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01. INTRODUÇÃO

A importância da radiografia como meto auxi-

liar de diagnostico, na Odontologia, ê indiscutível. Em cer-

tas situações, o cirurgião-dentista depende totalmente da ra-

diografia, tanto para o diagnóstico e plano de tratamento, co-

mo durante o próprio tratamento e sua proservação.

A produção de uma radiografia completamente sa_

tisfatória, capaz de interpretação menos ambígua, requer a co£

ciusão adequada de vários passos seqüenciais. Os passos ini-

ciais envolvem a escolha da técnica e o filme; os subseqüentes

estão relacionados ao desempenho e utilização correta do apare

lho gerador de raios X, incluindo os fatores e a geometria de

exposição e, finalmente, as varias fases do processamento ra-

diográfico completam os procedimentos de obtenção de uma radi£

grafia.

0 processamento radiogrãfico, embora uma técn^

ca não muito complicada, por ser um procedimento de múltiplas

etapas, segui-lo, passo a passo, torna-se um processo tedioso

e sujeito a inúmeros erros.

As falhas mais comuns na produção de uma radi£

grafia são atribuídas ao processamento radiogrãfíco incorreto
27. "• "• *2 e ainda SWEET (1949)**, COHAN (1963)10 e LOVES

TEOT (1982)ir consideram que pelo menos 90X das dificuldades

encontradas na radiologia dentária ocorrem na sala de processa^
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«ento.

Una radiografia mal processada não tem valor

diagnóstico e pode fornecer informação completamente errônea

(MORROW)*2. Por outro lado, quando um filme de raios X é ade-

quadamente exposto, mas inadequadamente processado, o paciente

recebeu exposição desnecessária ã radiação'5.

\ Entre os problemas do sistema de processamento

que afetam a qualidade das radiografias, os mais freqüentes

são : falta de instalações adequadas, aplicação do método ins-

pecicnal de revelação, pressa na obtenção das radiografias,de£

cuido com os passos finais de fixação e lavagem das películas

e, finalmente, dificuldade nó controle da atividade das solu-

ções processadoras.

Em 1983, 6RATT & 60ULD2' relataram que a maio-

ria das pesquisas que trata dos procedimentos de radiologia

dentaria, nos Estados Unidos, indica que os profissionais usam

exposições mais altas do que as necessárias para compensar a

degradação do líquido revelador e diminuir o tempo de process^

mento. Esses mesmos autores experimentaram um sistema de con-

trole de qualidade de radiografia dentária e concluíram que o

maior benefício que um sistema deste tipo traria, se fosse a-

ceito pelos profissionais, seria a redução do tempo de exposi-

ção* Consideram ainda, que o diagnóstico só não tem sido se-

riamente prejudicado pelas radiografias de qualidade precária,

cm decorrência do processamento Inadequado, devido ã grande

latitude dos filmes de ralos X.
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Acredita-se que a simplificação e um menor tem

po no processamento radiogrãfico implicariam, também, em uma

redução acentuada desses problemas e desde que não interfiram

significantemente na qualidade das radiografias, estas mano-

bras podem ser realizadas.

Um dos mais significativos progressos na radi£

logia foi o aperfeiçoamento do processamento automático119 , mas

é um sistema que não se adapta ainda ã pratica nos consultó-

rios.

Algumas aplicações da radiologia requerem pro-

cessamento que leve o mTnimo de tempo possível e o exemplo mais

comum é a produção de radiografias para uso durante procedime£

tos endodônticos e cirúrgicos. Nesses casos, segundo CHESNEY

& CHESNEY16, podem ser tolerados um menor contraste e um maior

velamento e justificado o uso de soluções processadoras que ne

cessitam de trocas mais freqüentes.

Certos trabalhos2, 3I>, i0, §1 • mostraram bons

resultados com o aumento da temperatura do revelador, com a fj_

naiidade de reduzir o tempo de processamento, entretanto isto

não tem sido utilizado sistematicamente, pela falta de instala_

CÔ3S adequadas para esse fim.

Nos últimos anos, muitos fabricantes tornaram

disponíveis, no mercado, soluções de processamento rápido. Aj[

gumas delas foram testadas1-, l5, »•, .»•, 5Í, **, S7 e têm sido

bastante utilizadas, embora não se mantenham estáveis no tanque

como as soluções convencionais. Reformadores de reveladores
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também têm sido empregados como reveladores rápidos11, 5S, ÍJ.

'" • Con a finalidade de simplificar e reduzir o

tempo de processamento radiogrãfico, surgiram, no mercado, so-

luções especiais denominadas monobanhos, que foram comparadas

cow as utilizadas nos procedimentos convencionais por ESCOE &

ESCOE (1966)26, VAN OE POEL (1973)"1, PESTRITTO et ai. (1974)
%s, MANSON HIKG & MONflIER (1975)3» e HEDIM (1977)31.

A expressão "monobanho" é universalmente usada

para indicar uma solução de processamento fotográfico ou radi£

gráfico, composta de tal forma que permita a revelação e a fi-

xação de materiais sensíveis, em uma única operação.

Segundo NEUMANN1*3, a idéia de usar uma única

solução, ao invés de duas ou mais, deve ter ocorrido a muitos

pesquisadores, desde o início da arte fotográfica, mas, se

eles realmente assim pensaram, não colocaram a idéia em práti-

ca. 0 primeiro registro escrito de um trabalho pratico data

de 1889, quando RICHMOND4" relatou os resultados de algumas e£

periências envolvendo o uso de revelador de piroamonia, ao

qual foram acrescentados sulfocianato de amonia e hipossulfito

de sódio. As dificuldades, aparentemente intransponíveis,tais

como: longo tempo de processamento, velamento excessivo, tempo

de vida curto do banho e reticuiação levaram o pesquisador a

relegar o assunto e a apontá-lo simplesmente como uma curiosi-

dade fotográfica. Segundo HAIST et ai. 2 9, esse foi apenas o

primeiro monobanho Impraticável do mundo. A partir de então,

•pesar dos esforços realizados por um grande número de pesqui-
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sadcres, no campo da fotografia, as formulas de monobanhos cori

tinuaram a apresentar numerosos e graves inconvenientes e dif^

cuidades que passaram a ser consideradas como características

inerentes do procedimento.

Todos os trabalhos que tentaram elaborar fõrtnu

Ias de monobanhos mais eficientes, ou compreender o mecanismo

de processamento através desse sistema, foram desenvolvidos

com filmes e papeis fotográficos.

Indústrias como a Kodak, Bufai Io e Town ley Che_

micai lançaram, no mercado, monobanhos para radiografias denta

rias, cujas fórmulas não divulgaram e não foram testados por

não termos acesso a esses produtos.

Este trabalho tem como objetivo testar uma no-

va formula experimental de monobanho*, idealizada na tentativa

de simplificar e reduzir o tempo gasto no processamento radio-

grãfico, sem perdas consideráveis na qualidade.

A fórmula deste monobanho foi desenvolvida na Disciplina de Radiologia
da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, pelo Prof. Or. Orivaldo Tava-
no e contou com nossa participação para o seu aperfeiçoamento.
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02. REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo tem como finalidade revisar os

trabalhos referentes ao roonobanho, cujo desenvolvimento foi

pesquisado, no campo da fotografia, até o trabalho de MEES &

JANES (1966)1*0, síntese do que se conhecia até essa época, quaji

do passou a despertar o interesse dos radiologistas. Para me-

lhor compreensão desta pesquisa, foram introduzidos documen-

tos, normas e trabalhos básicos necessários na utilização do

método sensitomitríco e no teste do hipossulfito residual, as-

sim como dados sobre temperatura de utilização, pH e cor das

soluções processadoras, que serviriam para se fazer algumas co£

relações com aquilo que foi por nos obtido.

2.1. Metodologia

A curva característica, originalmente proposta

para filmes fotográficos, em 1890, por HURTER & DRIFFIELD33,

tem sido a base para o controle da qualidade dos materiais fo-

tográficos e para o estudo de qualquer variável envolvida no

sistema filme/processamento. Ela 5 o resultado do confronto

entre as densidades ópticas resultantes da exposição e proces-

samento dos filmes e os Togaritmos das exposições recebidas. A

norma PH 2.9, da AMERICAN STANDARD ASSOCIATION (1965)5, uni for

mizou as condições de exposição, processamento e leitura densj^

tométrica na confecção da curva característica, para os filmes
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radiogrãficos e um documento publicado pela EASTMAN KODAK2",

em 1974, apresentou, de forma detalhada, o método de obtenção

das propriedades sensitometricas (contraste, sensibilidade e

latitude) dos filmes radiogrãficos, através dessa curva.

CHONG & DOCKING (1965)17, estudando as proprie

dade.s sensitometricas de sete filmes de raios X dentários, re-

comendaram que a densidade base e veiamento não ultrapassasse

a 0,25, o contraste fosse no máximo 2,0 e a sensibilidade, em

roentgen - recíprocos (R*), não inferior a 4,0. Sobre a latitu

de foi mencionado que, quando ela é* alta, uma escala ampla de

exposições e permitida, sem afetar o valor diagnóstico da ra-

diografia.

A especificação número 22, da Associação Denta

ria Americana19, em 1970, determinou que a densidade base e ve_

lamento não deve exceder em 0,15 a densidade da base e esta de_

ve ter um valor máximo de 0,20, o contraste deve ter um valor

mínimo de 1,50 e, quanto ã sensibilidade, os filmes foram cias,

sificados em grupos, sendo que os dos grupos "0" e HE" devem

apresentar valores de sensibilidade de 12,0 a 24,0 e de 24,0 a

48,0 roentgen-recTprocos (R*), respectivamente.

0 comportamento de soluções processadoras em

temperaturas elevadas, durante processamentos convencionais,

foi analisado por INGLE (1965)"*, ALCOX & JAMESON (1969)2, SIL

VA (1982)S1, TAVANO & SANTOS (1983)60 e TAVAMO & SILVEIRA (1984)

•l, utilizando reveladores de velocidade média e por MANSON-

HIN6 & PATEL (1977)3', RAYMUNDO JR. & TAVANO (1982)"* e 5P0ST0
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et ai. (1983)53, empregando soluções rápidas. Apesar de densj^

dades base e velamento mais elevadas e una tendência ã degrada^

ção mais rápida, essas pesquisas indicaram que nas combinações

de temperatura e tempo testadas para cada solução, mesmo com o

uso de temperaturas mais elevadas, os resultados foram seme-

lhantes Is condições padrão, em qualidade interpretativa.

Diz-se que quanto mais elevado o pH da solução,

maior sera sua atividade reveiadora1, 2S. De acordo com EATON

(1957)25, o pH do revelador varia de 10 a 12 e após certo tem-

po de uso, quando atinge 8,5, deve ser desprezado. Encontra -

-se também na literatura, a informação de que o revelador deve

ser descartado quando apresentar coloração escura, tendendo pa_

ra o marrom1, 10, **. Quanto as relações entre pH e cor da

solução processadora e sua atividade, RIBEIRO (1982)*7 verifi-

cou que o pH praticamente não se alterou com o tempo de uso e

a cor sofreu modificações que coincidiram com o fenômeno da de_

gradação, enquanto SILVA (1982)51 e SILVEIRA (1982)52 constaU

ram um aumento do pK durante o experimento e severas altera-

ções da cor, sem que esse fenômeno estivesse relacionado ã de-

gradação. Verifica-se, pelos trabalhos de TAVANO (1981)5T e

BARATIERI et ai. (1984)' que, em relação ã exaustão das sol£

ções, ocorrem modificações diferentes, o pH tende a diminuir e

a cor sofre alterações menores do que no processo de degrada-

ção, tendendo a uma tonalidade acinzentada.

Em 1930, CRABTREE & ROSS21 descreveram um meto.

do para estimação do hipossulfito residual, em amostras de fij[
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nes fotográficos, que se baseava m comparação da turbidez fo£

«ada em uma solução teste, com a produzida por.quantidades de

hipossulfito conhecidas. Esse método foi adotado pelo Natio-

nal Bureau of Standards, Washington, como procedimento padrão,

ficando especificado que os registros não poderiam conter mais

que 0,005 mg/poi*.

EATON25, em 1957, relatou que as concentrações

permitidas de hipossulfito residual podem sofrer grandes varia_

ções, de acordo com a estocagem e manutenção, com especial in-

fase a temperatura e umidade. Com base em experiências desen-

volvidas em climas temperados, o autor propôs concentrações m£

ximas permitidas de hipossulfito para algumas categorias de ma_

teriais. Para rs filmes de raios X de uso diagnóstico imedia-

to, 0,25 a 0,50 mg/pol2 foram permitidas e para arquivo, 0,005

mg/poi*. Declarou ainda que, nos trópicos, a lavagem deve ser

mais profunda e, talvez, até os últimos traços de hipossulfito

tenham que ser eliminados.

BARATIERI et ai. (1985)* determinaram uma cur-

va que relaciona densidades Ópticas com quantidades crescentes

de hipossulfito de sódio em uma solução de permanganato de po-

tássio. Esta técnica permitiu a elaboração de um método quan-

titativo de determinação do hipossulfito residual, para emui-

sões radiograficas, baseado em medidas espectrofotométricas.

Pesquisa levada a efeito nos Departamentos de Estornatologia (Radiologia)
e Bioquímica da FOB-USP e que se encontra em publicação.
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As radiografias, segundo esse trabalho, receberam cinco *ipos

de tratamento de lavagem final : lavagem em água corrente e em

Igua parada, durante 20 minutos; lavagem em solução de carbon<a

to de sódio, durante 2 minutos e, posteriormente, em água cor-

rente, por 5 minutos; lavagem em solução de ácido acético a

2%, durante 2 minutos e, por último, ausência de lavagem final.

Após os diferentes tratamentos de lavagem final e secagem, ca-

da radiografia permaneceu, durante 30 minutos, em 4 ml de água

destilada, sendo que 1 ml dessa água, obtida de cada radiogra-

fia, foi colocado em tubos contendo 2 ml de solução de perman-

ganato de potássio. Através de um espectrofotometro foram ob-

tidas as densidades ópticas destas soluções e, pela curva men-

cionada, foi quantificcdo o hipossulfito de sódio referente a

cada tubo. Os resultados foram multiplicados por quatro, para

fornecer a quantidade de hipossulfito residual, em mg, por ra-

diografia.

2.2. Uonobanho

Desde que RICHMOND1*8, em 1889, na Inglaterra, a_

crescentou agentes fixadores a um revelador, para produzir o

primeiro monobanho, muitos estudiosos da arte fotográfica, pejr

severantes, tentaram superar os inconvenientes do novo método

de processamento.

Em 1946, ainda DEL CONTE22 relatava que a im-

possibilidade de se obter negativos balanceados corretamente e

• facilidade com que se produz véu e manchas sao fatores que
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não compensam o que se busca com esse tipo de procedimento, mo

tivo pelo qual ele não havia entrado na pratica corrente, Es»

se autor forneceu formulas para servirem coao ponto de partida

para novos experimentos.

MILLER & CRABTREE*1, em 1948, mostraram que

quando um monobanho i corretamente ajustado aos requisitos do

material sensível, a curva característica resultante terá o

mesmo aspecto geral, embora seu traçado seja mais abaixo na e£

cala de densidades ópticas que a curva característica corres-

pondente ao processamento convencional. Observaram que a úni-

ca parte da curva característica do monobanho que mostra um de£

vio acentuado e a região do pi, lugar de significação peculiar

para a sensibilidade de uma emu1 são. Esses autores postularam

uma conexão entre depressão da sensibilidade e perda do haieto

de prata afetado pela luz.

CLARKE et ai. (1953)", contrariando MILLER

& CRABTREE1*1, não observaram qualquer perda de prata na imagem

processada com o monobanho, como se supunha, mas sim, um ganho

substancial na quantidade de prata revelada, embora essa prata

tivesse um baixo "poder de cobertura". Acrescentaram, assim,

um novo fenômeno ao entendimento do mecanismo de revelação e

fixação simultâneas mal compreendido: o da revelação física,

confirmado posteriormente por outros pesquisadores. Através

dele, a prata de um grão que não contém núcleos de Imagem la-

tente pode revelar-se fisicamente sobre a prata de um grão ad-

jacente revelado e provocar um aumento na quantidade de prata

desse grão.
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A «aioria dos monobanhos descritos na 1:terátu

ra, sobre fotografia, baseava-se na formula metol-h'droquinona,

coa grande concentração de hidróxido de sódio. Bons resulta-

dos fura» obtidos na Universidade de Boston, coa uma fórmula

deste tipo, entretanto era evidente a perda na sensibilidade

da eaulsão, quando filmes fotográficos nela eram processados,

o que acarretava uma exposição maior, para dar resultados com-

paráveis aos do processamento convencional. LEVY3*, em 1958,

baseada na referida fórmula, idealizou um monobanho que mante-

ve as características sensitometricas do filme e papel proces-

sados convencionalmente. Tempos de processamento de 10 segun-

dos a 4 minutos foram conseguidos, dependendo do filme uti1iza_

do, variação na quantidade de hipossulfito e na temperatura da

solução. Verificou que a manutenção da qualidade e capacidade

útil do monobanho são excelentes, desde que seja evitada a ox^

dação pelo ar. Verificou ainda que não havia evidência de majn

cha, amareiamento, ou perda de imagem, quando filmes e tiras

de papel não lavados, processados no monobanho e neutralizados

em solução de ácido acitico a 2%, foram arquivados por um ano,

NEUMANN1", em 1959, forneceu um levantamento

dos 70 anos de pesquisas sobre o monobanho, divid1ndo-o em três

períodos de desenvolvimento distintos: 1) período de pesquisas

individuais de pequena escala e não coordenado, atê o desenca-

deamento da 29 Guerra Mundial; 2) período de alguns anos de

pesquisa secreta, confidencial, sob o patrocínio de serviços

Militares e 3) período pós-guerra de pesquisa privada, orgaM

zada, que verificou o potencial comercial da nova técnica. C£
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mentando o significado da presença simultânea do revelador e

fixador no mesmo banho, afirmou que "mesmo o Melhor monobanho

será o filho de um compromisso", porque o fixador vai interfe-

rir com o processo normal de revelação, levando ã perda na seji

sibilidade da emu1 são, na densidade e contraste e atribuiu es-

sas perdas ã capacidade do fixador dissolver o haleto de prata

da emuisão antes que as partículas atingidas pela luz tenham

oportunidade de serem reveladas. Mencionou, contrariando CLAR

KE et ai. (1953)1S, que as perdas mais severas de haleto ocor-

rem nas áreas de subexposição, correspondendo ao pé da curva

característica. Foi relatado ainda que o material pode ser

deixado por horas no monobanho, sem que ocorra qualquer efeito

apreciável na qualidade da imagem e que as alterações na temp£

ratura e na agitação são, no caso de monobanhos, relativamente

menos importantes que em relação ao processamento convencional.

SWING & BARRY (I960)56 relataram que monoba-

nhos fotográficos estavam sendo formulados, ajustando-se empi-

ricamente os seus constituintes, devido ã falta de entendime^

.to da química básica e do comportamento cinitico dessas solu-

ções. Acrescentaram ainda que pouco se sabe sobre o crescimeri

to da densidade óptica durante o processamento e quais os para

metros que afetam esse crescimento. Baseados nesses fatos, es_

tabeleceram uma equação para representar o aumento do contras-

te com o tempo de processamento. As seguintes suposições fo-

ram consideradas para o entendimento do comportamento do mono-

banho : deve haver um período de indução de revelação muito

curto e o perTodo para a indução da fixação deve ser longo. A
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equação foi testada processando tiras de filmes, em várias tem

peraturas, desde um tempo 0 (zero) até 5 minutos no mor.nbanho,

fixando-as em outra solução e realizando também o processamen-

to so no monobanho. Verificaram que a velocidade de processa-

mento praticamente não variou com o aumento da temperatura, eii

quanto que o valor de gama máximo (contraste) foi atingido em

um tempo mais curto, com a elevação da temperatura. Os auto-

res concluíram que a equação cinêtica apresentada no trabalho

e os resultados experimentais foram apenas dados preliminares

para estimular o Interesse para posteriores pesquisas nesta ã-

rea.

BARNES7, em 1961, mencionou que a vantagem

mais obvia de um monobanho i a sua simplicidade e não se deve

buscar, com o uso desse sistema, o máximo de velocidade de pro

cessamento. Contudo, os mcnobanhos podem também fornecer uni-

formidade de processamento, especialmente em altas temperatu -

ras, uma vez que não requerem ação de Interrupção precisa, co-

mo a revelação convencional. Na tentativa de compreender o me

canismo de processamento em monobanhos, foi acrescentado 1 a

32 gramas de tiossulfato de sódio a um revelador fotográfico e

verificado que as pequenas quantidades provocaram um aumento

nas densidades ópticas e as maiores, uma redução. Quando com-

parou um monobanho funcionai a um revelador correspondente,nuj^

to mais prata foi precipitada no filme, nas com a mesma densi-

dade óptica, ou seja, o monobanho produziu prata com "força de

cobertura" consideravelmente menor. Através de fotomicrogra-

fias eletrônicas, o autor verificou que o efeito do tiossulfa-
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to de sódio foi espessar os dendritos que formam a estrutura

filamentar dos grãos de p-*ata. Assim, prata considerável pode

ser introduzida no grão» sem qualquer aumento na densidade óp-

tica. Esses resultados levaram às seguintes conclusões: a pra

ta de um grão que não contêm núcleos de imagem latente pode

ser fisicamente revelada na prata de um grão adjacente, revela

do quimicamente e provocar um aumento na quantidade de prata

revelada; existe uma competição entre esses dois tipos de revê

lação : quTmica e física e, finalmente, as propriedades de ura

monobanho são determinadas pela extensão de revelação quTmica

que se permite ocorrer antes da atividade inicial da revelação

física.

HAIST et ai. (1961)2Í testaram vários agentes

fixadores» orgânicos e inorgânicos quanto ao tempo de clarea -

mento que proporcionavam a diferentes terperaturas e pH. Os

inorgânicos apresentaram características de ciareamento re1atj[

vãmente independentes do pH, enquanto que nem todos os compos-

tos orgânicos agiram em pH fortemente alcalino. 0 aumento na

temperatura resultou em menor tempo de ciareamento para ambos

os tipos de compostos. Quando monobanhos foram utilizados pa-

ra processamento fotográfico e os resultados, comparados aos

de um revelador convencional, o nTvei de velamento e a quanti-

dade de prata nas áreas de baixa exposição foram maiores para

os monobanhos. Para estudar o crescimento da densidade óptica

durante o processamento em monobanhos, tiras de filme foram

processadas por 30, 60, 120, 240 e 48U segundos e pelos dados

obtidos verificaram que tanto a densidade óptica quantc a quari
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tidade de prata fora» invariáveis coa os processamentos acima

de 30 segundos para ua aonobanho de ácido aercaptoacetico. Pa_

ra o aonobanho de tiossulfato, as densidades ópticas aumenta-

raa por todos os teapos de processamento» sea ultrapassar, con

tudo, aquelas conseguidas pelo aonobanho de ácido aercaptoace-

tico, enquanto que a quantidade de prata cresceu aais acentua-

damente, resultando ea poder de cobertura de prata diminuído.

KAZEN & WOLNICK (1962)15 estudaram, através do

aétodo sensitométrico, o efeito de variações no grau de agita-

ção da solução processadora sobre as propriedades de materiais

fotográficos. Foram utilizados dois tipos de filaes, dois re-

veladores Kodak, seis aonobanhos e quatro métodos de processa-

mento, ea relação ao grau de agitação : 1) processaaento sem

agitação; 2) agitação nos primeiros 30 segundos; 3) agitação

nos primeiros 30 segundos, aais 10 segundos a cada ainuto e 4)

agitação continua. Os filmes processados convencionalmente f£

raa grandemente afetados pelas variações na agitação, havendo,

por outro lado, pequeno ou nenhum efeito nos processamentos em

aonobanhos. Diferenças entre os tipos de filaes não foraa re-

latadas. Os autores acreditam que os aonobanhos são insensT-

vtis ao modo ou ã quantidade de agitação, porque as duas'ações

de processamento - revelação e fixação - são similarmente afe-

tadas, com tendência a dar um resultado equilibrado, o que se-

ria uma vantagem do monobanho, em relação ao processamento coii

vencional, Isto i, nos casos em que o controle da agitação for

difícil.
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BARNES et ai. (1964)* estudaram a adição de

tiossulfato de sódio ao revelador e seu efeito sobre a granu1a_

çío e nitidez de filmes fotográficos. Os filmes foram expos-

tos usando, como objeto, uma borda de faca bastante afiada, pa_

ra verificar a nitidez e processados ncs duas soluções (revela_

dor sem tiossulfato, por 45 segundos e monobanho, por 10 minu_

tos). As imagens obtidas foram varridas com um miçrodensitôm£

tro e, dos cortes transversais dos filmes, feitas fotografias

em um microscópio. No caso dos filmes de alta sensibilidade,a

adição de tiossulfato provocou redução moderada na granuiação

e aumento na nitidez, enquanto que para os filmes lentos, de

alto contraste, a adição de tiossulfato ao revelador causou au_

mento surpreendente na nitidez e moderado na granuiação.

NEES & JAMES"0, em 1966, com os relatos que se

guem, resumiram o que até então se conhecia a respeito do monoba

nho, baseados nos experimentos realizados pelos vãrios pesquisa

dores do campo da fotografia. A formação da imagem visível é

provavelmente iniciada pela revelação química dos grãnuios de

haieto de prata expostos. Quase simultaneamente, os grãnulos

não expostos e parte dos expostos são dissolvidos pelo agente

fixador; por outro lado, os grãnulos quimicamente reduzidos a-

gem como núcleos para a revelação física da solução. A Imagem

formada a uma determinada densidade óptica, em comparação com

i formada por um revelador convencional, geralmente contém de

duas a quatro vezes mais prata. As fotomicrografias eletrôni-

cas mostraram pouca alteração na área projetada dos grãnulos

da imagem, mas uma estrutura multo mais compacta e formada pe-
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Ia revelação física da solução, em comparação com a estrutura

fUamentar formada pela revelação química dos granules. 0 equj^

líbrio reciproco entre as atividades dos componentes para revê

laçío e fixação, geralmente ê alterado pela variação na tempe-

ratura do processamento, uma vez que os coeficientes da tempe-

ratura dos dois processos quase sempre são diferentes. A quar»

tidade de revelação de um monobanho depende menos da agitação

do que a revelação normal, porque um aumento na taxa de reve1a_

ção, induzido por uma maior agitação, 5 compensado por um au-

mento correspondente na fixação.

Em 1966, ESCOE & ESCOE" descreveram o método

de processamento em um monobanho (TC4, Dental X-ray Monobath,

Townley Chemical), para radiografias dentárias, disponível no

comércio de New York. Essa solução consiste de um revelador

rápido, associado ao tiossulfato de sõdio diluído e é prepara-

da misturando-se a solução de estoque com igual quantidade de

água. Devido ã ausência de endurecedor, a temperatura não de-

ve exceder a 32°C, sendo 4,5 minutos, a 21°C, a combinação

ideal para não danificar a emulsão. Posteriormente, o filme

deve ser lavado em água por apenas um minuto. Segundo os aut£

res, o método resulta em radiografias de boa qualidade, seme-

lhantes ãs obtidas com o revelador convencional e apresenta as

seguintes vantagens: simplificação do trabalho, redução do tem

po de processamento, menor rigidez no controle da temperatura

t possibilidade de permanência dos filmes no banho indefinida-

mente.

ím 1970, VAN DE POEL" estudou o sistema sim-
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pi ifiçado de processamento "Decrop-inject", comparando-o ao pro

cessamento convencional. Esse sistema consiste de um monoba-

nho (Monomatic) e de um filme (Decrop Monomatic X-Ray), cujas

embalagens permitem a colocação do liquido processador direta»

mente em contato com o filme, dentro de sua própria embalagem,

sem necessidade de câmara escura. Foram comparados o tamanho

do grão e a intensidade do velamento. 0 filme empregado pelo

Sistema apresentou grãos grandes e irregulares, o que interfe-

riu na nitidez dos contornos e a intensidade do velamento, que

foi de 0,70, resultou em radiografias de baixo contraste. AlIm

disso, a própria embalagem do filme apresentou inconvenientes

de manipulação e desconforto para o paciente durante a exposi-

ção. 0 autor concluiu que o "Decrop-inject" apresenta muitas

limitações e não serve para ser usado na Odontologia.

ALCOX & WAGGENER3, em 1971, citaram e discuti,

ram os métodos, através dos quais o processamento de radiogr£

fias dentárias pode ser acelerado. Os métodos citados foram :

1) uso de altas temperaturas; 2) transporte automático dos

filmes pelas soluções; 3) agitação das soluções; 4) uso de

soluções processadoras especiais ou de filmes especiais e 5)

combinação dos métodos anteriores. Relataram que as soluções

aquecidas deterioram-se mais rapidamente, aumentando o velamen^

to e que a agitação pode reduzir o tempo de processamento em

20%. Quanto ao processamento automático, citaram várias unid£

des disponíveis no mercado, suas capacidades e funcionamento

de cada uma delas. As soluções processadoras especiais, alem

de terem sido divididas em soluções utilizadas em dois banhos
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e soluções de monobanhos, foram apontadas como de qualidade ÍJK

ferior por aumentarem o veiamento e a granulação.

Em 1973, VAN DE POEL"» estudou algumas caracte

rTsticas do Kodak Dental X-ray Monobath, comparando-o ao pro-

cessamento convencional (Kodak DX8O e Kodak FX40). Leituras

dens.itometricas foram realizadas em radiografias expostas em

um penetrômetro de alumínio e curvas de densidades, resultan-

tes de aumentos do tempo de exposição, serviram para verificar

o contraste e comparar a utilização de várias temperaturas de

"processamento. Foram obtidas também fotomicrografias para com

parar o tamanho dos grãos. 0 tempo de processamento ideal foi

de 4 a 7 minutos, entretanto o tempo devera ser dobrado, se

for desejado um registro permanente da imagem e os grãnulos,

um pouco mais grosseiros e irregulares, poderão interferir na

definição dos pequenos detalhes. 0 contraste foi menor porque

menores densidades foram obtidas nos filmes que receberam mai£

res exposições e nas areas mais densas da imagem do penetrome-

tro, mas suficientemente alto, com exposições corretas. De 18

a 24°C, o aumento máximo na densidade foi de 0,40. A densida-

de adequada é assegurada se o banho tem uma temperatura mTnima

de 18°C. A vida efetiva da solução foi de quatro semanas, com

a utilização de uma tampa flutuante. Para o autor, a Impossi-

bilidade de sub ou super-revelação i uma vantagem do monobanho,

todavia a película não deve ser interpretada antes que a ima-

gem esteja transparente.

PESTRITTO et a1.*s, em 1974, compararam a qua-
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1 idade radiogrãfica produzida por cinco técnicas de processa-

mento rápido, através da avaliação subjetiva, realizada por 34

examinadores. As técnicas utilizadas foram : uso de soluções

processadoras rápidas (Collits Rapid X-Ray Developer e uma so-

lução adaptada de Gecker), aumento da temperatura dos banhos

para 38°C, processamento automático (ADP-60 Dental X-Ray Filia

Processor) e monobanho (Uni-Chem). As soluções processadoras

rápidas produziram radiografias de boa qualidade, o processa-

mento automático e o monobanho, radiografias de qualidade pior

que as primeiras, mas ainda aceitáveis, enquanto que a alta

temperatura dos banhos resultou em radiografias de qualidades

inaceitáveis e rápida deterioração das soluções.

Em 1975, HANSON HING & MONNIER39 compararam, a

través de leiturasdensitométricas de radiografias expostas em

um penetrômetro, os resultados obtidos com sete soluções pro-

cessadoras. Variações no tempo de processamento e na tempera-

tura das soluções também foram realizadas. Foram avaliadas as

soluções Kodak, Insta, Coll its, Uni-Chem (monobanho), Edwal,Re:

forçador Kodak e DX80R da Kodak. As soluções recomendadas pa-

ra reduzir o tempo de processamento do filme (Insta, Coll its e

Uni-Chem) produziram radiografias com densidade apreciavelmen-

te menor que as soluções convencionais e um grande veiamento a

altas temperaturas, o que levou os autores a Indicar 80°F (26°

C) como a temperatura máxima para o uso dessas soluções.

HEDIN", em 1977, estudou a exaustão quTmtca

de nove soluções processadoras radiograf1cas rápidas, entre e-

las o Monobath Kodak e uma convencional, comumente utilizadas
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na Suécia. Por razões técnicas, apenas 150 películas puderam

ser processadas no monobanho Kodak. Segundo o fabricante, es-

sa solução processa 40 radiografias por 200 ml, exatamente o

que foi possível neste trabalho, dentro de qualidades aceitá-

veis. Para o monobanho, entretanto, não foi a densidade ópti-

ca que diminuiu pelo uso, mas sim o efeito fixador, de maneira

que, no final, a radiografia não era totalmente transparente.

Quando, após o processamento da 150? película, ela era refixa-

da em um fixador comum, a densidade óptica era tão alta quanto

"no início do experimento.



03. PROPOSIÇÃO
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03. PROPOSIÇÃO

Este trabalho se propõe a estudar a qualidade

radiografica resultante do processamento em uma solução experj^

aental (aonobanho), utilizando dois tipos de filmes (Kodak EP-

21 e-Agfa-Gevaert DOS-1) e tomando as soluções processadoras

convencional (Kodak) e rápida (Ray) como padrões para compara-

ções.

Os seguintes aspectos do processamento no mono

banho serão analisados :

- tempo de processamento adequado, através dos métodos sejrç

sitomitrico e subjetivo;

- influência da temperatura e efeito da agitação da solu-

ção, através do método sens it orne* tricô;

- pH e cor da solução;

• hipossulfito de sódio residual, através de um método e£

pectrofotométricô.
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0 4 . MATERIAL E MÉTODOS

4 .1 . tkattKiat

4 . 1 . 1 .

Foram utilizados, para todos os testes descri-

tos neste trabalho, dois tipos de filmes radiograficos periapj^

cais: o filme Kodak Ektaspeed (EP-21), fabricado pela Eastman
I

Kodak Company, Rochester, USA, classificado-no grupo JE de sen-

sibilidade (24,0 a 48,0 R * ) 1 9 e o filme Agfa-Gevaert (DOS-1),

fabricado pela Gevaert-Agfa N.V., Amberes, Bélgica, classifica

do no grupo D (12,0 a 24,0 R * ) 1 9 . Os filmes pertencentes ao

mesmo grupo tinham todos o mesmo número de emui são e foram ma£

tidos em câmara fria desde o momento da aquisição até 24 horas

antes das exposições.

4.1.2. Apa/L&lhoi dl tiaio* X

Utilizamos cinco aparelhos, usados rotineira-

mente nas clTnicas da Faculdade de Odontologia de Bauru - USP,

para as exposições dos filmes aos raios X :

• um aparelho General EletHc, modelo 100, com

filtragem total equivalente a 2,5 milímetros de alumínio;

- um aparelho General Eletric, modelo 90 II;

- um aparelho Dabi-Atiante, modelo Spectro II
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(SO kVp e 10 roA);

- dois aparelhos Siemens Heliodent (50 kVp e 7

• A ) .

Como o aparelho General Eletric, modelo 100,

seria empregado nas exposições para a curva característica, te£

tàmos a exatidão do seu marcador de tempo, através do disposi-

tivo Idealizado por CASATI ALVARES & SOUZA FREITAS12.

4.1.3. íkonJütoK dl JLad.4M.cao

Utilizamos um monitor de radiação Phillips, mo

delo XL-1000, para medir a dose de exposição, 5 qual os filmes

seriam submetidos no aparelho GE 100. Esse aparelho foi empre_

gado, tambim, na determinação da quilovoltagem das exposições

para a curva característica. A norma PH 2.9, de 1964, da AME-

RICAN STANDARD ASSOCIATION5, recomenda, quando existe variação

de quilovoítagem no aparelho, utilizar aquela que permitir uma

redução da radiação pela metade, ao ser acrescentado 2 milíme-

tros de alumínio ã* filtragem inerente do aparelho a ser utili-

zado (camada semi-redutora).

4.1.4. Vi&po&itivo utilizado naò ixpo&<íçõi& paxá a
cuxva CUi

Foi construído um dispositivo que possibilita

a exposição direta e parcial de vários filmes per1ap1ca1s si-

multaneamente, cuja Idéia foi extraída do trabalho de BESSA'.

Para tal, utilizou-se uma lâmina de chumbo de 30 x 40 centime-
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tros e 2 milímetros de espessura, onde fora» feitas aberturas

de modo a permitir a exposição de apenas 1/5 de cada filme e u_

•a serie de ate 20 filaes para cada exposição. Sob o chumbo

foi fixada uma placa de madeira, con abertura central de 18x17

centímetros, onde se encaixa uma placa de isopor que serve pa-

ra a fixação dos filmes e ajuste perfeito sob a máscara de

chumbo.

Esse dispositivo ajusta-se ã extremidade de um

suporte de madeira que contém apoio para o cabeçote do apare-

lho de raios X e mantém a distância foco/filme em 50 centíme-

tros (figura 1).

4.1.5. Simuladox de mandZbula

Para a obtenção de radiografias padronizadas

de estruturas dentárias, utilizamos uma hemi-mandíbuia humana,

Incluída em substância que simula o tecido mole, no que conce£

ne S absorção de raios X e emissão de radiação secundária 1J,

•

Na região dos molares no simulador de mandíbu-

1a, um encaixe permite a colocação dos filmes sempre na mesma

posição.

Uma proteção de chumbo, que cobre 1/5 do filme,

foi utilizada nos casos em que o filme havia sido exposto aos

ralos X para o teste sensitométrico (figura 2).
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Figura 1 : Dispositivo utilizado na exposição dos filmes para
a confecção das curvas características (teste sensj^
tometricô).

Figura 2 : Tomada radiogrãfica do simulador de mandTbuia (tes-
te subjetivo).
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4.1.6. VLtdidoK da. dtnAldadt óptica do*

Para nedir a densidade óptica dos filnes. foi

utilizado UM fotodensitônetro, «arca Ansco KacBeth TD-504, con

abertura de 2 nilímetros e calibrado segundo as especificações

do fabricante.

4.1.7. Utdldoxtò dt pH e cox

Para as leituras de pH e cor fora* utilizados,

respectivamente, um "pH-meter" Metrohm Herisau, «odeio E 350B

(Switzerland) e um espectrofotometro Beckman, modelo DU-2 (USA).

4.1 .8 . Sotuçõtò pxociòtadoxaò

4 .1 .8 .1 . Solução txpe.Klmi.ntal Imonobanho)

Con base na literatura existente no campo da

fotografia*, *2, 3*, *', sobre o monobanho e apôs vários expe-

rimentos, na tentativa de fazer adaptações para filmes radio-

grãficos, chegamos a uma fórmula de monobanho, que foi testada

neste trabalho. Na etapa de preparo dessa solução foram utilj^

zados uma balança Sauter, modelo K 1200, para a pesagem dos

componentes químicos que se apresentam sob a forma de põ e um
f

agitador eletromagnético para dissolver esses componentes.

4.1.8.2. Soluçou padxão e ínttxxuptox

Empregamos o Revelador Ray pronto para uso, f£

bricado por Herpe Produtos Oentários Ltda., como padrão para a
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revelação rápida e o Revelador Kodak para Raios X Dental, tam

bis pronto para uso, fabricado pela Kodak Brasileira Comércio

c Indústria Ltda., como padrão para a revelação convencional.

Foram utilizados os fixadores respectivos para a complementa-

ção do process?.*ento.

Uma solução interruptora foi preparada segundo

"Processing Chemicals and Formulas", da KODAK23 e utilizada em

todos os processamentos padrão.

4.1.9. Câmana escuta

Durante os processamentos, foi utilizada uma

câmara escura apropriada e equipada com todos os acessórios n£

cessarios.

Os tempos de processamento foram controlados

por um cronometro Gra-Lab e a temperatura, por um termômetro

de imersão, marca Premium.

Foram utilizados :

- gelo e ãgua aquecida para conseguir e manter a temperatura

desejada das soluções, durante os processamentos;

- colgaduras marca Kodak, com 14 grampos modificados, para per_

mitir a colocação em tanques de pequena abertura;

• grampos Individuais, de mesma marca, sempre que necessário;

- tanques com capacidade para 200 e 400 ml, para a colocação

das soluções processadoras ou da ãgua para lavagem;

• lanterna de segurança, apenas no teste do hipossulfito resi-

dual, contendo uma lâmpada de 15 watts e um filtro G8X-2 e
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colocada a 150 centímetros da área de trabalho.

0 sistema empregado para a lavagem das radio-

grafias incluiu um tanque com capacidade para 6 litros e 6 tn>

cas completas do volume de água, no intervalo de 1 hora.

.4.1.10. Ttòte. do hipoòiul&ito xtiidual

Alem dos materiais já citados, foram prepara-

das, exclusivamente para esse teste» algumas soluções: solução

de carbonato de sódio (10 g de carbonato de sódio e água, até

completar 1,0 litro)*, solução de ácido acitico a 22 e solução

de permanganato de potássio (permanganato de potássio 0,1 g +

carbonato de potássio 1,0 g e água, até completar 1,0 litro)*.

Foram utilizados, também, materiais comumente

empregados no laboratório do Departamento de Bioquímica, como

baterias de tubos de ensaio e pipetas.

4.2. tfitodoi

4.2.1. Vtttxm-inação do tempo de pxoczòAamcnto no mono^
banho e compaxação com oi padxõe,&

A determinação do tempo Ideal de processamento

dos filmes Kodak e Agfa-Gevaert no monobanho foi realizada a-

traves dos testes sensitométrico e subjetivo, utilizando, como

* op. cit. p. 11
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padrões para comparações, os reveladores Kodak e Ray.

4.2.1.1. Expoòiçõzò pana o tz&tz

Para o teste sensitométrico foram feitas expo-

sições com a finalidade de confeccionar curvas características,

que visaram a obtenção de valores numéricos para o contraste,

sensibilidade e latitude dos filmes, nos diferentes tempos de

processamento no monobanho, para posterior comparação com as

propriedades sensitométricas obtidas nos processamentos pa-

drão (reveladores convencional e rápido).

Nessas exposições, realizadas com o aparelho

GE 100, foi utilizada a máscara de chumbo, que possibilitou a

exposiçãc de apenas parte de cada filme (figura 1). Esses fil^

mes receberam outra exposição, no simulador de mandíbula, que

serviu para o teste subjetivo da qualidade radiográfica.

Foram expostos diretamente, para a confecção

de cada curva característica, quatro filmes com as seguintes

exposições : 1, 10, 60 e 300 impulsos, numerados de 1 a 4. Um

filme, número 0, não exposto, foi utilizado para a determina-

ção da densidade base e veiamento.

Como seriam feitas 6 variações do tempo de pn>

cessamento para a solução experimental e 2 processamentos pa-

drão, utilizando 2 tipos de filmes, foram realizadas exposi -

ções para a confecção de 16 curvas características.

Os 16 filmes que receberiam o mesmo tempo de
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exposição, compreendendo 8 filmes Ektaspeed e 8 Agfa - Gevaert,

foram dispostos na placa de 1 sopor, sob a mascara de chumbo e

de maneira tal, que os filmes pertencentes ao mesmo processa-

mento ocupassem sempre Igual posição.

0 aparelho foi regulado para 40 kVp e 15 mA e

a distância foco/filme, mantida em 50 centTmetros, com a ut1lj_

zaçao do suporte de madeira mencionado no Item 4.1.4.

4.2.1.2. Expo4<cçõe4 paia o tz&tz òubjztívo

Os filmes para a confecção das curvas caracte-

rísticas foram, posteriormente, expostos no simulador de mand_T

bula, com a parte referente ao teste sensitométrico protegida

cem chumbo (figura 2).

Utilizamos os 5 aparelhos de ralos X menciona-

dos e cada filme, da série de cinco, foi exposto em um apare-

lho (figura 3).

Foram utilizadas, em todas as exposições, a

distancia foco/filme de 20 centTmetros e as seguintes quilovo^.

tagens e miiiamperagens/segundo para cada tipo de filme, nos

diferentes aparelhos :

Filme

0
1
2
3
4

Aparelhos

GE 100 (70 kVp e
GE 90 II (70 kVp
Dab1-Atlante
Heiiodent (1)
Hôliodent (2)

10 mA)
e 10 mA)

Tempo de exposição (seçundos)
Filme Ektaspeed

0,16
0,13
0,25
0,16
0,12

Filme Agfa-Gevaert

0,3
0,26
0,4
0,32
0,32



D

E

N

S

r
D

A

D

E

O
p

T

;

A

densidade base
e veiamento

1 •

o i z 3
LOG. DA EXPOSIÇÃO

Figura 3 : Série radiogrãfica para a realização dos testes se ri
sitomitrico e subjetivo. A porção de cada radiogra_
fia, para o teste subjetivo, foi exposta em difere^
tes aparelhos de raios X e para a curva caracterís-
tica, no aparelho GE 100, por tempos crescentes.
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4.2.1.3. ?KOtt.6*aminto xadiogtático

Os componentes quTraicos da formula do monoba-

nho foram proporcionados e dissolvidos em água destilada, ã

temperatura de 30°C, com o auxilio do agitador eletromagnético,

24 horas antes da utilização, enquanto que as soluções padrão,

jl prontas para uso, foram somente vertidas nos respectivos

tanques.

Os processamentos, realizados entre 2 e 24 ho-

ras apôs as exposições, segundo recomenda a norma PH 2.9, de

1964, da AMERICAN STANDARD ASSOCIATION5, foram em número de 3:

2 com as soluções padreo (Kodak e Ray) e 6 com a solução expe-

rimental, em diferentes tempos.

Todas as luzes, mesmo as de segurança, permane

ceram apagadas durante os processamentos e a temperatura das

soluções reveladoras padrão e da solução processadora experi-

mental foi mantida em 20°C.

Os processamentos foram de 10 filmes cada um

(5 Kodak e 5 Agfa-Gevaert), sendo as soluções agitadas por 10

segundos/minuto, durante a utilização e descartadas apôs cada

processamento.

Os processamentos padrão compreenderam a reve-

lação, por 5 minutos no revelador Kodak e por 2 minutos, no re

veiador Ray (TAVANO & BARATIERI)*. Apôs esses tempos, os f11-

* Estudo comparativo entre a solução processadora rápida (Ray) e convencio
nai (Kodak), levado a efeito no Departamento de Estomatologia (Radiolo ~
gia) da FOB-USP e que se encontra em publicação.
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•es foram levados ã solução interruptora, onde permaneceram

sob agitação por apenas 20 segundos. Em seqOência, realizamos

a fixação durante 10 minutos, a lavagem final em água corrente

durante 20 minutos e, por ultimo, a secagem, em estufa, i tem-

peratura de 50°C.

A solução processadora experimental foi utili-

zada nos tempos de 1/2, 1, 2, 3, 4 e 5 minutos, transcorridos

os quais, as colgaduras foram levadas diretamente para a água

corrente, onde as radiografias foram lavadas durante 20 minu-

tos e, posteriormente, transferidas para a estufa de secagem.

4.2.1.4. Obtinção dai piopn.Â.cdade.4 6znòÁ.tomt-

As radiografias foram levadas ao fotodensitÕme

tro, onde foram obtidos valorns médios das densidades ópticas,

através da leitura de cinco medidas realizadas na parte refe-

rente ao teste sensitomitrico.

Cada série de filmes exposta para a confecção

de uma curva característica recebeu uma seqüência de 4 exposi-

ções, cujos logaritmos foram anotados em papel milimetrado, no

eixo dos "X", enquanto que no eixo dos "Y" foram marcadas as

densidades Ópticas. Obtidos os pontos, traçamos as curvas e,

a partir dessas, obtivemos as propriedades sensitométricas (co£

traste, sensibilidade e latitude) dos filmes, nos processamen-

tos realizados, de acordo com a norma PH 2.9, da AMERICAN

DARO ASSOCIATION5 e TAVAN05'.
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O contraste foi obtido da curva, através da se

guinte formula : ^ , sendo E2 a exposição cor-
log E2 - log Ex

respondente ã densidade 2,0 acima da densidade base e velamen-

to e Ei, a exposição correspondente ã densidade 0,25 acima da

densidade base e veiamento.

A sensibilidade de um filme corresponde ao va-

lor numérico recíproco do valor da exposição, em roentgen (R),

necessária para produzir a densidade 1 acima da densidade base

e velamento e tem, como unidade padrão, o roentgen - recTproco

(R*). Como na curva temos apenas os logaritmos das exposições,

foi necessário determinar o antilogaritmo correspondente e CO-

MO resultado dessa operação, obtivemos a exposição em questão,

medida em impulsos. A partir daí, fez-se a transformação para

R e obteve-se o inverso desse valor, que ê o R*.

A latitude corresponde ã faixa di exposições a

que o filme pode ser submetido, produzindo radiografias utili-

záveis. As exposições limite dessa faixa são aquelas necessá-

rias para produzir as densidades 1,0 e 2,0 acima da densidade

base e velamento. Para efeito de resultado, neste trabalho f£

ran consideradas, para se fazer as comparações, apenas as fai-

xas de variação de latitude, expressas em logaritmos.

4.2.1.5. Anállòz iubjttiva

As radiografias obtidas do simulador de mandT-

bula, com os filmes Ektaspeed e Agfa-Gevaert, expostos nos di-

ferentes aparelhos e processados nas soluções padrão e experi-
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dental, nos vários tempos, foram montadas e distribuídas em

grupos, sob um dispositivo confeccionado em cartolina preta, pa_

ra serem analisadas por 20 profissionais que lidam rotineira-

mente com radiografias.

Na primeira fase apresentamos ao examinador 2

grupos de radiografias: grupo 1 (filme Ektaspeed) e grupo 2

(filme Agfa-Gevaert). Cada grupo continha 3 colunas de 5 ra-

diografias cada, correspondendo aos 5 aparelhos utilizados. E£

sas radiografias foram processadas no monobanho, a 20°C e em

diferentes tempos de processamento. Os tempos de processamen-

to foram: para o grupo 1 (filme Ektaspeed) : coluna D, 2 minu-

tos; coluna C, 3 minutos e coluna B, 4 minutos e para o grupo

2 (filme Agfa-Gevaert) : coluna I, 1 minuto, coluna H, 2 minu-

tos e coluna G, 3 minutos.

Foram eliminadas do teste subjetivo, as radio-

grafias obtidas com os filmes Ektaspeed processados em 1/2 e 1

minuto e com os filmes Agfa-Gevaert processados em 1/2 minuto,

por não terem tido bons resultados no teste sensitometrico e

também as radiografias processadas em 5 minutos para o filme

Ektaspeed e em 4 e 5 minutos para o filme Agfa-Gevaert, por S£

rem tempos mais longos, que não resultaram em real melhora de

qualidade.

Nessa fase, os exarainadores avaliaram, primei-

ramente, o grupo 1, apontando as três colunas em ordem decres-

cente de qualidade e fazendo, posteriormente, o mesmo com o

grupo 2 (figuras 4 e 6).
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Na segunda fase apresentamos ao examinador os

mesmos grupos, agora com mais duas colunas cada um, que corre^

pondiam aos padrões (soluções Kodak e Ray).

Nessa fase. os examinadores avaliaram, primei-

ramente, o grupo 1, analisando, por coluna de radiografias que

tinham recebido, a exposição no mesmo aparelho e diferentes

processamentos. Solicitamos ao examinador que analisasse pri-

meiramente se as radiografias tinham qualidade suficiente para

diagnostico e que as apontasse, então, em ordem de preferência,

da melhor para a pior, em cada coluna. Posteriormente o mesmo

foi feito com o grupo 2 (figuras 5 e 7).

Os resultados obtidos nesse teste foram subme-

tidos a analise estatística através do teste de Friedman, ao

nTvei de 5% e das comparações individuais, conforme HOLLANDER

& WOLFE32, sendo também calculado o coeficiente de concordân-

cia de Kendall, segundo SIEGEL50.

4.2.2. LeJjtuxcLò do pH e con.

Amostras da solução experimental e dos padrões

foram colhidas antes da utilização e apôs cada processamento

realizado no teste de determinação do tempo de processamento

no monobanho, sendo, posteriormente, levadas aos aparelhos ci-

tados no Item 4.1.7. 0 comprimento de onda de 400 nanõmetros

foi utilizado para as leituras da cor das soluções processado*

ras e para o teste do hipossulfito residual, o de 550 nanõme-

tros.
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Figura 4 : Disposição das radiografias apresentadas aos exami-
nadoras na primeira fase do teste subjetivo para o
filme Ektaspeed, exposto em cinco aparelhos de raios
X e processado em diferentes tempos no monobanho.
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Disposição das radiografias apresentadas aos examinadores na segunda fase do
teste subjetivo para o filme Ektaspeed, exposto em cinco aparelhos de ralos X
e processado nas soluções padrão e no monobanho.
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Figura 6 : Disposição das radiografias apresentadas aos exami-

nadores na primeira fase do teste subjetivo para o

filme Agfa-Gevaert, exposto em cinco aparelhos de raios X

e processado em diferentes tempos no monobanho.
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Disposição das r a d i o g r a f i a s apresentadas aos examinadores na segunda fase do

t e s t e s u b j e t i v o para o f i l m e A g f a - G e v a e r t , exposto em c inco aparelhos de raios

X e processado nas soluções padrão e no monobanho.
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4.2.3. Va.xia.cO tò de. timpixatuxa e agcitação du.Ka.nte. o
piocmaminto

Foraa expostos, como descrito no Item 4.2.1.1,

48 filmes Ektaspeed e 48 Agfa-Gevaert, para a confecção de 24

curvas características, referentes aos testes de variações na

temperatura e no grau de agitação, sendo 14 curvas para o pri-

meiro teste e 10 para o segundo. Lembramos que para cada cur-

va são necessários 5 filmes : 4 expostos com tempos crescentes

e 1 não exposto.

0 processamento radiogrãfico seguiu-se, como

descrito no item 4.2.1.3, com modificações referentes as varia_

ções que seriam estudadas em cada teste. Todos os processamein

tos incluTram 5 filmes Ektaspeed e 5 Agfa-Gevaert. Para o tejs

te da temperatura foram realizados 7 processamentos no monoba-

nho, sem agitação, com as seguintes combinações temperatura/

tempo : 25°C/1 minuto; 25°C/2 minutos; 25°C/3 minutos; 30°C/l/2

minuto; 30°C/1 minuto; 30°C/2 minutos e 30°C/3 minutos. Para

o teste da agitação foram realizados 5 processamentos, sendo 3

com o monobanho, ã temperatura de 20°C durante 3 minutos, In-

cluindo as seguintes variações : sem agitação, agitação 'de 15

segundos/minuto e agitação de 30 segundos/minuto e os outros

2, com as soluções padrão, Kodak e Ray, sem agitação.
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Esses filmes foram, posteriormente, submetidos

à leitura densitomitrica para confecção das curvas caracterís-

ticas e obtenção das propriedades sensitométricas, como descry

to no Item 4.2.1.4.

4.2.4. Tt&tt do hipaòatrito de àõdlo niòiducúL

Determinações quantitativas do hipossulfito de

sódio residual em radiografias processadas no monobanho foram

realizadas segundo o método espectrofotometrico desenvolvido

por BARATIERI et ai.*.

Primeiramente foram expostos 30 filmes periapj[

cais (15 Ektaspeed e 15 Agfa-Gevaert) no aparelho GE 100, uti-

lizando o simulador de mandTbula. Esses filmes continham núine

ros de chumbo que os identificariam quanto ao tipo,solução prjj

cessadora utilizada e variação realizada na etapa de lavagem

final. Em grupos de 10 filmes (5 Ektaspeed e 5 Agfa-Gevaert),

realizou-se os processamentos no monobanho (20°C/3 minuto) e

nas soluções padrão Kodak e Ray, seguindo-se os passos, ati a

fixação, como descritos em Ttens anteriores, sobre processamen^

to radiográfico, utilizando-se o sistema de iluminação de segu_

rança da câmara escura.

As variações realizadas na etapa de lavagem fj_

* Op. cit. p. 11.
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nal foram: Sgua corrente durante 20 minutos; água parada durain

te 20 minutos; solução de carbonato de sódio durante 2 minutos,

mais 5 minutos de água corrente; solução de ácido acetico a 22,

durante 2 minutos e ausência de lavagem final.

Para a obtenção do hipossulfito resídua1;, cada

radiografia permaneceu, durante 30 minutos, totalmente Imersa

em 4 cc de água destilada. Posteriormente foram colocados 2

; cc de solução de permanganato em 30 tubos de ensaio e acrescer^

tado, a cada um deles, 1 cc de água de lavagem obtida de cada

radiografia. As soluções, assim preparadas, foram levadas ao

espectrofotometro, utilizando o comprimento de onda de 550 na-

nometros, o mesmo utilizado na confecção da curva pelos auto-

res do método.

Obtidas as densidades, foi possível, através

da referida curva, quantificar o hipossulfito presente em 1 ml

de água de lavagem obtida de cada radiografia. Em seguida, os

resultados foram multiplicados por quatro, obtendo-se assim, a

quantidade de hipossulfito de sódio, em miligrama, por radio-

grafia.

4.2.5. Identificação dai fiadiogxa^iaò

Cada película foi numerada a lápis e exposta

aos ralos X com o respectivo número de chumbo fixado em uma

das extremidades superiores, com cera utilidade. Após as exp£

sições, as películas, em série, foram colocadas em envelopes

devidamente identificados, com relação ao tipo de testa e va-
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riãveis do processamento a ser realizado. Durante o processa-

Mento, foi marcado, no envelope, o número da colgadura utiliza_

da para aquela série.
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05. RESULTADOS

As tabelas e gráficos a seguir mostram os re-

sultados obtidos nos vários testes, através dos quais se anal2

sara o comportamento da solução experimental (monobanho).

As tabelas de números 1 a 10 e gráficos de 1 a

3 destinam-se a determinação do tempo de processamento no mono

banho e I comparação deste com as soluções processadoras con-

vencional (Kodak) e rápida (Ray). Para essa fase, utilizou-se

os métodos sensitometrico e subjetivo, sendo os resultados de£

te último submetidos ã análise estatística.

Os resultados obtidos com o monobanho, ã tempe_

ratura de 25° e 30°C, em vários tempos de processamento, são

apresentados nas tabelas 11 a 14 e gráficos 4 a 7.

A influência da agitação no processamento com

o monobanho e com as soluções padrão e verificada nas tabelas

15 a 18 e nos gráficos 8 a 15.

Para cada um dos testes realizados apresentou-

-se primeiramente os resultados do filme Ektaspeed e posterior

mente, do Agfa-Gevaert.

Lembramos que os números de 0 a 4 que aparecem

nas tabelas de densidades ópticas referem-se: 0 (zero) ao fil-

me não exposto e 1, 2, 3 e 4 aos filmes que receberam, respec-

tivamente, 1, 10, 60 e 300 Impulsos de exposição.
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Os gráficos correspondem as superposições das

curvas caracterTsticas referentes aos vários processamentos de

cada teste. Os gráficos referentes ã cada curva, com os res-

pectivos traçados necessários na obtenção das propriedades sejn

sitomêtricas, estão colocados no apêndice deste trabalho.

0 pH e a cor das soluções em teste, antes do

uso, são apresentados na tabela 19 e o pH e a cor da solução

experimental, após vários tempos de processamento, na tabela

20.

A tabela 21 refere-se ao teste do hipossulfito

de sódio residual para os filmes Ektaspeed e Agfa-Gevaert pro-

cessados no monobanho e nas soluções padrão, para cada varia-

ção realizada na etapa de lavagem final do processamento radi£

gráfico.



Tabela 1

Medidas das densidades ópticas dos filmes Ektaspeed expostos para a confecção das cur-
vas características e processados nas soluções experimental, Kodak e Ray, a temperatura
de 20°C, nos tempos assinalados.

^^SOLUCOES

FILMES "̂*"

0

1

2

3

4

>
^ 1/2

1,22

1,22

1.46

2,35

3,12

EXPERIMENTAL
1

0,75

0,79

1,10

1,89

3,11

(Tempo
2

0,44

0,47

0,79

1,79

3.12

de processamento
3

0,46

0,49

0,79

1,80

3,22

4

0,47

0,48

0.78

1.84

3,05

- m1n)
5

0,47

0,48

0,81

1,83

3,23

PADRÕES
KODAK

0,22

0.21 .

0,55

2,13

4.77

RAY

0.20

0.20

0,48

1,81

4,10

vn
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Gráfico 1 : Superposição das curvas características do filme
Ektaspeed processado,ã temperatura de 20°C, nos
tempos assinalados, no monobanho e nas soluções p£
drão (Kodak e Ray).



Kodak « Ray, i tenperatura ie 20°C, nos tenpos assinalados.

Sol uções EXPERIMENTAL (Tempo de processamento - min)

1/2 l

PADRÕES

KODAK RAY

Contraste

Latitude

1.11 1,25 1,43 1,51 1,51 1,48

Sensibilidade (R*) 26 26 33 32 33 33

0.91 0,60 0,52 0,47 0,52 0,50

1,94 1,84

42 35

0,34 0,38

OS



Tabela 3

Medidas das densidades ópticas dos filmes Agfa-Gevaert expostos para a confecção das
curvas características e processados nas soluções experimental, Kodak e Ray, 5 tempera-
tura de 20°C, nos tempos assinalados.

*«^SOLUÇOE!
FILMES " — >

0

1

2

3

4

-^ 1/2

1,09

1,08

Ml

1,53

3,11

EXPERIMENTAL
1

0,42

0,41

0,55

1,29

2,94

(Tempo
2

0,39

0,38

0,55

1,37

3,02

de processamento
' 3

0,40

0,41

0,57

1,34

3,19

4

0,43

0,43

0,57

1,37

3,01

-min)
5

0,42

0,44

0,58

1,35

2,96

PADRÕES
KODAK

0,24

0,25

0,44

1,50

4.46

RAY

0,22

0,22

0,41

1,37

4,28

t

i
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Agfa-Gevaert processado ã temperatura de 20°C,nos
tempos assinalados, no monobanho e nas soluções pa_
drão (Kodak e Ray).



Tabela 4

Propriedades sensitometricas dos filmes Agfa-Gevaert processados nas soluções exper1rae£
tal, Kodak e Ray, ã temperatura de 20°C, nos tempos assinalados.

***--^Sol uções
Propri edadèS"^.^^
sensUomêtricas"***.. 1/2

EXPERIMENTAL

1

(Tempo

2

de processamento

3 4

- min)

5

PADRÕES

KODAK RAY

Contraste 1,75 1,68 1,56 1,67 1,65 1,62 1,90 1,72
i

Sensibilidade (R*) 10 17 19 18 19 18 26 25 «g
i

Latitude 0,41 0,38 0,47 0.35 0,41 0,40 0,34 0,39



- 60 -

ft

E
• *

%

I

»

A

C

ft

T

.1

C

1 mm

2 —

s —
4 -
5 —
é

•onobanlw 2 ain

•onobanho 3 «In

«onebanho 4 «in

•onobanhe I aln

— «onobanho 2 «In

aln

LOC. 0A CXfOSIÇJk)

Grafico 3 : Superposição das curvas características dos filmes
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4, 5 e 6) processados no monobanho, i temperatura
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Tabela 5

Resultado do teste subjetivo determinando o melhor tempo
processamento no raonobanho.para o filme Ektaspeed exposto
vários aparelhos de raios X.

de
em

*"*"-»4gmpo de processa
^**""---^^<>>^ manto

Examina dores " -^_

19
29
39
49
59
69
79
89
99

109
119
129
139
149
159
169
179
189
199
209

SOMA 0E POSTOS

4 min

2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
3
3
1
2,5
2
2
2
3
2
2

39.5

3 min

1
2
2.5
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2.5
2
2
1
1,5
1
2

31.5

2 min

3
3
2.5
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
1
2
2
3
1.5
3
2

49.0

Ttste de significância (valor critico a 51-10,771)
Coeficiente de concordância : U - 0.19

7,6750



Tabela 6

Ordea de preferência das radiografias processadas nas soluções padrão e no monobanho,
con três tempos de processamento, obtidas com o filme Ektaspeed exposto em cinco apare-
lhos de ralos X .
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Tabela 7

Resultado das comparações entre os processamentos realizados com o filme Ektaspeed para

cada aparelho de ralos X utilizado, segundo a preferência apontada pelos examinadores

no teste subjetivo (valor critico» 27,29).

"""^-—^parel hos

Processamentos"""—-

A x B
A x C

A x D

A x E

B x C

B x 0

B x E

C x D

C x E

0 x E

GE 100

43*

52*

56,5*

1
9

13,5

42*
4,5

51*

55,5*

GE 90

42*
53*

61,5*

8,5

11
19,5

33,5*

8,5

44,5*

53*

DABI ATLANTE

9

11
33,5*

8,5
2
24,5

17,5

22,5

19,5

42*

HELIODENT (1)

1

5

30*

8,5
4
29*
9,5
25
13,5

38,5*

HELIODENT (2)

52*
31*
52*

10
21
00

62*

21
41*
62*

* diferença estatisticamente significante
A » Soluções Ray
B * Monobanho 4 min
C « Monobanho 3 min
D * Monobanho 2 min
E > Soluções Kodak

o»



Tabela 8

Resultado do teste subjetivo determinando o melhor tempo de

processamento no monobanho,para o f i lme Agfa-Gevaert exposto

em vários aparelhos de raios X.

^->slenipo de processa
^ ^ ^ ^ mento

Examinadores - » * ^

19
29

39
49

59
69
79

89
99

109
119
129
139

149
159
169
179
189
199
209

SOMA DE POSTOS

3 min

1
3
2
1
1
2
2
3
2

2
1
1
1
3
2
3
',
1.5
2
2

36,5

2 min

2.5
1
2
3
2
3
2
1
2
1
2
2
2.5
1
2
2
2
1.5
1
2

37,5

1 min

2.5
2
2
2
3
1

2
2
2
3

3

3
2.5
2
2
1
3
3

3
2

46,0

Teste de significance (valor crTtico a 51-5,99)
Coeficiente de concordância : W « 0,07

2,72



Tabela 9

Orden de preferência das radiografias processadas nas soluções padrão e no monobanho
con três tempos de processamento, obtidas com o filme Agfa-Gevaert exposto em cinco apa_
reinos de ralos X.
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Tabela 10

Resultado das comparações entre os processamentos realizados com o filme Agfa-Gevaert.

para cada aparelho utilizado, segundo a preferência apontada pelos examinadores no tes-

te subjetivo (valor critico » 27.29),

^***-x»^Apare1 nos

Processamentos^-—^_

F x G

F x H

F x I

F x J

G x H

G x I

6 x J

H x I
H x J

I x J

GE 100

11
28*

41.5*

13

17

30.5*

24

13.5

41*

54,5*

* diferença estatisticamente

F .
G ••
H >
I .
J s

• Soluções Ray
' Monobanho 3 min
> Monobanho 2 min
> Monobanho 1 min
•• Soluções Kodak

•

GE 90

34*

42*
58*

6

8

24
28*

16

36*

52*

significante

DABI-ATLANTE

13,5

1
14
29*

14.5

27.5*

15,5

13

30*

43*

HELIODENT (1)

15

1.5

9.5

18,5

16,5

24,5

3,5

8

20

28*

HELIODENT (2)

20,5
29*

42,5*

10,5

8,5

22
10

13,5

18,5

32*

o*
o»



Tabela 11

Medidas das densidades Ópticas dos filmes Ektaspeed expostos para a confecção das cur-
vas características e processados na solução experimental, com as combinações temperatu-
ra/tempo assinaladas.

processamento

Filmes
25°C/1min 25°C/2min 25°C/3min 30°C/l/2m1n 30°C/lm1n 30°C/2m1n 30°C/3min

0

1

2

3

4

0,93

1,04

1,04

1.71

3,11

0,48 0,48

0,49

0,80

1,89

3,19

0,49

0,72

1,57

2,84

1,06

1,07

1,35

2,30

3,66

0,72

0,78

1,02

2,18

3,71

0,63

0,65

0,92

1.91

3,29

0,74

0,78

1,06

2.14

3,49

I

o»
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Gráfico 4 : Superposição das curvas características do filme
Ektaspeed processado no monobanho, com as combina-
ções temperatura/tempo assinaladas.
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Grafico 5 : Superposição das curvas características do filme
Ektaspeed processado no monobanho,nas combinações
temperatura/tempo assinaladas.



Tabela 12

Propriedades sens i tomet r icas dos f i l m e s Ektaspeed processados na solução exper imenta l ,

com as combinações temperatura/ tempo ass ina ladas .

Processamento
25°C/lm1n 25°C/2m1n 25°C/3m1n 30°C/l/2m1n 30°C/lm1n 30°C/2m1n 30°C/3m1n

Contraste 1,59 1,52 1,40 1,47 1,64 1,52 1,54

Sensibilidade (R*) 16 34 23 29 32 29 33

Latitude 0,49 0,51 0.55 0,52 0,43 0,49 0,49



Tabela 13

Medidas das densidades Ópticas dos f i lmes Agfa-Gevaert expostos para a confecção das
curvas caracter ís t icas e processados na solução experimental, com as combinações tempera.
tura/teapo assinaladas.

essamento

Filmes
25°C/lm1n 25°C/2m1n 25°C/3jn1n 30°C/l/2m1n 30°C/lm1n 30°C/2m1n 30°C/3m1n

0

1

2

3

4

0.55

0,54

0,67

1,31

2,79

0.56

0,56

0,66

1,40

2,94

0,52

0,53

0.64

1.36

2.92

0.62

0.62

0.74

1.57

3,30

0,66

0.66

0.30

1.65

3.40

0.62

0,64

0,76

1.65

3,49

0,75

0,74

0,91

1,93

3,92
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Gráfico 6 : Superposição das curvas características do filme
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Gráfico 7 : Superposição das curvas características do filme
Agfa-Gevaert processado no monobanhotcom as combi-
nações temperatura/tempo assinaladas*



Tabela 14

Propriedades sensitometricas dos f i lmes Agfa-Gevaert processados na solução experimen-
ta l t com as combinações temperatura/tempo assinaladas.

Processamento
J _, J , 25OC/lm1n 25°C/2m1n 25°C/3m1n 30°C/l/2m1n 30°C/lm1n 30°C/2m1n 30°C/3m1n

Propriedades^-»^,
sensitometricas

Contraste 1,48 1,65 1,60 1,77 1,73 1,84 1,82

Sensibilidade (ft*) 14 17 17 19 20 21 25

Latitude 0,46 0,44 0,44 0,38 0,38 0,36 0,39



Tabela 15

Medidas das densidades ópticas dos filmes Ektaspeed expostos para a ôonfecção das cur-
vas características e processados nas soluções experimental, Kodak e Ray, i temperatura
de 20°C, com tempos diferentes de agitação.

^ JYccmmnti

« I M * ^ N ^ > - V .

8

1

t

3

4

S M agitação

0.42

0.43

0.73

1.67

2.92

nONOBMHO
C M agtucio
da 10s/«1n

0.46

0.49

0.79

1.80

3.22

C M agitação
de Us/«1n

0.46

0.46

0.78

1.78

3.05

C M agitaçfo
de 3Õ»/»1n

0.44

0.44

0.76

1.75

2.9S

REVELADOR

S M agitação

0.21

0.21

0.52

1.93

t.98

KODAK
C M agitação
«It 10s/*1n

0.22

0.21

0.55

Í.13

«.77

REVELADOR MV

S M agttaçlo

0,18

0.19

0.47

1.»

Co* agltacio
(te m/m

0,20

0,20

0.48

M l

4.10

i

1
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Superposição das curvas características do filme
Ektaspeed processado no monobanho, i temperatura
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Gráfico 9 : Superposição das curvas características do filme
Ektaspeed processado,sem agitação, no monobanho
(20°C/3 min) e nas soluções padrão (Kodak e Rayl
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Superposição das curvas características do filme
Ektaspeed processado no monobanho (20°C/3 min) e
nas soluções padrão (Kodak e Ray), com agitação
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Superposição das curvas características do filme
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Tabela 16

Propriedades sens1tomêtr1cas dos filmes Ektaspeed processados nas soluções experimental»
Kodak e Ray» ã* temperatura de 20°C, com tempos diferentes de agitação.

— ^
sensttoaiti

Contrast*

StiutbilMM

Uttteda

MsaaMt*

htt»)

S M agitação

1.4»

29

0.S1

NDNOMNHO
C M ag1taçã«
da lOs/nin

1.51

32

0.4?

i C M agitação
de ISs/irin

1.46

32

0,53

C M aoitação
de 30s/«1n

1.45

32

0,54

REVaMWI

Sea agitação

MO

39

0.39

\ KODAK
C M agitação
d* 10s/*in

1.94

42

0.34

RtVCUDOIl RAY

S M agiução

1.5*

27

0,42

C M agitação
dt 10s/Mtn

>M

35

0.M

i

o»
o
1



Tabela 17

Medidas das densidades ópticas dos filmes Agfa-Gevaert expostos para a confecção das
curvas características e processados nas soluções experimental, Kodak e Ray, ã tempera-
tura de 20°C, com tempos diferentes de agitação.

films '

•

1

S

1

4

•

„ Sm agitação

0.44

0.48

0.58

1.20

1.58

HONOOAMO
C m agitação

de 10s/«1n

0.40

0.41

0.17

1.34

S.W

C M agitação
d* 15»/«1r»

0.S3

0,54

0.C1

1.33

1.30

Cm agitação
de 30s/«1n

0.49

0,50

0.61

1.34

2.B4

REVELADO*

Sm agitação

0.25

0.26

0.42

1.44

4.38

KODAK
C M agitação
de *iúi/Min

0.24

0,25

0.44

• 1.50

4.46

REVEIMOR WW

Sm agitação

0.22

0.23

0.39

1.31

3,90

COM agitação
de 10f/«1n

0.22

0.22

0.41

1.3?

4.28

t

00

1
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Gráfico 12
1 0 6 . 0A EXPOSIÇÃO

Superposição das curvas características do filme
Agfa-Gevaert processado no monobanho, ã tempera-
tura de 20°C, durante 3 minutos, com as variações
no grau de agitação assinaladas.
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Gráfico 13

LOG. OA UMSIÇ»

Superposição das curvas características do filme
Agfa-Gevaert processado sem agitação, no monoba-
nho (20°C/3 min) e nas soluções padrão (Kodak e
Ray).
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Grifico 14
L M . BA BFOSIÇAO

Superposição das curvas características do filme
Agfa-Gevaert processado no monobanho (20°C/3min)
e nas soluções padrão (Kodak e Ray) coro agitação
de 10 s/min.
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Grafico 15
100. M

Superposição das curvas características do filme
Agfa-Gevaert processado no monobanho (20°C/3m1n)
e nas soluções padrão (Kodak e Ray), sem agita-
ção (curvas 1, 2 e 3) e com agitação de 10 s/m1n
(curvas 4, 5 e 6) .



Tabela 18

Propriedades sensitonêtricas dos filmes Agfa-Gevaert processados nas soluções experimeji
tal, Kodak e Ray, ã* temperatura de 20°C, com tempos diferentes de agitação.

HOHOMHHO «VEIADO* KOOAK «VEIADO» RAY
, _ , - i t . M i i tm «íitação C M agitação C M agitação «._ ,„*».,.?„ C M agitação . « _ a - 1 . . _ j _ C*» *
S M agitação ^ 1 O t / l > i B ^ tfs/m\n ^ 30s/wiw 5 w > »9 u *c» B dt io$/»iw *— »»<<***» de i

Contrast* 1 , « M7 1.43 . 1.59 1*92 1,90 1,90 1,72
i

<*•) IS 18 16 17 25 26 22 25 f°

Utitiidi 0.M 0,35 0,« 0.44 0.J4 0,34 0,31 04» '
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Tabela 19

Resultados das leituras de pH e cor (comprimento de onda : 400
nm) das soluções experimental, Kodak e Ray,antes da utilização.

SOLUÇÕES pH COR

Experimental

Revelador Kodak

Fixador Kodak

Revelador Ray

Fixador Ray

11,4

10,4

4,8

10.6

8.5

0.365

0.165

0.065

0.260

0.095

Tabela 20

Resultados das leituras de pH e cor (comprimento de onda : 400
nm) da solução experimental, antes da utilização e apÕs os tem
pos de processamento assinalados.

TEMPO DE PROCESSAMENTO (min) pH ÇOR_

0*
V2
1
2
3
4
5

* sem uso

11.4
11,3

11.2
11.1

11.1
U.l
11.1

0,365
0,505
0,505

0,650
0,700
0,730

1,200



Tabela 21

Quantidade de hipossul f i to de sódio residual (mg) presente nas radiograf ias obtidas com
os fi lmes Ektaspeed e Agfa-Gevaert processados nas soluções padrão e no monobanho em
cada variação executada na etapa de lavagem f i n a l .

[oluções Ektaspeed

Radiografias Experimental

0,026

0.076

0.03a

0,148

0.740

Kodak

0

0

0,052

0,170

0,600

Ray

0

0

0

0,234

>0,3

Afga-Gevaert
Experimental

0,033

0.060

0.220

0.192

0.624

Kodak

0

0

0.084

0,060

0,684

Ray

0

0

0

0,182

>0,8

1

2

3

4

5

o»
o»

Variações na lavagem f i n a l :
Radiografia 1 » 20 min em água corrente
Radiografia 2 « 20 min em água parada
Radiografia 3 » 2 min em solução de carbonato de sódio + S min em água corrente
Radiografia 4 • 2 min em solução de ácido acetico 2%
Radiografia 5 • ausência de lavagem f i n a l



0 6 . DISCUSSÃO



- 90 -

06. DISCUSSÃO

6.1. Vtte.xmlnacã.0 do tzmpo dt pKocmaminto no mon.oba.nko e
compaxação com eu òoluçõiA padxão

6.1.1. Anati&e. Ae.nAltomztxA.ca

A tabela 1, que apresenta as densidades ópti-

cas des filmes Ektaspeed processados no monobanho, com tempos

que variaram de 1/2 a 5 minutos, mostra que a densidade base e

veiamento com 1/2 minuto de processamento foi excessivamente

alta, mas diminuiu, com o aumento do tempo de processamento,

ate 2 minutos, quando, praticamente, estabilizou-se. 0 efeito

do velamento excessivo pode ser evidenciado até os filmes de

número 3. Esses fatos ocorreram em virtude dos tempos de 1/2

e 1 minuto terem sido insuficientes para a complementação da

fixação. Com 2 minutos obteve-se o menor grau de velamento, eji

tretanto ainda maior do que os apresentados pelas radiografias

processadas nas soluções padrão.

Todas as densidades dos filmes de números 1 e

2 foram maiores do que as dos padrões equivalentes, em decor-

rência do maior velamento. Os filmes de números 3 e 4 tiveram

densidades menores a partir de 1 minuto de tempo de processa-

mento, o que denota uma deficiência do monobanho na revelação

dos filmes que receberam as maiores exposições. Houve uma cer_

ta equivalência entre os resultados obtidos com as soluçúes

Ray e os filmes de número 3, processados com mais de 1 minuto.
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No grafico 1, que apresenta a superposição nas

curvas características do filme Ektaspeed processado no monoba

nho, nos tempos de 2, 3 e 4 minutos e nas soluções padrão (Ko_

dak e Ray), observa-se que os diferentes tempos de processameji

to no monobanho resultaram em curvas muito semelhantes entre

si. Fazendo comparações aos padrões, o maior velamento e as

menores densidades Ópticas conseguidas nas exposições mais al-

tas resultaram nas diferenças gráficas observadas entre as cu£

vas.

As propriedades sensitométricas do filme Ekta-

speed processado no monobanho, apresentadas na tabela 2, mos-

tram que os valores de contraste foram inferiores àqueles obti^

dos com os padrões, para todos os tempos de processamento. Os

tempos de 3 e 4 minutos, utilizados para processamento, forne-

ceram o maior contraste com o monobanho (1,51) e apenas nesses

processamentos foi alcançado o valor mínimo recomendado para

essa propriedade, pela especificação número 22 da Associação

Dentaria Americana19, que e de 1,50. A sensibilidade, embora

Inferior ã dos padrões, esteve dentro da faixa preconizada co-

mo aceitável para os filmes do grupo E (24 a 48 R * ) 1 ' , em to-

dos os tempos de processamento e praticamente não ocorreram va_

riações a partir de 2 minutos, quando os valores se aproxima -

ram multo ao do padrão de processamento rápido (solução Ray).

Quanto ã faixa de variações de exposições, que indica a latit^

de do filme, observa-se que o monobanho provocou um alargamen-

to dessa faixa, em comparação aos padrões, nos vários tempos.

Isto poderia ser esperado diante da diminuição da sens1b11ida-
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de e principalmente do contraste, considerando a observação de

CHONG & DOCKING17, que dizem ser o contraste e a latitude in-

versamente proporcionais.

A tabela 3, que apresenta as densidades ópti-

cas dos filmes Agfa-Gevaert processados no monobanho, demons-

tra que, para esse tipo de filme, o tempo de processamento de

apenas 1/2 minuto foi insuficiente para que ocorresse a fixa-

ção, observando-se, por esse tempo de processamento, que os

filmes de números 0 a 3 apresentaram densidades mais altas, em

relação aos tempos de processamento mais longos. Com os tem-

pos de processamento de 1 a 5 minutos, as densidades ópticas

dos filmes de número 1 apresentaram valores maiores do que os

padrões (Kodak e Ray), provavelmente em decorrência do maior

veiamento, enquanto que os valores de densidade dos filmes de

números 2 e 3 diferiram pouco daqueles obtidos com as soluções

padrão. Jã os filmes de número 4 apresentaram densidades men£

res, demonstrando também, para este tipo de emu1 são, deficiên-

cia na revelação pelo monobanho apenas naqueles que receberam

altas exposições.

No grafico 2, que apresenta a superposição das

curvas características do filme Agfa-Gevaert processado no mo-

nobanho, nos tempos de 1, 2 e 3 minutos e nas soluções padrão

(Kodak e Ray), observa-se que as curvas resultantes dos vários

tampos de processamento no monobanho são semelhantes. Para es.

st tipo de filme, as curvas estão localizadas mais próximas

dos padrões do que aquelas obtidas com o Ektaspeed ( gráfico 1 ) ,
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embora se observe ainda diferenças consideráveis em relação ãs

porções mais altas das curvas características.

Na tabela 4, que apresenta as propriedades sen

sitometricas do filme Agfa-Gevaert processado no monobanho, ob_

servamos que os valores de contraste obtidos, embora inferio-

res aos padrões, foram suficientes para diagnóstico, segundo a

especificação número 22 da ADA19, já que ultrapassaram o valor

de 1,50. A sensibilidade, com exceção daquela obtida com 1/2

minuto de processamento, esteve sempre dentro da faixa que

classifica esse tipo de filme como pertencente ao grupo D (12

a 24 R * ) 1 9 . Quanto a latitude, observa-se que o monobanho pr£

vocou diferenças mTnimas eu relação ãs soluções padrão e que o

processamento de 3 minutos resultou em uma faixa de variação

de latitude praticamente Igual ao padrão Kodak.

0 grafico 3, onde estão superpostas as curvas

características dos filmes Ektaspeed e Agfa-Gevaert processa-

dos no monobanho, mostra que os conjuntos de curvas têm forma_

tos semelhantes e que aquele referente ao filme Agfa-Gevaert

inicia em um ponto mais baixo na escala das densidades (menor

veiamento) e continua seu traçado sempre a direita, devido a

menor sensibilidade desse tipo de filme ("D"), em relação ao

Ektaspeed ("£"). Multo embora não se tenha os valores das de£

sidades ópticas das bases dos filmes utilizados e supondo-se

que elas não ultrapassem a 0,20, podemos dizer que o monobanho

produziu um veiamento maior do que o permitido pela especifica^

cio número 22 da ADA19 t maior também do que o valor máximo a-
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ceito por CHONG & DOCKING17, que i de 0,25 para a so«a da den-

sidade da base e do velamento. MANSON HING & MONNIER3' verifica-

ram que o monobanho (Uni-Chem) produziu maior densidade base e

velamento que as soluções processadoras rápidas, enquanto que

VAN DE POEL"* obteve, com o nonobanho Kodak, nTveís baixos de

densidade base e velamento, que variaram de 0,20 ate 0,23.

Comparando os filmes Ektaspeed e Agfa - Gevaert

processados no monobanho, podemos dizer que o filme Agfa-Geva-

ert apresentou melhores resultados de densidades ópticas, pois

produziu menor densidade base e velamento, promoveu a fixação

com apenas 1 minuto de processamento e as densidades dos fil-

mes de números 2 e 3 foram semelhantes ãs dos padrões. Em re-

lação ãs propriedades sensitomitricas, o filme Agfa-Gevaert

forneceu contraste mais alto, com valores aceitáveis desde o

processamento com 1 minuto e faixas de variação de latitude

mais próximas daquelas obtidas com os padrões, em todos os tem

pos de processamento.

Como uma análise geral e resumida do teste seni

sitoraitricô de determinação do tempo Ideal de processamento

dos filmes Ektaspeed e Agfa-Gevaert no monobanho, podemos di-

zer que o tempo de processamento de 1/2 minuto não foi sufici-

ente para que ocorresse a fixação dos filmes, assim como o tem

po de 1 minuto para o filme Ektaspeed. Houve uma melhora em

todos os resultados dos processamentos ate o tempo de 3 minu-

tos, sendo que, a partir dal, praticamente não ocorreram va-

riações, tanco para o filme Ekt speed, como para o Agfa - Geva-

trt.
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6.1.2. AnâliAt iubjttív*

A tabela 5 apresenta os resultados na ordem de

preferência dos examinadores, em relação aos tempos de proces-

samento de 2, 3 e 4 minutos para o filme Ektaspeed no monoba-

nho. Esses resultados, analisados estatisticamente, mostram

que as diferenças encontradas não foram significantes e o grau

de concordância entre os examinadores foi muito baixo (0,19),

denotando que havia uma grande semelhança entre as radiogra-

fias, tornando a escolha difícil. Segundo os examinadores, ê

indiferente, então, a utilização de um ou de outro tempo de

processamento entre os testados.

A tabela 6 refere-se ã analise subjetiva das

mesmas radiografias utilizadas na primeira fase desse teste,

só que, agora, elas estão apontadas, na ordem de preferência,

juntamente com as radiografias obtidas com as soluções padrão

e para cada aparelho de raios X utilizado.

Acrescentamos que de todas as radiografias exa_

minadas, nenhuma foi apontada pelos examinadores como de quaij,

dade insuficiente para diagnostico.

Os resultados estatísticos (tabela 6) mostram

qut o grau de concordância entre os examinadores foi alto para

os aparelhos 6E 100, GE 90 e Hei iodent (2) e baixo para os apa_

reinos Dab1-Atlante e HeiIodent (1). Esses resultados levam-

nos a supor que, para as radiografias expostas nos aparelhos

6E 100, GE 90 e HeiIodent (2), os examinadores fizeram distin-

ção, de uma forma mais fácil, entre aquelas processadas no mo-
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nobanho e nas soluções padrão. Por outro lado, para as radio-

grafias expostas nos aparelhos Dabi-Atiante e Heliodent (1),ha_

via uma maior semelhança entre as processadas na solução expe-

rimental e nas soluções padrão. Esta semelhança tornou a esc£

lha mais difícil e os resultados, desencontrados entre os exa-

minadores. As comparações individuais, realizadas para cada

aparelho, podem elucidar essas suposições.

Diante da significação estatística apresentada

nos resultados de todos os aparelhos de raios X (tabela 6),

foram realizadas comparações individuais, segundo HOLLANDER &

WOLFE32 (tabela 7). Mostram, essas comparações, que, entre os

padrões utilizados (soluções Kodak e Ray), não houve diferença

significante na preferência apontada pelos examinadores, em

nenhum dos cinco aparelhos utilizados. Entre os processamen-

tos realizados com o monobanho, praticamente não ocorrem dife-

renças signíficantes, confirmando o teste anterior, onde a es-

colha foi feita em grupos; apenas para o aparelho Heliodent

(1) houve uma diferença significante na escolha dos tempos de

processamento, tendo sido o tempo de 4 minutos, preferido ao

de 2 minutos.

Comparando-se os três processamentos realiza-

dos no monobanho com os processamentos padrão, observa-se que,

para os aparelhos GE 100, GE 90 e Heliodent (2), os padrões fo

ram significantemente preferidos a todos os processamentos no

monobanho. Para os aparelhos Dabi-Atlante e Heliodent (l),não

ocorreram diferenças signífIcantes na preferencia entre os pn>
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cessamentos de 4 e 3 minutos e os padrões, a diferença foi si£

nificante apenas entre o tempo de 2 minutos no nonobanho e os

padrões, quando estes últimos foram preferidos.

A tabela 8 apresenta os resultados na ordem de

preferência dos examinadores, em relação aos tempos de proces-

samento de 1, 2 e 3 minutos para o filme Agfa-Gevaert no mono

banho. Os resultados, analisados estatisticamente, mostram que

não houve um tempo de processamento > ^ . cantemente preferi-

do a outro, resultando um grau de concordância muito baixo

(0,07). Acredita-se que esses dados decorram de uma semelhan-

ça muito grande entre as radiografias processadas nos tempos

em teste.

A tabela 9 refere-se I segunda fase do teste

subjetivo para o filme Agfa-Gevaert, quando as radiografias

processadas no monobanho foram comparadas aquelas processadas

nas soluções padrão, para cada aparelho utilizado.

Todas as radiografias foram consideradas pelos

examinadores, de qualidade suficiente para diagnóstico.

A análise estatística (tabela 9) mostra que

os resultados foram significantes para todos os aparelhos e os

graus de concordância entre os examinadores, para os aparelhos

6E 100 e GE 90, foram médios e mais baixos para os aparelhos

Dabi-Atiante, Heiiodent (1) e Heliodent (2). Para o filme Ag-

fa-Gevaert, então, não foram multo evidentes as diferenças na

qualidade das radiografias, mesmo com os padrões incluídos no

teste, considerando-se os aparelhos em conjunto.
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Comparações Individuais, realizadas para cada

aparelho utilizado, segundo HOLLANDER & WOLFE " (tabela 10),

mostram que entre os padrões ocorreram diferenças estatistica-

mente significantes apenas para o aparelho Dabi-Atlante, quan-

do a radiografia processada na solução Kodak foi preferida 5-

quela processada na solução Ray. Entre os processamentos rea-

lizados com o monobanho ocorreram diferenças estatisticamente

significantes para os aparelhos Dabi-Atlante e 6E 100, quando

os processamentos de 3 minutos tiveram preferência sofre os de

1 minuto.

Comparando-se os três processamentos realiza -

dos no monobanho com os dois processamentos padrão, observa-se

que em todos os aparelhos ocorreram algumas diferenças não si£

nificantes estatisticamente, com exceção apenas do aparelho

GE 90. Para o aparelho GE 100, não há diferença significante

entre o processamento de 3 minutos no monobanho e os processa-

mentos padrão. Com o aparelho Dabi-Atlante não ocorreram dife

fenças entre os processamentos no monobanho e aquele realizado

nas soluções Ray. As comparações realizadas com o padrão Ko-

dak, para esse mesmo aparelho, mostram que não houve diferença

desse e do processamento de 3 minutos no monobanho. Para o a-

parelho Heliodent (1) houve diferença signifIcante apenas en-

tre o processamento de 1 minuto no monobanho c o padrão Kodak.

Finalmente, as comparações realizadas para o aparelho Helio-

dent (2) mostram diferenças signif Icantes entre os processameii

tos de 2 e 1 minutos no monobanho e o padrão Ray, e o de 1 mi-

nuto no monobanho e o padrão Kodak. Para todas as condições
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em que ocorreram diferenças estatisticamente significantes, os

padrões foram preferidos e» relação ao monobanho.

A primeira fase dessa analise subjetiva mos-

trou que e indiferente a utilização de um ou de outro tempo,

entre os testados para o processamento no monobanho, tanto pa-

rt o filme Ektaspeed, como Agfa-Gevaert (tabelas 5 e 8). A S£

gunda fase (tabelas 6, 7, 9 e 10) confirmou os resultados obt£

dos na primeira, apesar de ter apontado, em algumas condições,

preferência para os tempos de processamento mais longos, para

ambos os tipos de filmes, o que, por sua vez, confirma os re-

r.ultados obtidos no teste sensitometrico.

Os resultados da segunda fase do teste subjeti^

vo, que nos permitem comparar a qualidade das radiografias pr£

cessadas no monobanho e nas soluções padrão, considerando v£

rios tipos de aparelhos de raios X, mostram que o monobanho

produziu radiografias mais semelhantes ãs obtidas com as solu-

ções padrão, quando as exposições foram realizadas nos apare-

lhos Dabi-Atlante e Heliodent (1), para ambos os tipos de fil-

mes (Ektaspeed e Agfa-Gevaert) e, ainda, no aparelho Heliodent

(2), para o filme Agfa-Gevaert. C possível que o tempo de ex-

posição utilizado para o filme Ektaspeed, no aparelho Helio-

dent (2), seja o responsável pela diferença observada entre os

dois tipos de filmes expostos nesse aparelho e processados no

monobanho.

Acreditamos que esses aparelhos (Dabi-Atlante,

Heliodent (1) e Heliodent (2)), por apresentarem menores kVp
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do que aqueles utiliiados nos aparelhos GE 90 e GE 100, favore_

ceram o monobanho, no sentido de aumento do contraste radiogr£

fico. É importante ressaltar que os aparelhos de Raios X, co-

mumente utilizados nas ciTnicas e consultórios, geralmente são

regulados para 50 kVp, assim sendo, melhores resultados podem

ser obtidos com o processamento no monobanho.

6.2. Influência da timpt.Katu.Ka de pKocziòamznto

Na tabela 11 observa-se que os tempos de pro-

cessamento de 1 minuto, a 25°C e 1/2 minuto, a 30°C, para o

filme Ektaspeed, não fcram suficientes para que ocorresse a fi_

xação, pois os filmes de números 0 a 3 apresentaram densidades

ópticas muito elevadas, que diminuíram com o aumento do tempo

de processamento. A temperatura de 25°C não acelerou a fixa-

ção, entretanto, a 30°C, esta se deu em apenas 1 minuto e as

densidades elevadas a partir desse tempo, para essa temperatu-

ra, decorreram do maior velamento produzido. HAIST et ai.29

também verificaram um menor tempo de ciareamento no monobanho

quando a temperatura foi elevada.

0 gráfico 4 mostra que as curvas característi-

cas, referentes aos processamentos de 25°C/2 minutos e 20°C/3

Minutos, estão praticamente justapostas, denotando que esses

processamentos se eqüivalem. Existe uma grande diferença na

região do pé da curva característica, referente ao processame£

to dê 25°C/1 minuto, conseqüência do aumento do velamento, que,

por sua vez, decorre da Insuficiente fixação ja comentada.
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No grafico 5 podemos observar que a curva ca-

racterística correspondente ao processamento de 30°C/2 minutos

i a que mais se aproxima daquela referente ao processamento de

20°C/3 minutos. 0 processamento de 1/2 minuto a 30°C também

resultou em uma curva deslocada para cima, devido ã fixação ijn

suficiente.

As propriedades sensitometricas para esse tipo

de filme (tabela 12) mostram que o contraste máximo foi obtido

em um tempo menor de processamento, com a temperatura elevada,

o que também foi observado por SWING & BARRY56, no estudo do

monobanho fotográfico. C contraste elevado, obtido a 25°C, dû

rante 1 minuto, não deve ser considerado um resultado satisfa-

tório, já que esta combinação de temperatura/tempo resultou em uma

sensibilidade muito baixa. A latitude não mostrou muitas va-

riações em relação aos processamentos realizados a 20°C (tabe-

la 2) e, pelos valores de contraste e sensibilidade obtidos,

os tempos de 2 minutos, a 25°C e 1 minuto, a 30°C foram suficj^

entes para o processamento do filme Ektasp^ed, na solução expe_

rimental.

A elevação da temperatura <ie processamento* no

monobanho para 25 e 30°C, utilizando o filme Agfa-Gevaert pro-

vocou, em relação ãs densidades ópticas (tabelas 3 e 13), uma

elevação mais acentuada do veiamento, em comparação com o fil-

me Ektaspeed (tabelas 1 e 11). A fixação, entretanto, foi obU

da em apenas 1/2 minuto, a 30°C para o filme Agfa-Gevaert (ta-

bela 13), quando foi necessário 1 minuto, a 20° C (tabela 3).
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0 gráfico 6 mostra que os processamentos realj^

zados no monobanho, a 25°C, pelos tempos de 1,-2 e 3 minutos,

com o filme Agfa-Gevaert, diferiram pouco daquele realizado á

temperatura de 20°C, durante 3 minutos, em relação ãs curvas

características resultantes. Pode ser observado um pequeno

desvio do pe das curvas, referente aos processamentos de 25°C,

eu decorrência do maior velamento e um deslocamento na porção

reta das curvas para a direita, mais acentuado para o processa_

mento de 1 minuto, que se traduz em redução do contraste.

No grafico 7 pode ser observado que o conjunto

das curvas resultantes dos processamentos realizados a 30°C

parte de um ponto mais alto na escala das densidades Ópticas

do que a curva de 20°C, devido ao maior velamento. A local 1za_

ção mais ã esquerda das curvas características dos processamen^

tos a 30°C denota valores de sensibilidade mais altos.

Em relação as propriedades sensitométricas (ta_

bela 14), um aumento surpreendente do contraste foi obtido em

comparação ao filme Ektaspeed (tabela 12). Nesse ponto também

Í valida a comparação feita com os resultados de SUING & BARRY

", que obtiveram valores máximos para o contraste, em menor

tempo, com a elevação da temperatura, o que pode ser observado

nos nossos resultados através da comparação das tabelas 4 (20°)

t 14 (?5°C e 30°C). A 25°C, o tempo de processamento de 1 mi-

nuto foi Insuficiente para alcançar os nTveis mais altos de

contraste e sensibilidade, obtidos com 2 minutos de processa -

mento. A 30°C, os valores de contraste, sensibilidade e lati-
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tude aproximaram-se bastante daqueles obtidos com as soluções

padrão, a temperatura de 20°C (tabela 4).

0 tempr de 1/2 minuto de processamento para o

•onobanho a 30°C, foi suficiente, embora o contraste tenha al-

cançado um valor maior quando o tempo de processamento foi de

2 minutos.

Os estudos realizados sobre os procedimentos

convencionais de processamento a temperaturas elevadas apontam

também, como os nossos resultados, um aumento do velauento**,
51, "• " e MANSON HING & MONNIER" consideraram que o raonoba

nho e as soluções processadoras rápidas não devem ser utiliza-

dos em temperaturas superiores a 26°C, devido ao aumento do ve_

lamento, o que nos parece aceitável, considerando apenas os

nossos resultados densitométricos, jã que as propriedades sen-

sitométricas mostraram resultados favoráveis.

6.3. E&zitoò da agitação duxantz o pieti&iamtnto

Na tabela 15 observamos que as densidades ĵ

cas do filme Ektaspeed processado no monobanho sofreram poucas

variações diante dos diferentes tempos de agitação. Quando a

solução não foi agitada, obteve-se o menor grau de velamento

com o monobanho, neste trabalho (filmes de números 0 e 1, tabe

Ia 15). Com a agitação de 10 segundos/minuto, obteve - se as

maiores densidades ópticas, as quais tenderam a diminuir com o

aumento do tempo de agitação. Esses resultados nos fazem crer
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que a agitação de 10 segundos/minuto não influenciou no perío-

do de indução da fixação, ocorreu apenas uma aceleração da re-

velação. Tempos mais longos de agitação parecem ter acelerado

também a fixação e provocado um equilíbrio entre as ações reve_

ladora e fixadora, sem influenciar nos resultados, entretanto,

a agitação prolongada talvez resulte em um tempo mais curto pa_

ra a compiementação do processamento. Salientamos, portanto,

que esses comentários foram feitos diante de diferenças muito

pequenas, nos resultados de densidades ópticas.

Resultados diferentes podem ser observados

quando as densidades Ópticas, resultantes dos processamentos

com e sem agitação, nas soluções padrão, são comparadas (tabe-

la 15). A agitação de 10 segundos/minuto aumentou considera-

velmente as densidades, principalmente dos filmes que recebe-

ram as exposições maiores (3 e 4). Observa-se, também, que o

revelador Kodak foi mais sensível a essa variação, pois a den-

sidade do filme 4 foi muito aumentada com a agitação, conside-

rando que ela era, sem agitação, menor que aquela resultante

da revelação com a solução Ray e praticamente Igual ã obtida

com o monobanho.

A superposição das curvas características do

filme Ektaspeed processado no monobanho, com diferentes tempos

de agitação (grafico 8 ) , mostra um conjunto de curvas multo se_

melhantes entre si, o que denota a pouca diferença entre os re_

suitados obtidos com esses processamentos, no que se refere ã

qualidade radiografica.
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No gráfico 9 estão representados os . processa-

mentos com as soluções experimental, Kodak e Ray sen agitação

e se não fosse a densidade base e veiamento aumentada com o n>£

nobanho, o processamento experimental, nessa condição, poderia

ser considerado equivalente aos convencionais.

Com a agitação de 10 segundos/minuto, fizeram-

-se nítidas as diferenças entre esses mesmos processamentos

(gráfico 10). As soluções Kodak produziram densidade máxima

•aior que o monobanho e que a solução Ray e esta última, maior

que o monobanho. Este apresentou maior veiamento, observado

com a elevação do pe da curva característica.

No gráfico 11 pode ser observada uma maior in-

fluencia da agitação da solução para os processamentos padrão

(Kodak e Ray) do qúe para o processamento no monobanho. As

curvas referentes aos processamentos sem agitação estão todas

próximas umas das outras e quando a agitação foi realizada, a

curva correspondente ao monobanho permaneceu junto a esse gru-

po de curvas. As curvas características, referentes aos pro-

cessamentos padrão, mod1ficam-se pela agitação prolongando a

porção reta, devido ãs maiores densidades Ópticas.

As propriedades sens1tométr1cas do filme Ekta-

speed, obtidas nesse teste (tabela 16), mostram que a agitação

de 10 segundos/minuto para o monobanho, elevou pouco o valor

do contraste, mas permitiu que ele alcançasse o valor mínimo

referido pela especificação19. Houve também um aumento da se£

sibiiidade e uma diminuição da latitude, tendendo os valores



. 106 -

dessas propriedades a uma aproximação dos valores obtidos com

os padrões. Das soluções utilizadas, a Ray apresentou maior

diferença do processamento sen agitação para aquele con agita*

ção.

Muitos dos comentários feitos para o filme Ek-

taspeed, em relação aos efeitos da agitação, são válidos para

o filme Agfa-Gevaert e algumas das variações observadas, decojr

rentes dos diferentes tipos de filmes, já haviam sido observa-

das, também, em testes anteriores, portanto apenas alguns as-

pectos de maior interesse serão levantados.

Na tabela 17 observa-se que a agitação d. 10

segundos/minuto no processamento com o monobanho resultou, pa-

ra o filme Agfa-Gevaert, em menor velamento e em real aumento

da densidade Óptica para o filme de número 4. Nos processamein

tos com os padrões (Kodak e Ray), nota-se que a agitação prov£

cou um aumento pequeno nas densidades ópticas e, principalmen-

te, para o padrão Kodak. Para o filme Agfa-Gevaert, a agita-

ção de 10 segundos/minuto favoreceu mais o processamento no m£

nobanho que nas soluções padrão, entretanto, para tempos mais

longos de agitação, a influência passa a ser praticamente 1-

gual para todos os processamentos.

A superposição das curvas características dos

processamentos no monobanho (grafico 12) destaca a curva refe-

rente I agitação de 10 segundos/minuto, devido ao menor vela-

mento (região do pi das curvas) e 5 maior densidade na expos^

ção máxima (parte superior da porção reta das curvas). 0 con-
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junto das curvas características dos processamentos no raonoba-

nho e nas soluções padrão sen agitação (grafico 13) mostra um

deslocamento para cima do pê da curva, referente ao monobanho

(•ator velamento) e menores densidades nos filmes que recebe-

ram as maiores exposições. Quando examinamos as curvas refe-

rentes aos processamentos com agitação (padrões e monobanho), a

curva referente ao monobanho ainda se manteve com as mesmas ca_

racterTsticas (grafico 14). As curvas características, corre±

pondentes aos processamentos nas três soluções sem agitação,

são comparadas aquelas com agitação, no grafico 15, onde se

constata um distanciamento maior entre as curvas do monobanho,

mostrando que este sofreu mais acentuadamente os efeitos da

agitação. Esses resultados para o filme Agfa-Gevaert, quanto

Í agitação, são contrários aqueles obtidos com o filme Ekta-

speed (gráfico 11).

As propriedades sensitometricas do filme Agfa-

Gevaert (tabela 18) mostram que, para os processamentos reali-

zados no monobanho, a agitação de 10 segundos/minuto promoveu

UM aumento considerável do contraste. A sensibilidade e lati-

tude mantiveram-se dentro de faixas aceitas e foram os resulta^

dos desse processamento os que mais se assemelharam aos padrões.

Para o revelador Kodak, a agitação praticamente não alterou os

resultados e uma variação um pouco maior pode ser observada pa_

ri a solução Ray.

Os resultados relativos ao filme Ektaspeed es-

tão de acordo com os obtidos por KAZEN & UOLNICK". Esses au-
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tores mostraram que dois tipos de filmes fotográficos process^

dos em monobanhos eram menos afetados pela variação na agita-

ção do que esses mesmos filmes processados convencionalmente e

nao fizeram correlações entre eles. £9 nosso trabalho, entre-

tanto, o filme Agfa-Gevaert apresentou maiores efeitos da agi-

tação quando o processamento foi realizado com o monobanho.

Considerando apenas as soluções utilizadas em

procedimentos convencionais, deve ser salientado que, quando a

agitação não foi feita, o filme Ektaspeed resultou em valores

de densidade máxima e contraste bastante inferiores aos do fi_l_

me Agfa-Gevaert. Quando a agitação de 10 segundos/minuto foi

executada, o filme Ektaspeed teve valores muito elevados, que

ultrapassaram os do Agfa-Gevaert, não necessitando, portanto,

esse filme, de agitação para dar melhores resultados que um

filme mais rápido.

6.4. LzltiiKOLo dl pH e ton. da& òotuçõzò pfiociòiadoKaò

Na tabela 19, que apresenta o pH e a cor das

soluções utilizadas nesse trabalho, observamos, para a solução

experimental, um pH mais alto do que o dos reveladores padrão,

mas ainda dentro da faixa de variação apresentada pela maioria

das soluções reveiadoras, 10 a 1 2 " . A maior ou menor alcali-

nidade de uma formula de monobanho é um dos pontos mais crTti-

cos para o perfeito equilíbrio entre a ação dos componentes re

vtiadores e fixadores. 0 pH precisa ser suficientemente alto

para que a revelação ocorra dentro de um curto espaço de tempo



• • • >

- 109 -

e a ação fixadora deprimida i geralmente compensada pela maior

quantidade de hipossulfito de sódio.

Quanto ã cor (tabela 19), nota-se que na solu-

cão experimental ela i originalmente mais intensa que nas so1u_

çoes padrão. Esse fato ê importante ser ressaltado, ja que a

maioria dos profissionais baseia-se nessa característica para

determinar a atividade das soluções.

Na tabela 20 são apresentados os valores de pH

e cor do monobanho, antes da utilização e após tempos de pro-

cessamento crescentes. Em relação ao pH, observa-se que ele

tende a diminuir com maior tempo de processamento. Fato seme-

lhante ocorre em relação ao processamento de grande número de

radiografias em uma mesma solução (exaustão)', 5?, diferindo

do observado com o pH de soluções utilizadas por um longo pe-

rTodo de tempo (degradação), quando este tende a aumentar S1,

**. Acredita-se que durante o processo normal de redução do

brometo de prata da emu 1 são, a liberação de Tons hidrogênio d_[

minua o pK da solução, enquanto que, ao longo do tempo de uso

de uma solução reveiadora, o oxigênio do ar provoque a libera-

ção de Ions hidroxila, ao oxidar o agente redutor e estes' se-

riam os responsáveis pelo aumento da alçaiinidade.

Em relação a cor, observa-se que basta utili-

zar uma vez a solução experimental, mesmo por pouco tempo, pa-

ra que a cor se modifique. Essa alteração passa a str mais

•ctntuada com tempos maiores de processamento, sem interferên-

cia, contudo, na sua atividade; isto parece ser uma condição
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inerente da utilização desse tipo de solução. Observou-se tam

bem que, com a utilização, a tonalidade tendeu ao acinzentado,

como se fosse prata desgarrada da emulsão, semelhante ao' que

foi observado por BÀRATIERI et ai.' no revelador Kodak, quando

processou um grande número de filmes em uma pequena quantidade

de solução. Novamente aqui observamos diferenças do obtido no

estudo da degradação, quando a cor das soluções revel adoras ten_

de ao amarelo escuro ou marrom, devido ã oxidação pelo ar *7,

SI S2

6.5. Tu ti do hlpatòulbito

A tabela 21, que apresenta a quantidade de hi-

possulfito de sódio residual presente nas radiografias, para

cada variação de lavagem final, mostra que, para os padrões (Ko

dak e Ray), a lavagem, tanto em água corrente como em água pa-

rada por 20 minutos foi suficiente para a remoção total do hi-

possulfito, 3ssim como a lavagem por 2 minutos, em solução de

carbonato de sódio, mais 5 minutos em água corrente, para os

filmes processados nas soluções Ray. 0 banho de ácido acêtico

«ostrou-se Ineficiente para todas as condições testadas. Resuj[

tados diferentes podem ser observados em relação ãs radiogra-

fias processadas no monobanho e lavadas pelos vários métodos.

Resíduos dos componentes da solução processadora sempre perma-

neceram e segundo EATON2*, quantidades Iguais a essa de hipos-

sulfito de sódio não permitiriam que as radiografias fossem a£

quivadas, elas serviriam apenas para uso diagnóstico Imediato,
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ji que se tornaria* sanenadas de aaarelo ou aarroa.

t importante ressaltar que, entre os constitu-

intes de soluções de aonobanho, estão presentes, alia de agen-

tes redutores fixadores, redutores reveladores que reagea da

•esaa foraa coa a solução de peraanganato de potássio utiliza-

da no teste. Os resultados obtidos, referentes às radiogra-

fias processadas na solução experiaental, representaa, assia,

* soaatõría das quantidades desses agentes, ea ailigraaa. E

possível que esses redutores tenhaa peraanecido nas radiogra-

fias, ea diferentes quantidades, ou ati aesao que todo o hipo±

sulfito tenha sido reaovido ea alguaas condições e os resulta-

dos refiram-se apenas a agentes reveladores. Essa suposição ba

seia-se no fato, por nós observado durante o experiaento, de

que os agentes reveladores tia aaior dificuldade de se dissol-

verem ea água do que o hipossulfito de sódio. Talvez ua aéto-

do de lavagem diferente do convencional, que i coaprovadaaente

satisfatório para as radiografias processadas ea dois banhos e

diferente também de outros métodos testados neste trabalho, p_u

desse ser eficiente na remoção completa dos redutores, no caso

de radiografias processadas no aonobanho. Sugere-se a realiza^

çío de novos experimentos, utilizando um banho bastante alcaij^

no, como o de carbonato de sódio empregado aqui, entretanto,

por um tempo mais longo.

Outro dado importante e que merece ser mencio-

nado é que radiografias processadas no monobanho, durante a fa_

st preliminar desse trabalho e que foram arquivadas por um ano,
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apôs Iavages final em água corrente por 20 Minutos, não «os-

tra» quaisquer sinais de deterioração da imagem, como pode ser

observado através da figura 8. Isso leva a supor que os resí-

duos que ficaram nas radiografias, provavelmente não eram de

hipossulfito de sódio e que resíduos de agentes reveladores

não causam danos perceptíveis ã imagem radiogrãfica.

Figura 8 : Radiografias processadas no monobanho e armazenadas
por um longo período.

Data do processamento : 11/08/84
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07. CONCLUSÕES

COM base nos resultados desta pesquisa, con-

cluímos que :

- o teapo de processaaento Ideal no aonobanho

i de 3 minutos, entretanto para o filae Agfa-Gevaert, a par-

tir de 1 ainuto, o resultado ê satisfatório;

- a qualidade radiografica obtida com o proce£

samento no aonobanho é geralmente inferior àquela obtida com

os procedimentos convencionais; qualidade semelhante pode ser

obtida dependendo do tipo de filae radiografico e do aparelho

de ralos X utilizado;

- a elevação da temperatura aumenta o grau de

veiamento, mas para as temperaturas de 30 e 25°C, os tempos de

processamento podem ser reduzidos, respectivamente, até 1 e 2

minutos para o filme Ektaspeed e ati 1/2 e 2 minutos para o

filme Agfa-Gevaert;

' - a radiografia processada no raonobanho é me_

nos atingida pelos efeitos da agitação que aquela processada

ta dois banhos quando o filme Ektaspeed i utilizado, o Inverso

ocorre em relação ã utilização do Agfa-Gevaert;

- os valores de pH e cor da solução experimen-

tal são originalmente mais altos do que os dos reveladores Ko-

dak e Ray; com a utilização, o pH diminui e a cor Intensifica-
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-se acentuadamente, o que parece ser uma característica inerein

te desse tipo de solução;

- os métodos de lavagem utilizados neste traba_

lho não são eficazes na remoção total dos resíduos do processa^

mento quando o monobanho i utilizado;

• •

- o monobanho i uma técnica de processamento

simplificada, viável e um campo imenso para pesquisas.
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08. RESUMO - SUMMARY

8.1. RtAumo

Este trabalho teve como finalidade analisar a

qualidade radiogrãfica resultante da utilização de uma fórmula

experimental de monobanho, para o processamento radiogrãfico,

em comparação com as soluções processadoras convencional (Ko-

dak) e rápida (Ray). Os fatores estudados, empregando dois tĵ

pos de f-times (Kodak EP-21 e Agfa-Gevaert D0S-1) foram: tempo,

temperatura e agitação através do método sensitometrico; hipos^

sulfito de sódio residual, utilizando um método espectrofotoinf

tricô; pH e cor. As radiografias obtidas no teste do tempo de

processamento foram analisadas por 20 profissionais e os resul^

tados da determinação do tempo ideal de processamento no mono-

banho, assim como das comparações deste com as soluções padrão,

para diferentes aparelhos de raios X, foram submetidos ã anãij.

se estatística. Os resultados obtidos levaram às seguintes

conclusões sobre o processamento no monobanho : o tempo ideal

í de 3 minutos; a qualidade radiogrãfica resultante é geralmeji

te Inferior, mas pode ser semelhante a dos procedimentos con-

vencionais, dependendo do filme e aparelho utilizados; ã tempe_

ratura de 25 e 30°C, o tempo de processamento pode ser reduzj,

do; a agitação de 10 segundos/minuto melhora consideravelmente

os resultados quando o filme Agfa-Cevaert é utilizado; o pH e

a cor sofrem alterações rapidamente com o uso, sem interferi-
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rem na atividade e, finalmente, os métodos de lavagem utiliza-

dos na pesquisa não são eficazes na renoção total dos resí-

duos do processamento.
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8.2. Su.mma.fiy

This task was conducted in order to compare

the radiographic image quality of two dental X-ray films (Ko-

dak's EP-21 and Agfa-Gevaert DOS-1) when processed in a normal

(Kodak) a rapid (Ray) and a experimental nonobath solutions.

These films, processed in those solutions had

their time of development, temperature and agitation performaji

ceschecked by sensitometry; pH and color by routine methods

and hipo rests by spectrophotometry. The radiographies were

also analysed by able professionals regarding the best deveio£

ment time.

The data so obtained allowed the conclusions

that the best development time for the monobath was 3 minutes

at 20°C but 25 or 30°C give also acceptable results at shorter

times. The agitation of 10 seconds every minute 1s an 1mpo£

tant factor concerning image quality. pH and.color do alter

rapidily but with little influence in the final result. We

found a certain amount of residual chemical compounds which we_

re not identified but that are not hipo components, and being

Important to note that they seem not act upon the emulsion at

least during one year after processing.
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10. APÊNDICE

Neste capitulo estão dispostos, em uma seqüên-

cia de 1 a 40, os gráficos correspondentes às curvas caracte-

rísticas confeccionadas nos testes de tempo (1 a 16), tempera-

tura (17 a 30) e agitação (31 a 40) para os dois tipos de fil-

mes utilizados.

Em cada grafico são apresentados os traçados

que determinaram as propriedades sensitometricas (contraste,

sensibilidade e latitude), assim como os valores resultantes.

Os valores observados para a latitude correspondem ãs exposi-

ções limite dessa faixa. São apresentadas também as densida-

des Ópticas dos filmes utilizados na confecção da curva, sendo

o filme 0 não exposto e os filmes 1, 2, 3 e 4 expostos com 1,

10, 60 e 300 impulsos, respectivamente.
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Grifico 1 Curva característica Io filme Ektaspeed
processado no aonobanho, i temperatura
de 20°C, durante 1/2 minuto.

Grafico 2 : Curva característica do filme Ektaspeed
processado no monobanho» i temperatura
de 20°C, durante 1 minuto.
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Crifico 3 Curva característica do f1l»e Ektaspecd
processado no «onobanho, i temperatura
de 20°C, durante 2 minutos .

Grifico 4 : Curva característica do filme Ektaspeed
processado no monobanho, i temperatura
de 20°C, durante 3 minutos.
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Grafico 5 Curva característica do filme Ektaspeed
processado no «onobanho» i temperatura
de 20°C, durante 4 Minutos.
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6rif1co 6 : Curva característica do filme Ektaspeed
processado no «onobanho, i temperatura
de 20°C, durante 5 minutos.
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Crífico 7 : Curva característica do fiiM Ektaspttd
processado nas soluções Kodak (20°C / 5
•Inutos) .

6rifUo 8 : Curva caracttristica do flint Ektaipttd
proctssado nas soluçSts Ray (20°C/2 wj.
nutos).
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Gráfico 9 Curva característica do f11*« Agf«-Gt-
vaert processado no monobanho, i tempe
ratura de 20°C, durante 1/2 minuto.
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Grifico 10 Curva característica do filme Agfa-fi£
vaert processado no monobanho» i tem-
peratura de 20°C, durante 1 minuto .
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6rif1co Curva característica do "Ume Agfa-Ge»
vaert processado no «onobanho, I temp£
ratura de 20°C, durante 2 minutos .

Grifico 12 : Curva característica do filme Agfa«Ge-
vaert processado «o nonobanho, i tempo
ratura de 20°C, durante 3 minutos*
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Grifico 13 : Curva característica do fiine Agfa-Ge-
vaert processado no aonobanho, I tenpe_
ratura de 20°C, durante 4 minutos.

Grifico 14 : Curva característica do filme Agfa-Ge-
vaert processado no monobanho, 3 tempe
ratura de 20°C, durante S minutos.
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Grifico IS : Curva característica do film Agfa-Gt-
vaert processado nas soluções Kodak
(20°C/5 «Inutos).

Grifico 16 : Curva característica do filme Agfa-Ge-
vaert processado nas soluções Ray (20°
C/2 minutos).
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«rifico 17 : Curve cav-acttristica do f11«t Ektisptad
proctssado no «onobanho» i ttnperatura
dt 25°C, durantt 1 Minuto.
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firSfico 18 : Curva caraettrTitica do fn*' Ektaspatd
proctssado no «onobanho, i ttnptratura
dt 25°C, durantt 2 iinutoi .
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Crifico 19 Curva característica do film* Ektaspetd
processado no Monobanho, a temperatura
de 25°C, durante 3 Minutos.

Grifico 20 : Curva característica do flint Ektaspeed
processado no Monobanho, i temperatura
de 30°C, durante 1/2 Minuto.
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«rifico 21 Curva característica do fiiae Ektaspeed
processado no Monobanho, ã temperatura
de 30°C, durante 1 ninuto.

Grafico 22 : Curva característica do filme Ektaspeed
processado no monobanho, ã temperatura
de 30°C, durante 2 minutos.
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firifico 23 : Curva caracttrTstica do flint Ektaspttd
proctssado no «onobanho, I temptratura
dt 30°C, durante 3 minutos.
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Grifico 24 : Curva caracttrTstica do filme Agfa-fit-
vatrt proctstado no monobanho, i ttmpe
ratura de 25°C, durante 1 minuto •
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firifico 2S : Curva característica do fiine Agfa-Gt-
vaert processado no «onobanho, i tenp£
ratura de 25°C, durante 2 Minutos.
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Qrífico 26 : Curva característica do fiifte Agf«-Ct-
vaert processado no nonobanho, i tenpe
ratura de 25°C, durante 3 Minutos.
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6rif1co 27 : Curva característica do fiine Agfa-Ge-
vaert processado no Monobanho, i tenp£
ratura de 30°C, durante 1/2 minuto.
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Gráfico 28 : Curva característica do filme Agfa-Ge-
vaert processado no monobanho, 5 tempe
ratura de 30°C, durante 1 minuto.
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firifico 29 Curva característica do filme Agfa-6e-
vaert processado no Monobanho, a te«pe_
ratura de 30°C, durante 2 minutos.

6ríf1co 30 : Curva característica do filme Agfa-Ge-
vaert processado no monobanho, i tempe
ratura de 30°C, durante 3 minutos.
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Grifico 31 : Curva característica do f1lM Ektaspted
proctssado no nonobanho (20°C/3n1n)(seM
agitação.

Grafico 32 : Curva caracttrTstica do filine Ektaspttd
processado no monobanho (20oC/3m1n)(co«
agitação dt 15s/m1n .
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Gráfico 33 : Curva característica do f11«e Ektaspeed
processado no nonobanho (20°C/3n1n),coM
agitação de 30s/»1n.

6rif1co 34 Curva característica do filme Ektaspeed
processado nas soluções Kodak (20°C / 5
n1n),sem agitação .
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6rif1co 35 : Curvi c»r*cttrTst1c* do fiiMt Ektaspttd
proctssado nas soluçõts R*y (20°C/2«1n),

«g1t«c«o.

6rif1co 36 : Curva e«r«cttrT«t1c« do flint Agfa-Gt-
vatrt procatsado no nonobanho (20°C/3
Min)vitm agitação.
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Crifico 37 Curva caracttristica do f11*e Agfa-G«-
vaert processado no nonobanho (20°C/3
nin), con agitação de 15s/n1n.
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Grifico 38 : Curv* c«racttrTit1c« do films Agf«-6t-
vaert proctssado no nonobanho (20°C/3
nin), com agitação de 30s/n1n.
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firifico 39 : Curva caracterfstica do filno Agfa-6e-
vaert processado nas soluções Kodak
(20°C/S n1n)»se» agitação.
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firifico 40 : Curva caracterTstica do ft ine Agfa-Ce-
vaert processado nas soluções Ray (20°
C/2 min)» sen agitaçã».
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