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0 avanço da tecnologia nos últimos anos tem proporcionado a produção

de aparelhos cada vez mais sofisticados e consequentemente oferece a

possibilidade de se conseguir imagens radiologicas mais nitidas.

0 radiologists trabalha com o produto final da analise radiologica

que e a imagem, na qual esta contida toda a informação que aeve ser

analizada e interpretada para se chegar ao diagnostico final. Assim,

a qualidade da imagem e altamente relevante, pois imagens de baixa

qualidade ou que apresentem deficiências podem dificultar a sua

interpretação e consequentemente provocar diagnósticos errados ou

inseguros, tornando-se necessários algumas vezes a repetição do

exame, trazendo com isso maiores riscos para o paciente. Para que

isto seja evitado e necessário a aplicação de um programa apropriado

de controle de imagens radiologicas.

Assim sendo, c propósito de um programa de garantia de qualidade (GQ)

e o de produzir radiografias de alta qualidade com mínimo custo e

mínima exposição ao paciente^»2), Um programa de garantia de

qualidade engloba: a) Administração de qualidade (AQ) ou seja

procedimentos administrativos para garantir que as avaliações

.alízadas seja registradas e revisadas, estabelecendo rotinas para

que qualquet anomalia seja corrigida; b) Controle de qualidade (CQ)

que sao avaliações de parâmetros dos vários componentes que constituem
•v P

o sistema de produção de imagem radiologica.

Normalmente, em industrias, com um minimo de responsabilidade, os

programas de controle de qualidade estão sendo aplicados a muito mais

tempo afim de melhorar a sua produção. Contudo em radiodíagnostico

somente na ulr: cada e que alguns especialistas tem introduzido

estes concf.^os. Recentemente um numero maior de físicos tem se

interessado pelo problema promovendo uma considerável evolução nesta

area.

Para melhor ilustrar o problema este tema pode ser desenvolvido através
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de algumas pergu .tas alcamente relevantes.

1) Qual a importância de se aplicar um programa de garantia de

qualidade em radiodiagnostico?

Esta resposta pode ser dada através de três importante> conseqüências:
a) melhor qualidade da imagem proporcionando maior precisão no
diagnostico; b) redução na exposição do paciente e c) redução nos
custos.

2) Como introduzir o programa?

Para se introduzir am programa de garantia de qualidade um dos
aspectos de maior importância e de obter uma previa aceitação e o
necessário suporte financeiro para tal atividade. Isto significa,
convencer os responsáveis pela saúde bsm como os profissionais
envolvidos, da importância de se implantar tais programas
rotineiramente.

Assim sendo, deve ser inicialmente aplicado um esquema para
demonstrar a percentagem de filmes perdidos antes e apôs a realização
do programa de controle de qualidade. Com isto poderá ser demonstrado
a vantagem de se aplicar rotineiramente estes controles. Desta
forma sera mais fácil demonstrar aos responsáveis pelas instituições
que e compensador ii.vestír em equipamentos, salários para o
desenvolvimento de programas de garantia de qualidade em
radiodiagnostico e também, por que nao dizer, em medicina nucl<ar e
radioterapia.

Por outro lado, outra conseqüência de um programa de garantia de

qualidade e a redução da exposição ao paciente devido principalmente:

a) diminuição no numero de filmes repetidos, b) colimações e

qualidade de feixe mais apropriadas. A combinação destes fatores,

dependendo da instituição, pode possibilitar uma redução de ate

257. nas exposições de pacientes.

Uin exemplo concreto que podemos citar ? a avaliação que esta 5".<do
desenvolvida^'^) em Radiologia Oral onde »o radiografias sao
obtidas numa faixa de 100 mR a 4000 mR e sendo que utilizando
aparelhos ajustados e técnicas de revelação adequadas consegue-se
radiografias de igual ou melhor qualidade com exposições
aproximacas de 400 ou 500 mR.
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Finalmente a aplicação de um programa de GQ contribui para a meJLhojrjLa da

imagero radiologica. Embora a qualidade da imagem depende de fatores

físicos tais coao: densidade, contraste, latitude, resolução e ruido

radloiogi?r.d se baseia em sua percepção para avaliir a qualidade

1a magem. £ssim, radiografias de pacientes, sao algumas vezes

i-itiKzadas como uma forma de verificação de controle de qualidade.

Entretanto, deve ser salientado que a imagem radiologica nao pode

ser utilizada como única forma de controle de qualidade»

Radiografias aceitáveis pode muitas vezes ser obtidas, mesiro que

elementos isolados no sistema estejam operando fora de sous limites

de aceitação. Um exemplo típico, a revelação de um filme

inadequadamente pode ser compenbaaa pela elevação, nao aceitável, na

exposição. Por outro lado, 'adiograftas inaceitável, pelem resultar

de uma variedade de fatores que incluem movimento eu p.ic icnt<-, erro

no posicionamento, seleção de técnicas impróprias t problemas

relacionados com o equipamento. Assim uma revisão dos filmes

rejeitados deve ser realizada periodicamente para identificar a

magnitude do problema e determinar suas causas. Assim como, quando

uma radiografia nao alcança sua melhor qualidade, deve-se sempre

uerguntai da suficiência da mesma estar ou nao dentro dos limites de

aceitabilidade para se conseguir o bom diagnostico. Repetir um

procedimento no sentido de se conseguir um filme de ótima qualidade

nao e freqüentemente necessário e deve ser avaliado em termos de

exposição de radiação e custo para se refazer o estudo radiologíco.

Outros pontos que podem demonstrar indicações de uma diminuição do

rendimento de um sistema podem ser encontrados nas referencias de

1 a 3.

Uma forma mais precisa e que evita a irradiação de pacientes, e a

utilização de fantomas (dispositivos simuladores de tecidos e órgãos1*.

Assim, dois tipo de dispositivos de restes podem.ser utilizados na

avaliação da imagem radiologica:

* fantomas que simulam org.ios como por exemplo o fantoma mamografico

de Wisconsin^ ', que e radiografícarnente similar a uma mama media,

pode ser utilizado para verificar o desempenho de qualquer sistema

mamografico através de uma avaliação quantitativa da habilidade do

sistema, proporcionando ao medico visualizar minúsculas estruturas

como e o caso das microcalcifícaçoes.

b) Fantomas físicos que permitem a avaliação de um ou mais parâmetros
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que influenciam a qualidade da imagem e detecção de falhas de
funcionaitento em aparelhos de raios-x. Estes fantomas são
utilizados em inúmeros testes de avaliação. A principal
utilização e para: a) Monitoração de processadoras de filme,
densitometro e sensitometro; b) Avaliar a quilovoltagem do tubo,
dispositivo de kVp Wisconsin, Cunha de Stanton; c) Dispositivo
para testar o tempo e a mAs; d) Determinação do ponto focai; e)
Teste de colimação e alinhamento vertical do feixe de Raios-X;
f) Avaliação da intensidade e da qualidade do feixe; g) Teste
de resolução de auto contraste de fluoroscopia; h) Verificação
de detalhes de baixo contraste.

Apôs o exposto pode-se resumir numa seqüência lógica os passos !
necessários para organizar um programa de garantia de qualidade em ( ;
radiodiagnostico: •

a) Ao iniciar um programa GQ deve-se primeiramente obter a aceitação
e principalmente suporte para desenvolve-lo adequadamente.

b) A melhor forma de se conseguir o aval da administração e dos
profissionais envolvidos e demonstrar quantitativamente a perda
e a taxa de filmes refeitos no serviço de radiologia.

c) Este levantamento sera útil também para demonstrar a validade da
aplicação do programa. Na analise das causas da ma qualidade da
imagem e conseqüente perda de filmes devera ser levado em conta
problemas de posicionamento, movimento, ajuste e funcionamento
do aparelho, processadora de filmes, etc.

d) 0 resultado final obtido servira de base para a concretização da
aplicação rotineira do progra.na de GQ.

e) Cada instituição deve introduzir programa de garantia de qualidade
que mais se adapte as suas necessidades.

f) A aplicação do programa depende do estágio em que se encontra a
instituição. A garantia de qualidade logicamente dependera da
seleção correta dos equipamentos da instalação adequada para os
equipamentos e finalmente da fase de operação.

g, A responsabilidade da garantia de qualidade deve ser da
administração da instituição que pode, delegar e.... . • :>úbi"
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a um fisico medico treinado para aplicar os testes necessários,
avaliar os resultados e providenciar as correções necessárias.

h) Todo aparelho novo instalado ou qualquer aparelhagem revisada
devera passar por testes de aceitação.

i) Os testes de rotina propriamente dito e a parte mais essencial de
atividades para garantia de qualidade onde deve ser definido os
parâmetros essenciais a serem avaliados como:

- funcionamento do gerador de raios-X
- dispositivos limitantes de feixe
- receptores de imagem radiologica
- sala escura e processadores de filme
- os equipamentos de visualização
- avaliação da resposta do aparelho com simuladores de tecidos

ou orgaos

j) Deve ser estabelecido a freqüência da rotina de avaliação bem
como as técnicas a serem utilizadas.

k) Avaliação dos resultados de testes de rotina. Isto e importante
no sentido de se aplicar qualquer medida corretiva.

1) Em relação a administração de qualidade ha necessidade de se
registrar para futuras comparações e responsabilidades as seguintes
informações:

I - pessoas responsáveis pela aplicação da garantia de qualidade
e manutenção.

II - parâmetros a serem avaliados e as respectivas freqüências
de aplicação.

III - padrões e critérios para a qualidade de imagem.

IV - técnicas a serem utilizadas nas avaliações dos diversos

parâmetros.

V - avaliações dos resultados dos levantamentos realizados,

VI - registro das correções aplicadas no aparelh .
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Logicamente para aplicação da supervisão de um programa de garantia

de qualidade haverá necessidade de:

1 - Apoio legal

2 - Pessoal treinado

3 - Desenvolvimento de dispositivos para ser utilizados em programas

de GQ.

4 - Folhetos e manuais para o ensino e aplicação dos conceitos.

5 - Equipamentos e dispositivos.

6 - Manutenção da aparelhagem.

Ao nosso ver a ABFM deve concentrar esforços no sentido de que seja

expandido para pontos estratégicos do pais um numero adequado de

laboratórios para coordenar tais programas e colaborar na obtenção

dos requisitos necessários para a referida implantação. Com base

na experiência adquirida nos últimos cinco anos o principal fator

e a falta de recursos específicos (de forma mais evidenciada em

relação a recursos humanos), com definição de prioridades para a

montagem de uma estrutura adequada para atender as reais necessidades.
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