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As condições corretas de operação de uma câmara escura são
essenciais para a garantia da qualidade da imagem radiográfica.
Seu perfeito funcionamento contribui ainda para a menor
exposição do paciente, da equipe, e para a diminuição dos
gastos com manutenção de equipamentos específicos e soluções
processadoras. Para a instalação de uma câmara escura, tornase necessário um estudo prévio de suas dimensões físicas, da
disposição de seus equipamentos e acessórios e de sua
sinalização. Para averiguar a adequação e a integridade de uma
câmara escura, são apresentados três testes que quando
satisfeitos, garantirão a qualidade das condições de operação de
uma câmara escura.
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Conteúdo
1 Introdução
O processamento químico do filme é fundamental na formação da imagem radiográfica.
Existem as recomendações técnicas para instalação de uma câmara escura convencional,
para processamento manual de filmes radiográficos. Entretanto, poucos são os profissionais
que cumprem essas determinações.
Entre as recomendações para processamento de filmes radiográficos, uma refere-se à
iluminação do ambiente da câmara escura convencional, que deve ser equipada com
lanterna de segurança contendo uma lâmpada de filamento 7,5 watts, instalada a 1,20m do
local de manipulação do filme. Outra recomendação diz respeito à eficiência da filtragem da
luz proveniente dessa lâmpada de filamento. Essa filtragem tem por objetivo bloquear a
transmissão para o ambiente daqueles componentes do espectro da luz para os quais a
emulsão do filme radiográfico é mais sensível.
Os filmes radiográficos possuem sensibilidade acentuada, na região do espectro visível, à
luz correspondente às cores azul e verde (550 - 360 nm), como mostra a FIG. 1. Existe
também sensibilidade efetiva do filme na região de ultravioleta, abaixo de 360nm, as
lâmpadas de filamento possuem espectro de emissão sensivelmente atenuado nessa
região.

Figura 1 - Curva de sensibilidade do filme radiográfico odontológico
Fonte: (ALMEIDA, [20--?])

Desta maneira, um adequado processo de filtragem deve barrar comprimentos de onda
abaixo de 600nm, para garantir total segurança nos procedimentos de processamento do
filme. No caso das lanternas de segurança das câmaras escuras convencionais, utilizam-se
filtros vermelhos, do tipo passa faixa.
Em 1968 estabeleceu-se uma série de requisitos a serem preenchidos para produzir um
filme radiográfico em condições satisfatórias, especialmente no que diz respeito às técnicas
de processamento e identificação das causas que podem prejudicar a qualidade final da
imagem radiográfica. O tempo de exposição da emulsão do filme à luz, seja qual for o
método utilizado para o seu processamento, deve ser reduzido ao mínimo possível. Isto
porque, além da sensibilidade do filme a determinada região do espectro luminoso, existe
uma influência significativa na sensibilidade devido à intensidade da luz incidente.
Os avanços científicos e tecnológicos proporcionaram, em 1984, a introdução no mercado
do filme Kodak Ektaspeed (grupo E), o qual, por apresentar o dobro de sensibilidade em
relação ao filme Kodak Ultra-speed (grupo D), reduz em 50% o tempo de exposição à
radiação X. O filme Ektaspeed, com a incorporação de novas tecnologias, em 1993, foi
relançado no mercado com o nome Ektaspeed Plus. Esse aumento de sensibilidade torna
necessário aumentar os cuidados com a qualidade e intensidade da iluminação do ambiente
onde os filmes serão processados.
3
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A instalação e a utilização adequada de uma câmara escura são de grande importância para
a qualidade da imagem radiográfica, cada vez que ocorrer um comprometimento desta,
ocorrerá também repetição de exposição, e com isto teremos uma maior exposição dos
paciente e, consequentemente, das pessoas envolvidas no exame. Tudo isto levará ainda a
um aumento de custos, devido à perda de filmes, desgaste do aparelho e do material de
processamento dos filmes.
Assim sendo, para que estes problemas sejam evitados, alguns parâmetros básicos devem
ser levados em consideração ao se instalar ou avaliar uma câmara escura.
2 Dimensões físicas
Não existe necessidade de uma área muito grande para a instalação de uma câmara
escura. Ela deve apenas oferecer o espaço suficiente para movimentação fácil e confortável
do operador.
O ideal é que a câmara escura esteja localizada em uma área central, adjacente para sala
de leitura dos filmes radiográficos e a uma distância razoável da área de exposição.
3 Disposição de equipamentos
A disposição dos equipamentos dentro da câmara escura deve seguir a própria lógica de
utilização desses equipamentos ou seja, deve ser tal que o operador possa executar
plenamente suas tarefas, sob a luz de segurança com a menor movimentação possível.
4 Sinalização
É importante que a porta de entra da câmara escura seja sinalizada graficamente, podendo
ainda possuir um sistema luminoso que seja ativado sempre que necessário, e possua
tranca interna com o intuito de evitar entrada de pessoas durante a revelação, ocasionando
entrada indevida de luz.
Um outro recurso para prevenir a entrada de luz na câmara escura (FIG. 2), é a construção
de uma ante-câmara com labirinto, o que auxilia sobremodo na prevenção de entrada
indevida de luz, decorrente da entrada ou saída de pessoas neste local.

www.respostatecnica.org.br
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Figura 2 - Câmara escura padrão
Fonte: (ALMEIDA, [20--?])

5 Escurecimento adequado
O escurecimento adequado dentro de uma câmara escura é de grande importância, pois a
presença de luz pode causar detrimento da qualidade da imagem radiográfica. Isto,
entretanto, não significa que as paredes da câmara escura precisem ser pretas.
Devem ser evitados materiais de revestimento que possam refletir qualquer entrada indevida
de luz, contribuindo assim para a perda da qualidade da imagem. Por isso o operador deve
certificar-se constantemente que não ocorre qualquer entrada de luminosidade.
6 Lanternas de segurança
Lanterna de segurança é o nome dado à lâmpada vermelha usada nessas câmaras. Tratase de uma lâmpada especial, com características próprias, que deve ser adquirida no
comércio especializado, não servindo as lâmpadas comuns na cor vermelha. Ainda deve ser
observada a distância em que o filme ficará da lanterna (1m ou mais) e nunca com
incidência direta.
Devem ser utilizadas lanternas com lâmpadas fluorescentes que variam de 4 a 11W, o que
equivale a 30 e 60W respectivamente com lâmpadas incandescentes. Apesar de o resultado
do uso destas lâmpadas não ser o ideal, no entanto, a utilização dessas lanternas facilita
contribui para a redução de riscos de acidente para os trabalhadores de câmaras escuras.
A localização e distribuição das lanternas de segurança dentro de uma câmara escura
devem ser feitas de modo a facilitar toda a operação de manipulação e processamento dos
filmes, seguindo entretanto a orientação dos fabricantes quanto ao seu posicionamento.
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7 Processamento
7.1. Processamento manual
No processamento manual, o operador, antes de iniciar a revelação, deve verificar a
temperatura e a homogeneização das soluções processadoras, para a determinação do
tempo de revelação, em função do filme utilizado. Feito isto, o operador deve seguir as
seguintes etapas:
7.1.1 Banho no revelador
Mergulhar integralmente, durante o tempo pré determinado, o filme no recipiente contendo o
revelador homogeneizado, de modo que a reação química se processe em todo o filme
(transformação da imagem latente em imagem real).
7.1.2 Banho no “STOP”
Mergulhar integralmente no “STOP” o filme de modo a interromper a reação química do
revelador.
7.1.3 Banho no fixador
Mergulhar integralmente o filme no fixador de modo a que todos os cristais de haleto de
prata remanescentes sejam retirados, levando a um aumento do contraste.
7.1.4 Banho de água corrente
Banhar o filme em água corrente por cerca de 30 minutos, de modo que sejam retirados
todos os agentes químicos empregados.
7.1.5 Secagem
Secar o filme em lugar isento de materiais que possam comprometer a imagem radiográfica
(exemplo: poeira).
7.2. Processadora automática
É um sistema eletromecânico que reduz o tempo de revelação de um filme, tornando-o mais
seguro e padronizado. Porém antes de iniciar a operação de uma processadora automática,
o operador deve seguir as instruções do fabricante para a utilização e manutenção da
máquina.
Deve também planejar um controle de qualidade, de forma que qualquer falha no sistema
seja facilmente detectável. É desejável que uma processadora automática contenha além
das descrições básicas, as seguintes especificações:


Sua capacidade de produção seco a seco, adequada à velocidade de utilização na
unidade;



O processamento de filmes deverá ser de 10 x 10cm a 35 x 43cm;



Tanques de revelador e fixador devem ser de materiais resistentes a corrosão (Ex.:
aço);



Possuir recursos de stand-by;



Permitir ajuste da temperatura de reveladores e secadores;



Possuir ajustes do controle de tempo de processamento;



Possuir programas para armazenamento de parâmetros programáveis como tempo

www.respostatecnica.org.br
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de processamento, tempos de revelador, fixador e secador;


Permitir a alimentação de filmes através de câmara escura.



Misturador de químicos: definir capacidade mínima com reservatório em material
plástico (Ex.: 45 litros);



O sistema de mistura de preferência deverá ser por gravidade;



Possuir sistema de alarmes quando de níveis baixos; Faixa mínima de operação de
pressão de água: 20-120 psi;



Insumos e materiais de consumo: filmes apropriados para o uso – consumo de
acordo com a rotina;



Reveladores e fixadores adequados para mamografia – (consumo, conforme a
rotina).

A processadora automática é parte essencial de um departamento de raios-x. A
processadora automática irá reduzir o tempo de processamento do filme em até 4 vezes
comparado com o processamento manual.
Para monitorar o funcionamento da processadora automática, fora a verificação mecânica e
da temperatura, a verificação química e sensiométrica, deve se verificar o funcionamento do
revelador e fixador. A verificação dos químicos envolve a medida dos valores de pH do
fixador e revelador.
Também, o peso específico e o nível de prata do fixador deve ser mensurado. O ideal é que
se meça o pH diariamente e também é importante para registrar estas medidas e analisar
estas constantemente.
As medidas diárias dos valores do ph para o revelador e fixador podem então ser impressas
para observar as linhas de variações destes valores comparados com os níveis normais
operacionais do pH, e assim identificar problemas.
O teste sensiométrico pode ser usado para avaliar se a performance dos filmes na
processadora automática poderá ser maximizada. Estas análises envolvem a medida do
nível de cinza, velocidade e gradiente de concentração feito a uma medida de intervalos de
temperatura de 1°C;
A faixa de temperatura depende do tipo de químico que está sendo usado, pode ser mais
frio ou mais quente o fixador. Estas três medidas: nível de cinza, velocidade, e gradiente de
concentração, devem ser impressas contra a temperatura e comparadas com os gráficos do
fabricante.
8 Controle de qualidade de uma processadora
Para que o programa de garantia de qualidade da imagem radiográfica seja completo, tornase também necessário que haja um programa de controle de qualidade para a processadora
automática (FIG. 3).
Uma das principais causas de subprocessamento é a combinação incorreta de
processadora-químicos-filmes, que pode resultar em aumento de doses e degradação da
imagem radiográfica.
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Figura 3 – Processadora automática
Fonte: (ALMEIDA, [20--?])

O controle sensitométrico do processamento radiográfico é de grande importância quando
do se trata de mamografia, em que altos valores de mAs são empregados. Para um
processamento correto é absolutamente necessário que o sistema processadora-químicosfilmes seja do mesmo fabricante.
Devido ao seu uso regular, testes periódicos são propostos para fornecer informações sobre
falhas no sistema. Procedimentos de manutenção diária, semanal e mensal ajudarão a
reduzir as possíveis repetições de radiografias. Isto irá facilitar o trabalho dos técnicos e
ajudar a eliminar os problemas que possam afetar a qualidade do processamento
radiográfico.
8.1. Manutenção diária


Com a processadora desligada, retirar os “crossovers” e o conjunto de rolos
espremedores;



Limpar os rolos com pano úmido ou esponja sintética, para a retirada dos resíduos
químicos e depois enxugar até secar;



Verificar o nível das soluções;



Recolocar o conjunto no lugar com o cuidado de encaixar todas as engrenagens;



Abrir os registros de água;



Ligar a processadora;



Ligar o termostato referente a água que mantém a temperatura das soluções
processadoras;

www.respostatecnica.org.br
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Checar o fluxo da água;



Limpar os rolos mecânicos passando filmes já usados (como recomendam os
fabricantes) somente uma hora após a processadora atingir a temperatura de uso;



Expor alguns filmes no sensitômetro. Processar o primeiro antes de se iniciar a
rotina, depois processar os outros filmes com intervalos de três horas;



Comparar as densidades óptica de cada filme processado;



Ao final do dia checar toda a limpeza na câmara escura e na processadora. Deixar a
tampa da processadora aberta para evitar a condensação e o possível chuvisco.

8.2. Manutenção semanal


Limpar os rolos utilizados utilizando água corrente e pano limpo, remover os resíduos
químicos das engrenagens com escova macia. Obs.: ao remover os rolos dos
recipientes com as soluções, não poderá ocorrer os respingos de uma solução em
outra;



Após completar a limpeza semanal, processe uma película exposta ao sensitômetro
e verifique se a processadora está sob controle;



Verificar se possui resíduo de fixador no filme;



Limpar os filtros de água;



Testar o fluxo de água;



Testar os ecrãs, e verificar sujeiras ou falhas que possam afetar a imagem.

8.3. Manutenção mensal
Deverá ser feito mensalmente ou de acordo com a utilização da processadora.


Abrir a processadora e esvaziar os recipientes das soluções, com o cuidado de
esvaziar uma de cada vez;



Limpar todas as superfícies exposta (interna e externamente) com pano úmido, para
remover todos os resíduos, independentemente da qualidade ou do tipo de resíduo.
Obs.: não use nenhum tipo de produto de limpeza nos recipientes;



Limpar os ecrãs com produtos apropriados, isto é, usar pano úmido e sabão neutro.

9 Recomendações gerais
O trabalhador responsável pela operação de uma câmara escura deve cultivar o hábito de
observar sempre:


As condições de limpeza;



A possibilidade de entrada indevida de luminosidade;



A integridade e adequação dos filtros de segurança;



Concentrações e temperatura das soluções reveladoras;

9

2015 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Instalação e utilização adequada de uma câmara escura para processamento de filmes radiográficos

Deve observar ainda as orientações fornecidas pelos fabricantes dos agentes químicos e
filmes utilizados.
Deve-se ter um cuidado especial com cada passo no processamento do filme, pois a
radiografia a ser produzida deve ter uma imagem adequada para visualização e ainda esta
imagem deve se conservar por um longo período, pois as radiografias em geral são
arquivadas. As radiografias são arquivadas por vinte anos ou mais como um registro.
Alguns aspectos que não podem deixar de ser observados são nas câmaras escuras e
processadoras:
Drenagem


Para evitar algumas condições que são consideradas perigosas, manter o chão coberto,
e com drenagem em torno de todo o chão, o processador deve ser mantido limpo e
seco. Qualquer acumulação de líquidos das misturas dos tanques deve ser drenada. Os
fabricantes de processadoras e filmes deixam claro que a drenagem das processadoras
são de responsabilidade do cliente.



A drenagem deve sei feita de um material quimicamente resistente, não corrosivo (PVC
ou semelhante), deve ter no mínimo um diâmetro de 3 polegadas (7,6cm), e deve estar
livre de obstruções. Drenagem feita com tubos de cobre não é aceita. Não fazer uma
conexão fixa entre a drenagem e o equipamento.

Sistema de exaustão


A falha do exaustor do processador pode causar corrosão dentro do equipamento, e
pode aumentar a probabilizade dos artefatos no filme. O manual das processadoras
contém procedimentos e especificações para medida de exaustão.



Se a processadora estiver instalada em uma câmara escura de parede aberta, a pressão
do ar na câmara escura deve exceder a pressão do ar da área de fora da câmara
escura. Isto proporcionará:






Prevenir o ar de cascata através da processadora e dentro da câmara escura;
Assegurar uma correta ventilação;
Minimizar o vapor dentro do processador e manter seco o sistema de exaustão;
Reduz os artefatos no filme no transporte depois de retirado das soluções;
Reduz a corrosão na processadora.

Ventilação da sala


O ar da sala deve ser trocado pelo menos 10 vezes a cada hora.

Uma vez que todo o processo de revelação se faz sob luz de segurança, torna-se
importante que o operador antes de iniciar sua atividade, aguarde o tempo suficiente para
sua acomodação visual.
É recomendável que todos os serviços que possuem processadora automática mantenham
em funcionamento o sistema de processamento manual, para o caso de eventuais paradas
no sistema automático.

www.respostatecnica.org.br
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Conclusões e recomendações
O operador de uma câmara escura deve cultivar o hábito de observar sempre:





As condições de limpeza;
A possibilidade de entrada indevida de luminosidade;
A integridade e adequação dos filtros de segurança;
A verificação das concentrações e temperatura das soluções reveladoras.

Assim como também devem ser observadas as orientações fornecidas pelos fabricantes dos
agentes químicos e filmes utilizados.
Como já é sabido todo processo de revelação é realizado sob luz de segurança, portanto é
de extrema importância que o operador antes de iniciar sua atividade, aguarde um tempo
suficiente para sua acomodação visual.
A iluminação do ambiente da câmara escura que deve ser equipada com lanterna de
segurança contendo uma lâmpada de filamento 7,5 watts, instalada a 1,20 metro do local de
manipulação do filme. Lembrando que é fundamental que a filtragem realizada pela lanterna,
da luz proveniente da lâmpada de filamento, tenha eficiência para bloquear a transmissão
para o ambiente daqueles componentes do espectro da luz para os quais a emulsão do
filme radiográfico é mais sensível.
Todos os serviços que possuem processadora automática devem manter em funcionamento
o sistema de processamento manual, para o caso de eventuais paradas no sistema
automático.
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Anexos
Anexo 1 – Teste dos filtros de segurança
Para averiguar a adequação e integridade dos filtros de segurança propõe-se o seguinte
teste:


Irradiar um filme virgem no chassi com uma técnica de baixa exposição.



Dividir este filme em quatro partes iguais.



Expor a lanterna de segurança, na mesma distância usada na manipulação dos filmes, as
tiras do filme já irradiado, durante os seguintes tempos:
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Primeira tira – 5 minutos
Segunda tira – 10 minutos
Terceira tira – 15 minutos
Quarta tira – 20 minutos
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 Revelar as tiras do filme e fazer a leitura de suas respectivas densidades ópticas no
densitômetro.
Anexo 2 – Teste de higiene
A contaminação de um filme ainda não processado, ocasionada por produtos químicos
(revelador, fixador e etc.), mãos sujas, pode levar a deterioração da qualidade da imagem e
até ao diagnóstico de falsos positivos ou negativos.
Para demonstrar estes fatos, propomos as seguintes experiências.


Molhar os dedos com revelador e manipular um filme de modo rotineiro, revelá-lo, e
observar o dano causado;



Repetir o teste usando gordura das mãos.

Obs.: o mesmo dano causado a um filme nestas condições da falta de higiene, podem
ocorrer também no ecrã dos chassis.
Anexo 3 – Teste de adequação de tempo e temperatura das soluções processadoras
(revelador e fixador)
Para averiguar a adequação do tempo e da temperatura usadas numa revelação, propomos
o seguinte teste:


Irradiar um filme virgem no chassi com uma técnica de baixa exposição.



Dividir este filme em três partes iguais



Revelá-lo em temperatura ambiente nos seguintes tempos
 1 – tira – 1 minuto no revelador
 2 – tira – 3 minutos no revelador
 3 – tira – 6 minutos no revelador



Repetir a experiência reduzindo ou aumentando as temperaturas das soluções
(revelador e fixador).

Anexo 4 - Teste na processadora
Veremos como funciona uma processadora, os cuidados necessários para mantê-la sempre
em boas condições de funcionamento.


Expor dois filmes no sensitômetro;



Processar o primeiro filme no início das práticas;



Processar o segundo filme no fim das práticas;



Ler as densidades óticas no densitômetro e comparar as leituras.
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