifícios do cilindro exceto um foram preenchidos com um tarugo feito do 

mesmo material do cilindro. No orifício que não foi preenchido com tarugo, foi posicionada a 

câmara de ionização tipo lápis. O eletrômetro foi acoplado à câmara, ligado e aguardou-se o 

tempo necessário para a estabilização da câmara. 

O protocolo de rotina da fossa posterior do crânio adulto foi selecionado. Foi adquirida 

uma imagem, em modo axial, com uma rotação do tubo de raios X. Após a anotação da leitura 

do DLP, medido em Gy cm, registrado pelo eletrômetro, a câmara foi posicionada em outro 

orifício, e o tarugo foi colocado em sua posição anterior. O eletrômetro foi zerado, e se repetiu 

a aquisição da imagem. O processo se repetiu até que todos os cinco orifícios fossem 

utilizados. Ao final foi calculado o CTDI. 

Após a análise do CTDI cabeça, iniciou-se o procedimento para a determinação do 

CTDI abdômen. Inicialmente posicionou-se o cilindro de PMMA para abdômen, de forma 

análoga ao que foi feito para CTDI cabeça. 

O posicionamento da câmara, a manipulação do eletrômetro, a anotação dos dados e os 

cálculos ocorreram de forma análoga ao procedimento para CTDI cabeça. Porém, desta vez se 

utilizou protocolo para rotina de abdômen adulto. 

Para CTDI cabeça e abdômen, para os casos em que o protocolo de exame utilizado no 

serviço foi helicoidal, utilizou-se o modo axial preservando todos os demais parâmetros de 

aquisição. 

Nos serviços em que se utiliza o controle automático de exposição, AEC, foi 

necessária uma etapa prévia. Adquiriu-se uma imagem tomográfica de todo o cilindro com o 

AEC em funcionamento, para que se pudesse determinar o produto tempo corrente anódica, 

mAs, médio utilizado pelo tomógrafo. Depois, foi realizado o procedimento conforme 

descrito, utilizando este valor de mAs.  

3.4  Qualidade da imagem tomográfica 

3.4.1 Testes de alinhamento 

A janela de tons de cinza foi ajustada de forma que a abertura fosse igual a 1000, e a 

altura igual a zero. O FOV foi ajustado para 250 mm. O protocolo utilizado foi o de tórax de 

alta resolução, no modo axial. 
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A extensão da mesa para apoio de cabeça foi removida. O simulador ACR foi 

posicionado sobre a mesa de acordo com a marcação luminosa, de tal forma que o centro do 

módulo 1, Figura 9, coincidisse com o isocentro do tomógrafo. Foi adquirida uma imagem a 

partir de um corte axial com 1 mm de espessura a 20 mm do início do simulador. Caso as 

quatro esferas de alinhamento não fossem visualizadas na mesma imagem, o simulador era 

reposicionado e nova imagem era adquirida.  

 

Figura 9 – Imagem tomográfica do centro do módulo 1. Corresponde a um corte com 5 mm de 

espessura. ACR, 2017 (modificado). 

Registrou-se a posição do corte em que as quatro esferas foram visualizadas; foram 

somados 120 mm a desta posição; o resultado deveria corresponder ao centro do módulo 4, 

local em que se encontram mais quatro esferas de alinhamento. Nova imagem foi adquirida, 

com os mesmos parâmetros da imagem anterior.  

Caso as quatro esferas não estivessem visíveis, novas imagens com os mesmos 

parâmetros foram adquiridas, desta vez antes e depois da posição esperada para o centro do 

módulo 4, até que se encontram as quatro esferas. A posição da imagem em que as quatro 

esferas se encontravam foi anotada. 

Os critérios de avaliação foram os seguintes: 
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 As quatro esferas do módulo 1 deveriam estar visíveis em um mesmo corte com 1mm 

de espessura. Neste caso o campo luminoso foi considerado alinhado com o feixe de 

raios X; 

 As quatro esferas do módulo 4 deveriam estar visíveis em um mesmo corte com 1mm 

de espessura. Neste caso foi considerado que o movimento da mesa foi perpendicular 

ao gantry; 

 A posição da imagem em que se encontram as quatro esferas do módulo 1 deve ser 

120 mm anterior à posição da imagem em que as quatro esferas do módulo 4 se 

encontravam. 

3.4.2 Exatidão da escala HU 

Após a realização do teste de alinhamento, movimentou-se a mesa para a posição do 

centro do módulo 1, anteriormente registrada. Utilizando protocolo para abdômen adulto, 

realizou-se uma varredura axial, sem deslocamento da mesa, obtendo-se imagem de corte 

único. Nos casos em que o protocolo para abdômen adulto era realizado em modo helicoidal, 

executou-se varredura axial mantendo-se todos os demais parâmetros do protocolo, como 

kVp, mAs, espessura de corte, algoritmo de reconstrução, etc. Para tomógrafos multicorte, 

utilizou-se o número máximo de cortes para uma varredura axial, sem movimento da mesa, 

posicionando o corte central sobre o centro do módulo 1.   

A janela de tons de cinza foi ajustada para abertura de 400 e altura de 0. Com a 

ferramenta disponível no software do tomógrafo, selecionada uma região circular, sobre cada 

objeto de teste, obtendo-se de forma automática o valor médio da escala HU, Figura 9. 

Os valores obtidos foram avaliados segundo o critério estabelecido na Tabela 2. 

Tabela 2 – Limites para avaliação da escala HU. 

Material Intervalo de Aceite 
(HU) 

Água De -5 a +5 
Polietileno De -107 até -87 

Acrílico De 110 a 130 
Osso De 850 a 970 
AR De -1005 a -970  

Fonte: ACR, 2017. 
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3.5  Avaliação do valor do kVp e da CSR 

O medidor não invasivo Nomex® foi posicionado sobre o gantry no tomógrafo de 

modo que ficasse em posição oposta ao tubo de raios X. A mesa foi afastada o máximo 

possível, o tomógrafo foi programado para realizar um topograma para crânio. Duas situações 

eram possíveis: o tubo estava posicionado em cima e o medidor em baixo; ou o tubo estava 

posicionado lateralmente e o medidor preso na lateral do gantry com o auxilio do acessório 

que acompanha o medidor.  

O comprimento de varredura selecionado foi o suficiente para que o movimento da 

mesa terminasse antes que a mesma estivesse sobre o medidor. O computador utilizado em 

conjunto com o medior foi posicionado sobre a mesa de exames, realizando-se o topograma. 

Os dados de kVp e CSR são fornecidos automaticamente pelo software do medidor, 

registrados, junto com o valor nominal de kVp exibido no painel de comando do tomógrafo. 

O critério de aceite para o kVp é de até 10% de desvio entre o valor nominal e o valor 

medido. O critério de aceite para a CSR é dado pela Tabela 3, considerando que valores 

intermediários poderão ser obtidos por interpolação linear.  

Tabela 3 – Critério de aceite para CSR. 

Valor de kVp medido Valor mínimo para CSR ( mmAl) 

110 3,5 
120 3,9 
130 4,1 

Fonte: BRASIL, 1998. 

3.6   Levantamento Radiométrico 

As blindagens devem ser projetadas de forma que um trabalhador receba no máximo 5 

mSv durante um ano de trabalho, e um indivíduo do público 1 mSv, (BRASIL, 1998; NCRP, 

2004). Cada barreira ao redor do equipamento é avaliada.  

Um cilindro de PMMA é posicionado sobre a mesa do aparelho, e é feita uma 

varredura correspondente a abdômen adulto, utilizando corrente anódica máxima utilizada no 

serviço.  
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A câmara de ionização é posicionada a 10 cm da barreira e registra-se a leitura obtida. 

Cálculos são realizados segundo (ANVISA, 2006).  

3.7  Índices de qualidade 

O índice de qualidade foi calculado para três setores distintos: Gestão e Regulação; 

Equipamento; Imagem e Dosimetria.  

3.7.1 Indicadores para o Setor Gestão e Regulação 

Estes indicadores são determinados pelas normas regulatórias vigentes (ANVISA, 
2006; BRASIL, 1998).  

3.7.1.1  Porta de Acesso 

É um indicador crítico que verifica um item de Regulação, é avaliado se durante o 

procedimento do exame, técnico responsável mantém a porta de acesso à sala de raios X 

fechada. A escala de notas atribuídas ao indicador esta relacionada na Tabela 4. 

Tabela 4 – Pontuação do indicador Porta de Acesso. 

Situação encontrada Pontuação 

Não existe porta na sala 1 
A porta é sempre mantida aberta 2 

50% dos exames são realizados com a porta fechada  3 
75% dos exames são realizados com a porta fechada 4 
Todos os exames são realizados com a porta fechada 5 

3.7.1.2  Único Equipamento 

É um indicador crítico que verifica um item de Regulação. Na sala de exames deve 
haver apenas um equipamento emissor de raios X. A pontuação para este indicador foi dada 
na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Pontuação do indicador Único Equipamento. 

Situação encontrada Pontuação 

Vários equipamentos na mesma sala utilizados simultaneamente 1 
Dois equipamentos na mesma sala sendo utilizados concomitantemente 2 

Dois equipamentos instalados na sala utilizando-se um de cada vez 3 
Dois equipamentos instalados, apenas em estado de funcionamento 4 

Apenas um equipamento instalado na sala de exames 5 

 

3.7.1.3  Transparência do visor 

É um indicador crítico que verifica um item de Regulação. O visor plumbífero deve 

ser transparente o suficiente para que o técnico possa observar o paciente durante a realização 

dos exames. A pontuação deste indicador foi dada na Tabela 6. 

Tabela 6 – Pontuação do indicador Transparência do visor. 

Situação encontrada Pontuação 

Não existe visor 1 
Visor opaco não permitindo visualizar o paciente 2 
Visor fosco ou arranhado necessitando ser trocado 3 

Visor fosco necessitando limpeza 4 
Visor totalmente transparente 5 

 

3.7.1.4  Comunicação com o paciente 

É um indicador crítico que verifica um item de Regulação, comprovando a 

comunicação verbal entre o técnico e o paciente de forma clara durante o exame. A pontuação 

para este indicador foi dada na Tabela 7. 

 



 

36 
 

Tabela 7 – Pontuação do indicador Comunicação com o Paciente. 

Situação encontrada Pontuação 

Não é possível se comunicar com o paciente 1 
A comunicação ocorre com muita dificuldade 2 

Comunicação através de sistema de som com distorção 
sonora 

3 

Comunicação através do sistema de som com volume 
muito baixo 

4 

A comunicação é perfeitamente clara 5 

 

3.7.1.5  Posição do comando 

É um indicador crítico que verifica um item de Regulação. A sala de comando do 

equipamento deve estar posicionada de forma que durante as exposições nenhum indivíduo 

possa entrar na sala sem ser visto pelo técnico. A pontuação para este indicador foi dada pela 

Tabela 8. 

Tabela 8 – Pontuação do indicador Posição do Comando. 

Situação encontrada Pontuação 

O técnico não consegue controlar quem entra na sala 1 
O técnico só consegue perceber  2 

O técnico só percebe que uma pessoa entrou na sala 
quando ela estiver ao lado do paciente 

3 

O técnico consegue perceber de imediato qualquer pessoa 
que entre na sala se estiver em uma posição específica 

4 

O técnico consegue perceber de imediato qualquer pessoa 
que entre na sala independente de sua posição ao 

comando do aparelho 

5 

 

3.7.1.6  Os três VPI 

É um indicador crítico que verifica item de Regulação. Neste item é verificada a 

disponibilidade das vestimentas plumbíferas de proteção individual, VPI, na sala de exames. 

É necessário que estejam disponíveis um avental, um protetor de tireoide e um protetor de 

gônadas. A pontuação para este indicador foi dada pela Tabela 9. 
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Tabela 9 – Pontuação do indicador Os três VPI. 

Situação encontrada Pontuação 

Não possui VPI 1 
Possui um VPI 2 
Possui 2 VPI 3 
Possui 3 VPI 4 

Possui os 3 VPI e algum extra 5 

 

3.7.1.7  Estado dos VPI 

É um indicador crítico que verifica um item de Regulação. Se refere ao estado de 

conservação dos VPI. A pontuação deste indicador foi dada pela Tabela 10. 

Tabela 10 – Pontuação do indicador Estado dos VPI. 

Situação encontrada Pontuação 

Todos os VPI estão ruins e falta algum 1 
Todos os VPI estão ruins 2 

Apenas 1 VPI está perfeito 3 
Apenas 2 VPI estão perfeitos 4 
Todos os VPI estão perfeitos 5 

 

3.7.1.8  Local Para os VPI 

É um indicador não crítico que verifica um item de Regulação. Refere-se ao local de 

guarda dos VPI. Os VPI devem ser guardados sobre superfície horizontal, ou em suporte 

apropriado. A pontuação para este indicador foi dada pela Tabela 11. 
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Tabela 11 – Pontuação do indicador Local para os VPI. 

Situação encontrada Pontuação 

O local é inadequado e o acesso ruim 1 
Os VPI ficam trancados em um armário, na horizontal 2 

O suporte é inadequado. O local fica trancado 3 
O suporte é inadequado. O local é de fácil acesso 4 
O suporte é adequado. O local é de fácil acesso 5 

 

3.7.1.9  Monitoração Individual 

É um indicador não crítico que verifica um item de Regulação, onde os indivíduos 

ocupacionalmente expostos devem utilizar monitores de dose individuais. A pontuação deste 

indicador foi dada conforme Tabela 12. 

Tabela 12 – Pontuação do indicador Monitoração Individual. 

Situação encontrada Pontuação 

Nenhum IOE possui monitor individual 1 
Apenas alguns IOEs possuem monitor 2 

Mais de 50% dos IOEs possuem monitor 3 
Mais de 75% dos IOEs possuem monitor 4 

Todos os IOEs possuem monitor  5 

 

3.7.1.10 Uso dos monitores individuais 

É um indicador não crítico que verifica um item de Regulação, os indivíduos 

ocupacionalmente expostos devem utilizar monitores de dose individuais sobre o avental, na 

altura do tronco. A pontuação deste indicador é dada pela Tabela 13. 
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Tabela 13 – Pontuação do indicador Uso dos Monitores Individuais. 

Situação encontrada Pontuação 

Nenhum IOE utiliza de forma correta 1 
Apenas alguns IOEs utilizam de forma correta 2 

Mais de 50% dos IOEs utilizam de forma correta 3 
Mais de 75% dos IOEs utilizam de forma correta 4 

Todos os IOEs utilizam de forma correta  5 

 

3.7.1.11 Os cinco avisos 

É um indicador não crítico que verifica item de Regulação, onde devão haver avisos 

orientando sobre proteção radiológica, conforme: 

 Na face exterior da porta de acesso à sala devem estar afixados, em tamanho e locais 

visíveis, o símbolo internacional da radiação ionizante e a advertência de restrição à 

entrada ("Raios - X, proibida a entrada de pessoas não autorizadas"). 

 Acima da face externa da porta de acesso deve haver  sinalização luminosa vermelha  

e a advertência: “Quando a luz estiver acesa a entrada é proibida". 

 No interior da sala, em tamanho e local visíveis, as seguintes orientações de proteção 

radiológica para pacientes e acompanhantes: a) "Não é permitida a permanência de 

acompanhantes na sala durante o exame radiográfico, salvo quando necessário e 

autorizado."; b) "Senhor acompanhante, quando for necessário conter o paciente, exija 

e use corretamente a vestimenta plumbífera para sua proteção durante o exame 

radiológico."; c) "Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez devem informar o 

técnico antes da realização do exame". 

A pontuação deste indicador é dada pela Tabela 14. 
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Tabela 14 – Pontuação do indicador Os Cinco Avisos. 

Situação encontrada Pontuação 

Possui apenas 1 ou não possui 1 
Possui 2 avisos 2 
Possui 3 avisos 3 
Possui 4 avisos 4 
Possui 5 avisos 5 

 

3.7.1.12 Poder ajustar a escala HU 

É um indicador não crítico que verifica item de Regulação, equipamento deve permitir 

a calibração de forma que um simulador de água produza números de TC iguais a zero. A 

avaliação deste indicador é dada pela Tabela 15. 

Tabela 15 – Pontuação do indicador Uso dos Monitores Individuais. 

Situação encontrada Pontuação 

Não é possível ajustar o valor HU 1 
Só o setor de manutenção consegue ajustar o valor HU  2 

É possível ajustar o valor HU, mas não diariamente 3 
É possível ajustar o valor HU, mas não é feito diariamente 4 

É possível ajustar o valor HU prontamente 5 

 

3.7.1.13 Tabelas com protocolos 

É um indicador não crítico que verifica item de Regulação, onde junto ao painel de 

comando, ou no software do equipamento, deve existir uma tabela com os exames rotineiros, 

constando os parâmetros principais de cada exame, como a região anatômica, algoritmo de 

reconstrução, parâmetros operacionais. A pontuação deste indicador consta na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Pontuação do indicador Tabela com Protocolos. 

Situação encontrada Pontuação 

Não possui tabela 1 
Possui tabela desatualizada que não abrange todos os principais exames 2 

Possui tabela atualizada que não abrange todos os principais exames 3 
Possui tabela desatualizada 4 

Possui tabela 5 

 

3.7.1.14 Existe objeto simulador 

 É um indicador não crítico que verifica um item de Regulação, onde a instituição deve 

possuir um objeto para a realização dos testes de constância e calibrações. A pontuação deste 

indicador segue a Tabela 17. 

Tabela 17 – Pontuação do indicador Objeto Simulador. 

Situação encontrada Pontuação 

Não possui objeto simulador 1 
Possui objeto simulador disponível, mas não utiliza 2 

Possui objeto simulador mas não está sempre  disponível 3 
Possui objeto simulador e o utiliza eventualmente 4 

Possui objeto simulador e o utiliza sempre 5 

 

3.7.1.15 Exemplar da portaria 453 

 É um indicador não crítico que verifica item de Regulação, onde o serviço deve 

disponibilizar um exemplar da portaria 453/98 para que os membros da equipe tenham acesso 

e possam consultar. A pontuação para este indicador consta na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Pontuação do indicador Exemplar da Portaria 453. 

Situação encontrada Pontuação 

Não possuía exemplar da Portaria 453 1 
Possuía mas não estava disponível 2 

Possuía mas os membros da equipe desconhecem 3 
Possuía mas nem todos tinham acesso 4 

Possuía exemplar da Portaria 453 sempre disponível 5 

 

3.7.2 Indicadores para o setor Equipamento 

São considerados críticos os indicadores relacionados ao equipamento de Tomografia 

Computadorizada. 

3.7.2.1 Interruptor de Raios X 

 O equipamento deve possuir interruptor capaz de interromper a exposição a qualquer 

momento, para qualquer varredura com duração superior a meio segundo.   A pesar de ser um 

item de Regulação, se trata de uma característica do aparelho e por este motivo está 

relacionado junto aos indicadores de qualidade do equipamento. A pontuação para este 

indicador consta na Tabela 19. 

Tabela 19 – Pontuação do indicador Interruptor de Raios X. 

Situação encontrada Pontuação 

Não permite a interrupção do feixe 1 
Interruptor com defeito ou improvisado 2 

Permite a interrupção do feixe apena spor software 3 
Permite a interrupção do feixe mas não é imediata 4 

Permite a interrupção do feixe a qualquer momento 5 

3.7.2.2 Indicação do parâmetros técnicos 

 Os parâmetros relativos ao protocolo de exame tais como kVp, mAs, algoritmo de 

reconstrução, devem ser indicados pelo equipamento. A pontuação para este indicador consta 

na Tabela 20. 
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Tabela 20 – Pontuação do indicador Indicação dos Parâmetros Técnicos. 

Situação encontrada Pontuação 

Não apresenta a indicação 1 
Apresenta indicação incompleta, e não de forma clara 2 

Apresenta a indicação, mas não de forma clara 3 
Apresenta a indicação incompleta 4 

Apresenta indicação de forma clara 5 

 

3.7.2.3 Instalação Elétrica 

 A inspeção visual da sala deve avaliar as condições físicas gerais do equipamento e da 

sala de exames. São exemplos de situações indesejáveis: Cabos elétricos expostos ou com 

emendas expostas; conectores quebrados; excesso de umidade acarretando poças d’água; 

partes do equipamento quebradas ou indevidamente removidas; lâmpadas queimadas. A 

pontuação para este indicador consta na Tabela 21. 

Tabela 21 – Pontuação do indicador Instalação Elétrica. 

Situação encontrada Pontuação 

A instalação apresenta danos visíveis 1 
A instalação está espalhada pela sala de exames 2 

A instalação está intacta, mas a proteção não existe 3 
A instalação está intacta, mas a proteção não foi reposta 4 

A instalação está intacta e protegida 5 

 

3.7.2.4 Indicador de kVp 

 Avalia se equipamento permite a escolha do kVp e mAs, e se estas são exibidos de 

forma clara. A pontuação para este indicador consta na Tabela 22. 
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Tabela 22 – Pontuação do indicador Indicador de kVp. 

Situação encontrada Pontuação 

Se não permite a escolha de kVp e não exibe seu valor 1 
Se não permite a escolha de kVp e não exibe seu valor de forma clara 2 

Se permite a escolha de kVp mas não exibe seu valor 3 
Se não permite a escolha de kVp e exibe seu valor de forma clara 4 
Se permite a escolha de kVp e apresenta seu valor de forma clara 5 

 

3.7.2.5 Indicação Visual do Campo 

 Avalia se existe indicação luminosa do campo de radiação. A pontuação para este 

indicador consta na Tabela 23. 

Tabela 23 – Pontuação do indicador Indicação Visual do Campo. 

Situação encontrada Pontuação 

Não apresenta indicação luminosa do campo 1 
A indicação apresenta falhas e não permite posicionamento correto 2 

A indicação luminosa apresenta regiões com falhas 3 
A indicação luminosa apresenta penumbra acima do normal 4 

A indicação luminosa está perfeita 5 

3.7.2.6  kVp  

O kVp medido deve apresentar desvio máximo igual a 10% do valor nominal. A 

avaliação deste indicador segue a Tabela 24. 

Tabela 24 – Pontuação do indicador kVp. 

Situação encontrada Pontuação 

Desvio acima de 20%  1 
Desvio de até 20% 2 
Desvio de até 10% 3 
Desvio de até 5% 4 
Desvio de até 1% 5 
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3.7.2.7 CSR 

A camada semirredutora deve apresentar valores máximos dados pela Tabela 3, e a 

pontuação deste indicador segue a Tabela 25. 

Tabela 25 – Pontuação do indicador Camada Semirredutora. 

Situação encontrada Pontuação 

20% abaixo do limite ou mais 1 
Até 10% abaixo do limite 2 
Até 1% acima do limite 3 
Até 10% acima do limite 4 

20% acima do limite ou mais 5 

 

3.7.2.8 Levantamento Radiométrico 

O levantamento radiométrico foi dividido em dois indicadores, que receberam 

pontuação segundo a Tabela 26. Um dos indicadores foi o levantamento radiométrico do visor 

do equipamento, considerando área controlada, o outro foi a barreira de área livre que possui a 

maior dose. 

Tabela 26 – Pontuação do indicador Levantamento Radiométrico. 

Situação encontrada Pontuação 

Mais do que 10% acima do limite 1 
Até 10% acima do limite 2 
Até 1% abaixo do limite 3 
Até 10% abaixo do limite 4 

Mais do que 10% abaixo do limite  5 

 

3.7.2.9 Sinal Sonoro 

 Um sinal sonoro deve ser emitido durante toda a exposição. A pontuação deste 
indicador segue a Tabela 27. 
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Tabela 27 – Pontuação do indicador Sinal Sonoro. 

Situação encontrada Pontuação 

Não emite sinal sonoro 1 
Emite sinal sonoro apenas no início da exposição 2 

Emite sinal sonoro de forma intermitente 3 
Emite sinal sonoro com volume muito baixo 4 

Emite sinal sonoro todo o tempo 5 

 

3.7.3 Indicadores para o setor Qualidade da Imagem e Dosimetria 

3.7.3.1 Dosimetria 

O CTDI cabeça e abdômen são considerados indicadores críticos. A pontuação para 

estes indicadores é feita de acordo com a Tabela 28. Foram utilizados os níveis de referência 

de 50 e 25 mGy  (BRASIL, 1998) para cabeça e abdômen. 

Tabela 28 – Pontuação do indicador CTDI. 

CTDI Cabeça 
(mGy) 

CTDI Abdômen 
(mGy) 

Critério Pontuação 

Maior que 61 Maior que 31 20% maior que a referencia) 1 
De 56 a 60 De 28 a 30 de 10% até 20% maior que a referencia 2 
De 50 a 55 De 25 a 27 até 10% maior que a referencia 3 
De 40 a 49 De 20 a 24 até 20% menor que a referencia 4 

Menor que 39 Menor que 20 20% menor que a referencia ou mais 5 

 

3.7.3.2 Escala HU 

Como a escala Housfield é construída com valores básicos para água e ar, estes são 

considerados indicadores críticos, os demais são considerados não críticos. O indicador recebe 

pontuação de um a cinco de acordo com a Tabela 29, elaborada utilizando-se os valores HU 

esperados de acordo com os valores fornecidos pelo fabricante do objeto simulador (ACR, 

2017). 
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Tabela 29 – Pontuação do indicador Escala HU. 

Água Ar Acrílico Polietileno Osso Pontuação 

Acima de 15% fora da faixa 1 
Até 15% fora da faixa 2 
Até 10 % fora da faixa 3 
Até 5 % fora da faixa 4 

<5HU 
>-5 HU 

<-970 HU 
>-1005 HU 

<130 HU 
>110 HU 

<-87 HU 
>-107 HU 

<970 HU 
>850 HU 

5 

 

3.7.3.3  Alinhamento do campo luminoso  

É um indicador não crítico, onde avalia se o campo luminoso está correspondendo com 

a indicação numérica do equipamento. É admitida discrepância de até 0,5 mm. A pontuação 

para este indicador é relacionada na Tabela 30. 

Tabela 30 – Pontuação do indicador Alinhamento Campo Luminoso, feixe e movimento de 

mesa. 

Situação encontrada Pontuação 

Campo luminoso totalmente desalinhado 1 
Campo luminoso desalinhado até 3 mm 2 
Campo luminoso desalinhado até 2mm 3 
Campo luminoso desalinhado até 1mm 4 

Campo luminoso perfeitamente alinhado 5 

 

3.7.3.4   Alinhamento do feixe 

É um indicador não crítico, onde avalia se o campo de Raios X está correspondendo 

com a indicação luminosa do equipamento. É admitida discrepância de até 0,5 mm. A 

pontuação deste indicador consta na Tabela 30. 
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3.7.3.5   Movimento de mesa 

É um indicador não crítico. Avalia se a posição da mesa durante sua movimentação 

corresponde à posição exibida nas imagens de tomografia computadorizada. É admitida 

discrepância de até 0,5 mm. A pontuação deste indicador consta na Tabela 30. 

 

3.8 Exemplo de Aplicação 

Para melhor compreensão do método, consideramos de forma apenas ilustrativa o 

conjunto de apenas seis indicadores para o setor Qualidade da Imagem, listados na primeira 

coluna da Tabela 31. Nas três primeiras linhas da tabela estão três indicadores críticos, e nas 

linhas 5, 6 e 7 estão três indicadores não críticos. Na segunda coluna da tabela constam as 

pontuações atribuídas a cada indicador, que pode assumir qualquer valor inteiro de um a 

cinco, sendo cinco para a melhor situação. Na terceira coluna estão os resultados para os 

valores médios dos indicadores críticos ̅  e não críticos ̅ , e para o Índice de Qualidade do 

setor de Imagem/dosimetria QI. Os cálculos são realizados a partir das equações (8), (9) e 

(10). 

O processo é repetido para cada setor a ser avaliado, com seus respectivos indicadores, 

obtendo-se um índice de qualidade Q para cada setor.  É Feita a média geométrica entre os 

valores de Q de cada setor, obtendo-se o valor do índice de qualidade Geral ou total QT. 

Tabela 31 – Exemplo de Cálculo para o Índice de Qualidade. 

Indicadores Pontuação Resultado 

CTDI Abdomen 3  
CTDI Cabeça 4 
Valor HU para Água 2 

 - Média Geométrica entre a pontuação 2,9 

Valor HU para Acrílico 3  
Valor HU para Polietileno 2 
Valor HU para Osso 1 

 - Média Aritmética entre a pontuação 2,0 

QI – Média Geométrica entre , e  2,4 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Testes de Qualidade 

A seguir são apresentados os resultados obtidos nos testes em todas as instituições 

avaliadas. Na avaliação do CTDI abdômen 13% das instituições apresentaram resultados 

acima do nível de referência, sendo o indicador crítico de Imagem e Dosimetria que mais 

reprovou. Nos Gráfico 1 e Gráfico 2 é possível perceber que os resultados para cabeça são 

consideravelmente mais dispersos em relação aos de abdômen.  

 

Gráfico 1– CTDI Abdômen para cada instituição. 

Os  Gráfico 3 a Gráfico 7 indicam que para a escala HU os valores para ar e osso, os 

extremos da escala HU, possuem maior incidência de não conformidade em relação aos 

demais materiais. O indicador não crítico que mais reprovou foi o HU Osso, em 20% dos 

casos. Porém, em um trabalho recente (TRAVASSOS et al., 2016) foi demonstrado que a 

simples comparação dos valores obtidos nas imagens com a tabela fornecida pelo fabricante 

do objeto simulador não é a melhor forma de se avaliar este parâmetro.  A energia efetiva do 

feixe deveria ser utilizada na avaliação da escala HU, o que acarretaria mudanças nos 

resultados de algumas instituições. 
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Gráfico 2 – CTDI Cabeça para cada instituição. 

 

Gráfico 3 – Avaliação da escala HU para acrílico. 
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Gráfico 4 – Avaliação da escala HU para água. 

 

Gráfico 5 – Avaliação da escala HU para Ar. 
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Gráfico 6 – Avaliação da Escala HU para Osso 

 

Gráfico 7 – Avaliação da escala HU para Polietileno. 
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Gráfico 8 – Avaliação do kVp. 

Analisando o Gráfico 8 foi percebido que o kVp raramente resulta em não 

conformidade, reprovando somente 4% dos casos. Pela análise do kVp constatou-se que os 

casos não conformes se relacionam a equipamentos com tubos de raios X no final de sua vida 

útil. 

4.2 Índices de Qualidade 

Para o setor Equipamento a maior incidência de não conformidade foi a Indicação do 

campo visual, em 15% dos casos.  

A seguir são apresentados os resultados das análises realizadas em 110 instituições. 

Apenas uma instituição obteve Índice de Qualidade total abaixo da faixa de 40%. O Gráfico 9 

apresenta os resultados para todas as instituições. 

Para o Setor Gestão/Regulação o indicador crítico com maior incidência de reprovação 

foi o “Os 3 VPI.”, em 24% dos casos.  

O indicador não crítico que mais reprovou foi “Os cinco Avisos”, em 40% dos casos. 

Ao analisar os resultados obtidos em relação ao índice de qualidade do setor 

Equipamento, Gráfico 9 e Gráfico 10, é observada uniformidade nos valores dos índices de 
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Qualidade de cada setor, independentemente do número de canais, o que denota, pelos 

critérios apresentados para este quesito, que todas as instituições apresentam uma 

padronização na manutenção dos mesmos, seguindo, pois, a indicação operacional para a 

utilização dos mesmos.  

 

Gráfico 9 – Índices de Qualidade obtidos para cada área de avaliação. 

 

Gráfico 10 – Índices de Qualidade médios de acordo com o número de canais de imagem. 
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Foi observado que 50% dos equipamentos avaliados possuíam um ou dois canais. 

Estes aparelhos representam modelos mais antigos, com pelo menos quinze anos de uso. 

Contudo, seus índices de qualidade médios são da mesma ordem de grandeza dos 

equipamentos mais novos, conforme mostra o Gráfico 10. 

 

 

Gráfico 11 – Índices de Qualidade das Instituições por setor avaliado. 

No Gráfico 11 verificamos que menos de 5% das instituições não atenderam aos 

indicadores Gestão/Regulação, Equipamentos e Qualidade da Imagem/dosimetria em 60%, e 

as demais atingiram Índices de Qualidade superiores a 60%. 

 

Gráfico 12 – Índices de Qualidade para cada instituição por setor avaliado com equipamentos 
de 1 e 2 canais. 

 
Detalhando a análise por intermédio de números de canais por equipamento/ 

instituição foi verificado nos Gráfico 12, Gráfico 13 e Gráfico 14 que em relação ao indicador 
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Gestão/Regulação a maior parte das instituições com 1 e 2 canais atende a este critério com 

cerca de 10% a mais do que aquelas com equipamentos acima de 4 canais; quanto ao 

indicador Equipamentos verifica-se uma equiparação entre os índices alcançados por todas as 

instituições independentemente do número de canais (cerca de 70% das instituições 

avaliadas); o setor Qualidade da Imagem/Dosimetria apresenta uma variação praticamente 

insignificante entre os equipamentos de 1 e 2 canais em relação aos demais (cerca de 5% 

menor para os primeiros). 

 

Gráfico 13 – Classificação das instituições considerando equipamentos de 4 a 16 canais. 

O indicador de qualidade total apresenta uma pequena variação entre os equipamentos 

de um e dois canais em relação aos demais, em virtude deste indicador relacionar os demais 

indicadores.  
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Gráfico 14 – Classificação das instituições considerando equipamentos acima de 40 canais. 

No Cartograma 1 foi apresentada uma distribuição dos indicadores de qualidade por 

mesorregião do estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2017), onde se observou uma distribuição 

praticamente uniforme para estes indicadores, destacando apenas o indicador 

Gestão/Regulação na região centro Fluminense em relação aos demais indicadores desta 

região. 
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5 CONCLUSÕES 

O modelo foi bastante eficaz para a análise da qualidade de serviços de tomografia 

computadorizada e é uma ferramenta que permite a correção pontual de problemas 

apresentados nos setores avaliados. Também permite a busca pela excelência nos serviços de 

radiologia, possibilitando a avaliação da melhoria no desempenho. O aumento na quantidade 

de instituições com índice de qualidade acima de 60%, equivalente a uma pontuação 4 ou 5, 

deve ser uma busca constante. 

A tendência apresentada pelos equipamentos mais recentes a obter mesmo índice de 

qualidade do que os equipamentos mais novos é explicada pelo fato dos equipamentos mais 

recentes serem inadequadamente configurados com os mesmos protocolos dos equipamentos 

mais antigos, apresentando assim maiores valores de CTDI e pior qualidade da imagem, fatos 

que estão de acordo com as observações de trabalho prévio (TRAVASSOS, 2014). Portanto, 

existe a necessidade de melhor treinamento da equipe clínica para que esta possa utilizar 

melhor os recursos tecnológicos mais modernos, evitando a subutilização dos equipamentos. 

Para maior definição do índice de qualidade para a região Norte Fluminense é 

necessário que sejam analisados maior número de aparelhos, pois apenas quatro equipamentos 

foram analisados.  

Alguns indicadores podem ser acrescentados ao modelo, tornando-o mais preciso.  Por 

exemplo, a avaliação da espessura de corte, assim como a inclusão de protocolos de outras 

regiões anatômicas. Também podem ser inseridas novas áreas, abordando os demais 

equipamentos de radiologia. 

Nos casos em que o CTDI foi acima dos níveis de referência é necessário cuidado 

especial. Deverá ser feita uma análise para verificar se estes valores de dose são justificados 

pela prática clínica, ou se podem ser otimizados. A dispersão se torna menor no caso do CTDI 

Abdômen, onde são utilizados protocolos praticamente comuns. Já na situação do CTDI 

cabeça, observamos maior diversidade de protocolos utilizados por cada instituição. 

 

A partir da análise dos índices de qualidade por instituição, para o quesito 

Regulação/Gestão, foi observado que em instituições mais antigas em funcionamento, ou seja, 

com equipamentos com 1 e 2 canais, este quesito apresenta uma expressividade devido à 

experiência adquirida pela instituição ao longo do tempo de sua atuação. 
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Em resumo foi apresentado um mapa com as mesorregiões do estado do Rio de 

Janeiro, no intuito de ilustrar a distribuição dos índices de qualidade por região. Nele foi 

observado uma quase uniformidade nesses índices, excetuando aquele para o setor de 

regulação na Região centro Fluminense. 
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6 TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões são indicados que novos trabalhos devem avaliar a adição, remoção 

ou substituição de indicadores com base na efetividade de cada indicador utilizado no 

presente estudo. Por exemplo, o indicador Uso de Monitores demonstrou pouca efetividade, 

uma vez que todas as instituições que possuem monitores receberam a mesma nota, ou seja, o 

utilizam de forma correta.  Outro exemplo é a avaliação da qualidade da imagem, que poderia 

abordar uma quantidade maior de indicadores, como a espessura de corte tomográfico, ruído, 

resolução, entre outras, assim como a inclusão de protocolos de outras regiões anatômicas. 

 O modelo apresentado pode ser aplicado futuramente em outras áreas da radiologia, 

assim como na radioterapia e medicina nuclear, bastando para isto que se escolham os 

indicadores adequados e aplicáveis em cada área de conhecimento, atendendo as suas 

especificidades. 

 A análise pode ser aperfeiçoada se trabalhada sob a ótica da Teoria da Decisão ou 

Métodos Decisórios, que fornece um modelo matemático com base em Álgebra Linear 

dedicado a análise de indicadores, permitindo a atribuição de graus de importância ou pesos, 

para a pontuação de cada indicador individualmente, fornecendo ao final uma escala gradativa 

como resultados de cada instituição. 
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ANEXO A – Artigo publicado na Revista Brasileira de Física Médica 
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ANEXO B – Artigo publicado no CBMRI 2014 
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ANEXO C – Artigo publicado no CBMRI 2016 
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