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PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE EM RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA
2

3
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ALEJANDRO YACOVENC0 1 ,S.H. LIRA , lC. BORGES , H.C. MOTA

RESUMO - Com o objetivo de elaborar uma metodologia que maXUllizasse a
probabilidade de obter imagens de boa qualidade, elevando-se o nível de desempenho do
Serviço de Radiologia do Hospital Central da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, foram fixadas como metas deste trabalho melhorar o atendimento ao paciente,
melhorar a qualificação dos técnícos, criar um ambiente de trabalho baseado em
responsabilidade compartilhada e participação solidária, obter e manter altos padrões de
qualidade em cada etapa do processo radiográfico, melhorar a qualidade de imagem,
otimizar a dose por exame e, também, reduzir os custos. O procedimento empregado na
detecção de falhas do sistema baseou-se em uma análise dos filmes perdidos, procurando
identificar se a causa se devia a aparelho, filme, paciente ou revelação. Dentre os
resultados obtidos, ressalta-se uma queda de 70% na taxa de rejeição de filmes.
Verificou-se, também, uma redução dos custos em tomo de 75%. Na avaliação das
imagens obtidas, antes e após a aplicação do programa, visualizou-se - num elevado
percentual de radiografias obtidas após a implantação das novas técnicas - a totalidade
dos critérios estabelecidos, demonstrando uma efetiva melhoria na qualidade das
imagens. Comprovou-se que, com um trabalho sério e persistente, pode-se proporcionar
aos pacientes serviços e produtos que atendam às suas expectativas, mesmo num hospital
público. Portanto, tais programas devem contar com o apoio das autoridades
competentes, não apenas pelos aspectos econômicos e técnicos, mas, sobretudo, sociais.
Palavras-chave: garantia de qualidade, radiologia diagnóstica, qualidade das imagens

INTRODUÇÃO
Diante do grande e crescente número de equipamentos de raios-X utilizados em radiologia
diagnóstica, vários trabalhos têm destacado a importância do controle de qualidade, visando sempre
proteger o homem da ação das radiações ionizantes (Hendee et alii, 1977; Motz e Danos, 1978;
ICRP, 1982a e 1982b). Em dezembro de 1980, a Organização Mundial da Saúde (OMS) constituiu
um grupo de profissionais com larga experiência em radiologia médica, para dar início a um
programa de inspeções e controle de qualidade (OPS, 1984).
Essa iniciativa, conjugada a outras de cunho semelhante (BIR, 1988), propiciou a realização,
em setembro de 1988, de uma reunião internacional de trabalho sobre a "Otimização da Qualidade
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das Imagens e da Exposição dos Pacientes em Radiologia Diagnóstica". Nesta reumao, ficou
claramente demonstrada a necessidade de formular as exigências básicas relativas à qualidade das
imagens, à dose para o paciente e aos fatores ràdiográficos associados, necessários para se obter um
nível aceitável de desempenho radiológico. Diante disso, o Grupo de Estudos do Programa Relativo
à Proteção Radiológica da Comissão da Comunidade Européia, elaborou uma proposição, na qual
fornecia orientações relativas a esses três fatores, no que diz respeito a certos exames radiológicos
de uso corrente, dando início a um programa europeu de garantia de qualidade (CEC, 1993).
No Brasil, os esforços que vinham sendo realizados nesse sentido, a partir de 1990, se
tomaram mais concretos e passaram a ser mais difundidos (Dimenstein et alii, 1994) Assim, ao
tomar conhecimento desses esforços, o diretor do Hospital Central da Policia Militar (HCPM) do
Estado do Rio de Janeiro e o chefe do Serviço de Radiologia (SR) do mesmo resolveram procurar o
Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) e colocar o problema acerca do baixo desempenho
radiológico e das crescentes taxas de rejeição.
Na conjugação e convergência de interesses e necessidades, o IRD ofereceu apoio institucional
ao autor para elaborar um Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) a ser implantado naquela
instituição, com base na proposição da Comissão da Comunidade Européia.

o primeiro passo na implantação do PGQ foi o estabelecimento de um objetivo, sendo este a
elaboração de uma metodologia que maximizasse a probabilidade de se obter imagens de boa
qualidade, permitindo atingir-se um elevado nível de desempenho do SR.
Para alcançar esse objetivo foram fixadas metas administrativas, tais como melhorar o
atendimento ao paciente, melhorar a qualificação dos profissionais e criar um ambiente de trabalho
baseado em responsabilidade compartilhada e participação solidária; e metas de inspeção aliadas a
novas técnicas radiográficas, tais como obter e manter altos padrões de qualidade em cada etapa do
processo radiográfico. Tudo isto visando melhorar a qualidade de imagem, otimizar a dose por
exame e reduzir os custos.

METODOLOGIA
Filosofia do programa
Tendo estabelecido o objetivo e fixado as metas, surgia o problema de determinar o modo mais
adequado de implantar-se o PGQ. Obviamente, não se podia mudar tudo repentinamente, nem
impor-se uma mudança a contragosto, sob o risco de desorganizar o trabalho que vinha sendo
realizado. Adicionalmente, devia-se considerar que, de uma maneira geral, toda mudança implica,
num primeiro momento, em resistência, já que o desconhecido representa uma ameaça. No entanto,
toda implantação tem um custo, como por exemplo a necessidade de paralizar serviços para treinar
funcionários e testar diferentes ferramentas de trabalho. Mas a paralização da atividade do SR
representava custo excessivo para a instituição e, portanto, havia a necessidade de que a
metodologia fosse dinâmica e permitisse a continuidade do serviço (Yacovenco, 1995).
A questão inicial era estabelecer o que fazer primeiro. Como estabelecer o ritmo de introdução
das idéias? Considerando que a execução de uma ajudasse na implementação de outra deixou-se que
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a análise preliminar da situação guiasse a escolha do ponto de partida e também a velocidade das
mudanças. Desta forma, diferentes partes da organização foram trabalhadas com diversas
intensidades em diferentes idéias. O primeiro passo na implantação do PGQ foi a obtenção do
diagnóstico de qualidade, o que permitiu localizar os pontos mais críticos do processo, traçando-se
através desses resultados uma espécie de guia ou plano diretor (Yacovenco, 1995).
Assim, diante da necessidade de abordar todas as etapas do processo radiográfico e tendo
presente que o PGQ não pode se limitar ao controle do processo e obtenção da radiografia final, mas
deve visar, também, a satisfação do paciente, sob o ponto de vista clínico, onde o primeiro aspecto a
ser levado em conta é o atendimento, foi elaborada uma metodologia com metas administrativas e
técnicas. Em termos administrativos, incluiu-se: estabelecimento das condições para implantação do.
PGQ; motivação e adoção de uma filosofia de trabalho visando mudanças nos valores e atitudes;
elaboração e introdução dos formulários de controle do fluxo e das causas de perda de filmes. Nas
metas de ordem técnica: estabelecimento dos procedimentos de análise das radiografias perdidas, de
inspeção e da administração de qualidade; coleta dos dados referentes a técnica radiográfica,
dimensões do paciente, dose na superfície de entrada e qualidade de imagem; e curso de
aperfeiçoamento. Finalmente, considerou-se a análise das imagens obtidas antes e após a aplicação
do PGQ, o estabelecimento das vantagens econômicas do PGQ em radiologia diagnóstica
convencional e a adoção dos mecanismos corretivos ao longo de cada etapa do programa.
Curso de aperfeiçoamento

Para se promover a atualização do conhecimento dos profissionais de um SR, o treinamento é
de especial importância devido à rápida evolução da tecnologia radiológica e à menor disponibilidade
de oportunidades que esses profissionais, em geral, possuem para realizar cursos ou atividades
educativas após a obtenção do seu diploma. Logo, é fundamental a atualização em proteção
radiológica e técnicas radiográficas. O curso oferecido pelo programa foi elaborado depois da
identificação das necessidades de forma a tomar o currículo realista e especifico às tarefas a serem
executadas e visando, também, a formação de uma equipe qualificada (Yacovenco, 1995).
Critérios de imagem

Uma questão que sempre vem à tona quando se trata de um PGQ é a relação "qualidade de
imagem - subjetividade de interpretação", ou seja, até que ponto uma radiografia pode ser
considerada ruim?
A subjetividade de interpretação pode ser contornada ao fazer com que cada radiografia seja
analisada por um grupo significativo de profissionais, já que, sempre existirá um nível de
normalidade estatística ou tendência, inferindo-se que radiografias qualitativamente pobres tendem
ao fracasso de interpretação quando analisadas por um grupo significativo de profissionais. Mas esse
procedimento toma-se inviável quando se tem um grande número de radiografias para serem
analisadas (Vucich, 1979; Yacovenco, 1995).
Por outro lado, como a qualidade dos exames de raios-X é determinada por uma adequada
apresentação dos elementos com significância diagnóstica nos filmes radiográficos, a meta dos
exames, portanto, é proporcionar uma reprodução bem definida de detalhes e estruturas, os quais,
com base na experiência médica, tem sido escolhidos como determinantes no diagnóstico de um
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órgão ou área do corpo. Seguindo essa linha de raciocínio e tomando por base os critérios
elaborados pelo CEC foram elaborados critérios de qualidade das imagens específicos para cada uma
das projeções normalizadas.

RESULTADOS
Redução da taxa de rejeíção
A taxa de rejeição de radiografias obtida por um SR é uma indicação da constância com a qual
a qualidade de imagem aprovada é obtida e portanto relatada com eficiência. O primeiro passo na
implantação do PGQ no SR do HCPM deu-se pelo controle dessa taxa de rejeição ao longo da
implantação do programa. Como mostrado na Figura 1, esta taxa sofreu reduções sucessivas, que
podem ser analisadas por etapas.
Na primeira etapa, de janeiro a março de 1993, iniciou-se o estabelecimento das condições
para implantação do PGQ, promovendo-se medidas administrativas que conduzissem a motivação e
adesão dos funcionários e implantando-se os formulários de controle de fluxo e relação dos erros.
Com isso, conseguiu-se não só deter o crescimento da taxa de rejeição mas, já em abril de 1993,
registrar-se a primeira queda significativa desse índice. Isso veio a comprovar que a resistência inicial
à aplicação de um programa abrangente fora superada e os que objetivos vinham sendo
compreendidos e aceitos.
Na segunda etapa, abril a agosto de 1993, tendo-se conseguido estabelecer os mecanismos de
coleta e controle do fluxo de filmes, iniciou-se a implantação dos testes de rotina. Procurou-se
conscientizar os técnicos de que os pacientes eram a razão de existência do SR e atendê-los da,
melhor maneira possível deveria ser prioridade permanente. Ainda nessa etapa, houve a coleta dos
exames básicos, registrando-se a técnica utilizada, as dimensões do paciente, o aparelho utilizado e a
dose absorvida na entrada da superficie da pele.
Na terceira etapa, agosto a outubro de 1993, contou-se com a visita de um especialista da
CEC, cuja contribuição foi de suma importância tanto para melhoria dos critérios de qualidade da
imagem quanto para sua correta avaliação, resultando em críticas pertinentes sobre as radiografias.
Ainda nessa etapa implantou-se a câmara clara, o que explica a interrupção da queda que vinha
ocorrendo nos índices de rejeição, porém proporcionando um ganho na qualidade de imagem das
radiografias aceitas.
Na quarta etapa, outubro de 1993 a março de 1994, houve a realização do curso de
aperfeiçoamento, aquisição de uma nova processadora e construção de uma câmara de revelação. O
aumento da taxa de rejeição de filmes no mês de dezembro de 1993 deu-se, principalmente, à
ausência simultânea ao serviço de vários profissionais, em período de férias.
Na quinta e última etapa, abril e maio de 1994, foram feitos novos levantamentos dos exames e
uma avaliação da qualidade de imagem resultante. Como conseqüência do treinamento realizado e da
adoção das novas técnicas radiográficas, foram atingidas taxas de rejeição abaixo de 5% e, o mais
importante, com aumento na qualidade de imagem.
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Figura I - Redução da taxa de rejeição de radiografias no período de JAN/93 a MAI/94.

Causas de rejeição
As vantagens de um PGQ dependem muito da correta interpretação das causas que levam à
repetição do exame. Para identificação destas causas, adotou-se a técnica de anàlise das explorações
repetidas, que pode ser descrita como uma avaliação crítica das radiografias que são produzidas pelo
SR durante a atividade de produção da imagem, mas que, entretanto, não contribuem no processo de
diagnóstico. Consequentemente, constituem material vazio, que incrementa o custo do SR, a dose
para o paciente e a equipe, mas não contribui em nada para a qualidade do serviço prestado.
Pela anàlise dessas explorações foi possível prover informação, contribuindo para ídentificar as
àreas que requeriam atenção ou que tinham problemas e introduzir as medidas corretivas. Visando
agilizar o processo de identificação das falhas e da introdução da ação corretiva, foram novamente
adotadas técnicas de controle e procedimentos de administração da qualidade.
A anàlise dos filmes perdidos permitiu, também, avaliar o efeito da ação corretiva, além de ser
utilizada para monitorar o efeito da introdução de um novo filme, equipamento ou técnica. Essa
anàlise proporcionou uma larga faixa de informações sobre a eficiência da atividade de produção da
imagem do SR e mostrou quando uma àrea de SR servida por um processo particular do filme tinha
uma elevada taxa de rejeição. Identificando-se, primeiro, como mostrado na Figura 2, se a causa da
rejeição era o aparelho, o filme, o paciente ou a revelação. Aprofundando-se os estudos dentro de
cada grupo e realizando-se um estudo mais detalhado das causas de erro, verificou-se que dentro do
grupo aparelho, como mostrado na Figura 3, sub-exposição, super-exposição e programação se
constituíram nas principais causas de erro. Embora a escolha desses parâmetros seja responsabilidade
do técnico, quando um aparelho apresenta uma variação no seu rendimento de mais de 50%, o
técnico não pode ser responsabilizado.

o estudo do grupo paciente, como mostrado na Figura 4, mostrou que 40% dos erros eram
devidos a posicionamento inadequado do paciente e 20% devidos a movimentação durante a
exposição. Pode-se verificar que muitos deles ocorriam com pacientes procedentes de ambulatório
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Figura 2 - Causas de perda de filmes no HCPM, no periodo de ABRJ93 a MAl/94.

que, devido às suas lesões, nem sempre tinham condições de se acomodarem na posição adequada
para a realização do exame; outros, com crianças, que usualmente se movem durante o exame,
mesmo tendo alguém a segurá-las; e claro, outros, por falha do técnico. Como as técnicas praticadas
exigiam alto tempo de exposição, favoreciam a incidência destes tipos de erro.
As principais causas de erro do grupo filme, como mostrado na Figura 5, eram posicionamento
inadequado e filme não exposto. O posicionamento inadequado devia-se à falta de cuidado do
técnico da câmara de revelação ao carregar o chassis. A incidência deste erro era facilitada pelo fato
dos chassis serem procedentes de um fabricante e as telas de outro. Mesmo sendo de tamanhos
próximos, os chassis não eram exatamente iguais, o que, aliado à desgastes e à falta de cuidado na
hora de se carregá-los, resultava no posicionamento inadequado. O filme não exposto resultava de
erro no aparelho, que embora acusasse o disparo no indicador luminoso, não o efetuava.
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Figura 3 - Detalhamento das causas de perda de radiografias devido ao aparelho
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Figura 4 - Detalhamento das causas de perda de radiografias devido ao paciente

Finalmente, o estudo do grupo revelação, como mostrado na Figura 6, identificou a
processadora automática como a principal causa de erros.
Redução dos custos
Para a confecção de uma figura que retratasse a evolução dos custos com os filmes perdidos,
2
como mostrado na Figura 7, foi calculado o custo médio do m de radiografia produzida no SR e as
2
despesas diretas e indiretas ocorridas no período. Calculou-se também a área média, em m , de filme
radiográfico utilizado. Dividindo-se o custo médio pela área média de filme utilizado, obteve-se o
2
custo médio do m de radiografia produzida.
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Figura 5 - Detalhamento das causas de perda de radiografias devido ao filme
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Figura 6 - Detalhamento das causas de perda de radiografias devido à revelação

Otimização da dose

A dose absorvida no tecido, para um dado exame, depende, principalmente, dos fatores
técnicos empregados na radiografia, das características do equipamento, do feixe de raios-X, do
número de exposições e do tempo de exposição.
A obtenção de imagens radiográficas de boa qualidade em um exame, necessárias para um
diagnóstico correto, acarretam um compromisso entre a técnica radiográfica ideal e a otimização da
dose de radiação recebida pelo paciente.
Existe um limite abaixo do qual a radiação incidente no sistema de recepção de imagem não
contém suficiente infonnação para que o diagnóstico seja útil. A Comissão da Comunidade Européia
US$1000
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Figura 7 - Redução do custo total de times perdidos no período de JAN/93 a MAI/94.
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Figura 8 - Comparação da dose absorvida na entrada da superficie da pele, antes e depois da
aplicação do PGQ, com a dose de referência da CEC.

(CEC) estipulou valores de referência da dose para alguns exames rotineiros. Com o objetivo de se
comparar as doses que vinham sendo praticadas no SR com as fornecidas pela CEC, foram efetuadas
medições da dose absorvida na entrada da superficie da pele.
Fazendo-se uma comparação entre as doses obtidas antes e após a aplicação dos critérios de
qualidade, como mostrado na Figura 8, nota-se uma significativa redução da dose em todos os
exames. Dentre os fatores que contribuíram para essa redução, está a utilização de um campo de
radiação de menores dimensões e do tipo de técnica radiográfica adotada.
Como mostrado na Figura 9, são apresentadas uma comparação entre as doses obtidas antes
e após a aplicação dos critérios de qualidade com as doses de referência dadas pela CEC.
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Figura 9 - Comparação da dose absorvida na entrada da superficie da pele, antes e depois da
aplicação do PGQ, com a dose de referência da CEC
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TODOS

Número de Critérios não visualizados

Figura 10 - Visualização dos critérios de imagem pelos radiologistas do HCPM, no exame
de Tórax AP, antes e depois do PGQ,.

Melhoria da imagem radiográfica
Em estudo comparativo entre as imagens obtidas antes e após a aplicação do PGQ, as
radiografias foram observadas, por radiologistas do próprio HCPM, atuando como juizes, atestando
e quantificando a visualização de detalhes anatômicos de interesse, conforme os critérios de imagem
elaborados. A titulo de exemplo, o resultado dessa avaliação no exame de Tórax AP é apresentado
nas Figuras 10 e 11.
De uma maneira geral, os resultados obtidos revelaram que era grande o número de critérios
não visualizados nas radiografias obtidas antes da aplicação do PGQ. Isso devia-se, além de
imprecisão no posicionamento do paciente, a uma técnica radiográfica incorreta. As pequenas
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Figura 11 - Avaliação do grau de enegrecimento nas radiografias de Tórax AP.
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distâncias foco-filme, kV baixa e mAs alta provocavam deficiência do contraste, ausência de tons
claros e médios na região de interesse, detalhes fracamente expressos, sem nitidez, imagens de baixa
densidade e magníficação excessiva do objeto. Para cada uma das projeções, também foi feita uma
avaliação do grau de enegrecimento do filme.

CONCLUSÕES
Foram apresentadas, neste trabalho, as etapas básicas que constituíram a implantação de um
PGQ no SR do HCPM. Pretende-se que adesões a estas linhas de orientação contribuam para a
uniformização da qualidade de imagem a nível nacional, através da utilização de técnicas
radiográficas que também evitem doses desnecessárias para pacientes e equipes técnicas.
Cabe ressaltar que, durante o periodo de implantação do PGQ, procurou-se sempre exercer
uma liderança, que visava a motivação dos profissionais através da inclusão de métodos efetivos de
conscientização, orientação e capacitação. Para a solução dos problemas, foram estimuladas novas
idéias e aproveitada a criatividade, resultando numa relação positiva entre. o grau de participação e
os sentimentos de satisfação, responsabilidade e comprometimento. Com isto, a análise das causas de
rejeição de filmes, além de permitir uma avaliação dos problemas que levavam a uma qualidade de
imagem pobre, também serviu como ferramenta para o aprimoramento do desempenho dos técnicos
e como base de um conjunto de linhas de orientação para otimizações da qualidade de imagem e da
dose para o paciente.
Os cursos ministrados atingiram plenamente seus objetivos; motivando o pessoal e
contribuindo de forma decisiva para melhoria da imagem e reduções da dose, da taxa de rejeição e
dos custos. Também serviram para induzir os profissionais a apreciar as mudanças, tanto quanto as
rejeitavam no passado, semeando a conscientização da necessidade de treinamento, aperfeiçoamento
e mudanças constantes. Cabe notar que a implantação de um PGQ é um processo essencialmente
educacional para todas as pessoas do SR. É como se todos os profissionais estivessem fazendo um
curso superior. Leva tempo. Não existem atalhos.
O estabelecimento dos critérios de qualidade, além de proporcionar uniformização na avaliação
das radiografias, também impeliu os médicos radiologistas a uma avaliação mais completa e
detalhista da imagem final.
Foi constatada uma significativa redução da dose em todos os exames avaliados, chegando-se
a 80% nos exames de tórax e variando entre 30 e 60% nos outros exames. A causa principal dessa
redução foi a técnica radiográfica utilizada. Já a redução da exposição dos pacientes deu-se em
função da diminuição da taxa de repetições, da colimação adequada e da qualidade de feixe
apropriada.
A redução da taxa de rejeição - dos 14% iniciais para niveis inferiores a 5% - foi conseqüência
do acerto na detecção de falhas dos equipamentos e acessórios, da adoção efetiva de medidas
corretivas, assim como de uma melhor qualificação da equipe técnica. A redução dos custos deu-se
pela racionalização dos processos, diminuição do desperdício de filmes e eliminação do trabalho
repetido.
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Pelo exposto, pode-se concluir que o PGQ apresentado é pleno,· uma vez que abrangeu todo o
processo que leva ao diagnóstico ·final. É preventivo, já que o. controle dos processos envolvidos
permitiu tomar-se medidas corretivas, evitando-se perdas. É apropriativo, já que foi assumido, de
forma responsável, por todas as pessoas do SR. É permanente, uma vez que se incorporou ao
comportamento individual. É progressivo, já que requer o contínuo aperfeiçoamento da maneira de
se fazerem as coisas no SR. Estas características qualificam-no como edequado para implantação em
outros hospitais.
Como comentário final deve-se dizer que foram feitas muitas coisas certas e também
cometidos erros. Mas, acima de tudo, houve persistência. Se bons resultados foram alcançados, estes
são, infalivelmente, devidos ao trabalho árduo.
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ABSTRACT- Aiming to e1aborate a methodology to optimize the performance of the
Radiology Service of the Military Police Hospital, in Rio de Janeiro, some goals were
established: improvement of the attendance to patients; improvement of the qualification
of technicians; achievement and maintenance of high degrees of quality in each step of
the radiological process; improvement of the image quality; optimization of dose per
examination and cost reduction. The procedure used to detect faults in the radiological
process was the analysis of causes of film losses. Results show a 70% reduction in the
film rejeetion rate. 74% of total identified faults were due to equipment, 11% to films,
10% to patients and 5% to developing. The reduction in the cost of developed film
reached 75%. A training course given to the statf of the radiological service fully reached
its goals, contributing, with the statf motivation, mostly to the success of the programo
This success indicates that, with a serious and persistent work, it is possible to otfer to
patients services within their expectatives, even at a public hospital. Such programs
should be supported by health authorities, not only due to their technical and economic
needs but, mostly, due to their social implications.
Key-words: quality assurance, diagnostic radiology, good quality images
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