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RESUMO 

Neste trabalho avaliamos a qualidade dos dispositivos de exibição - monitores e 

negatóscopios - de imagens médicas radiológicas, bem como as condições de 

iluminação das salas de laudo de um grupo de sete Hospitais - Escola da Região 

Nordeste do Brasil, distribuídos pelas capitais nordestinas de cinco estados. Os 

dados demonstram sérios problemas nas condições de exibição e visualização 

destas instituições hospitalares. A avaliação destes itens reflete diretamente no 

fornecimento de um diagnóstico médico correto. Os parâmetros avaliados nos 

monitores digitais, propostos pela Associação Americana de Físicos em Medicina 

foram os de distorção geométrica, reflexão, luminância, uniformidade de luminância, 

resolução, ruído e velamento. Os negatóscopios e as salas de laudo foram avaliados 

seguindo as recomendações do Protocolo Espanhol de Controle de Qualidade de 

2002, do Colégio Americano de Radiologia e do Ministério da Saúde (ANVISA). Foi 

investigada a luminância dos negatoscópios de radiologia geral e de mamografia, 

que devem apresentar limites aceitáveis de funcionamento, bem como a iluminância 

das salas de laudo que podem interferir no resultado final do laudo. Verificamos 

neste trabalho que uma parte considerável dos dispositivos analisados estão em 

desacordo com os protocolos de controle de qualidade, demonstrando assim, um 

grave problema de saúde pública na região nordeste. 

PALAVRAS – CHAVE: Controle de qualidade. Testes da AAPM. Negatoscópios. 

Salas de laudo. Monitores digitais. 

 

 

 



QUALITY ASSESSMENT OF DISPLAY DEVICES AND ROOMS 

REPORT IN RADIODIAGNOSIS SERVICES FROM HOSPITALS 

SCHOOL OF NORTHEAST REGION OF BRAZIL 

 

 

ABSTRACT 

In this work we evaluate the quality of display devices - monitors and negatoscopes - 

radiological medical images, as well as the lighting of the rooms report of a group of 

seven hospitals - School of Northeastern Brazil, distributed by Northeastern capitals 

of five states . The data shows serious problems in terms of display and visualization 

of these hospitals. The valuation of these items reflects directly in providing a correct 

medical diagnosis. Parameters evaluated in digital displays, proposed by the 

American Association of Physicists in Medicine were the geometric distortion, 

reflection, luminance, luminance uniformity, resolution, noise and glare. The 

negatoscopes  were evaluated following the recommendations of   Spanish Protocol 

of  Quality Control of the 2002, the American College of Radiology and the Ministry of 

Health (ANVISA). We investigated the luminance of negatoscopes from general 

radiology and mammography, which must present acceptable limits of operation as 

well as the illuminance of rooms report that may interfere with the outcome of the 

report. We note here that a considerable part of the devices analyzed are at odds 

with protocololos quality control, thus demonstrating a serious public health problems 

in the northeast. 

KEY - WORDS: Quality control. Testing of AAPM. Negatoscopes. Rooms report. 

Digital monitors. 
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1 – INTRODUÇÃO 

  Scaff (apud MEREDITH e MASSEY, 1979, p. 247) afirma que  

o objetivo da radiologia diagnóstica é a produção de imagens na forma de 

sombras de vários tamanhos, formas e graus de enegrecimento, de tal forma 

que ao examiná-la o médico pode verificar quais as estruturas anatômicas do 

paciente, responsáveis por cada sombra e a existência de qualquer 

anormalidade. 

 A imagem radiológica é produzida pela interação de radiações ionizantes, 

principalmente raios X, com os tecidos do corpo. O diagnóstico por imagem pode ser 

caracterizado por três componentes principais: o sistema de aquisição, o de 

processamento e o de exibição das imagens. As imagens obtidas por esse conjunto 

só terão qualidade adequada ao diagnóstico se tais componentes apresentarem 

desempenho acurado. Assim, mesmo que o sistema de aquisição e de 

processamento sejam aferidos continuamente por meio de um programa de controle 

de qualidade, caso a qualidade do sistema de imagem não seja adequada, haverá 

riscos de se induzir diagnósticos pouco fieis ao objeto da imagem. Ou seja, a 

qualidade de exibição tem uma influência direta sobre a eficácia global de uma 

prática de diagnóstico por imagem. 

As imagens digitais apresentam uma série de vantagens em comparação com 

as apresentadas em filme radiográfico, entre elas, a possibilidade de manipulação 

da imagem e de sua visualização em diferentes equipamentos. No entanto, 

dependendo da tecnologia, o material eletrônico também apresenta desvantagens 

em termos de qualidade, incluindo intervalo de luminescência limitado, imagens de 

baixa resolução, alta reflexão e penumbra. Além disso, a nitidez apresentada pelo 

monitor eletrônico pode se degradar ao longo do tempo. Assim, é extremamente 

importante garantir que a utilização desses dispositivos não comprometa a qualidade 

do diagnóstico. 

 Na literatura há diversos trabalhos com interesse na investigação dos 

dispositivos de exibição. Por exemplo, Fajardo e col. (1988) estudaram a capacidade 

de médicos radiologistas na visualização de pneumotórax em dispositivos de 

exibição digitais e convencionais. No referido estudo foram investigadas 50 
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radiografias e, como resultado, metade dos especialistas não percebeu diferenças 

entre as técnicas e os demais especialistas na época, considerou o método 

convencional mais eficiente.  

 Sanada e col. (1991) realizaram um dos primeiros trabalhos sobre controle de 

qualidade da imagem médica comparando a relação entre a imagem 

computadorizada e o sistema tela – filme. Em 1996, Krupinski e Lund estudaram o 

tempo de interpretação e avaliação de radiografias ósseas utilizando como 

dispositivos de exibição os monitores e os filmes radiográficos. A quantidade e o tipo 

de informação que é processada durante a pesquisa é diferente quando imagens 

são visualizadas num monitor e na película. O tempo de visualização geral foi maior 

para as imagens exibidas em um monitor. 

Uma imagem aceitável para fins diagnóstico requer parâmetros adequados de 

contraste e resolução espacial e elevada relação sinal/ruído. O contraste refere-se à 

diferença percentual entre a densidade ótica ou brilho entre duas regiões de uma 

imagem. Já a resolução espacial é definida como a habilidade em se distinguir 

pequenos objetos em alto contraste e é limitada pelo tamanho mínimo do pixel. 

Segundo Furquim e Costa (2009), a resolução não é melhorada com o aumento da 

radiação no detector, onde segundo os autores, de acordo com o teorema de 

Nyquist, a máxima resolução alcançável de um pixel A é A/2. 

Em relação aos trabalhos sobre estudo da qualidade da imagem em 

radiodiagnóstico, muitos tratam de investigações relacionadas aos parâmetros de 

feixes de radiação e a imagem obtida. Huda e col. (2000), por exemplo, investigaram 

como a variação da tensão de pico e o produto corrente-tempo afetam a fluência 

energética e o contraste da imagem resultante de tomografia computadorizada. 

Esses autores confirmaram que o conhecimento adequado do peso de cada 

paciente possibilita uma melhor escolha dos parâmetros para o exame radiográfico, 

o que resulta em uma relação qualidade da imagem e dose de radiação absorvida 

de melhor custo benefício. Assim, os autores chamaram a atenção para a 

importância da escolha da técnica radiológica, definindo-se critérios de qualidade 

protocolados, o que resultaria em um benefício para o diagnóstico.  
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Mesmo com o passar dos anos, o interesse na análise entre técnica 

radiográfica, qualidade da imagem e dose ainda é tema de estudos como o de 

Shuman e col. (2008), que avaliaram angiografias coronarianas realizadas por meio 

de duas técnicas: a eletrocardiografia prospectiva e a retrospectiva.  Os autores 

observaram que com alguns cuidados é possível se obter imagens com qualidade 

diagnóstica equivalente pelas duas técnicas, e ainda com baixa dose de radiação.  

Já em 2009, Isidor e col., em um estudo sobre radiologia oral, avaliaram o 

efeito da tela do monitor de imagem na detecção de cáries através de radiografias 

digitais. Embora os autores não tenham percebido diferenças no diagnóstico 

realizado por observação das imagens em monitores de diferentes fabricantes, 

encontraram que alguns modelos dos equipamentos avaliados possibilitam ao 

examinador um diagnóstico em menor tempo, já que tais equipamentos apresentam 

um contraste mais adequado. 

Kim e col. (2009) estudaram sobre a detecção de microcalcificações 

mamárias em diferentes tipos de monitores de imagem, incluindo filmes. Eles 

observaram que a magnificação geométrica da imagem possibilita um diagnóstico 

mais acurado de formações na mama que o uso de simples ampliação dessa 

imagem. Os autores observaram que com alguns cuidados é possível se obter 

imagens com qualidade diagnóstica equivalente pelas duas técnicas, e ainda com 

baixa dose de radiação.  

Com a utilização de aparelhos de raios X em consultórios odontológicos, a 

preocupação com o controle de qualidade dos equipamentos, que influenciam 

diretamente na dose recebida pelo paciente, motivou diversos trabalhos, como por 

exemplo, o de Arguirópulo (1999), que descreveu o desenvolvimento de um 

processo de implantação e gerenciamento de um Programa de Garantia de 

Qualidade (PGQ) nos serviços de radiologia odontológica utilizando como área piloto 

o Estado de São Paulo. A metodologia baseou-se em orientar o profissional para 

obter, com segurança, a melhor imagem para diagnóstico e sua interpretação com 

os recursos disponíveis. A estratégia consistiu na monitoração dos parâmetros de 

exposição (tensão de pico, tempo, rendimento) e geométricos (filtração, colimação e 
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contraste), além da introdução de procedimentos tais como controle do revelado, 

análise do índice de rejeição, das condições do consultório e dos livros de registro. 

Em qualquer sala moderna de laudo, negatoscópios estão sendo substituídos 

por monitores digitais para análise e diagnóstico de imagens médicas. Qualquer 

componente avariado no sistema de vídeo pode produzir uma degradação da 

imagem que pode simular ou obscurecer uma doença (USAMI e col., 2006). 

 Furquim e Nersissian (2011) alertam para os cuidados que devem ser 

tomados pelos programas de controle de qualidade das instituições que promovem 

às trocas de tecnologia, levantando questões referentes às doses recebidas pelos 

pacientes. 

 Há diversos trabalhos que relacionam a importância de se manter um 

programa de controle de qualidade nos negatoscópios de radiologia geral e 

mamográficos (NAVARRO, 2009; SANTOS, 2010; PIRES e col., 2011). O objetivo 

destes programas é estabelecer critérios que contribuam para obtenção de 

diagnósticos de alta qualidade com o menor risco possível ao paciente e aos 

profissionais envolvidos no serviço de radiodiagnóstico. Buls e col. (2007) 

descrevem a influência da qualidade dos monitores no desempenho de médicos 

radiologistas na detecção de nódulos pulmonares. 

 A correta iluminação das salas de laudo é outro fator importante que deve ser 

levado em consideração nestes programas, pois as condições de visualização 

podem afetar a eficiência do diagnóstico (SMITH e col., 1997). Protocolos 

internacionais, como o britânico, o espanhol e a OMS, chamam a atenção quanto às 

condições de iluminação das salas de laudo (PROTOCOLO ESPANHOL DE 

CONTROLE DE QUALIDADE, 2002; NAVARRO, 2009). 
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1.1 – OBJETIVOS 
 

Diante da importância de se continuar estudando a qualidade da imagem em 

relação aos outros fatores que contribuem para o bom diagnóstico por meio de 

técnicas de imagem, pretendeu-se nesse trabalho realizar um levantamento da 

qualidade dos monitores de imagem digital utilizando os parâmetros propostos pela 

AAPM: distorção geométrica, resolução, reflexão interna, ruído, resposta de 

luminância e contraste, utilizados em serviços de radiodiagnóstico de um conjunto 

de hospitais – escola da Região Nordeste do Brasil. Além disso, foram avaliados os 

negatoscópios de radiologia geral e mamográficos, no que diz respeito às medidas 

de luminância e iluminância, destas instituições, assim como a iluminação das salas 

de laudo. Este levantamento possibilitará a definição de parâmetros de qualidade 

que servirão como padrões para aferição da qualidade das imagens nessas e em 

outras instituições de radiodiagnóstico. 

Neste trabalho investigamos os dispositivos de exibição (monitores e 

negatoscópios), dos serviços de radiodiagnóstico de sete Hospitais – Escola da 

região Nordeste do Brasil. Por questões éticas as instituições avaliadas serão 

dentificadas por H1, H2, H3, H4, H5, H6 e H7.  A identificação dos fabricantes dos 

equipamentos de exibição avaliados, também por questões éticas, visto que não 

analisamos a eficiência do equipamento pelo modelo, também serão identificados 

pela denominação fabricante 1, fabricante 2, etc. 

 No Brasil, segundo Furquim e Costa (2009), são imprecisas as datas 

relacionadas à implantação de programas de controle de qualidade, considerando 

desta forma como marco inicial a década de 1970, com as iniciativas do professor 

Thomaz Ghilardi Netto, na cidade de Ribeirão Preto –SP.  

Apesar da iniciativa de vários pesquisadores, como por exemplo, Khoury e col. 

(2000), Ribeiro e Furquim (2010), Rolemberg Silva (2005), no estudo dos 

parâmetros de controle de qualidade, e dos equipamentos utilizados em serviços de 

radiodiagnóstico, especificamente nosso interesse volta-se para a região Nordeste 

do Brasil e, propondo a coleta e divulgação de dados regionais mais abrangentes. 
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Desta forma justifica-se a escolha de Hospitais – Escola para esta investigação, 

por ser tratarem de centros acadêmicos de excelência, que, em tese, fornecerão ao 

mercado de trabalho profissionais de alta qualidade, por terem recebido treinamento 

em equipamentos de adequado funcionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

2 -  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 Neste capítulo descreveremos brevemente sobre os processos de interação 

dos raios X com a matéria, a radiologia digital, os parâmetros óticos relacionados ao 

estudo, bem como todos os testes propostos pela AAPM. Discutiremos, ainda, as 

recomendações do Protocolo Espanhol de Controle de Qualidade, no que se refere 

ao controle de qualidade de negatoscópios convencionais e mamográficos e das 

salas de laudo dos serviços de radiodiagnóstico.  

 

2.1 – RAIOS X E A INTERAÇÃO COM A MATÉRIA 
 

 A descoberta dos raios X, em 1895, ocorreu em uma época em que vários 

cientistas pesquisavam a natureza dos raios catódicos nos tubos de Crookes. Neste 

contexto Wilhelm Conrad Röntgen, professor de Física da Universidade de 

Würzburg, na Alemanha, trabalhando com esse tubo, descobriu um tipo de radiação 

mais penetrante que os raios catódicos e que não sofria desvio em campos 

magnéticos.  Essa energia eletromagnética apresentava uma incrível capacidade de 

atravessar materiais como: madeira, placas metálicas e tecidos biológicos. Devido à 

diferença de absorção pelos diferentes tecidos do corpo esse tipo de radiação é até 

hoje a mais usada em radiografias convencionais e digitais. 

 Ao atravessar um material os raios X depositam energia na matéria ou 

provocam ionizações de três maneiras principais: por efeito fotoelétrico, efeito 

Compton e criação de par elétron – pósitron. Cada processo depende da energia do 

fóton e o número atômico do meio para ocorrer. A tabela 1 mostra as faixas de 

energia dos fótons para o processo dominante de atenuação. 
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Tabela 1 – faixas de energia dos fótons e os processos de interação da radiação com a 

matéria.                                                                                             

Faixa de Energia Processo de interação dominante em tecido biológico 

Até 50 keV Efeito Fotoelétrico 

60 – 90 keV Efeito Fotoelétrico + Efeito Compton 

200 kev – 2 MeV Efeito Compton 

5 Mev – 10 Mev Efeito Compton + Produção de Pares 

Acima de 50 MeV Produção de Pares 

                                                                                         

 Como na radiologia diagnóstica os efeitos dominantes são o fotoelétrico e o 

Compton, apresentaremos a seguir detalhes sobre esses processos. 

 

2.1.1 – EFEITO FOTOELÉTRICO 

 É a emissão de um elétron quando um fóton interage com ele, com energia 

suficiente (h) para romper a ligação elétron – átomo (função trabalho W), ejetando 

a partícula com energia cinética Ec: 

                                                 

                                                                                                                                           

 Esse processo apresenta maior probabilidade de ocorrência quando a energia 

do fóton é baixa e interage com materiais de números atômicos elevados.   

2.1.2 – EFEITO COMPTON 

 É a emissão de um elétron quando parte da energia do fóton incidente no 

meio é transferida para um elétron, que adquire uma energia cinética. A energia 

restante, um fóton espalhado, de energia menor apresenta uma direção diferente do 

fóton original. A energia espalhada continuará transferindo energia na matéria. A 
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probabilidade de ocorrência do efeito Compton aumenta linearmente com o número 

atômico Z do átomo e depende inversamente da energia do fóton. 

 

2.2 - A RADIOLOGIA DIGITAL 

 A radiologia digital é o ramo do diagnóstico médico que emprega sistemas 

computacionais nos diversos métodos para a aquisição, transferência, 

armazenamento, ou simplesmente tratamento das imagens digitais adquiridas. A 

utilização de monitores para visualização de imagens médicas teve inicio nos anos 

de 1970. No primeiro momento, esses monitores foram utilizados para exames de 

tomografia computadorizada, sendo posteriormente utilizados para ecografia, 

radiologia digital e ressonância magnética. As primeiras imagens radiográficas 

digitais foram realizadas utilizando scanners ou câmeras de vídeo, deixando o 

processo com custo elevado (WATANABE e col., 1999).  

 Os primeiros equipamentos digitais propriamente ditos surgiram na década de 

1980, especificamente em 1988, com o lançamento comercial do RVG, pela 

empresa Trophy (SALES e col., 2002).  A evolução da computação, especialmente 

na área médica, permitiu um enorme avanço no diagnóstico por imagem. A partir de 

modernos sistemas computacionais desenvolvidos em plataforma apropriadas de 

tratamento gráfico tornou-se possível uma gama de aplicações que vão, desde uma 

simples medida linear, até um complexo modelo de apresentação tridimensional. 

  Os mecanismos de comunicação, transferência de arquivos e 

armazenamento de informações, possibilitou ainda o estabelecimento do trabalho 

em rede onde, equipamentos conectados entre si, passaram a trocar informações do 

paciente, de exames, de protocolos, ou simplesmente passaram a fazer 

armazenamento de imagens e documentação radiográfica (GONZALEZ e WOODS, 

1992). 

 Já em 2006, Usami e col. (2006) afirmavam que em qualquer sala moderna 

de laudo em radiologia, negatoscópios estavam sendo substituídos por monitores 

digitais para análise e diagnóstico de imagens médicas.  
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 Os autores observavam que qualquer componente avariado no sistema de 

vídeo pode produzir uma degradação da imagem que pode simular ou obscurecer 

uma informação diagnóstica (USAMI e col., 2006). Para que um especialista realize 

um diagnóstico médico exato e preciso através da imagem digital, é necessário que 

ele confie no desempenho do monitor, que deve ser classificado como excelente 

para o laudo (OLIVEIRA, 2008).  Para isso, é necessário que alguns parâmetros do 

monitor e do ambiente da sala de laudo sejam regularmente avaliados. A qualidade 

da imagem determinada pelo monitor envolve dois processos específicos e distintos, 

a Certificação de Qualidade (Quality Assurance – QA) e o Controle de Qualidade 

(Quality Control – QC).   

 A certificação de qualidade - QA é realizada pelo fabricante do monitor e tem 

o objetivo de detectar variações em alguns parâmetros, antes que sejam 

comercializados com um desempenho problemático. O controle de qualidade – QC é 

um subprocesso de QA, onde são realizados testes para verificar o nível de 

desempenho do monitor. Os departamentos de radiologia, que utilizam a tecnologia 

digital apresentam diversas vantagens do ponto de vista logístico, operacional e da 

proteção radiológica (BUSHONG, 2010; TILLY JÚNIOR, 2010), tais como: 

1. Possibilidade de processar a imagem, destacando regiões de interesse e 

suprimindo informação irrelevante, o que melhora a utilidade diagnóstica; 

2. Combinar os dados da imagem com outras informações; 

3. Transmitir instantaneamente os arquivos de imagem pela rede interna de 

computadores (intranet) do hospital ou centro diagnóstico ou por rede externa 

(internet), para outro local hospital ou consultórios; 

4. Arquivar toda informação em espaço mínimo, com a possibilidade de resgatar 

a imagem com a mesma qualidade da original; 

5. Possibilitar a redução da dose de radiação no paciente, não só durante o 

exame inicial, mas também diminuindo a necessidade de retomadas;  

6. Melhora no fluxo de pacientes. 

 

 Em um sistema radiológico convencional, o feixe primário interage com o 

paciente e o feixe transmitido atinge o filme radiográfico ou o tubo intensificador de 
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imagem. No sistema digital, apesar de não haver diferença entre o aparelho de raios 

X, o receptor converte o feixe em sinais elétricos, que são codificados digitalmente e 

registrados em uma matriz de pixels. Na figura 1 estão representados os dois tipos 

de sistemas de aquisição. 

 

Figura 1– Representação dos sistemas analógico e digital de captação da imagem 

radiográfica (TILLY JÚNIOR, 2010). 

 

 A radiografia digital dispõe de duas tecnologias: a radiografia 

computadorizada e a radiografia diretamente digital. Em ambos os casos, as 

imagens produzidas podem ser enviadas e tratadas. Na figura 2 pode-se observar 

dois exemplos de radiografias digitais: a primeira é uma imagem de seções axiais de 

uma criança e a segunda a reconstrução tridimensional do mesmo paciente. 
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Figura 2 – Exemplos de imagens digitais (TILLY JÚNIOR, 2010). 

 

2.3- MÉDIDAS ÓTICAS 

Embora a luz e o seu comportamento físico tenham representado um desafio 

para os físicos, de forma bastante simplória podemos chamá-la de “agente físico” 

causador da sensação visual. Neste trabalho pretende-se utilizar grandezas óticas 

que possam influenciar diretamente na investigação da qualidade dos dispositivos 

de exibição, bem como das salas de laudo. Os parâmetros investigados são a 

luminância e a iluminância. Evidentemente um tratamento mais rigoroso requer a 

utilização do formalismo baseado na teoria eletromagnética, baseada nas equações 

de Maxwell. (JACKSON, 1999).  

2.3.1 - FOTOMETRIA  

A fotometria, cujos princípios foram estabelecidos em 1729 por Pierre Bouguer, 

segundo Ashdown (1994), é a ciência da medição da luz visível em unidades que 

são ponderadas de acordo com a sensibilidade do olho humano. É uma ciência 

quantitativa baseada em um modelo estatístico da resposta visual humana à luz, sob 

condições cuidadosamente controladas. Segundo a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, (ABNT, 1992, p. 86), “O principal objetivo da fotometria é medir a 

radiação visível, de tal forma que os resultados tenham uma correlação, a mais 

estreita possível, com a sensação visual produzida em um observador humano 

normal exposto a esta mesma radiação”.  
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Com a fotometria se mede o conteúdo energético de campos de radiação 

eletromagnética e a determinação de como essa energia é transferida de uma fonte, 

através de um meio, para um detector, descrevendo a propagação da radiação, bem 

como os fenômenos a ela associados: reflexão, refração, dispersão, absorção e 

transmissão. A fotometria tradicional assume que a propagação do campo de 

radiação pode ser descrito usando as leis da ótica geométrica. (HECHT, 2002; 

HANDBOOK OF OPTICS, 1995).  

Na verdade, há dois mecanismos distintos de percepção visual, que operam em 

condições diferentes de luminosidade. Com luz suficientemente intensa, opera a 

visão fotópica, em função do comprimento de onda, na qual a visão tem 

discernimento de cores. Com níveis extremamente baixos de iluminação, passa a 

atuar a visão escotópica (sem discernimento de cores). Para que as medições 

fotométricas por instrumentos tivessem validade havia a necessidade de que os 

instrumentos possuíssem uma resposta semelhante a do olho humano. A partir 

dessa necessidade a Comission Internationale de l´Èclairage (CIE), estabeleceu 

uma curva de resposta do observador padrão. Foram estabelecidas duas curvas: 

uma para visão fotópica denominada V(), e, uma para a visão escotópica 

denominada V´(), conforme a figura 3. A sensibilidade fotópica depende dos cones 

sensíveis no verde e dos cones sensíveis no vermelho. A sensibilidade escotópica 

só depende dos bastonetes (COSTA, 2006). 

 

Figura 3- Curvas de resposta propostas pela CIE para o observador padrão (COSTA, 2006) 
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O olho humano não responde igualmente a todas as frequências da faixa do 

visível do espectro luminoso. A máxima sensibilidade encontra-se numa faixa entre o 

verde e o amarelo (555 nm). A figura 4 mostra a curva óptica padrão do olho 

humano proposta pela CIE. 

 

Figura 4 – Curva óptica padrão da CIE (ABNT/2003) 

Para as medidas fotométricas relevantes relacionadas ao controle de qualidade 

dos dispositivos de exibição e salas de laudo deve-se usar o padrão de visão 

fotópica, que apresenta excelente sensibilidade ao contraste e tempo de adaptação 

menor que 2 minutos, sendo que a máxima eficiência luminosa ocorre na região do 

espectro com comprimento de onda de 555 nm.  

 

2.3.2 - ÂNGULO SÓLIDO 

O processo de visualização está voltado para a visão de formas espaciais, 

tornando assim necessário trabalhar com formas espaciais, ou seja, com ângulos 

tridimensionais conhecidos como ângulos sólidos (), que tem a sua definição 

voltada para a tridimensionalidade de uma esfera de raio r com uma área superficial 

A (figura 5). Expresso em esterradianos [sr], o ângulo sólido será o resultado do 
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quociente entre uma área A situada na superfície de uma esfera e o quadrado do 

raio r.  

  O feixe luminoso, ao incidir na retina ocular, cria uma imagem em sua 

superfície, cujo contorno é função do ângulo sólido percebido pelo olho. O feixe de 

luz constitui, assim, um ângulo sólido que depende do tamanho da superfície vista 

pelo observador e da distância que este se encontra em relação ao objeto. 

 

Figura 5 – Ângulo sólido medido em sr. (PINTO, 2004). 

             

Segundo Costa (2006), nas medições fotométricas a fonte luminosa é colocada 

no centro de uma esfera, o que implica em determinar o ângulo sólido para a área 

iluminada por esta fonte na superfície desta esfera. 

2.3.3- FLUXO RADIANTE (e)  
 

O fluxo radiante é a potência transportada por todas as formas de radiação 

presentes no feixe energético.  Sua unidade é o watt (W).  

 

2.3.4- FLUXO LUMINOSO () 
 

É a porção do fluxo radiante, emitido por uma fonte puntiforme, na região do 

visível, segundo a curva de resposta do olho humano para a visão fotópica. A 

unidade do fluxo luminoso é o lúmem [lm].  Na prática, não existe fonte puntiforme, 

porém, quando o diâmetro da fonte for menor que 20% da distância que a separa do 

ponto onde se considera seu efeito, a fonte pode ser considerada puntiforme. A 

equação 2 expressa o cálculo do fluxo luminoso. 



 

16 

 

      

                                       ∫
    

 

   

   
                                                          

Em que:  

de()/d() é a distribuição espectral do fluxo radiante 

V () é a função eficiência luminosa espectral. 

Km é o fator de conversão watt-luminoso que corresponde a 683 lm/W. 

 Os limites de integração estão relacionados à limitação da visão humana. O 

coeficiente que corresponde ao valor do watt-luminoso não depende das unidades 

escolhidas e significa que a radiação é monocromática de comprimento de onda 

igual a 555 nm e de 1W, equivale a 683 lumens. Teoricamente este é o valor que 

corresponde ao maior rendimento de uma luz monocromática de comprimento de 

onda igual a 555 nm (COSTA, 2006; SEARS, 1952). 

 

2.3.5- INTESIDADE LUMINOSA (I) 
 

A intensidade luminosa é definida como a relação entre o elemento diferencial 

de fluxo d e o respectivo elemento diferencial de ângulo sólido d, conforme a 

equação 3, na direção do eixo do feixe luminoso, sua unidade é a candela [cd]: 

                                                              

                                                            


 
   

  
                                                                                

                          

Rigorosamente, segundo determinado na 16ª Conferência Geral de Pesos e 

Medidas (COSTA, 2006), uma candela é a intensidade luminosa, numa direção 

dada, de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência igual a 

5,4. 1014 Hz e cuja intensidade energética, naquela direção, é 1/683 W/sr. Percebe-

se nesta definição padrão que o comprimento de onda desta radiação é 555 nm. A 
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figura 6 mostra a representação de uma fonte puntiforme iluminando um ângulo 

sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Fonte Puntiforme Iluminando um ângulo sólido (SEARS, 1952)  

 

 Segundo Costa (2006), a candela é a intensidade luminosa de uma fonte 

puntiforme numa certa direção, na qual o ângulo sólido de 1 esterradiano emite 1 

lúmen. Podemos relacionar o fluxo luminoso e a intensidade luminosa produzida por 

uma fonte através da equação 4: 

 

                                                                 ∫                                                                        

  

 

A intensidade luminosa refere-se à magnitude do vetor de Poynting, que de forma 

indireta também está relacionado à luminância e a iluminância:                 

          
 

 
   ⃗⃗      ⃗⃗                                                                 

A amplitude de S representa a potência por unidade de área que flui através de 

superfície cuja normal é paralela a S. 
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2.3.6- ILUMINÂNCIA (E) 

   A iluminância é o limite da razão do fluxo luminoso d, incidente num 

elemento de superfície dA, que tende para zero, conforme mostra a equação 6.  Em 

outras palavras é o fluxo luminoso que incidente em uma superfície por unidade de 

área. A iluminância é medida em lux [lx], que corresponde ao lm/m2. 

 

                                                         


 
  

 

  
                                                  

 

A partir da definição matemática da intensidade luminosa (equação 3), 

podemos obter uma nova expressão para a iluminância, considerando o elemento 

diferencial de ângulo sólido (d = dA/r2), obtemos: 

                                        
 

  
  

 

    
 

 

  
                                              

 De modo mais geral, o fluxo radiante irá interceptar dA a um ângulo  (figura 

7). Isso nos dá a lei do inverso do quadrado da distância para fontes puntiformes: 

                                                      

                                                                        
      

  
                                                             

 
 

 

     Figura 7 - lei do inverso do quadrado da distância para fontes pontuais (ASHDOWN, 1994) 
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A equação 8 permite resumir as três leis da iluminância para uma fonte 

puntiforme em um ponto de uma superfície:  

 

a iluminância varia na razão direta da intensidade luminosa na direção do ponto 

considerado;  

 a iluminância varia na razão inversa do quadrado da distância da fonte ao ponto 

iluminado; 

a iluminância varia proporcionalmente ao cosseno do ângulo formado pela 

normal (n) à superfície no ponto considerado e pela direção do raio luminoso 

que incide sobre o mesmo. 

 

A nomenclatura da iluminância no Brasil, segundo Costa (2006), segue à 

proposta pelo INMETRO, e já consagrada pela ABNT: iluminamento. Essa palavra 

provém da língua francesa éclairement. Por esse motivo, o símbolo da iluminância é 

E. 

 

2.3.7- LUMINÂNCIA (L) 

  O conceito de luminância e seu entendimento são bastante complexos 

podendo, de forma simples, ser definida como uma intensidade luminosa que atinge 

o observador. Prefere-se, entretanto a definição apresentada em Costa (2006): 

 “A luminância é a razão da intensidade luminosa dI, incidente num elemento 

de superfície que contém o ponto dado, para a área dA aparente vista pelo 

observador, quando esta área tende a zero” (COSTA, p. 232, 2006.). A unidade da 

luminância é a cd/m2, que corresponde ao nit. 

A área aparente é a área projetada, aquela vista pelo observador (figura 8). 

Entretanto, quando a incidência é normal à superfície está área aparente é a própria 

área da superfície, caso contrário, é proporcional ao cosseno do ângulo , de acordo 

com a equação 9. A figura 9 mostra a dependência da luminância com os elementos 

diferencias de área, fluxo e ângulo sólido.  
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Figura 8– área aparente vista pelo observador dependente do ângulo  

 (SEARS, 1952) 

Considerando dI = d2
/d, a partir da equação 3, podemos escrever a 

luminância conforme a equação 10, e pode-se perceber que ela é independente da 

distância: 

      
 
 


         
                                                 

      

 

Figura 9- Elementos diferenciais para o cálculo da luminância (PINTO, 2004) 
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 Na literatura há diversos trabalhos relacionando a iluminância e a luminância 

com a qualidade do diagnóstico médico. Por exemplo, Herron e col. (2000) 

examinaram os efeitos combinados da resolução dos monitores e a de diferentes 

níveis de iluminância de negatoscópios, em 529 radiografias, com a participação de 

seis radiologistas na avaliação de nódulos, pneumotórax, distúrbios intersticiais, 

infiltrações alveolares e fraturas de costela, concluindo que o efeito da luminância 

era maior do que a da resolução do monitor. 

 Pärthan e col. (2003) investigaram o desempenho de monitores de cristal 

líquido e de tubos de raios catódicos (CRT) em tomografia computadorizada do 

cérebro, avaliando parâmetros como tamanho de pixels, luminância máxima das 

telas e a iluminância das salas de laudo.  

 Muramoto e col. (2006) observaram o desempenho de monitores de cristal 

líquido e de tubos de raios catódicos levando em consideração a iluminância da sala 

de laudo e luminância dos monitores. O efeito da iluminação ambiente não foi 

significativa, sugerindo que o uso de LCD em iluminação ambiente elevada é 

aceitável. A relação dos efeitos da luminância dos monitores e iluminação das salas 

de laudo foram também investigadas por Goo e col. (2004) na leitura de imagens 

radiográficas do tórax, onde a detecção de nódulos foi a única leitura que foi afetado 

pela luz ambiente, com uma diferença estatisticamente significativa. 

 

2.4- TESTES DA AAPM 

 Para avaliar um dispositivo digital de forma abrangente com o objetivo de 

garantir o desempenho clínico aceitável, a American of Association Physicists in 

Medicine (AAPM) desenvolveu um conjunto de padrões de teste e delineou os 

procedimentos relacionando-os no relatório do Grupo de Trabalho 18.  As medições 

AAPM TG 18 devem ser instituídas para todos os dispositivos de vídeo digital 

(AAPM REPORT, 2005). Tais padrões serão descritos a seguir 
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2.4.1– TESTE DE DISTORÇÃO GEOMÉTRICA 

Apesar do teste de distorção geométrica ter sido proposto, inicialmente, para 

monitores de raios catódicos, já que os de tela plana não deformam a imagem, 

pode-se realizá-lo para avaliar se a placa de vídeo do monitor de tela plana está com 

a configuração alterada. O teste de distorção geométrica, conhecido como TG 18 – 

QC, utiliza a imagem padrão da figura 10. Devem-se realizar medidas de 

comprimento em regiões quadradas, tanto as laterais (em vermelho) quanto a 

central (em amarelo) estabelecidas com uma régua flexível. A variação entre as 

medidas horizontais e verticais não devem exceder 2%.  

 

 Figura 10 - Padrão TG18-QC para o teste de distorção geométrica (AAPM REPORT, 2005). 

 

2.4.2- TESTE DE REFLEXAO INTERNA 

Devido à presença de um suporte de vidro ou acrílico sob a camada de 

material fosforescente ou de cristal liquido do monitor, reflexões internas podem 

aparecer e dificultar a visualização de estruturas de baixa luminância próximas de 
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grandes áreas claras da imagem. Os padrões de imagem recomendados  para o 

teste de reflexão interna são o TG18-GV e o TG18-GVN, mostrados na figura 11 e 

12 respectivamente. O que os dois padrões apresentam em comum são as cinco 

estruturas de baixo contraste. 

 

Figura 11 - Padrão TG18-GV para o teste de reflexão interna (AAPM REPORT, 2005). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                

         Figura 12 - Padrão TG18-GVN para o teste de reflexão interna (AAPM REPORT, 2005). 
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 Na tela do monitor podemos ainda verificar dois tipos de reflexão: a reflexão 

difusa e a reflexão especular. O contraste da imagem pode ser diminuído por estas 

duas reflexões.  

  

 Para verificar a reflexão difusa mede-se a luminância ambiente com o auxílio 

de um fotômetro. Na reflexão especular deve ser verificado se o objeto iluminado na 

tela afeta o padrão de teste TG18-AD (figura 13).  

O TG18 recomenda que o número de linhas, 49 ao todo,  desta imagem não seja 

afetada pela reflexão de objetos externos. 

 

Figura 13 - Padrão TG18-AD para o teste de reflexão especular 

 

2.4.3- TESTE DE RESOLUÇÃO 

 A imagem padrão de teste de resolução TG18-CX (figura 14), permite verificar 

a capacidade do monitor em apresentar a menor estrutura possível de uma imagem. 

Este padrão apresenta elementos do tamanho do pixel do monitor desde que esteja 

sendo visualizada em 100% de seu tamanho. O observador deve avaliar 

visualmente a aparência dos alvos CX, nas condições das salas de laudo, 

comparando-os com um dos doze padrões de luminância classificados como -2, -1, 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. De forma mais simples podemos dizer que uma 
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resolução aceitável apresenta padrões de 0 até 4 na imagem produzida pelo TG18-

CX. 

 

 

Figura 14 - Padrão TG18-CX para o teste de resolução (AAPM REPORT, 2005). 

 

2.4.4- TESTE RUÍDO 

 O teste de ruído permite analisar, a partir do padrão de imagem TG18-AFC 

(figura 15), a existência de artefatos ou pixels defeituosos que possam comprometer 

a visualização de pequenas estruturas com baixo nível de contraste (RIBEIRO; 

FURQUIM, 2010). Os quadrantes da imagem padrão apresentam em sentido horário 

(superior esquerdo até inferior esquerdo ) 2 pixels, 3 pixels, 6 pixels e 4 pixels, 

respectivamente. As células dos quadrantes apresentam 60 pontos, que em pelo 

menos três quadrantes devem ser visualizados. 
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Figura 15 - Padrão TG18-AFC para o teste de ruído (AAPM REPORT, 2005) 

 

2.4.5- RESPOSTA DE LUMINÂNCIA E CONTRASTE 

 Este teste tem como finalidade verificar se a luminância máxima do monitor 

(Lmáx) é suficiente para visualização da imagem radiodiagnóstica. Este valor deve ser 

maior que 170 nit. Neste teste podemos verificar o parâmetro de Resposta de 

Luminância (RL), que é a relação entre a máxima e mínima luminância, a qual não 

pode ser menor que 250 nit. 

 Estes resultados são obtidos utilizando os padrões de teste TG18-LN, que 

apresentam 18 níveis de cinza (figura 16). É possível, ainda, com estas imagens no 

monitor, verificar a variação de luminância, ou resposta de contraste (RIBEIRO; 

FURQUIM, 2010). Com o objetivo de promover uma melhor visualização a figura 17 

destaca três níveis de cinza: TG18-LN – 01, TG18-LN – 09 e TG18-LN – 18, 

respectivamente. 
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Figura 16 – 18 níveis de cinza para o teste de resposta de luminância e contraste (AAPM 

REPORT, 2005) 

 

 

Figura 17 – Padrões de teste de luminância TG18-LN – 01 (A), TG18-LN – 09 (B) e TG18-LN – 18 

(C) (RIBEIRO; FURQUIM, 2010) 

 

2.5- PROTOCOLO ESPANHOL DE CONTROLE DE QUALIDADE (PECQ) 
 

 O Protocolo Espanhol de Controle de Qualidade (PECQ, 2002) é um 

documento elaborado pela Sociedade Espanhola de Física Médica e pela Sociedade 

Espanhola de Proteção Radiológica, estabelecendo, entre outras finalidades que 

fogem aos objetivos deste trabalho, critérios para o controle de qualidade dos 

equipamentos de radiodiagnóstico. Nesta pesquisa tem-se especial interesse nas 
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recomendações propostas ao negatoscópios de radiologia geral e os de 

mamografia.  

 Justifica-se a utilização deste documento pela sua abrangência e tempo de 

aplicação, pois no Brasil, como exemplo, os negatoscópios de radiologia geral não 

têm regulamentação nacional. Os de mamografia devem apresentar uma luminância 

entre 3000 e 3500 nit (BRASIL, 1998). 

 O negatoscópio é composto por um écran translúcido, de acrílico, acrescido 

de um dispositivo de iluminação utilizado para examinar as chapas radiográficas. O 

equipamento utilizado para radiologia geral contém duas lâmpadas fluorescentes 

que variam de 15 W a 30 W. A iluminação do negatoscópio mamográfico é feita com 

quatro lâmpadas florescentes de 6 W até 10 W por corpo, onde cada corpo podendo 

ler até duas radiografias de 18 x 24 cm. 

 A isenção de registro do negatoscópio junto à ANVISA, não o classificando 

como produto para saúde, propicia no Brasil que equipamentos, sem os critérios 

necessários estipulados para uma boa visualização das películas radiográficas, 

sejam utilizados, desfavorecendo o diagnóstico médico. Alguns testes necessários 

para garantir seu bom funcionamento, após a limpeza, são: inspeção visual, 

manutenção preventiva e corretiva de peças mecânicas e substituição de lâmpadas 

de forma conjunta, sempre que necessário.  

 Além da inspeção visual, segundo o PECQ (2002), deve haver uma 

etiquetação que permite a localização do equipamento rapidamente, bem como o 

seu tempo de funcionamento, e deve-se, verificar a necessidade de substituição das 

lâmpadas e sua limpeza. Neste trabalho procuramos avaliar os parâmetros 

fotométricos associados ao funcionamento dos negatoscópios: a luminância e a 

iluminância da sala de laudo. 

 De acordo com o mesmo documento, as salas de laudo devem ter uma 

iluminância de até 50 lx. Esse valor é o de referência a 1m do negatoscópio quando 

apagado. As condições de iluminação das salas de laudo repercutem diretamente 

nas condições de visualização do monitor (WADE e BRENNAN, 2004) 
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 Hill e col. (1997) estudaram as condições de visualização de filmes 

radiográficos considerando a luminância dos negatoscópios e a iluminação das salas 

de laudo em exames de mamografia. O estudo relatou a importância de se encontrar 

o brilho adequado do negatoscópio e a correta iluminação das salas de diagnóstico. 

 Rill e col. (1999) investigaram, analisando mais de 600 negatoscópios, as 

condições de visualização de estruturas de baixo contraste sob diferentes condições 

de luminância. Neste trabalho foram consideradas, também, a iluminação das salas 

de laudo. 

 A preocupação da comunidade científica especializada em fornecer um 

correto diagnóstico por imagem promoveu diversos trabalhos sobre o tema. Por 

exemplo, Vertinsky e Foster (2005) estudaram a prevalência e os fatores que levam 

radiologistas a fadiga ocular, o que pode dificultar o correto diagnóstico médico. 

 Pinto e col. (2012) investigaram os níveis de luminância para avaliar a 

qualidade de 44 monitores digitais em 5 instituições de saúde da zona centro de 

Portugal, seguindo as recomendações descritas no Report 03 da AAPM (AAPM, 

2005). Ainda foram analisados os níveis de iluminância das salas de laudo, como um 

parâmetro que deve ser levado em consideração nos programas de controle de 

qualidade. 

 A influência da iluminação das salas de laudo na detecção de massas 

cancerígenas, em exames mamográficos, foi estudada por Pollard e col. (2009). 

Esse trabalho foi uma recomendação do Colégio Americano de Radiologia, que 

sugeriu a análise dos exames de mamografia em diferentes tipos de iluminação: 

entre 1 lx e 50 lx. No trabalho foram analisadas 86 mamografias, 43 contendo sutis 

massas cancerígenas e 43 normais. Os resultados concordam com os de estudos 

anteriores, em que as diferenças de desempenho dos observadores sob um 

aumento controlado da iluminação do ambiente não são estatisticamente 

significativas. 

 As condições de iluminação também foram consideradas no trabalho de Park 

e col. (2008), ao comparar o desempenho do observador para a detecção de 

anormalidades em radiografias do tórax, em monitores de LCD e CRT, com 5 
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megapixels. Não houve diferenças significativas entre os dois monitores nas 

condições do trabalho. 

 Saunders Jr. e Samei (2006) avaliaram a qualidade da imagem em diferentes 

equipamentos de CRT e LCD, levando em consideração apenas a resolução e o 

ruído dos equipamentos. Constatou-se que monitores LCD e CRT oferecem utilidade 

clínica semelhante para tarefas mamográficas.  Gur e col (2006) estudaram o efeito 

do tamanho da imagem no desempenho de oito observadores, em detectar massas 

abdominais em 166 exames de tomografia computadorizada, e perceberam uma 

melhor eficiência com imagens ampliadas.  

 O desempenho de 24 monitores LCD utilizados em radiologia digital no 

Instituto de Radiologia do hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Universidade de São Paulo foram investigados por Ribeiro e Furquim (2010). Os 

testes foram realizados de acordo com o AAPM Report 03 de 2005 (AAPM, 2005). 

Neste trabalho O monitor de classe secundária mostrou resposta inferior aos de 

classe primária, nos parâmetros: luminância máxima, resolução, ruído e reflexão. 

Essas medidas formam um passo necessário para caracterizar um monitor e decidir 

que monitor tem o melhor comportamento para cada aplicação médica.  

 Samei e col. (2006) compararam a eficiência de monitores LCD e de tubos de 

raios catódicos em mamografia digital. Nesse estudo, 400 imagens com massas e 

microcalcificações implantadas foram analisadas em ambos os tipos de 

equipamentos, não encontrando diferenças estatisticamente significativas na 

detecção destes achados. 

 Várias iniciativas têm sido desenvolvidas para padronizar as normas de 

desempenho dos monitores digitais (BUSHONG, 2010). A Society of Motion Picture 

and Television Engineers (SMPTE) descreveu o formato, as dimensões e as 

características de contraste de um padrão usado para fazer medidas da resolução 

de sistemas de vídeo (BUSHONG, 2010). Um resultado dessas recomendações de 

desempenho é o que é denominado o padrão SMPTE. Entre outras características 

que o modelo prevê é a observação de sinais de luminância de 5% e 95%. A maioria 
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dos fornecedores de equipamentos digitais fornece o padrão em um formato tal que 

possa ser exibido no monitor para fins de avaliação.  

 O American College of Radiology (ACR) e o National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA) formaram um comitê que gerou um padrão de imagem digital e 

comunicação em medicina, que é denominado padrão DICOM (Digital Imagem and 

Communication).  

 O documento ficou conhecido como Função Monitor de Escala de Cinzas 

(Gray Scale Display Function -GSDF). O GSDF é obrigatório para todos os 

monitores digitais (BUSHONG, 2010). 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 Neste capítulo serão apresentados os materiais e os métodos usados para 

avaliar os dispositivos de exibição – negatoscópios e monitores - da imagem 

diagnóstica, bem como a iluminância das salas de laudo. 

3.1 – LUMINÂNCIA DOS NEGATOSCÓPIOS 

 Foi analisada a luminância de 49 negatoscópios nos sete Hospitais – Escola, 

classificados, por questões éticas, como H1, H2, H3, H4, H5, H6 e H7. Estes 

equipamentos foram classificados de acordo com o fabricante, e o seu uso: 

radiologia geral e mamográficos. Os equipamentos avaliados eram de três 

fabricantes diferentes (f1, f2 e f3), e do total analisado 37 eram de radiologia geral e 

12 de mamografia.  

 Em cada uma das instituições as medições da luminância foram realizadas 

mensalmente – três medições com intervalo de um mês - com a superfície dos 

negatoscópios limpas, e esses estavam há pelo menos 5 horas em funcionamento 

no momento da realização dos testes.  O PECQ (2002) recomenda no mínimo 15 

minutos com o aparelho ligado para as medidas de luminância. Para as avaliações, 

o acesso às salas de laudo foram feitos sempre nos intervalos de recesso dos 

funcionários do setor. Para realização das medições utilizamos um fotômetro Phywe 

tipo Lux-Meter, calibrado no Lafir (Laboratório de Física Radiológica) do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Salvador. O fotômetro foi posicionado 

perpendicularmente em cada um dos cinco pontos previamente separados no 

equipamento, conforme apresentado na figura 18. Seguindo a geometria proposta 

por Nascimento e Navarro (2012). A uniformidade de luminância (Unl) é calculada 

conforme a equação 11: 

 

                                                           
    

    
                                                              

 

Em que Lmin é a luminância mínima e Lmáx é a luminância máxima.  
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Figura 18 – representação esquemática dos pontos para medida nos negatoscópios 

(NASCIMENTO E NAVARRO, 2012) 

 Segundo o ACR (1992), a uniformidade de luminância aceitável é de até 15%, 

entretanto, as normas nacionais consideram uma tolerância de até 20% (BRASIL, 

1998). Neste trabalho, por questões operacionais, não utilizamos uma máscara para 

restringir o campo luminoso do negatoscópio que atingiria diretamente o observador. 

Também não foi possível avaliar o tempo de estabilização da luminância, visto que 

os equipamentos já estavam ligados no momento da realização dos testes. Também 

por questões operacionais não dispúnhamos de um espectrômetro que pudesse 

avaliar a intensidade da luz em diferentes comprimentos de onda.  

3.2 – ILUMINÂNCIA DAS SALAS DE LAUDO 

 Neste estudo avaliamos a iluminância de 18 salas de laudo, com o auxílio de 

um luxímetro digital portátil modelo LD - 200 (figura 19), que utiliza uma sonda foto- 

sensora constituída de um foto diodo de silício com filtro de correção de cor.  
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 Os resultados das avaliações de luminosidade variaram de 0.1 lux a 200000 

lux, com precisão de  3%, que corrige completamente a curva do ângulo da 

incidência da luz, também calibrado no Lafir. Estas medições foram realizadas em 2 

situações distintas: com; ausência de iluminação artificial e iluminação artificial 

(lâmpada da sala) com os negatoscópios e monitores em uso, conforme recomenda 

o documento da AAPM (2005). As medidas foram realizadas a uma distância de 30 

cm dos negatoscópios e monitores, como no trabalho de Mccarthy e Brennan 

(2003). 

 

Figura 19 – Luxímetro LD 200 

 

3.3 – AVALIAÇÃO DOS MONITORES DIGITAIS  

 Os testes propostos pela AAPM (2005) foram realizados em 16 monitores de 

computador distribuídos nos sete hospitais avaliados. Todos os equipamentos já se 

encontravam ligados há pelo menos 6 horas quando avaliados.  

 No primeiro momento instalamos o programa Jivex [dv] viewer 4.4.5 de 

aproximadamente 55 MB nos computadores com monitores. Este programa contém 

as imagens padrões usadas para avaliar a distorção geométrica, reflexão, 

uniformidade e resposta de luminância, resposta de contraste, resolução, ruído e 
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velamento por reflexão interna. As análises fotométricas foram realizadas com um 

fotômetro Phywe tipo Lux-Meter (figura 20), calibrado no Lafir. 

 

Figura 20 – Fotômetro Phywe tipo Lux- Meter 

 

3.3.1 – O TESTE DE DISTORÇÃO GEOMÉTRICA 

 Com a imagem padrão TG 18-QC (figura 21) na tela do monitor, utilizamos 

uma régua flexível e medimos as dimensões dos diferentes quadrantes (em 

vermelho) e do quadrado central (em amarelo). Verificou-se que as linhas estão 

paralelas às bordas da tela, e se existiam curvaturas ou ondulações e se a variação 

entre as medidas horizontais e verticais excediam 2%, para os monitores de classe 

primária e 5% para os de classe secundária. Segundo o Report 03 da AAPM (2005), 

os monitores primários são todos aqueles usados para interpretação de imagens 

médicas enquanto os secundários apenas para visualização. Os primeiros são 

utilizados pelos médicos e os segundos pelos técnicos ou outros profissionais de 

saúde. 
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Figura 21 – padrão TG18 – QC (AAPM, 2005) 

 

3.3.2 – REFLEXÃO 

 A reflexão difusa foi avaliada a partir da luminância do monitor desligado, com 

o fotômetro encostado à tela. Os resultados não devem ultrapassar 2/3 do valor de 

luminância mínima do monitor. Já a reflexão especular foi avaliada através da 

formação de imagens espelhadas de um objeto na tela do monitor, verificando se 

essa imagem influenciava o teste padrão TG18-AD. 

 

3.3.3 – RESPOSTA DE LUMINÂNCIA E CONTRASTE 

 Foram realizadas, com o fotômetro Phywe tipo Lux-Meter, as análises de 

luminância de 18 níveis de cinza dos padrões de teste TG18-LN (figura 20). Para 

avaliação da resposta de luminância e contraste, os resultados obtidos são 

comparados com o índice JND (Just Noticiable Difference). Os limites não deveriam 

ultrapassar 10%. 

3.3.4 - UNIFORMIDADE DE LUMINÂNCIA 

 Para estas medidas foram usadas as imagens padrões TG18-UNL80 (80% de 

luminância máxima) e TG18-UNL10 (10% de luminância máxima), conforme a figura 

22.  Com o fotômetro Phywe tipo Lux-Meter, mede-se a luminância das regiões das 

quatro bordas e do centro.  
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Figura 22 – padrões para o teste de uniformidade da luminância (AAPM, 2005) 

 

3.3.5 - RESOLUÇÃO 

 Os testes de resolução foram realizados sob as condições de iluminação das 

salas de laudo, com o padrão TG18 – CX (figura 23), com uma Lupa de 90 mm com 

2x de aumento. Para os monitores primários os padrões CX devem ser classificados 

entre 0 e 4, já os secundários entre 0 e 6 (AAPM, 2012). 

 

Figura 23- Padrão TG18-CX (AAPM, 2005) 

3.3.6 - RUÍDO 

 Com a imagem padrão TG18-AFC (figura 24) visualizada sobre toda a tela 

deve-se analisar todas as estruturas em cada quadrante são visíveis. De quadrante 

em quadrante este padrão apresenta pontos que variam de tamanho e nível de 

contraste (2, 3, 4 e 6 pixels). 
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Procura-se identificar todos os pontos, em pelo menos 3 quadrantes, visíveis. É 

importantíssimo neste teste que o dispositivo de imagem esteja limpo e que os 

níveis de iluminação das salas de laudo estejam corretos.  

 

Figura 24- Padrão TG18-AFC  

3.3.7 VELAMENTO 

 Avaliamos o velamento dos monitores com as imagens padrões TG18-GV e 

TG18-GVN, conforme as figuras 11 e 12, respectivamente. Para a análise da 

reflexão interna no primeiro padrão busca-se identificar a presença de três artefatos 

e no segundo cinco artefatos. A tela do monitor é coberta com uma película escura, 

deixando visível apenas a estrutura central com as estruturas de baixo contraste. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos neste trabalho: a 

iluminância das 18 salas de laudo, com ausência de iluminação artificial e iluminação 

artificial com os negatoscópios e monitores em uso.  Serão apresentados, também, 

os resultados da luminância dos 30 negatoscópios analisados, assim como todos os 

testes realizados nos 16 monitores de radiologia. Todos os testes foram realizados 

nos sete Hospitais – Escola, distribuídos na região Nordeste do Brasil.

 Aproximadamente 100% dos testes foram realizados no intervalo de trabalho 

dos profissionais envolvidos na aquisição, processamento e exibição da imagem 

diagnóstica. O grande número de exames de pacientes realizados nos setores de 

imagem destas instituições dificultou bastante a logística deste trabalho, visto que 

era necessário aguardar intervalos de uso dos equipamentos para não prejudicar o 

atendimento rotineiro aos pacientes.  

 Não havia nos hospitais avaliados um programa de controle de qualidade 

voltado para os dispositivos de exibição e salas de laudo. Citamos como exemplo o 

hospital H7 que apresenta um setor de engenharia biomédica e que, mesmo assim, 

no período observado, não realizava os testes propostos nesta dissertação.  

. 

4.1 – A ILUMINÂNCIA DAS SALAS DE LAUDO 

 As medidas de iluminância das salas de laudo, como relatado no capítulo 3, 

foram realizadas com o auxílio de um luxímetro LD-200 calibrado no Laboratório de 

Física radiológica do instituto federal de Educação, na cidade de Salvador. O tempo 

de estabilização para leitura do equipamento é de aproximadamente 1min. As 

medidas foram realizadas em um intervalo de três meses, aproximadamente, nos 

sete Hospitais – Escola sob as condições citadas no item 4. Inicialmente teve-se o 

cuidado de realizarem-se as medidas com as portas das salas fechadas.  Embora, 

tenha sido observado que esse não era um cuidado usual dos profissionais 

envolvidos no diagnóstico.  
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 A tabela 2 exibe a distribuição das salas de laudo, negatoscópios de 

radiologia geral e mamográficos e monitores, distribuídos em diversos setores, entre 

os hospitais avaliados. 

 A tabela 3 apresenta os resultados das médias das iluminâncias obtidas, com 

os respectivos desvios – padrão, nas salas de laudo dos Hospitais – Escola. As 

medições foram realizadas em um intervalo de três meses, conforme mencionado 

anteriormente. Diversos documentos como, o PECQ (2012), ANVISA (1998), o ACR 

(1992), ABNT (1992) e a própria Organização Mundial da Saúde (MCCARTHY e 

BRENNAN, 2003) descrevem a importância das condições de iluminação das salas 

de laudo. Há um consenso quanto aos valores recomendados para o uso de filmes e 

negatoscópios: para as salas de radiologia geral a iluminância não deve ultrapassar 

os 100 lx, enquanto as de mamografia 50 lx 

Tabela 2 – Distribuição de itens avaliados nos Hospitais – Escola 

Hospital 
N de salas de 

laudo 

N de 

negatoscópios 

de radiologia 

geral 

avaliados 

N de 

negatoscópios de 

mamografia 

avaliados 

N de monitores 

avaliados 

H1 2 6 3 3 

H2 3 6 2 2 

H3 2 4 1 3 

H4 3 4 1 2 

H5 3 7 3 3 

H6 3 5 2 2 

H7 2 5 - 1 
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 Os ambientes que utilizam a tecnologia digital devem apresentar uma 

iluminância de no máximo 10 lx (PINTO e col., 2012; AAPM, 2005). Ao observar-se a 

tabela 3, nas duas condições em que foram feitas as medições – sem e com luz 

artificial – percebe-se que na primeira condição, apenas 38,8% das salas estão de 

acordo com os protocolos.  

 Na condição em que há iluminação artificial, 100% destes ambientes 

encontram-se fora das condições ideais de visualização das imagens médicas. 

Desta forma o diagnóstico final pode apresentar sérios comprometimentos. Diversos 

trabalhos sobre o assunto mostram essa relação (SMITH e col., 1997; WADE e 

BRENNAN, 2004; MURAMOTO e col.,2006; PINTO e col., 2012). 
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Tabela 3 - Valores da iluminância das salas de laudo dos Hospitais – Escola e seus respectivos 

desvios-padrão (salas classificadas como A, B e C precedidas da identificação do hospital) 

Hospital 
Sala de 

Laudo 

ILUMINÂNCIA (LUX) 

sem luz artificial 

ILUMINÂNCIA (LUX) 

com luz artificial 

H1 1A 1044 2955 

H1 1B 1225 3093 

H2 2A 873 3022 

H2 2B 973 3053 

H2 2C 1803 4082 

H3 3A 81.51 3005 

H3 3B 75.54 4013 

H4 4A 1133 3094 

H4 4B 1025 3084 

H4 4C 482 2893 

H5 5A 361 2782 

H5 5B 415 2804 

H5 5C 552 3002 

H6 6A 1122 3043 

H6 6B 1092 3002 

H6 6C 1081 3043 

H7 7ª 1244 3893 

H7 7B 1302 3064 
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Aprovado Reprovado 

 

4.2 – A LUMINÂNCIA DOS NEGATOSCÓPIOS DE RADIOLOGIA GERAL 

 Conforme descrito no capítulo 3, a luminância inadequada dos negatoscópios 

compromete a fase final do processo da radiologia diagnóstica, que é o laudo 

médico, já que inviabiliza um diagnóstico preciso. Desta maneira os dispositivos 

analisados foram preparados para as medidas conforme a figura 18.  

 As tabelas 4 até a tabela 10 apresentam as médias das medições de 

luminância, em nit, nos negatoscópios de radiologia geral, obtidas em cada ponto 

descrito pela figura 18, no intervalo de três meses. Observe que os negatoscópios 

foram identificados como N1, N2, N3, etc. A uniformidade de luminância, Unl, é 

calculada conforme a equação 11, que apresenta tolerância de  85% (ACR, 1992), 

ou em parâmetros nacionais  80% (BRASIL, 1998).  

 Observa-se na tabela 4, referente ao Hospital – Escola H1, que 50% dos 

negatoscópios não apresentam uniformidade de luminância aceitável, tanto sob a 

tolerância dos parâmetros nacionais, quanto do ACR. O negatoscópio N1, em 

relação ao ACR, apresenta um desvio de uniformidade de 16,7% mas, encontra-se 

dentro das condições aceitáveis no protocolo nacional. O negatoscópio N6 não 

apresenta condições de funcionamento, pois a sua luminância máxima está abaixo 

de 1500 nit. 

 Pode-se observar na tabela 5, referente ao Hospital – Escola H2 que, assim 

como a instituição H1, 50% dos monitores (N2, N5 e N6) não apresentam 

uniformidade de luminância aceitável, tanto sob a tolerância dos parâmetros 

nacionais, quanto do ACR, além de valores de luminância não recomendados para a 

prática diagnóstica.  O negatoscópio N3, apresenta luminância máxima abaixo dos 

1500 nit, sendo recomendada a sua inativação imediata e a sua condução a 

manutenção, apesar do mesmo encontrar-se dentro das condições aceitáveis no 

protocolo nacional. 
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Tabela 4 – Medidas de luminância, em nit, dos negatoscópios do Hospital – Escola 1. 

Pontos N1 N2 N3 N4 N5 N6  

1  1589 29  178542  160150  172226  1289 27  1119 

21  

2  1333 27  182139  162961  181726  1355 22  1266 

28  

3  140033  180042  170151  188325  140526  130734  

4  150832  185440  179851  198532  150823  138533  

5  160029  

   

205044  200530  202230  161429  

   

148518  

   

Unl 83,3%   87,0%  79,8%  85,2%  79,0%   75,3%   

 

Aprovado Reprovado 
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Tabela 5 – Medidas de luminância, em nit, dos negatoscópios do Hospital – Escola 2. 

Pontos N1 N2 N3 N4 N5 N6 

1  1970 48  110228  121840  2090 18  100258  98414  

 2  202453  121422  134548  2210414  110453  111518  

3  206856  135228  137158  229116  132257  120018  

4  209450  144131  140055  236720  140051  140015  

5  225839  150028  149848  240919  157058  149818  

Unl  87,2%  73,4%  81,3%  86,2%  63,6%  65,6%  

 

Aprovado Reprovado 

 

 Os dados observados da tabela 6, demonstram que 75% dos negatoscópios 

da instituição 3 não estão em condições favoráveis de funcionamento: os aparelhos 

N1, N2 apresentam uma uniformidade de luminância abaixo dos níveis aceitáveis, 

com a luminância máxima oscilando, no negatoscópio N2, conforme o desvio –

padrão. O negatoscópio N3 apresenta luminância máxima abaixo dos 1500 nit, 

devendo ser conduzido à manutenção. 

 Situação semelhante encontra-se na análise dos dados da instituição 4, 

conforme mostra a tabela 7,  75% dos negatoscópios não apresentam as condições 

de luminância apropriadas para a exibição da imagem médica: os equipamentos N1 

e N2 são reprovados quando a tolerância das uniformidades, e o monitor N3, 

considerando o desvio – padrão, apresenta comprometimento a exibição da imagem 

devido a luminância máxima. Apenas o monitor N4 atende a todos os critérios. 
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Tabela 6 – Medidas de luminância, em nit, dos negatoscópios do Hospital – Escola 3. 

Pontos N1 N2 N3 N4 

1  1370 48  110228  121840  2090 18  

 2  132453  121422  134548  2210413  

3  136855  135228  137158  229115  

4  179449  144130  140055  236719  

5  200839  150028  149848  240919  

Unl  68,2%  73,4%  81,3%  86,2%  

 

Aprovado Reprovado 

 

 Analisando os dados do Hospital – Escola 5, conforme a tabela 8,  verifica-se 

dentro do espaço amostral investigado neste trabalho, que 100% dos negatoscópios 

apresentam uniformidade de luminância em acordo com os protocolos nacionais e 

internacionais, assim como os valores da luminância máxima estão acima dos 1500 

nit recomendados para a radiologia geral. 

 A iluminação das salas de laudo, sem iluminação artificial, anteriormente 

analisada na tabela 3, é outro importante parâmetro desta instituição que atende as 

normas de controle de qualidade em radiologia diagnóstica. 
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Tabela 7 – Medidas de luminância, em nit, dos negatoscópios do Hospital – Escola 4. 

Pontos N1 N 2 N 3 N4 

 1  116843  251950  119914  1025 48  

2  129949  268145  128419  121043  

3  135549  280450  139914  129152  

4  145757  274561  145820  133350  

5  149053  326550  148715  150049,0  

U  78,5%  85,4%  81,9%  68.3%  

 

Aprovado Reprovado 

 

 Tabela 8 – Medidas de luminância, em nit, dos negatoscópios do Hospital – Escola 5. 

Pontos  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  

1  166834  270050  132910  4025 18  166914  3658 8  2141 48  

2  169939  278145  148811  411014  174119  374213  221043  

3  176639  281050  149910  432912  179914  379111  233352  

4  171933  285061  155810  438320  185820  383310  239950  

5  182130  290050  167714  456819  188715  39009  247849  

U  91,5%  93,1%  79,2%  88,1%  88,4%  93,7%  86,4%  

 

Aprovado Reprovado 
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 Os dados observados na tabela 9, referente aos negatoscópios do hospital H6 

indicam que 60% dos negatoscópios apresentam a luminância máxima abaixo de 

1500 nit (N2, N4 e N5), além da uniformidade em desacordo com os protocolos de 

controle de qualidade. O Negatoscópio N1 apresenta comprometimento em relação 

apenas a uniformidade de luminância. Desta forma pode-se afirmar que 80% dos 

equipamentos devem passar por supervisão do setor de manutenção para resolução 

destes problemas. 

Tabela 9 – Medidas de luminância, em nit, dos negatoscópios do Hospital – Escola 6. 

Pontos N1 N2 N3 N4 N5 

1  1924 58  90268  268710  1000 18  11218  

 2  202456  100472  264518  105413  12442  

3  206851  110270  280118  105115  13226  

4  300049  121171  284515  116719  140058  

5  305849  132171  289818  140019  14708  

Unl  62,9%  68,2%  92,7%  71,2%  76,2%  

 

Aprovado Reprovado 

 

 O hospital H7 apresentou, conforme os dados da tabela 10, 40% dos seus 

negatoscópios sem condições de uso devido à baixa luminância e uniformidade de 

luminância não compatível com os protocolos de controle de qualidade utilizados 

neste trabalho (BRASIL, 1998; ACR, 1992; PECQ, 2002). 

 

 

 



 

50 

 

Tabela 10– Medidas de luminância, em nit, dos negatoscópios do Hospital – Escola 7. 

Pontos N1 N2 N3 N4 N5 

1 2024 7 226268 98711 1400 18 10018 

2 20108 213972 104513 145414 114425 

3 20184 2398270 112113 145116 11227 

4 20006 231171 120515 156720 120018 

5 20589 242171 130016 160019 12708 

Unl 98,3% 90,8% 75,9% 87,5% 78,8% 

 

Aprovado Reprovado 

 

4.3 – A LUMINÂNCIA DOS NEGATOSCÓPIOS DE MAMOGRAFIA 

 Nesta seção descreveremos a luminância média dos negatoscópios 

específicos para mamografia e a iluminância das salas de laudo no momento da 

realização dos testes. Durante o período deste trabalho o serviço de mamografia do 

Hospital – Escola H7 estava momentaneamente desativado, impossibilitando assim 

a realização dos testes de controle de qualidade nessa instituição.  
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Tabela 11 – Médias dos valores luminância dos negatoscópios mamográficos e iluminância 

das salas de laudo dos Hospitais - Escola.  

Hospital Negatoscópio Luminância (nit) 
Iluminância da sala 

de laudo 

H1 M1A 341921 1044 

H1 M1B 278517 1045 

H1 M1C 212529 1043 

H2 M2A 410029 973 

H2 M2B 251054 973 

H3 M3A 27006 81.53 

H4 M4A 38003 489 

H5 M5A 390045 436 

H5 M5B 410017 436 

H5 M5C 200017 436 

H6 M6A 198739 1123 

H6 M6A 280062 1093 

 

Aprovado Reprovado 

 

 As medições nestes negatoscópios específicos, cujos resultados pode-se 

observar na tabela 11, foram realizadas seguindo o esquema da figura 18. Estavam 

em funcionamento no hospital H1 3 negatoscópios específicos para mamografia 

(M1A, M1B e M1C), 2 no H2 (M2A e M2B), 1 no H3 (M3A), 1 no H4 (M4A), 3 no H5 

(M5A, M5B e M5C) e 2 no H6 (M6A E M6B). 
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 As medições foram realizadas sem luz artificial, visto que, essa foi a situação 

mais comum encontrada durante este trabalho. A partir das recomendações dos 

protocolos de controle de qualidade como, ANVISA (BRASIL, 1998), PECQ (2002) e 

American College of Radiology (1992), podemos afirmar que 50% dos 

negatoscópios específicos para exames de mamografia não apresentam a 

luminância mínima para visualização de lesões, que é entre 3000 e 3500 nit.  

 Diversos trabalhos pontuam a importância deste parâmetro na eficiência dos 

resultados dos exames mamográficos (HAUS, GRAY e DALY, 1993; SMITH e col., 

1997; MEDEIROS e col., 2003; NAVARRO, 2009),  

4.4 – OS TESTES DA AAPM PARA OS MONITORES DIGITAIS 

 Os testes propostos pela AAPM (2005), pelo Task Group 18 (TG18) podem 

ser realizados rotineiramente pelos técnicos dos serviços de radiodiagnóstico, 

preferencialmente sob a supervisão de um físico. Os limites aceitáveis para distorção 

geométrica (D.G) é dado pelo  desvio das medidas obtidas nos quadrantes, devendo 

ser menor ou igual a 2% (≤ 2%). A não –uniformidade de luminância (U.L) deve ser 

menor ou igual a 30% (≤ 30%), com luminância máxima acima de 171 nit. A resposta 

de luminância apresenta níveis aceitáveis se RL  250. O teste de reflexão, realizado 

inicialmente com o monitor desligado, não deve apresentar reflexos. A resolução 

aceitável para os monitores apresenta os padrões CX entre 0 e 4 ( 0 ≤ CX≤ 4), 

conforme mostra a figura 14. No teste de ruído, com a imagem padrão TG18-AFC 

(figura 15), deve-se ser capaz de identificar todos os alvos visíveis, exceto o de 

menor pixel. O teste de reflexão interna, ou velamento, apresenta-se aceitável se 

permite a visualização de pelo menos três alvos, de cinco, com o padrão TG18-GV 

(figura 11) para monitores primários. Os monitores reprovados em qualquer um 

destes testes devem ser imediatamente enviados a manutenção e reavaliados em 

seguida, antes de serem usados novamente.  

 Ao avaliarmos a luz ambiente seguimos a recomendação do Report 03 da 

AAPM (2005) e o Royal College of Radiologists (RCR) (PINTO e col., 2012), que 

determina como uma iluminância aceitável os valores de 2 a 10 lux para os 

monitores primários. 
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 As tabela 12 e 13 mostram os resultados dos testes realizados nos monitores 

do Hospital – Escola 1, realizados mensalmente. Demonstra-se com os resultados 

que os monitores desta instituição encontram-se em conformidade com os 

parâmetros propostos pelo Report 03 da AAPM (AAPM, 2005), entretanto as 

condições de iluminação da sala de laudo onde se encontra o monitor número 3, 

está cerca de 10 vezes acima do limite máximo permitido para o uso deste 

equipamento, podendo obscurecer a identificação de algumas lesões presentes na 

imagem. A reflexão especular, testada pelo padrão TG18 – AD (figura 12) foi 

identificada neste monitor. Na reflexão interna, testada com o padrão TG18 – GV, só 

foi possível a detecção de 3 alvos, provavelmente devido as condições da sala de 

laudo. 

 O Hospital – Escola 2 apresenta os dois monitores em excelentes condições 

de uso, de acordo com os testes propostos pela AAPM (2005). A iluminação das 

salas de laudo também se encontra de acordo com as recomendações dos 

protocolos da AAPM, conforme os dados das tabelas 14 e 15. 

 No Hospital – Escola 3 os monitores 1 e 3 estão em conformidade com os 

testes da AAPM, em todos os parâmetros analisados (tabelas 16 e 17), entretanto 

com o teste de reflexão interna no monitor 2 só foi possível a identificação de 2 

alvos. Há forte indício que este resultado esteja afetado pela iluminância da sala de 

laudo, que ultrapassa os 10 lx recomendados, conforme o monitor número 3 do 

hospital H1. 

 Os dados do Hospital – Escola 4 (tabela 18 e 19) demonstram a repetição do 

problema da iluminação da sala de laudo verificada anteriormente. As duas salas de 

laudo apresentam Iluminância superior a 10 lx. No monitor 1, verifica-se a presença 

de elementos devido a reflexão especular nas duas primeiras medições. Não se 

repetindo na terceira. Como a iluminação sofreu uma redução nas condições da 

terceira medição, não houve o aparecimento da imagem especular. 

  Um resultado extremamente relevante refere-se ao monitor 2: apesar da 

iluminação da sala de laudo não corresponder ao limite desejável não houve 

identificação de imagens especulares. Os monitores são de fabricantes diferentes, 
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apresentam tempos de uso diferentes e o segundo monitor tem uma luminância 

superior, cerca de 34%,  que a do primeiro. 

 Novamente verifica-se ao analisar os dados do Hospital – Escola 5 (tabelas 

20 e 21) que, assim como os negatoscópios, todos os monitores apresentam 

desempenho extremamente satisfatório quando submetidos aos testes da AAPM. A 

iluminação das salas de laudo, também, apresentam excelente conformidade com 

os parâmetros de controle de qualidade. 

 As tabelas 22 e 23 apresentam os resultados obtidos nos monitores do 

Hospital – Escola 6, sob excelente condição de iluminamento nas salas de laudo. 

Entretanto o monitor número 2 apresenta sérias discrepâncias quanto aos testes da 

AAPM. O teste de resolução que tem como limite a identificação de alvos tipo CX no 

teste padrão TG18 – CX, conforme a figura 14, entre os tipos 0 e 4 da imagem. O 

monitor 2 apresentou padrão CX 5. O monitor também foi reprovado no teste de 

reflexão especular, apesar da correta iluminação da sala de laudo, bem como no 

teste de reflexão interna, com a visualização de apenas 2 alvos. Este monitor, 

segundo os técnicos responsáveis pelo setor, já havia sido submetido a várias 

intervenções do setor de manutenção do hospital.  

 O único monitor do Hospital – Escola 7, cujos dados estão nas tabelas 24 e 

25, apresentou o pior resultado entre os equipamentos analisados: reprovado nos 

testes de distorção geométrica, pois apresentou desvio das medidas maiores que 

2% (6%), nos testes de resolução (padrão CX número 5) e apresentou reflexão 

especular e interna em desacordo com os testes da AAPM. A sala de laudo 

ultrapassa a iluminância de 10 lx recomendada. 
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Tabela 12 – resultados mensais para cada monitor do Hospital – Escola 1. 

Mês da 

análise 
D.G U.L e Lmáx RL RF RE RD RI 

Luz ambiente 

(lux) 

Monitor 1 

1 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S,R CX=1 todos 

visíveis 
5  visíveis 3,0  0,1 

2 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S,R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis    3,0 0,1 

3 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S,R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis    4,8 0,1 

Monitor 2 

1 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S,R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 4,1  0,3 

2 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 4,7  0,2 

3 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 4,0  0,3 

Monitor 3 

1 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 C.R CX=2 
todos 

visíveis 
3  visíveis 100,0 5 

2 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 C.R CX=2 
todos 

visíveis 
3  visíveis 121,010 
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3 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 C.R CX=3 
todos 

visíveis 
3  visíveis 100,010 

Legenda: D.G: distorção geométrica; U.L: uniformidade de luminância; Lmáx: luminância máxima;L RL: resposta de 

luminância; RF: reflexão; RE: resolução; RD: ruído; RI: reflexão interna; S.R: sem reflexos; C.R: com reflexos. 

 

Tabela 13 – resultados destacados do Hospital – Escola 1. 

RF  RI  Luz ambiente (lux)  

Monitor 1  

S.R  5  visíveis  3,0 0,1  

S.R  5  visíveis  3,00,1  

S.R  5  visíveis  4,8 0,1  

Monitor 2  

S.R  5  visíveis  4,1 0,3  

S.R  5  visíveis  4,70,2  

S.R  5  visíveis  4,0 0,3  

Monitor 3  

C.R  3  visíveis  100,0 5  

C.R  3  visíveis  121,010  

C.R  3  visíveis  100,010  
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Tabela 14 – resultados mensais para cada monitor do Hospital – Escola 2. 

Mês da 

análise 
D.G U.L e Lmáx RL RF RE RD RI 

Luz ambiente 

(lux) 

Monitor 1 

1 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=2 todos 

visíveis 
5  visíveis 6,7 0,2 

2 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=2 
todos 

visíveis 
5  visíveis        7.6  0,2 

3 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=2 
todos 

visíveis 
5  visíveis       7,0  0,2 

Monitor 2 

1 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=2 
todos 

visíveis 
5  visíveis 6.7  0,2 

2 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=2 
todos 

visíveis 
5  visíveis    7.8  0,3 

3 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=2 
todos 

visíveis 
5  visíveis    7,5 l 0,2 

 

Legenda: D.G: distorção geométrica; U.L: uniformidade de luminância; Lmáx: luminância máxima;L RL: resposta de 

luminância; RF: reflexão; RE: resolução; RD: ruído; RI: reflexão interna; S.R: sem reflexos; C.R: com reflexos. 
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Tabela 15 – resultados destacados do Hospital – Escola 2. 

Luz ambiente (lux)  

Monitor 1     

6,7 0,2     

7.6 0,2     

7,0 0,2     

Monitor 2     

6.7 0,2     

7.8 0,3     

7,5 l0,2     

 

Tabela 16 – resultados mensais para cada monitor do Hospital – Escola 3. 

Mês da 

análise 
D.G U.L e Lmáx RL RF RE RD RI 

Luz ambiente 

(lux) 

Monitor 1 

1 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 todos 

visíveis 
5  visíveis 11,00,3 

2 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 9,00,2 

3 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 9,00,7 
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Monitor 2 

1 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=5 
todos 

visíveis 
2  visíveis 64,07 

2 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=5 
todos 

visíveis 
2 visíveis 69,0 2 

3 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171nit 
RL  250 S.R CX=5 

todos 

visíveis 
2  visíveis 60,04 

Monitor 3 

1 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=2 
todos 

visíveis 
5  visíveis 9,01 

2 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=2 
todos 

visíveis 
5  visíveis 9,30,7 

3 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=3 
todos 

visíveis 
5 visíveis 9,10,8 

Legenda: D.G: distorção geométrica; U.L: uniformidade de luminância; Lmáx: luminância máxima;L RL: resposta de 

luminância; RF: reflexão; RE: resolução; RD: ruído; RI: reflexão interna; S.R: sem reflexos; C.R: com reflexos. 
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Tabela 17 – resultados mais relevantes e destacados do Hospital – Escola 3. 

RE  RI  Luz ambiente (lux)  

Monitor 1     

CX=1 5  visíveis 11,00,3    

CX=1 5  visíveis 9,00,2    

CX=1 5  visíveis 9,00,7    

Monitor 2     

CX=5  2  visíveis  64,07,0    

CX=5  2 visíveis  69,0 2,0     

CX=5  2  visíveis  60,04,0     

Monitor 3     

CX=2  5  visíveis  9,01,0     

CX=2  5  visíveis  9,30,7     

CX=3  5 visíveis  9,10,8     
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Tabela 18 – resultados mensais para cada monitor do Hospital – Escola 4. 

Mês da 

análise 
D.G U.L e Lmáx RL RF RE RD RI 

Luz ambiente 

(lux) 

Monitor 1 

1 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 C.R CX=1 todos 

visíveis 
3  visíveis 70,03 

2 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 C.R CX=1 
todos 

visíveis 
3  visíveis 58,82 

3 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5 visíveis 19,02 

Monitor 2 

1 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5 visíveis 15,03 

2 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 19,04 

3 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 19,01 

Legenda: D.G: distorção geométrica; U.L: uniformidade de luminância; Lmáx: luminância máxima;L RL: resposta de 

luminância; RF: reflexão; RE: resolução; RD: ruído; RI: reflexão interna; S.R: sem reflexos; C.R: com reflexos. 
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Tabela 19 – resultados mais relevantes e destacados do Hospital – Escola 4. 

RF  RI  
Luz ambiente 

(lux)  

   Monitor 1     

C.R  3  visíveis  70,03     

C.R  3  visíveis  58,82     

S.R  5 visíveis  19,02     

     Monitor 2     

S.R  5 visíveis  15,03     

S.R  5  visíveis  19,04     

S.R  5  visíveis  19,01     
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Tabela 20– resultados mensais para cada monitor do Hospital – Escola 5. 

Mês da 

análise 
D.G U.L e Lmáx RL RF RE RD RI 

Luz ambiente 

(lux) 

Monitor 1 

1 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 todos 

visíveis 
3  visíveis 5,71 

2 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
3  visíveis      9,42 

3 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
3 visíveis       9,10,5 

Monitor 2 

1 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5 visíveis 7,91 

2 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 8,81 

3 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 

9,71 

 

Monitor 3 

1 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5 visíveis 10,00,7 

2 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 8,91 

3 
≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171nit 
RL  250 S.R CX=1 

todos 

visíveis 
5  visíveis 

8,41 
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Legenda: D.G: distorção geométrica; U.L: uniformidade de luminância; Lmáx: luminância máxima;L RL: resposta de 

luminância; RF: reflexão; RE: resolução; RD: ruído; RI: reflexão interna; S.R: sem reflexos; C.R: com reflexos. 

 

  Tabela 21 – resultados mais relevantes e destacados do Hospital – Escola 5. 

RI  Luz ambiente (lux)  

Monitor 1 

3  visíveis 5,71,0 

3  visíveis  9,42,0  

3 visíveis  9,10,5  

 Monitor 2 

5 visíveis  7,91,0  

5  visíveis  8,81,0  

5  visíveis  9,71,0  

Monitor 3 

5 visíveis  10,00,7  

5  visíveis  8,91.0  

5  visíveis  8,41,0 
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Tabela 22 – resultados mensais para cada monitor do Hospital – Escola 6. 

Mês da 

análise 
D.G U.L e Lmáx RL RF RE RD RI 

Luz ambiente 

(lux) 

Monitor 1 

1 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 todos 

visíveis 
5  visíveis 10,01 

2 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 10,01 

3 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 S.R CX=1 
todos 

visíveis 
5  visíveis 10,00,7 

Monitor 2 

1 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 C.R CX=5 
todos 

visíveis 
2  visíveis 7,00,7 

2 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 C.R CX=5 
todos 

visíveis 
2 visíveis 5,50,5 

3 

≤ 2% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 CR CX=5 
todos 

visíveis 
2  visíveis 6,81 

Legenda: D.G: distorção geométrica; U.L: uniformidade de luminância; Lmáx: luminância máxima;L RL: resposta de 

luminância; RF: reflexão; RE: resolução; RD: ruído; RI: reflexão interna; S.R: sem reflexos; C.R: com reflexos. 
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Tabela 23 – resultados mais relevantes e destacados do Hospital – Escola 6. 

RF RE RI 
Luz ambiente 

(lux) 

Monitor 1    

S.R  CX=1  5  visíveis 10,01,0    

S.R  CX=1  5  visíveis  10,01,0     

S.R  CX=1  5  visíveis  10,00,7     

Monitor 2    

C.R  CX=5  2  visíveis  7,00,7     

C.R  CX=5  2 visíveis  5,50,5     

CR  CX=5  2  visíveis  6,81,0     

 

Tabela 24– resultados mensais para cada monitor do Hospital – Escola 7. 

Mês da 

análise 
D.G U.L e Lmáx RL RF RE RD RI Luz ambiente 

Monitor 1 

1 

 6% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 C.R CX=5 todos 

visíveis 
2  visíveis 106,39 

2 

 6% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 C.R CX=5 
todos 

visíveis 
2  visíveis 112,07 

3 

 6% 

≤ 30% 

Lmáx 171 

nit 

RL  250 C.R CX=5 
todos 

visíveis 
2  visíveis 115,011 

Legenda: D.G: distorção geométrica; U.L: uniformidade de luminância; Lmáx: luminância máxima;L RL: resposta de 

luminância; RF: reflexão; RE: resolução; RD: ruído; RI: reflexão interna; S.R: sem reflexos; C.R: com reflexos. 
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Tabela 25 – resultados destacados do Hospital – Escola 7. 

D.G  RF     RE       RI  
Luz ambiente 

(lux) 

       Monitor 1     

 6%  C.R  CX=5  2 visíveis  106,39,0     

 6%  C.R  CX=5  2  visíveis  112,07,0     

 6%  C.R  CX=5  2  visíveis  115,011,0     

 

 Os resultados deste trabalho mostram que 43,3% dos negatoscópios de 

radiologia geral analisados  estão em desacordo com os protocolos de controle de 

qualidade propostos pelo PECQ (2002), ANVISA (BRASIL, 1998) e o American 

College of Radiology (1992). Semelhantemente 50% dos negatoscópios específicos 

de mamografia destas instituições hospitalares não apresentam a luminância 

adequada a sua utilização, fato extremamente alarmante já que as chances de cura 

das neoplasias de mama dependem de um diagnóstico precoce. Os dados obtidos 

com os monitores revelam que a correta iluminação da sala de laudo é um dos 

fatores relevantes no uso correto desta tecnologia, conforme mostraram os trabalhos 

de McCarthy e Brennan (2003), Buls e col. (2004) e Goo e col. (2004). Nesta 

instituição 100% das salas de laudo foram reprovadas quando submetidas as 

condições de iluminação artificial, comprometendo assim o resultado final dos 

exames obtidos. 
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5 - CONCLUSÕES 

 Consideramos satisfatórios os resultados obtidos nos testes de controle nos 

dispositivos de exibição – negatoscópios de radiologia geral, específicos de 

mamografia e monitores digitais – e nas condições de iluminação das salas de laudo 

destas instituições. O espaço amostral utilizado permite traçar um perfil das 

condições dos Hospitais – Escola do Nordeste Brasileiro. 

 Os resultados desta pesquisa demonstram que a falta de um rigoroso 

programa de controle de qualidade compromete a qualidade dos Hospitais – Escola 

estudados, no que se refere tanto à formação de profissionais de alta qualidade 

técnica, já que um percentual considerável dos equipamentos não atendem as 

especificações de qualidade, quanto ao de fornecer um serviço de diagnóstico por 

imagem eficiente à população. Ressalta-se o despreparo dos profissionais 

envolvidos nestes serviços quanto a um parâmetro extremamente simples de ser 

controlado e que compromete o funcionamento de negatoscópios e monitores em 

boas condições de uso: a iluminação da sala de laudo.  

 Observa-se com os resultados obtidos que alguns monitores foram 

reprovados em testes de reflexão especular, que pode mascarar a identificação de 

lesões, em salas de laudo com iluminância acima do limite recomendado. O mesmo 

acontecendo em instituições com negatoscópios de radiologia geral e específico 

para mamografia. A iluminância incorreta pode comprometer a eficiência destes 

equipamentos que apresentam condições favoráveis de uso, especialmente os de 

mamografia. 

 Alguns monitores apresentam falhas recorrentes devido ao seu tempo de uso 

e falta de manutenção, que poderia ser recomendada com a implantação de um 

programa de controle de qualidade com respectivo treinamento das equipes técnicas 

envolvidas no setor.  
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 Coincidentemente nestes serviços não constatamos a presença de um físico 

responsável, que ao estar disponibilizado na instituição, encontrava-se em outros 

setores como o de radioterapia, ou de medicina nuclear, sendo a radiologia 

diagnóstica negligenciada pela direção das instituições. 
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6 – PERSPECTIVAS 

 Algumas investigações poderiam ser desenvolvidos a partir dos resultados 

obtidos neste trabalho: 

 Verificar a relação dos equipamentos reprovados com a marca do fabricante e 

tempo de uso; 

 Estender o espaço amostral para os outros Estados da região Nordeste; 

 Verificar a relação dos resultados obtidos com a qualidade dos feixes de 

raios-x dos respectivos serviços; 

 Verificar os testes propostos pela AAPM em radiologia veterinária; 

 Verificar a eficiência dos testes em monitores coloridos. 
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