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Resumo 

A Tomografia Computadorizada é um método diagnóstico que permite a 

geração de imagens de corte anatômico, cuja variação decontraste é obtida pela 

absorção diferenciada dos feixes de raios X pelos tecidos do corpo humano. Assim, 

a imagem gerada é uma imagem digital, pois necessita de processamento 

computacional para ser obtida.       

Essas imagens digitais são matrizes compostas por pixels, que representam 

diferentes tonalidades de cinza, em uma escala que vai do branco ao preto. Além de 

serem utilizadas para o diagnóstico de doenças, as imagens de TC podem ser 

utilizadas para o acompanhamento de tratamentos, como os radioterápicos. 

 A interação entre a radiação e os tecidos vivos pode ocasionar efeitos 

deletérios, pois os processos de radiação provocam alterações na eletrosfera dos 

átomos, modificando moléculas como o DNA das células que compõem os tecidos 

vivos, o que pode ocasionar o aparecimento de tumores, por exemplo. 

Os benefícios promovidos pelo diagnóstico gerado através das imagens de 

TC são muito importantes e por isso, apesar do uso da radiação ionizante, este é 

um dos principais métodos geradores de imagens diagnósticas da atualidade.  As 

imagens diagnósticas permitem observar estruturas internas do organismo sem a 

necessidade de uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Dessa maneira, devem-se 

criar alternativas que otimizem a utilização desses aparelhos minimizando os 

efeitos deletérios indesejáveis.  
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Abstract 

CT scansare diagnostic equipment that allows generation of anatomical slice 

images, with a difference of contrast is obtained by the differential absorption of X-

ray beam by body tissues.How the generated images is digital, it requires 

computational processing tohave them. 

These digital images are arrays composed of pixels, representing in a gray 

scale. This scaleisranging from white to black. In addition, to being used for the 

diagnosis of diseases, the CT images may be used to monitoring treatments such as 

radiotherapy.  

  The interaction between radiation and the organic tissues can have 

deleterious effects because the radiation processes promote changes in 

electronsand molecules such as DNA, modifying the cells making up the tissues, 

which can generate tumors or other deseases. 

    The benefits provided by the diagnosis generated through the CT images 

are very important despite the use of ionizing radiation. Actually, this is a very 

important  andordinary methods of diagnostic images at this time. The diagnostic 

images allow observing internal structures of the body without the need for 

surgical intervention, for example. Thus, alternatives must be created to optimize 

the use of such devices while minimizing undesirable deleterious effects.  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema em Investigação 

Atualmente, existem vários tipos de aparelhos geradores de imagem diagnóstica 

com cortes anatômicos como os aparelhos de ultrassom, de imagem por ressonância 

magnética, etc. O aparelho que gera imagens tomográficas por meio da atenuação dos 

feixes de raios X passou a ser denominado aparelho de Tomografia Computadorizada, 

dessa forma, a imagem de um corte anatômico é gerada com o auxílio de um 

computador[1],[2]. 

Os exames de tomografia são bastante utilizados como métodos de diagnóstico 

principalmente por serem exames não-invasivos, mas o processo de aquisição de dados 

ocasiona a deposição de energia proveniente do feixe de raios X nos tecidos irradiados, o 

que pode provocar danos às células. A alteração de parâmetros de aquisição de imagens 

tomográficas modifica a quantidade de energia depositada e o controle desses 

parâmetros pode permitir uma otimização do processo diminuindo a probabilidade de 

efeitos oriundos da energia depositada no paciente[1]. 

A alteração dos parâmetros de aquisição das imagens pode ocasionar uma 

alteração na obtenção da imagem reconstruída, de forma que, a relevância do tema 

consiste na necessidade da utilização dos aparelhos de Tomografia Computadorizada 

para obtenção de imagens de estruturas internas do corpo humano e na redução dos 

efeitos que a radiação pode ocasionar nos tecidos humanos com a alteração dos 

parâmetros de aquisição de imagens. Dessa maneira, pretende-se otimizar o processo de 

obtenção das imagens por Tomografia Computadorizada. 

O processo de obtenção de imagens por Tomografia Computadorizada consiste 

em posicionar o paciente em uma mesa e posicionar essa mesa no interior de uma 

estrutura que permita que o tubo gerador do feixe de raios X possa girar de 360 graus 

em torno da mesa, e consequentemente, em torno do paciente. Um conjunto de 
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detectores de radiação é inserido diametralmente oposto ao tubo de raios X, de forma 

que, são responsáveis pela captação da radiação que ultrapassa o paciente e a mesa. A 

partir da captura dessa informação os dados gerados são enviados ao computador e a 

imagem é reconstruída. Quando se aplica uma tensão específica, em kV, para a 

alimentação do tubo de raios X, é gerado um feixe com características específicas quanto 

a sua energia e capacidade de penetração nos meios materiais. Assim, a variação da 

tensão de alimentação implica em variações das características da imagem gerada. Além 

da variação da tensão de alimentação do tubo de raios X, outros fatores como as 

características físicas do paciente, a corrente circulante no tubo, a espessura do feixe de 

raios X também influenciam a qualidade da imagem gerada [1],[2]. 

1.2. Objetivos do Trabalho  

 Objetivos Gerais  

 

O trabalho consiste em variar um tipo de parâmetro de aquisição de imagens, 

denominado pitch, visando a redução a energia depositada nos tecidos irradiados, e 

assim, verificar a qualidade da imagem gerada. Essa variação permite observar a 

variação da dose depositada em alguns pontos no paciente. Com a análise da qualidade 

da imagem obtida, pretende-se otimizar o processo de aquisição de imagem por TC, para 

que o mesmo promova a menor deposição de energia sem o prejuizo da qualidade 

diagnóstica da imagem. 

 

 Objetivos Específicos  

 

Atividades a serem desenvolvidas no decorrer do trabalho proposto:  

 

• Estudo e revisão das referências bibliográficas para compreensão do 

funcionamento dos aparelhos de TC e seus efeitos sobre os tecidos humanos;  

• Estudo da variação de alguns parâmetros de aquisição de imagens; 

• Simulação em aparelhos de TC com a utilização de objetos simuladores dotados 

de estruturas semelhantes aos de tecidos humanos;  
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• Entrega dos trabalhos finais com os resultados obtidos e produção de artigo 

científico; 

1.3. Metodologia  

A compreensão do funcionamento de um aparelho de TC e do processo de 

obtenção de imagem são as partes iniciais do trabalho, com a realização de um estudo 

minucioso nas referências bibliográficas fornecidas. Após análise das referências, e 

compreensão do processo de aquisição das imagens de tecidos humanos, pretende-se 

estudar a variação dos parâmentros de aquisição em relação às imagens obtidas, de 

forma a otimizar o processo e reduzir o índice de deposição de energia nos tecidos 

humanos. 

Para a realização dos testes com a finalidade de aquisição das imagens são 

utilizados objetos simuladores cilíndricos de PMMA correspondentes a um indivíduo 

adulto, posicionados no aparelho de Tomografia Computadorizada Multicorte, e 

submetidos às radiações do referido aparelho[7]. 

Dessa maneira, o parâmetro de aquisição das imagens será o pitch, que 

corresponde à razão entre a expessura do feixe e o deslocamento da mesa. A variação 

desse parâmetro permite controlar a qualidade da imagem obtida e a redução dos 

efeitos que o aparelho de Tomografia Computadorizada impõe, pois essa variação 

proporciona um controle na exposição do objeto à radiação imposta. Essas imagens 

serão adquiridas em hospitais com o qual o NEHOS possui parceria de cooperação, 

sendo num primeiro momento o uso do Tomógrafo do  

CIM da UFMG.  

As medições de doses serão feitas utilzando filmes radiocrômicos de fabricação 

da ASHLAND modelo GAFCHROMIC XR-CT, muito utilizados em aparelhos de TC em 

geral. As dimensões desses filmes são de 1,905 x 15 cm² [7]. 

Os filmes utilizados possuem sensibilidades compreendidas entre o intervalo de 

0,1 cGy a 20 cGy , assim para valores abaixo do inferior não há escurecimento 

suficientemente mensurável, bem como, para valores acima do superior o 

escurecimento será saturado. A faixa de energia para a qual o escurecimento do filme é 

proporcional à dose depositada está compreendida entre os valores de alimentação do 
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tubo de raios X de 20kV a 200kV.  Quando a imagem é gerada pode-se obter o sinal 

registrado no filme utilizando softwares específicos. O processo de leitura é feito de 

maneira óptica, em que uma imagem digital dos filmes irradiados é gerada em um 

escâner de alta resolução, e a partir dessa imagem gerada pode-se obter o sinal 

registrado no filme utilizando softwares específicos. Esses filmes serão calibrados no 

Laboratorio de Dosimetria do CDTN com o qual o NEHOS possui parceria desde 2010.[7] 

As imagens adquiridas serão analizadas através de softwares para imagens de 

padrão DICOM de modo a levantar parâmetros de comparação entre os diferentes 

processos de aquisição, que serão realizados no Laboratório de CENEB, no campus I do 

CEFET-MG. Após as análises feitas pretende-se otimizar o processo de obtenção das 

imagens com a respectiva variação do parâmetro de aquisição citado.  

1.4. Organização do Trabalho  

O presente trabalho, será estruturado por meio de 6 Capítulos que serão 

compostos da seguinte forma: 

 O Primeiro Capítulo aborda, de uma maneira geral, como será estruturado todo o 

plano de atividades do trabalho, indicando a relevância do tema em investigação, os 

objetivos do trabalho, composto por objetivos gerais do trabalho e específicos, ambos 

para facilitar a didática do trabalho, a metodologia e a organização do mesmo.  

O segundo capítulo realiza um breve histórico sobre as primeiras aplicações dos 

raios X e as primeiras utilizações dessa técnica para visualização de estruturas internas 

do corpo sem a interferência cirúrgica. Descreve as principais estruturas presentes nos 

aparelhos de TC e como essas estruturas funcionam separadamente para que em 

conjunto possam contribuir para a realização dos mais diversos exames. Por meio de 

imagens e equações pode-se entender mais facilmente como é o processo de obtenção 

de imagens por meio de varreduras realizadas no corpo humano.  

O terceiro Capítulo indica quais são os protocolos de exames que devem ser 

alterados para que se tenha uma otimização do processo, com a redução da deposição de 

energia nos tecidos irradiados. Além disso, o Capítulo relaciona a alteração dos 

parâmentros de acordo com o tecido irradiado, de tal forma que, cada tipo de tecido 

responde de uma maneira diferente à quantidade de radiação aplicada,então alguns 
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tecidos necessitam de mais radiação para que seja gerada a imagem bem como outros 

tecidos necessitam de menos radiação. Dessa maneira controla-se a deposição de dose e 

a radiação dispersada. 

O quarto Capítulo explica como as imagens de Tomografia Computadorizada são 

geradas e relaciona cada aparato que compõe o aparelho com a obtenção das imagens, 

além de indicar os softwares mais utilizados no processo de retrabalhamento das 

imagens. Como o processo de radiação é bastante nocivo às células humanas, esse 

Capítulo também aborda como as medições de doses são feitas para que se reduza ao 

máximo a deposição de energia na radiação otimizando assim todo o processo. Para 

finalizar é feita uma relação entre a variação das doses depositadas com os parâmetros 

de controle.  

No quinto Capítulo foi feita a metodologia prática utilizada nos experimentos. 

No sexto capítulo foi feita a análise dos resultados, além de ser escolhido o 

melhor método a ser utilizado, afim de se otimizar todo o processo. 

O sétimo capítulo é feita uma conclusão de todo o trabalho. 
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Capítulo 2 

Os Aparelhos de Tomografia Computadorizada 

2.1. Introdução  

O objetivo deste capítulo é apresentar o aparelho de TC, a sua descoberta as suas 

principais estruturas e como o mesmo é constituído. Primeiramente, faz-se um estudo 

sobre o surgimento dos raios X para na sequência ser realizada uma descrição sobre o 

aparelho de TC e seus respectivos aparatos.   

2.2. A descoberta dos Aparelhos de TC 

Primeiramente, no ano de 1895, foram descobertos, experimentalmente, pelo 

físico Alemão Wilhelm Konrad Roentgen, os raios X. O físico envolveu um tubo de 

Crookes numa caixa de papelão negro, e próximo à caixa havia um pedaço de papel 

recoberto de platinocianeto de bário e assim quando se fornecia corrente elétrica aos 

eletrodos do tubo, era emitida uma radiação que marcava a chapa fotográfica. O físico 

resolveu colocar objetos opacos à luz visível entre o tubo de raios catódicos e o papel 

fotográfico e assim observou que esses materiais reduziam a chegada desta radiação até 

a placa de paltinocianeto de bário.  Em um de seus experimentos percebeu que quando o 

raio incidia sobre a mão era possível visualizar a sua estrutura óssea, e no dia 8 de 

novembro de 1985, foi obtida a primeira imagem da estrutura óssea interna da mão 

humana[8]. 

Pelo fato de esses raios serem desconhecidos, o físico denominou-os raios-x e 

mais tarde Von Laue demonstrou que eles eram da mesma natureza da onda 

eletromagnética da luz com maior frequência de vibração.  

As estruturas internas do corpo humano puderam ser visualizadas sem que 

houvesse qualquer tipo de intervenção cirurgica, entretanto, posteriormente, cientistas 

perceberam que essas radiações, quando incididas sem nenhum tipo de proteção, 
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poderiam causar vermelhidão na pele, ulcerações e até mesmo lesões cancerígenas, 

nessa época, muitas pessoas perderam membros em decorrência da exposição excessiva 

aos mesmos. O primeiro aparelho de raios-x instalado no Brasil foi feito pelo professor 

de Radiologia Odontológica, Dr. José Carlos Ferreira Pires, em 1897 [9]. 

O primeiro aparelho de TC foi criado em 1971 por Godfrey Newbold Hounsfield, 

intitulado EMI (Eletric and Musical Industries LTDA), nome da empresa em que o 

mesmo trabalhava, assim sua primeira utilização diagnóstica ocorreu no mesmo ano, 

para a visualização de um tumor cerebral em uma mulher de 41 anos. Como o tecido 

cerebral apresentava uma atenuação pequena dos feixes de raios X, sua imagem era 

impossível de se obter antes do surgimento do aparelho de TC, uma vez que, as imagens 

geradas são retrabalhadas em um computador para melhora da qualidade das mesmas 

[1],[2]. 

No final dos anos 70, a venda de aparelhos de TC aumentou e em 1989 surgiram 

os aparelhos de TC heliciodais evoluindo para aplicações tridimesionais [1]. Em 1992 

surgem os aparelhos de TC de corte duplo, que deram origem à varredura multicorte 

utilizando os arcos multidetectores (tecnologia MDCT)[1]. Em 1994 surgiram os 

primeiros aparelhos de TC “sub-segundo”, em que a volta completa do tubo de raios X 

ocorria em um período de tempo menor que 1 segundo, e em 1998 foram lançados 

versões de aparelhos de TC helicoidais multicorte, com quatro cortes simultâneos e 

tempo de rotação completa do tubo em torno de paciente menor que um segundo [1]. 

Anos mais tarde, foram lançados aparelhos de TC multicorte, podendo realizar de 

8,16,32 e 64 cortes simultâneos com um estudo de aquisição de dados podendo ser feito 

em menos de 10 segundos, tais procedimentos são importantes pois reduzem a 

exposição do paciente aos feixes de raios X [1]. 

A tomografia computadorizada utiliza a técnica de atenuação dos feixes de raios 

X pela matéria, em que a imagem representa um corte anatômico e não um volume no 

plano. A imagem não é gerada diretamente sobre filme radiográfico e sim reconstruída 

em um computador, de forma que, essas imagens passam por processo de ajustes no 

contraste, brilho, intensidade, reconstruções etc. O tratamento dessas imagens permite 

gerar imagens de volume completo e subtrair estruturas que não serão utilizadas nos 

trabalhos[2]. Todo esse processo pode ser feito utilizando softwares específicos como o 

ImageJ.  
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2.3. O Funcionamento dos Aparelhos de TC 

Os aparelhos de TC geram cortes anatômicos axiais, em que o método utiliza um 

tubo gerador de raios X emissor de radiação enquanto realiza um movimento de rotação 

em torno do objeto que se deseja gerar a imagem. A radiação que atravessa os objetos é 

captada por detectores posicionados diametralmente opostos à fonte de radiação. O 

esquema de geração de imagens por TC é representado na figura 2.1 [1],[2]. 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Posicionamento do paciente em aparelho de TC. Vista lateral com deslocamento da 

mesa e vista posterior com movimento giratório do tubo de raios X em torno do paciente [1] 

 

As imagens são reconstruídas por meio de número de medições em diversas 

posições do sistema tubo-detector em relação ao objeto, esses dados coletados pelos 

detectores são convertidos em sinais digitais e enviados ao computador [1]. A fatia 

irradiada é divida em pequenas unidades de volume, denominadas “voxel”, como 

visualizado na figura 2.2. Quando um feixe atravessa uma fileira de voxels, há uma 

interação dos raios X com a matéria, e a outra parte que não interagiu será captada pelos 

detectores, que geram um sinal elétrico que é convertido em sinal digital e enviado ao 

computador. Após aquisição de um grande número de medições, o computador fará um 

tratamento dessas informações para determinar a parcela do feixe que foi absorvida por 
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cada um dos voxels que compõem a fatia. Quando for determinado o valor da atenuação 

promovido por cada voxel, ocorrerá a construção da imagem digital que representa a 

fatia irradiada. Cada elemento que compõe a imagem digital é denominado pixel e cada 

um desse representa na imagem por meio de um tom de cinza, um voxel ou conjunto de 

voxels[1],[2]. 

 Quando um voxel absorve muito a imagem representada no pixel será mais clara 

e quando o voxel absorve pouco a imagem representada no pixel apresenta tonalidade 

de cinza mais escura[1]. Os pixels e voxels podem ser visualizados na figura 2.2. 

 

 

 

Figura 2.2–Representação de um Pixel e um Voxel [10]. 

 

A atenuação desse feixe depende do coeficente de atenuação linear (µ) do tecido 

que compõe cada voxel, assim, os voxels que apresentarem um valor mais alto de 

coeficiente de atenuação linear absorverão mais o feixe e possuirão tons de cinza mais 

claros e os que possuirem menor coeficiente de atenuação linear absorverão menor 

parcela do feixe a apresentarão tons de cinza mais escuros [3]. 

Como foi visto, o objetivo de uma aquisição de TC é medir a transmissão dos raios 

X que atravessam o paciente em um grande número de projeções.Essas projeções se 

obtem a partir de uma ação combinada do tubo e dos detectores. A lei de Beer-Lambert 

relaciona a intensidade inicial do feixe de raios X, o coeficiente de atenuação linear, a 
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espessura do material e a intensidade do feixe atenuado como pode ser visualizado na 

equação 2.1[3]: 

 

 ( )                (2.1) 

 

 

Em que : 

I(x) – Intensidade do feixe atenuado 

Io – Intensidade do feixe inicial 

X – espessura do material  

 

Essa equação não leva em conta a radiação espalhada e nem o efeito Compton, 

que é a redução de energia devido à interação com a matéria ou interação com elétrons 

livres. Os tecidos do paciente quando atravessados pelos feixes de raios X apresentam 

valores variáveis de coeficiente de atenuação linear, dessa maneira, quando a expessura 

do tecido atravessado é “d”, a intensidade do feixe de raios X pode ser dado pela equação 

1.2 [3]: 

 

 ( )       ∫ ( )     (2.2) 

 

I(d) – Intensidade do Feixe que atravessa o tecido com espessura “d”  

 

Assim, pode–se considerar uma matriz de diferentes coeficientes de atenuação 

linear com a relação entre as intensidades dos feixes de raios X inicial e final. Por 

exemplo, uma imagem obtida pode possuir uma resolução de 512x512 pixels. O 

princípio de funcionamento de um aparelho de TC é feito com a medida das intensidades 

incial e final do feixe[3]. 

A qualidade das imagens obtidas por aparelhos de TC depende da natureza dos 

raios X, do tipo de detectores utilizados, da velocidade de rotação do tubo e, 

consequentemente, da velocidade das medições, dos algoritmos utilizados para 

determinação das atenuações individuais pra reconstrução das imagens, etc [1],[2]. Para 

que o processo de obtenção das imagens seja o mais otimizado possível torna-se 

necessário que o objeto fique imóvel, pois há uma coleta sucessiva de muitos dados para 



 
 

27 
 

que os algoritmos computacionais possam obter valores de atenuação promovida por 

cada voxel.  

2.4. Aparatos dos Aparelhos de TC 

Os aparelhos de TC, geralmente, são constituídos por 4 subsistemas: Subsistema 

eletroeletrônico, constituído pelo bloco de alimentação do aparelho e dispositivos que 

controlam as movimentações no processo de aquisição das imagens,  como motores da 

mesa, do gantry, do arco detector, etc. Subsistema mecânico, constituído pela parte 

externa do aparelho, os dispositivos pneumáticos e de troca de calor por exemplo. 

Subsistema gerador de raios X, que é responsável pela geração do feixe, com tubo de 

raios X e com sistema de refrigeração, e o subsistema de informática, responsável por 

todo o controle do processo, a aquisição dos dados, a geração e armazenamento, e 

impressão das imagens. Os subsistemas citados são distribuídos em partes do aparelho 

de TC e são instalados no gantry, na mesa de acomodação do paciente e no painel de 

comando [2]. 

2.4.1. O Gantry 

No interior do gantry, encontram-se o tubo gerador de raios X, os detectores, o 

colimador de feixes, que é utilizado para alterar a espessura da fatia que será irradiada, 

conversores analógico – digitais para que as imagens obitdas sejam lidas pelo 

computador e componentes mecânicos necessários para a movimentação de varredura 

[2]. Neste dispositivo estão acoplados sistemas de aquisição de dados que transmitem as 

informações ao computador e um sistema de recepção que define os parâmetros de 

controle para varredura [2]. 

Geralmente, o gantry possui um diâmetro de 60 e 70 cm e é por onde o paciente é 

introduzido e posicionado em relação à linha de passagem do feixe de raios X emitido 

pelo tubo, assim o tubo realiza movimentações, que dependerão do modelo do 

equipamento e da programação estabelecida nele, como pode ser visualizado na figura 

2.3. No gantry há, também, o sistema de refrigeração do tubo de raios X e os motores 

para a angulação do conjunto, como pode ser visto na figura 2.3 , assim o gantry permite 
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uma variação angular entre -30 graus e +30 graus e em sua parte frontal, encontram – se 

painéis de comando manuais para que se possa movimentar a mesa, ativar os eixos de 

centralização, deslocar a mesa para o interior do gantry, regulagem da altura da mesa, 

marcadores digitais que informam a angulação do gantry em graus e, a partir do marco 

zero, a posição em que se encontra a mesa com o paciente posicionado [1],[2]. Durante o 

processo de aquisição de dados o médico pode se comunicar com o paciente para que o 

mesmo altere sua posição , se isso for necessário. [1] 

 

 

 

  

Figura 2.3 – Detalhe da Inclinação do Gantry [1] 
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2.4.2. A Mesa 

A mesa é o local de posicionamento do paciente para que ocorra o processo de 

varredura e aquisição das imagens pelo aparelho de TC. A mesa deve ser constituída de 

material resistente para que suporte o peso do paciente e de material rígido para que 

não se flexione à medida que se desloca no gantry. Cada aquisição de dados é feita após 

um deslocamento da mesa, assim deve haver uma coordenação de movimentos entre a 

mesa e o gantry , e o paciente deve ser posicionado de uma forma para que fique estático 

e confortável durante a aquisição das imagens. As mesas dos aparelhos de TC suportam, 

aproximadamente, 130 kG ou mais, assim uma das limitações desse aparelho é que 

pessoas com peso maior que o valor estabelecido pelo aparelho, dificilmente são 

submetidas aos exames de TC e não podem usufruir de tal benefício [1],[2]. 

Como o comprimento máximo de varredura estabelecido pelo TC é de 130 cm, 

quando se necessita fazer um exame em estruturas superiores, o paciente deve ser 

posicionado com a cabeça voltada para o gantry e para membros inferiores, o paciente 

deve ser acomodado de maneira inversa [1]. 

2.4.3. O Gerador de Raios X 

Enquanto o feixe de raios X é produzido o tubo permanece em movimento 

circular no interior do gantry e seu tempo de funcionamento é aumentado. Os tubos de 

raios X dos aparelhos de TC são alimentados em alta tensão kV em corrente contínua do 

catodo para o ânodo em mA. Por trabalharem continuamente e por um tempo maior 

que, por exemplo, os aparelhos de raios X, esses aparelhos acumulam bastante calor e 

por isso necessitam de um sistema de refrigeração. Os tubos de raios X apresentam 

ânodos giratórios com rotações acima de 10000 rpm para auxiliar na dissipação de 

calor. A figura 2.4 apresenta a estrutura de um gerador de raios X típico para aparelhos 

de tomografia [1]. 
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Figura 2.4 – Esquema mostrando a formação e emissão do feixe de raios X em um sistema tubo – cúpula, 
em corte longitudinal[3] 

 

O aumento da velocidade de circulação do tubo ocasionou uma redução do tempo 

de aquisição dos dados, assim houve uma necessidade de aumentar a intensidade dos 

feixes de raios X, tendo como consequência um aumento na potência dos tubos, e esse 

aumento de potência implicou uma geração de maior número de fótons por unidade de 

tempo [1]. 

Os feixes de raios X se propagam de forma difusa, assim dois sistemas de 

colimação existentes no aparelho são utilizados para tornar o feixe mais delgado. O pré-

colimador define uma espessura ao feixe emitido pelo tubo de raios X e são necessários 

por retirar a maioria dos fótons de baixa energia não desejados e que contribuem para 

aumentar a dose de radiação recebida pelo paciente. O pós - colimador reduz a radiação 

que atinge o arco detector e permite que a parcela do feixe primário que ultrapassa o 

paciente atinja o arco detector, e evitando que a maior parte da radiação secundária 

espalhada atinja os detectores, gerando ruídos que podem prejudicar a qualidade da 

imagem[1]. 

O controle da tensão aplicada ao TC (compreendido entre a faixa de 20 a 120 kV) 

proporciona controlar a penetração do feixe, aumentar a intensidade do feixe do tubo de 

raios X e, consequentemente, aumentar a potência desse tubo que estará diretamente 

relacionado a um aumento da corrente catodo-anodo mA. Outro fator que pode 

ocasionar o aumento da potência do tubo é o aumento da velocidade de rotação em 
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torno do paciente. A quantidade de fotóns que atigem os detectores deve permanecer a 

mesma, independente da velocidade do conjunto tubo-detectores [1], [7]. 

2.4.4. Os Detectores  

Os detectores captam uma radiação que ultrapassa o objeto e transformam a 

mesma em um sinal elétrico, que após ser digitalizado, é enviado e reconhecido pelo 

computador [1]. 

Quando se determina o valor da tensão e da corrente aplicados ao tubo a 

intensidade do feixe que sai desse tubo está determinada e o número de detectores 

existente em um aparelho de TC influencia a qualidade da imagem gerada. Os detectores 

utilizados nos aparelhos de TC devem ser suficientes para permitir a redução da dose no 

paciente, devem permanecer estáveis e devem ser insensíveis à variação de 

temperatura.  

Os aparelhos de TC apresentam dois tipos de detectores de radiação: os de 

câmara de gás pressurizado, que utilizam gás inerte, como xenônio e funcionam como 

câmara de ionização, e os de estado sólido, que são construídos em conjunto cintilador-

detector e são fabricados com materiais semicondutores dopados. Esses ultimos 

detectores permitem que haja uma circulação de corrente elétrica quando estimulados 

por fótons luminosos [2]. 

2.4.5. O Sistema Computacional  

O sistema computacional é responsável pelo processamento de dados enviados 

pelos detectores localizados nos aparelhos de TC. No computador há um software em 

que se obtém a imagem digitalizada apresentada no vídeo [2]. 

No sistema computacional ocorre também o processo de calibração do aparelho 

de TC para se otimizar a obtenção das imagens. Dessa maneira, pode-se alterar os 

parâmetros de alimentação do tubo, as posições em que se deseja o plano de corte, a 

distância entre os eixos de corte, assim no computador é feito todo o controle de como 

se deseja obter a imagem [2]. No console do computador, com o auxílio de um teclado, é 
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feita a introdução dos dados e no monitor é visualizada toda a programação sobre a 

aquisição de dados [2]. 

2.4.6. Obtenção da Imagem  

Após a obtenção das imagens, elas são armazenadas e organizadas, de tal forma 

que, preencham um filme. Existe o sistema convencional, em que as imagens são 

selecionadas e registradas em um filme radiográfico, que após isso, deve ser colocado 

em uma processador para que seja revelado semelhantemente aos aparelhos de raios X. 

Há também o sistema de impressão à laser em que as imagens são selecionadas e 

organizadas no terminal de vídeo e podem ser enviadas diretamente à impressora, 

assim essas serão impressas sobre suporte físico, em filme ou em papel [2]. 

A figura 2.5 demonstra um pequeno esquema do aparelho de TC visto 

frontalmente e lateralmente.  

 

 

Figura 2.5 – Esquema de Aparelho de TC de quinta geração, vista frontal e lateral [2] 

 

 

 



 
 

33 
 

2.5. Conclusão  

Conhecer os aparatos de um aparelho de TC é importante para o entender o 

funcionamento do mesmo. O gantry é o principal responsável para a obtenção das 

imagens pois nele encontram-se o tubo gerador de raios X, o colimador do feixe e os 

detectores, dentre outros aparatos. As imagens geradas podem ser retrabalhadas pois 

são inseridas em softwares específicos que proporcionam a variação do contraste das 

imagens, suas cores, retirar objetos que não fazem parte do estudo, etc. Os detectores, 

localizados diametralmente opostos ao paciente, são responsáveis por captar uma 

radiação que ultrapassa o objeto e enviar a mesma ao computador, assim essas imagens 

geradas podem ser retrabalhadas de acordo com o que se deseja. A variação dos 

parâmetros de aquisição das imagens pode ser feita por comandos contidos no 

computador ao qual o aparelho de TC está ligado. Assim o processo de obtenção e o 

processo de manipulação das imagens por TC é comandado pelo computador.  
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Capítulo 3 

A Geração das Imagens e Dosimetria Nos Aparelhos de 
TC 

3.1. Introdução  

 

Os processos de obtenção de imagens por TC utilizam técnicas de atenuação do 

feixe incidido no local de interesse. Assim as imagens são geradas em várias projeções 

de acordo com a inclinação do gantry, que é um dos aparatos dos aparelhos de TC.  

As imagens são geradas baseando-se na escala Hounsfield, criada para facilitar a 

relação entre a imagem gerada e o coeficiente de atenuação linear do referido tecido 

irradiado. Quando as imagens são obtidas torna-se necessária a reparação das mesmas, 

uma vez que, alguns artefatos não utilizados nos processos de manipulação delas 

atrapalham a realização dos trabalhos. Além disso, a exposição à radiação ocasiona a 

deposição de grandes doses de energia que necessitam ser conhecidas pelos mais 

variados métodos para que se otimize o processo de obtenção das imagens com a 

redução da dose depositada.  

3.2. Geração dos dados, Feixes de Raios, Atenuação e Projeções  

 

Quando um feixe de raios X atravessa um objeto, há uma alteração na sua 

composição pois o mesmo  sofre interação de seus fótons com a matéria. Dessa maneira, 

a aquisição de imagens em um aparelho de TC é feita pela transmissão do feixe de raios 

X pelo objeto [2],[3],[5]. 

Os valores de pixels estão relacionados com a atenuação que os raios X sofrem ao 

incidir na matéria, e essa atenuação está relacionada com o coeficiente de atenuação 

linear de cada tecido. Esse coeficiente de atenuação depende de características como a 

densidade do material e a energia dos fótons, assim, pela lei de Beer – Lambert, a relação 

entre a intensidade do feixe e o coeficiente de atenuação linear é dado pela equação 2.1, 
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em que a parcela de fótons absorvida está associada à estrutura do material e ao 

comprimento do trajeto que o feixe percorre [2],[3]. Por conta da variação das 

características de absorção do feixe a intensidade do feixe transmitido é dado pela 

equação 2.2.  

A radiação atenuada será dada pela intensidade inicial do feixe subtraída da 

parcela do feixe que foi absorvida pelo material. Para que se tenha a reconstrução da 

imagem é necessário que se façam várias medições do feixe transmitido [2]. 

Pela equação 3.1 a atenuação é proporcional a ln(It/Io) , assim essa radiação 

atinge os detectores que reconhecem esse sinal, para em seguinda ser transmitido a 

amplificadores , serem digitalizados e transmitidos a um computador. A figura 3.1 

mostra a aquisição de um sinal atenuado, em que este sinal é captado em várias posições 

de incidência do feixe ao longo da trajetória mostrada [1],[2],[3],[5],[17]. 

 

∫  ( )
 

 
     

 

 
   
  

  
    (3.1) 

 

Em que:  

 

µ(x) - Coeficiente de atenuação linear  

L –Comprimento total do caminho percorrido pelo feixe de Raios X 

It – Intensidade do Feixe Transmitido 

Io – Intensidade do Feixe Incidente  
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Figura 3.1 – Representação Gráfica do Interior de um Gantry, onde o tubo de raios X gira em torno do 
paciente, emitindo um feixe colimado de raios X em forma de leque, direcionado ao anel estacionário de 

detectores [17] 

3.3. Métodos Para Reconstrução das Imagens Geradas  

 

O processo de reconstrução das imagens é feita pelo processamento das 

informações que foram captadas pelos detectores. A coleta desses dados são 

processadas por um programa que registra a atenuação de cada voxel, assim, a obtenção 

das imagens é feita por um processo denominado projeção inversa filtrada [2]. 

No processo de projeção inversa utiliza-se um feixe luminoso em que as 

incidências são realizadas em diferentes ângulos assim uma projeção das sombras 

geradas pelo objeto em vários ângulos de incidência da luz geram a imagem de corte 

axial do objeto. Assim quanto maior o número de incidências, melhor a qualidade da 

imagem gerada. A figura 3.2 representa o processo de reconstrução de imagem por 

projeção inversa. Essa técnica fornece uma boa resolução mas uma baixa resolução em 

contraste. O processo de projeção inversa filtrada é o melhor utilizado pelo aparelho de 

TC pois além de o corte apresentar uma boa qualidade em relação à forma, apresenta 

boa resolução em contraste que é gerado por uma diferença entre os coeficientes de 

atenuação linear dos objetos [2]. 
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A diferença dos ângulos de incidência, a propagação dos feixes de raios X em 

leque e a curvatura do arco de detectores ocasiona uma deformação na informação 

coletada pelos detectores como pode ser visto na figura 3.3, assim a utilização de alguns 

métodos matemáticos é necessária para a correção das informações coletadas. Esses 

algoritmos determinam a parcela de atenuação do feixe na fatia irradiada [2]. 

 

 

 

Figura 3.2 – Reconstrução por projeção inversa. (a) objeto; (b) incidência à 0º, (c) incidências a 0º e 90º; 
(d) incidências a 0º, 45º, 90º e 135º; (e) incidências de 0º a 157,7º, a cada 22,5º; (f) incidências de 0º a 

168,75º a cada 11,25º. [1] 

 

Figura 3.3 – Geração do Sinal por Incidência do Feixe de Raios X em leque em ângulos de 0º, 45º, 90º e 
135º [2] 
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3.4. Escala Hounsfield para Imagens  

Quando uma radiação atravessa o objeto, cada detector capta essa informação, 

assim como são conhecidos os valores de alimentação do tubo, conhece-se, também, a 

intensidade do feixe que sai do tubo. Quando essa radiação chega nos detectores o 

computador determina o que foi atenuado e a tonalidade de cinza que irá colorir cada 

pixel na imagem [2],[3],[5]. 

Na Tomografia Computadorizada uma matriz de reconstrução dos coeficientes de 

atenuação linear se transforma em uma matriz na escala Housfield[3], que é uma escala 

adimensional e transforma tons de cinza em valores numéricos [12]. Essa escala é muito 

utilizada nas imagens radiográficas e fornece uma ampla diferenciação entre tecidos que 

possuam o coeficiente de atenuação linear muito próximos [12]. 

Pela equação 3.2 demonstra-se que uma normalização é feita nos coeficientes de 

atenuação linear utilizando como parâmetro o coeficiente de atenuação linear da água 

[2],[3]. Assim o ar apresenta um valor de -1000 UH, pois seu coeficiente de atenuação 

linear é zero, bem como a água tem um valor de 0 UH por conta de o coeficiente do 

material ser igual ao da água, cada adição de 0,1% do coefiente de atenuação linear 

resulta em um incremento de 1 UH [2],[3]. 

 

        
     (   )

 (   )
  (3.2) 

 

Em que:  

Hx – Valor da Atenuação da escala Hounsfield 

µx – coeficiente de atenuação linear do voxel x 

µ(H2O) – Coeficiente de Atenuação Linear da Água  

 

Alguns meios de contraste diluído apresentam valores de +2000 UH a +3000 UH, 

o que aumenta a necessidade de ingestão de contraste por meio intravenoso o que 

aumenta o coeficiente de atenuação linear do sangue e os valores de Hounsfield 

reduzem para valores na faixa de +200 UH aproximadamente [2]. Para o tecido adiposo 

esses valores estão compreendidos entre a faixa de -100 a -80 UH e o pulmão possui 

valores compreendidos entre a faixa de -950 a -600 UH, e o osso possui valor de +1000 
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UH [3]. A figura 3.4 que é um corte axial de toráx, exemplifica a utilização da escala 

Hounsfield para a obteção das imagens radiográficas, em que o valor de -920 UH 

representa a região pulmonar e o valor de 572 UH representa a região da aorta 

descendente, esse último valor é devido ao contraste em que o sangue está misturado 

[2]. Devido a essas diferenças foi necessária a criação do termo “janela de cores” que 

indica uma diferenciação de cores apresentadas que vão do valor mais alto da escala 

representado pela cor branca e o valor mais baixo que indica o negro, assim permite-se 

um melhor detalhamento na imagem gerada [2],[5]. 

 

 

Figura 3.4 Imagem de Corte Axial de Tórax Apresentado a Divisão na Matriz de Pixels e Valores na Escala 
Hounsfield [2] 

 

O gráfico 3.1 define uma janela de cores para um imagem obtida, em que “L” é o 

valor Hounsfield que recebe o cinza médio, “W” é a janela em que se distribuirá a escala 

de cinzas. Se o valor de L for de 100 UH e W for de 400 UH a escala de cinzas concetra-se 

no valor +100 UH e é distribuída entre os valores de -100 UH e +300 UH, assim, fora 
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desse intervalo para valores menores que p1 recebem cor preta e valores maiores que 

p2 recebem cor branca. Essa definição de valores facilita a observação de algumas 

estruturas constituintes de determinadas imagens[2]. 

 

 

Figura 3.5 –Gráfico de Correlação da escala Hounsfield com escala de cinzas [2] 

 

A figura 3.5 indica que para a composição da imagem “a” foi escolhido o valor L = 

500 UH e W = 1000 UH, para que se observe estruturas de pequeno coeficiente de 

atenuação linear como os pulmões, essa janela é denominada “ imagem como janela para 

tecido pulmonar”. A imagem “b” escolheu –se o valor de L = 0 UH e W = 400 UH, para que 

se visualize com mais facilidade os tecidos moles, gorduras e músculos, nesse caso os 

tecidos pulmonares e ósseo apresentam-se saturados o que define essa janela como 

“janela para tecidos moles”. Para a imagem “c” escolhe-se o valor L = 200 UH e W = 800 

UH, nesse caso visualiza-se melhor o tecido ósseo o que permite diferenciar os tipos de 

ossos, assim os outros tecidos apresentam-se saturados. Essa janela é denominada 

“janela para tecidos ósseos” [2]. 
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Figura 3.6 - Aplicação diferenciada da esca la de cinzas sobre a escala Hounsfield. (a) Janela para pulmões; 
(b) Janela para Tecidos Moles; (c) Janela para ossos [2] 

 

Quando se incide valores diferentes de intensidade do feixe nos tecidos adquire-

se uma pequena variação nos valores de Hounsfield. Assim feixes com maior poder de 

penetração atravessam facilmente os tecidos moles que o absorvem em grande 

quantidade, o que resulta em uma menor variação de absorção por tecidos ósseos, 

quando os feixes são menos penetrantes os tecidos moles adiquirem maior variação de 

absorção e os tecidos ósseos menor variação de absorção [2],[5]. 

3.5. A Tecnologia Multicorte 

A tecnologia multicorte permite que seja feito mais de um corte a cada volta do 

tubo de raios X, com a presença de mais de uma fileira de detectores no arco (arcos 

Multidetectores). De acordo com o corte que se deseja obter a espessura do feixe pode 

variar como indica a figura 3.6, para esse caso a espessura máxima do corte é de 20mm. 

A colimação do feixe permite essa diferenciação na espessura do corte obtido. A 

principal desvantagem da tecnologia multicorte é o espalhamento da radiação gerada 

pelo objeto, o que resulta em uma maior dose de radiação depositada no paciente, por 

outro lado reduz o tempo de varredura. Devido ao fato de se realizar uma volta completa 
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no paciente em um tempo muito curto (em torno de 0,5s) a velocidade de conversão dos 

dados deve ser amplificada, de forma que, os softwares utilizados deve ser capaz de 

realizar uma série de correções às imagens captadas para que se reduza ao máximo os 

erros adquiridos no processo de obtenção das imagens. [1],[2]. 

 

 

Figura 3.7 – Utilização dos arcos multidetectores adaptáveis nos aparelhos de TC multicorte  [2] 

 

Os fatores que mais geram ruídos nas imagens são a espessura do corte e o valor 

da corrente do tubo de raios X, para radiações muito finas aumenta-se o ruído das 

imagens porque há menor quantidade de fótons o que gera uma menor diferença de 

absorção. Correntes mais baixas geram feixes com menor quantidade de fótons o que 

resulta em mais ruídos. Para se reduzir tal problema tem-se o aumento da dose 

absorvida pelo paciente no exame de TC. 
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3.6 Padrão de Imagens Obtidas e Softwares Utilizados para o 
Retrabalhamento 

As imagens obtidas nos processo de TC são do formato DICOM que é definido 

como um padrão de comunicação de imagens biomédicas. O padrão DICOM é o mais 

utilizado em imagens de TC atualmente, e descreve com muitos detalhes o conteúdo das 

imagens. Entretanto esse padrão de imagens não é suportado por softwares específicos 

utilizados para o retrabalhamento das imagens, como o Inversalius, ImageJ, Paintnet ,etc, 

sendo necessária a conversão das imagens do formato DICOM para o formato TIFF para 

que as mesmas sejam retrabalhadas de acordo com o desejado [13]. 

3.7 Doses Depositadas  

3.7.1  Medição das Doses Depositadas  

O processo de obtenção de imagens por meio de incidência de radiação na 

matéria pode ocasionar efeitos danosos às estruturas do corpo humano. Estudos 

demonstraram que a incidência de radiação em crianças é mais danosa que em adultos, 

uma vez que, os orgãos e celulas nas crianças estão em processo de mudança e 

crescimento. Os efeitos das radiações em estruturas humanas estão relacionadas ao 

aparecimento de câncer, retardo mental, além de outros fatores como doenças 

cardiovasculares, doenças digestivas etc [1],[5]. 

Dessa maneira, deve-se proceder de forma a reduzir a dose de radiação 

depositada e a melhor forma para se realizar tal procedimento seria a adoção de uma 

proteção radiológica visando o controle das doses de radiação envolvidas. Uma forma 

muito utilizada para se estimar a dose depositada em exames de TC seria a técnica da 

medição com uma câmara de ionização livre no ar ou inserida no objeto simulador, 

assim estima-se a grandeza dosimétrica Índice de Dose em Tomografia 

Computadorizada (CTDI) [5]. Conhecendo-se esses valores pode ser feita uma 

comparação com os Níveis de Referência em Diagnóstico (NRD), para que seja indicada a 

necessidade de se utilizar uma técnica que otimize o processo de obtenção das imagens 

[5]. Os NRD são parâmetros para se iniciar a melhoria da qualidade da imagem, assim, 
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pode ser que o nível de qualidade da imagem pode ser obtido com doses menores de 

radiação. Esses parâmetros identificam se pode ser feita uma redução na dose de 

radiação sem alterar a qualidade da imagem gerada. A otimização busca estabelecer um 

equilíbrio entre dose depositada e qualidade da imagem gerada [5]. 

A variação dos parâmetros de aquisição das imagens radiológicas interfere na 

quantidade de dose depositada, dessa maneira, a variação da quantidade de tensão (kV) 

e corrente (mA) que são aplicados nos aparelhos de TC não são os mesmos valores para 

crianças e adultos, em virtude da quantidade de dose em cada tipo de paciente [5]. 

Outras metodologias utilizadas para obtenção de grandezas dosimétricas são os 

filmes radiocrômicos, dosímetros termoluminecentes e simulação computacional pelo 

Método de Monte Carlo [5]. 

3.7.2 Filmes Radiocrômicos 

A utilização dos aparelhos de TC em processos de obtenção de imagens ocasiona 

uma grande deposição de energia. Os filmes radiocrômicos são muito utilizados, desde a 

década de 60, e possuem características peculiares como densidade equivalente à da 

água, uma grande resolução espacial, insensibilidade à luz visível e à altas temperaturas, 

dentre outros [14]. 

Para se obter a dose absorvida utilizando esses filmes há um método que 

relaciona a calibração do filme com a dose absorvida, em que há uma relação 

matemática entre o escurecimento e a dose absorvida no exame [14]. 

Para obter a dose depositada, inserem–se sementes cerâmicas e os filmes 

radiocrômicos em um tecido específico. As sementes são introduzidas em placa de 

acrílico em contato com os filmes radiocrômicos para exposição e sensibilidade dos 

filmes. Após essa inserção e os experimentos feitos, os filmes são removidos do fantoma 

para serem digitalizados e analisados.[14] 

Os filmes são sensibilizados com o emprego de um dispostivo que os iluminam 

com componentes no verde e vermelho, assim é feita uma leitura do grau de intensidade 

das componentes RGB (Red, Green, Blue) que vão de 0 a 255, e a radiação que é 

absorvida é medida pelas intensidades do verde e vermelho. Assim a DO do filme é dada 

pela equação 3.3  
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      o 
  

 
  (3.3) 

 

Em que:  

D.O. – É a densidade óptica do filme  

Io – Intensidade da componente da escala da componente vermelha ou verde em RGB no 

filme não irradiado 

I – Representa a intensidade de escala em RGB do filme irradiado 

 

Em que Io representa a intensidade da escala da componente vermelha ou verde 

em RGB no filme não irradiado e I representa a intesidade de escala em RGB no filme 

irradiado. Relaciona-se o valor de DO do filme com relação à distância radial da posição 

das sementes e assim avalia-se a dose absorvida nas distâncias radiais do experimento 

[14]. 

3.7.3 Dosímetros Termoluminecentes 

São muito utilizados em Tomografia Computadorizada e permitem um grande 

dinamismo na obtenção de medidas pontuais. Possuem características de absorver a 

energia de radiações ionizantes e emiti-las quando são aquecidos em determinadas 

temperaturas. Sua leitura é feita em um material que possui sistemas de aquecimento e 

detecção de luz. O que se lê nos dosímetros são cargas elétricas e em alguns sistemas 

computacionais há um fator de conversão que fornece a dose medida, tal que a carga do 

processo é proporcional à dose depositada [4]. 

3.7.4 Simulação Computacional pelo Método de Monte Carlo  

Nesse método é calculada a dose absorvida e a dose efetiva em exames de TC em 

fantomas virtuais, matemáticos ou de voxels, que representam um paciente. O método 

acompanha partículas primárias e secundárias que são geradas por fontes radioativas. A 

figura 3.7 demonstra a técnica de cáculo da distribuição de dose utilizando o método de 

Monte Carlo [14]. 
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Figura 3.8 Ilustração de Imagens Tomográficas: (A) Anatômicas, (B) Funcionais Utilizadas para 
determinação de distribuição de dose e (C) Pelo Método de Monte Carlo [14] 

 

Esse método consiste gerar pequenas amostras, que são variáveis aleatórias e 

iterações do método, as quais serão testadas de acordo com uma distribuição de 

probabilidades.  Assim, esse método fornece uma estimativa e um erro, que são 

inversamente proporcionais ao número de iterações [15]. 

O objetivo do Monte Carlo é criar um modelo que corresponde à distribuição de 

probabilidades que responde a uma variável aleatória específica. Essa variável deve ser 

amostrada realizando-se iterações várias vezes [15]. 

3.7.5 Aumento das Doses em Exames de TC 

Em exames de TC a imagem gerada é digital e uma maior exposição aumenta o 

detalhamento das imagens, em que brilho e contraste podem ser controlados por 

processamento digital. Outro fato que caracteriza o aumento da exposição à doses mais 

elevadas é a necessidade de se fazer uma varredura em volumes maiores de um orgão. 

Em aparelhos helicoidais é comum ocorrer uma reirradiação dos tecidos , assim se a 

espessura do feixe é maior que a distância entre os cortes isso ocasionará o aumento de 

dose depositada. Outro ponto que aumenta a dose depositada é a necessidade de 

submeter o paciente a mais de um exame, pois, muitas vezes, um único exame não 

mostra detalhadamente o que se pretende visualizar no processo [2]. 

Muitos aparelhos de TC não apresentam protocolos de exame diferenciados para 

adultos com mais massa corporal e para adultos com menos massa corporal, o que acaba 

por resultar em maior dose de deposição de energia em pacientes dotados de menor 
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massa corporal. Da mesma forma que os aparelhos não possuem diferenças nos 

protocolos de varredura, uma vez que, em uma varredura o valor de tensão (Kv) e 

corrente (mA) são os mesmos para uma varredura completa de determinada parte do 

corpo, assim regiões que apresentam radiossensibilidade pronunciada apresentam uma 

maior absorção do feixe que outras regiões [2]. 

Algumas estruturas humanas são mais sensíveis à radiação como as mamas e os 

cristalinos dos olhos. Além disso esses tecidos também são atingidos quando ocorre 

varredura espalhada. A figura 3.8 demonstra imagens de cristalino e mamas com a 

irradiação direta do feixe [2]. 

 

 

Figura 3.9 - Imagens de Corte Axial por TC. (a) imagem de crânio e (b) imagem de tórax [2] 

 

As tabelas 3.1 e 3.2 apresentam, respectivamente, doses absorvidas em exames 

de TC e doses menores recebidas por tecidos devido ao espalhamento da radiação 

secundária [2]. 
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Tabela 3.1 

Doses Absorvidas para exames em aparelhos de TC [2]  

Exame Dose por corte (mGy) Dose total (mGy) 

Rotina de Cabeça 60 1050 

Rotina de Tórax 30 650 

Rotina de Abdome 35 780 

Rotina de Pelve 35 570 

Fígado e Baço 35 900 

Trauma de Coluna 70 460 

 

Tabela 3.2 

Doses Absorvidas Típicas (mGy) em adultos para exames em TC [2] 

Exame  Posição 

Olhos Tireóide Mama Útero Ovários 

Cabeça 50 1,9 0,03 - - 

Coluna Cervical 0,62 44 0,09 - - 

Coluna Torácica 0,04 0,46 28 0,02 0,02  

Tórax 0,14 2,3 21 0,06 0,08 

Abdome - 0,05 0,72 8,0 8,0 

Coluna Lombar - 0,01 0,13 2,4 2,7 

Pelve - - 0,03 0,03 23 

 

3.7.6 Variação de Doses Depositadas de Acordo com os Parâmetros 
de Controle  

O valor de mAs escolhido é diretamente proporcional à dose, tal que esse valor 

não deve ser muito reduzido para não se prejudicar a qualidade da imagem gerada. A 

tabela 3.3 mostra a redução de dose em pacientes infantis de acordo com a variação da 

corrente do tubo, isso em função da massa corporal do paciente. O fator mAs é indicado 

pela corrente mA multiplicada pelo tempo de rotação do tubo em segundos, assim o 

valor da corrente é controlado e o tempo é mantido em 1s que é fixo de cada aparelho, 

nesse caso o valor da corrente mA é igual ao fator mAs [2]. 
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Tabela 3.3 

Variação do corrente catodo –anodo (mA) em varrições pediátricas de baixas doses  

Massa 

(Kg) 

Corrente (mA) 

Tórax Abdome 

<10 40 60 

9-18 50 70 

19-27 60 80 

28-36 70 100 

37-45 80 120 

45-70 100-120 140-150 

 

O valor de pitch é inversamente proporcional à dose depositada, assim deve-se 

escolher valores pequenos de pitch, de forma que, a qualidade da imagem deve ser 

imprenscindível para o diagnóstico. O valor do pitch está associado à escolha da 

espessura do feixe. Outro fator a ser destacado é a escolha da tensão a ser aplicada no 

tubo de raios X, uma vez que a dose varia com o quadrado da variação de tensão. Um 

valor de 120 kV é o ideal para a reconstrução da imagem gerada, para pacientes com 

menor volume corporal, valores compreendidos entre  80 e 100 kV são suficientes para 

a obtenção da imagem gerada. Para pacientes infantis esses valores devem ser ainda 

menores.[2],[5]. 

3.8 Conclusão  

A TC é uma ferramenta muito útil no diagnóstico de imagens sem a necessidade 

de intervenção cirurgica. Entretanto, submeter um paciente à exposição de radiação 

ocasiona efeitos deletétrios aos tecidos irradiados em virtude da dose depositada, dessa 

maneira, é importante que sejam feitas medições das doses de deposição de energia no 

paciente.  

Para se realizar a medição das doses de energia depositadas são utilizados os 

filmes radiocrômicos, os dosímetros termoluminescentes e o método de Monte Carlo. As 

imagens obtidas apresentam uma escala Hounsfield e são obtidas, de forma que, 

necessitam passar por um retrabalhamento para que os aparatos não necessários às 

pesquisas sejam eliminados. 
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Capítulo 4 

Parâmetros de Controle dos Aparelhos de Tomografia 
Computadorizada 

4.1. Introdução  

Para que se tenha uma alteração na qualidade da imagem, de forma a otimizar o 

processo, com a redução da exposição do paciente à doses de radiação, torna-se 

necessária a alteração dos parâmetros de controle no aparelho de TC. Os parâmentros 

de controle podem ser a tensão fornecida ao tubo, a corrente anodo-catodo que circula 

pelo tubo, a colimação do feixe, o pitch dentre outros. [1],[4]. 

Dessa forma, conhecer cada um desses parâmetros é de fundamental importância 

para que se possa definir o que se vai alterar e como isso vai interferir na qualidade da 

imagem gerada e na deposição de energia no paciente. O presente Capítulo retrará quais 

os tipos de parâmentros de controle dos aparelhos de TC e como cada parâmetro 

interfere na qualidade da imagem gerada. 

4.2. Protocolos de Exames em Tomografia Computadorizada  

Os protocolos de varredura são programas em que se realiza a operação do 

aparelho de TC para que sejam atendidas as características dos exames a serem 

utilizados. Para que seja garantida uma boa qualidade na imagem torna-se necessária 

uma adaptação dos parâmetros de controle, tais parâmetros também influenciam na 

quantidade de dose depositada no paciente [4]. 

 

Os parâmetros de controle dos aparelhos de TC podem ser [1],[4]: 

 Controles de colimação do feixe de radiação;  

 Controle de corrente de alimentação do tubo e da tensão de alimentação anodo-

catodo; 
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 Pitch;  

 

Outras possibilidades de controle podem ser o tempo de rotação do tubo, a 

resolução da imagem, os algoritmos do processamento de dados, o tamanho da matriz 

da imagem e os processos de filtragem.  

4.2.1 Processos de Colimação do Feixe 

A colimação do feixe está relacionada à expessura da fatia que se deseja obter. 

Essa expessura também pode ser chamada de expessura do corte e isso define que ao 

ser adotada uma expessura mais grossa podem não ser perceptíveis certos detalhes da 

imagem gerada, por outro lado uma expessura mais delgada exige que mais imagens 

sejam geradas e que o tempo também seja maior. Quando o contraste da imagem a ser 

gerada é maior, como ocorre entre tecidos moles e o meio de contraste a opção é para 

cortes menos espessos. Para contraste entre tecidos moles recomenda-se a utilização de 

cortes mais espessos. 

Feixes mais delgados aumentam a resolução espacial, melhoram a reconstrução 

de cortes coronais, sagitais e oblíquos, melhoram a reconstrução volumétrica da imagem 

gerada e diminuem a influência de artefatos. Por outro lado, feixes mais delgados, 

podem aumentar o ruído da imagem gerada, diminuindo a resolução do contraste, 

aumentar o tempo de varredura e o número de cortes axiais gerados, o que acaba por 

resultar um aumento do tempo de reconstrução da imagem gerada. Para aparelhos 

multicortes (MDCT), a colimação define quantos cortes de determinada espessura serão 

produzidos em uma volta. Por exemplo uma colimação de (4x2,5) mm produz uma 

radiação de 4 fatias de 2,5 mm de espessura de maneira sumultânea, e o feixe utilizado 

nesse processo será de 10mm de espessura.  A figura 4.1 mostra feixes com diferentes 

colimações[1],[2],[4]. 
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Figura 4.1 – Feixes com diferentes colimações [2] 

4.2.2 Fator mAs 

O mAs relaciona a corrente de alimentação do tubo de raios X e o tempo, tal que 

esse é definido pela velocidade do tubo. Quando se aumenta a corrente aplicada ao tubo 

de raios X há maior quantidade de fótons ou feixes mais intensos, o que ocasiona o 

aumento do ruído das imagens pois há um aumento da radiação secundária. Se o 

número de eletróns que colide com o anodo é maior, mais calor é gerado o que necessita 

em um aumento da refrigeração do sistema. Se a correnete no tubo aumenta as 

deposições de energia também aumentam e o desgaste do tudo também será maior. 

[1],[2]. 

Deve ser feito um controle minucioso no valor da corrente do tubo para que o 

arco detector seja atingido, de forma que, uma informação suficiente seja gerada. Além 

disso , é necessária que uma menor quantidade de radiação atinja o paciente para que se 

reduza a dose de energia depositada. [1],[2]. 
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A figura 4.2 demonstra que um controle de mA de acordo com a absorção do 

trajeto do feixe pode reduzir a dose de energia depositada no paciente, sem que se perca 

a qualidade da imagem gerada. O feixe possui, nesses dois casos, diferenças nas 

intensidades das correntes [2]. 

 

 

Figura 4.2 – TC’s de Terceira Geração [18] 

4.2.3 Tensão de Alimentação do Tubo  

A tensão de alimentação do tubo de raios X é aplicada entre o catodo e o anodo, 

que aceleram os elétrons que colidem com o anodo. Se o valor de tensão aplicado é 

aumentado, fotóns mais energéticos colidem e chegam no anodo, assim reduz-se a 

resolução do contraste entre estruturas de tecidos moles além da redução do ruído das 

imagens e aumento do desgaste do tubo [2]. 

Em regiões de maior absorção do feixe como em ossos utilizam-se valores mais 

altos de kV, assim o feixe penetra mais facilmente. Para maiores valores de kV reduzem-

se os feixes de menor energia, que contribuem para aumentar a dose de energia 

depositada e não geram imagem. Embora tenha–se a necessidade de controlar os valores 
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de tensão a maioria dos aparelhos de TC possui valores de tensão constantes e uma faixa 

de variação na tensão para esses aparelhos torna-se mais restrita[2]. 

4.2.4 Pitch 

Esse dispositivo define a razão entre o deslocamento da mesa por volta do tubo 

em relação à espessura do feixe. Quando se realizam cortes helicoidais com pitch na 

razão de 1 para 1, a mesa realiza um deslocamento que é da mesma proporção que a 

espessura do corte realizado. Caso seja feita uma alteração para a razão 2:1 a mesa 

exerce um deslocamento que será o dobro da espessura do corte. Se o pitch for menor 

que 1 os cortes são sobrepostos, se for maior que 1 há um certo intervalo entre os cortes 

e se for igual a 1 não haverá espaço entre os cortes, se o valor do pitch for aumentado 

aumenta-se a quantidade de radiação no processo e perde-se a qualidade da imagem 

gerada. [2],[5],[16]. 

O valor escolhido para o pitch interfere no processo de obtenção das imagens. Um 

exemplo seria a realização de um exame de TC em que se deseja obter os cortes da 

região pulmonar de 30 cm de comprimento. Caso seja feita uma varredura com 

espessura de corte de 1,0 mm com valor de pitch igual a 1 será necessária uma geração 

de 300 cortes distanciados de 1,0 mm. Para velocidade de rotação do tubo de 1s, o 

tempo total para a execução da varredura será de 300 segundos ou 5 minutos. Caso 

sejam escolhidos espessuras de feixes maiores e valores de pitch maiores há 

possibilidade de uma redução do número de cortes e do tempo de aquisição, embora 

seja aumentada a radiação secundária e os ruídos produzidos nas imagens. Em 

aparelhos helicoidais, por exemplo, o aumento do pitch reduz a qualidade da imagem 

gerada e a redução da espessura do feixe aumenta a dose no paciente por conta da 

radiação espalhada em direção ao paciente no pós-colimador localizado perto aos 

detectores [2]. 

 

Além dos parâmetros de controle citados há outros que também podem ser 

utilizados como possibilidades de controle como:  

 

 o tempo de rotação do tubo; 
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 a resolução da imagem gerada;  

 os algoritmos do processo;  

 o tamanho da matriz de imagem gerada;  

 os processos de filtragem das imagens;  

4.2.5 Tempo de Rotação do Tubo  

O tempo de rotação do tubo é o tempo para que o tubo dê uma volta de 360 graus 

em torno do paciente, em aparelhos de TC esse tempo máximo é em torno de quatro 

segundos. Quando o tempo de rotação do tubo é aumentado a corrente do catodo reduz-

se , da mesma forma que, reduz-se o calor acumulado no tubo e o aumento do tempo do 

exame [1]. 

Para aparelhos helicoidais multicorte o tempo de rotação do tubo são menores 

que 0,5 segundo, assim a estrutura mecânica desses aparelhos torna-se bastante 

desenvolvida tal que a força de deslocamento é da ordem de 13 vezes a gravidade da 

terra[1]. 

4.2.6 Resolução da Imagem Gerada 

A resolução da imagem dos aparelhos de TC está relacionada à quantidade de 

pixels que reconstroem a matriz de imagem para o nível de resolução padrão. O que 

definirá a resolução da imagem gerada é o tamanho do tecido que cada pixel representa 

na imagem, assim quando as imagens são mais detalhadas a resolução é maior e cada 

pixel representa um tamanho pequeno de tecido [2]. 

Quanto maior a resolução da imagem maior o número de pixels que irá formá-la 

com uma maior definição, para tecidos moles recomenda-se uma alta resolução [2]. 

4.2.7 Algoritmos do Processo e Filtragem da Imagem Gerad a 

Após a varredura de tecidos específicos é feita a reconstrução das imagens 

captadas pelos detectores por meio de algoritmos matemáticos utilizados para tal 
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finalidade. Filtros de imagens são algoritmos que ressaltam estruturas específicas e 

produzem um certo melhoramento da região de interesse, tal que os algoritmos são 

otimizados para as diferentes partes do tecidos do corpo, assim algumas regiões de 

interesse presentes nas imagens geradas possuem detalhamento ampliado, embora o 

aumento do número de filtros aumenta o tempo de reconstrução da imagem [2]. 

A figura 4.3 apresenta imagens de corte axial do abdome. A imagem “a” 

representa o corte padrão, na imagem “b” utiliza-se um filtro que ressalta as bordas para 

que se facilite a visualização de estruturas ósseas,tal que nesse caso, há maior 

detalhamento mas aumento do ruído da imagem,  e a imagem “c” utiliza um filtro de 

suavização o que reduz o ruído mas promove a perda da resolução[2]. 

 

 

 

Figura 4.3– Utilização de Filtros de Imagem de Corte Axial. (a) Imagem Padrão, (b) Filtro para Ressaltar 
Bordas, (c) Filtro de Suavização e (d) Gráfico de relação da imagem com o ruído e a resolução espacial  [2] 
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4.2.8 Tamanho da Matriz de Imagem Gerada 

As matrizes de reconstrução definem a quantidade de pixels que formam uma 

determinada região irradiada. Os aparelhos de TC apresentam matrizes de vários 

tamanhos, mas o mais utilizado é o de 512x512, quando se tem um FOV constante o 

aumento do tamanho da matriz implica em um pixel menor e mais detalhamento, 

embora se tenha um aumento na quantidade de dados processada. Se por exemplo uma 

matriz de 512x512 é aumentada para 1024x1024 há um aumento de 4 vezes no número 

de pixels. [1],[2]. 

O cálculo para o tamanho do pixel é dado pelo tamanho do FOV em função da 

matriz gerada conforme a equação 4.1.  

 

             (4.1) 

 

Em que:  

 

Nt = Número de fótons transmitido 

No = Número de fotóns de entrada 

x = Feixe de raios x 

µ = Coeficiente de atenuação linear 

4.3 Conclusão  

            A alteração dos parâmetros de controle para obtenção de imagens em Tomografia 

Computadorizada torna-se necessária em virtude da otimização do processo com a 

redução das deposições de energia no paciente. O Capítulo abordou quais são os 

parâmetros de controle mais utilizados, como os mesmos são alterados e como essas 

alterações influenciam no processo de obtenção das referidas imagens de varredura.  

Esse Capítulo introduziu o que serão feitas nas simulações, pois mostrou quais os 

principais parâmetros a serem alterados e como isso surtirá efeito nas imagens.  
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Capítulo 5 

Metodologia Experimental  

5.1. Introdução  

O trabalho teórico desenvolvido foi complementado por simulações práticas 

realizadas no Centro de Imagens Moleculares (CIMOL) localizado no Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Para as simulações feitas no objeto 

cilíndrico material PMMA, foram escolhidos os parâmetros de controle pitch e espessura 

do feixe aplicado ao tubo de raios X. Foram utilizados feixes de 2cm e 4cm com valores 

de pitch 1 e 1,375.  

O presente capítulo aborda toda a metodologia utilizada no processo 

experimental. 

5.2. Processo de calibração dos filmes  

Primeiramente, os filmes foram calibrados no Laboratório de Calibração e 

Dosimetria do CDTN. Para calibração, os filmes foram cortados em tiras com dimensões 

de 3 cm x 10 cm e posicionados a um metro do irradiador com auxílio de uma placa de 

isopor de 40 x 40 x 4 cm3. Os filmes foram irradiados com a qualidade de radiação RQR3 

com doses entre 0,25 cGy a 18,0 cGy, doses estas determinadas com o auxílio de uma 

câmara de ionização . A Fig. 5.1 apresenta uma imagem da montagem para a calibração 

do filme.  
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Figura 5.1 - Posicionamento câmara de ionização (1), do filme (2) a um metro da saída do feixe de raios X 
(3). 

Um período mínimo de 24 horas foi adotado entre a irradiação e digitalização. 

Após a deposição da dose desejada em cada filme, os filmes foram digitalizados 

utilizando um scanner HP Scanjet G4050. Após a digitalização as cores das imagens 

foram separadas em RGB (red,blue e green) com o software ImageJ da National Institutes 

of health. Apenas a intensidade da componente vermelha, que indica maior sensibilidade 

ao vermelho,  foi utilizada e relacionada com a dose depositada.  A curva de calibração 

foi construída utilizando o programa Origin8, conforme indicado na figura 5.1. A curva 

de calibração gerou a equação 5.1.  
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Figura 5.2 – Inclinação para conversão de escalas de cinza para miligray 

 

Figura 5.3 – Tabela de dados para construção da equação 5.1 

    (   )  (     )     (
(                     )

     ⁄ )    (5.1) 

 

Tal que o valor em escala de cinza é inserido nessa equação e o valor 

correspondente em miligrays (mGy) é obtido. A justificativa para a conversão se deve ao 

fato de que a unidade do Sistema Internacional de dose depositada em aparelhos de TC é 

o Gray, assim para quantizar a dose depositada e para serem feitas análises com relação 

à nocividades deve-se adotar essa unidade, que foi obtida pela equação 5.1. 
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5.3. Processo de Irradiação do fantoma de PMMA 

Na sequência o objeto de PMMA foi inserido na mesa do tomógrafo tal que filmes 

radiocrômicos de fabricação modelo ASHLAND GAFCHROMIC XR – CT com dimensões 

de 1.905 x 15 cm² (mesmos utilizados no processo de calibração), foram inseridos no 

fantoma nas posições central, 03h:00, 06h:00 , 09h:00 e 12h:00 (que indicam a 

sequência dos ponteiros do relógio, para facilitar o processo de leitura das doses 

depositadas nos filmes e a qualidade das imagens geradas) e na sequência o objeto foi 

irradiado com tensão de alimentação do tubo no valor de 120 kV e corrente de 200mA, 

com os protocolos de 2cm e 4cm para espessura do feixe e valores de pitch 1 e 1,375 

para cada espessura como pode ser visualizado nas figuras 5.3 e 5.4. Os filmes possuem 

sensibilidade que variam de 0,1 cGy a 20 cGy para tensões variando de 20 kV a 200 kV, e 

pico de absorção principal na região do vermelho do espectro visível. 

 

 

               Figura 5.4 – Inserção dos filmes nos tarugos  
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             Figura 5.5 – Posicionamento do objeto simulador no aparelho de tomógrafo 

 

Após a irradiação esses filmes foram novamente scaneados, com o mesmo 

aparelho utilizado anteriormente, e retrabalhados no software “imageJ”, de forma que, o 

programa forneceu os dados de absorção para cada filme, em todo o seu comprimento 

de 15cm, em gráficos em escalas de cinza para verificação dos seus picos de absorção. De 

posse dos dados encontrados na calibração dos filmes e utilizando a equação 5.1 foi feito 

o processo de conversão dos dados absorvidos em escalas de cinza para dose em 

miligray (mGy), que é a unidade real de dose utilizada nos processos de medição de dose 

depositada em aparelhos de TC. Os gráficos de doses para todas as regiões analisadas e 

para os casos citados foram plotados no software “Origin8”. Para a construção dos 

gráficos de dose foi considerada a região central do filme, em um tamanho de 10cm, pois 

a irradiação nos extremos dos filmes pode ocasionar erros de medição por conta da 

radiação espalhada geradora de ruídos. 
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5.4. Resultados e Análises a serem realizadas  

Após a realização dos experimentos feitos no laboratório da UFMG, os valores 

médios das doses, para todos os casos analisados,  foram encontrados utilizando-se uma 

média aritmética dos dados obtidos realizada no software “excel2010”. Esses dados 

foram comparados para se obter o valor que apresentaria as menores doses de 

deposição de energia e o valor que apresentaria a melhor qualidade da imagem sem que 

a dose depositada fosse tão nociva aos tecidos irradiados. 

O processo de avaliação da qualidade da imagem foi realizado no software 

“Radiant” tal que essa avaliação é feita analisando-se a variação de pixel apresentada nas 

ROIs, assim quanto maior fosse essa variação, pior seria a qualidade da imagem gerada, 

uma vez que, o objeto simulador apresenta caraterísticas morfológicas homogêneas, o 

que não justifica a variação de pixel apresentada na imagem gerada. De posse da 

avaliação da qualidade da imagem em cada caso analisado e das doses de energia 

depositadas, escolhe-se o método em que se obteve um equilíbrio com relação à dose 

depositada e qualidade da imagem gerada. Esse processo foi feito por meio de uma 

análise percentual entre as doses depositadas, para o melhor e pior método, bem como 

uma análise da qualidade da imagem gerada, assim para comparar dois métodos a 

primeira comparação percentual refere-se à qualidade da imagem e a segunda à dose 

depositada, se o primeiro método possui uma variação percentual na qualidade da 

imagem superior ao segundo método em relação à analise de dose depositada, escolhe-

se o segundo método. Tal análise também foi feita entre a imagem de melhor qualidade e 

a segunda melhor imagem.   

Os gráficos de doses gerados demonstraram o comportamento da deposição de 

energia nos diferentes pontos dos filmes bem como as regiões que apresentaram maior 

índice de ruído, maior interferência da mesa, etc. 

5.5. Conclusão 

A metodologia de um processo experimental é de fundamental importância para 

que se tenha uma noção dos passos a serem seguidos em cada etapa desse processo. 

Dessa maneira, primeiramente foi feita uma calibração dos filmes para encontrar uma 
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equação capaz de converter escalas de cinza para doses em miligrays, para na sequência 

o fantoma ser irradiado e ser avaliado quanto ao melhor método de obtenção de imagem 

com melhor qualidade possível e índices baixos de deposição de energia.  
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Capítulo 6 

Resultados e análises 

6.1. Introdução  

O presente capítulo abordará os resultados obtidos em cada método de obtenção 

utilizado, com a apresentação de gráficos, tabelas e comparação entre deposição de 

doses e qualidade da imagem gerada para cada método utilizado. Dessa maneira, 

pretende-se escolher o melhor método de obtenção tal que a dose de deposição de 

energia no objeto simulador seja mínima e a qualidade da imagem não seja tão afetada. 

Após a escolha do método a ser adotado, como proposta de continuação do trabalho, 

pretende-se realizar a variação de outros parâmetros de controle, mantendo fixo o 

parâmetro escolhido, para que a dose de deposição sofra uma redução maior que a 

apresentada.  

6.2. Resultados obtidos  

Primeiramente, utilizando o software “Origin8”, foram obtidos gráficos que 

representam a variação de dose depositada nas ROIs, já na escala em mGy. Os gráficos 

6.1,6.2,6.3e 6.4 apresentam esses resultados.  
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                 Figura 6.1 – Comprimento do filme (cm) x Dose Absorvida (mGy) feixe de 2cm pitch=1 

 

 

                Figura 6.2 – Comprimento do filme (cm) x Dose Absorvida (mGy) feixe de 2cm pitch=1,375 
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              Figura 6.3 – Comprimento do filme (cm) x Dose Absorvida (mGy) feixe de 4cm pitch=1 

 

 

   Figura 6.4 – Comprimento do filme (cm) x Dose Absorvida (mGy) feixe de 4cm pitch=1,375 
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Os dados médios de doses absorvidas, em miligrays, nas cinco regiões citadas 

foram encontrados e inseridos nas tabelas 6.1 e 6.2. 

 

Tabela 6.1 

Valores de doses absorvidas nas ROIs para espessura de feixe 2cm 

Espessura do feixe 

2 (cm) 

Posição 

Centro 3 6 9 12 

Pitch = 1 77,12 87,32 85,73 86,84 87,05 

Pitch = 1,375 73,14 82,42 82,17 83,40 76,49 

 

Tabela 6.2 

Valores de doses absorvidas nas ROIs para espessura de feixe 4cm 

Espessura do feixe 

4 (cm) 

Posição 

Centro 3 6 9 12 

Pitch = 1 69,17 79,49 76,45 80,99 81,38 

Pitch = 1,375 62,55 72,55 69,30 73,81 74,88 

 

             Pelos resultados obtidos para deposição de dose nas regiões de interesse, 

percebe-se que a utilização de um feixe de 2cm deposita uma quantidade de dose 

superior a um feixe de 4cm, bem como valores de pitch mais elevados reduzem a 

quantidade de dose depositada nas regiões de interesse. 

Para analisar a qualidade das imagens obtidas, utilizamos o software “RADIANT” 

para efetuar a leitura do CD de dados com as imagens para os diferentes feixes e 

diferentes valores de pitch. A qualidade das imagens foi analisada nas cinco regiões 

citadas, com a verificação do desvio padrão de pixel que mede o índice de ruído em cada 

ponto da imagem e serve de parâmetro para se verificar a qualidade da mesma. Quanto 

maior a diferença entre o máximo e o mínimo para os valores de pixel da região 

escolhida, ou seja, o desvio padrão,  pior será a qualidade da imagem gerada, pois como 

o objeto simulador é formado por um tecido homogêneo os valores de pixel na região de 

interesse não deveriam sofrer variações muito bruscas, e quanto maior o desvio padrão 

maior o índice de ruído da imagem gerada.  

As figuras 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 mostram as imagens obtidas para valores de feixe 

2cm e 4cm e para os valores de pitch 1 e 1,375 nesses valores de feixe. 
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Figura 6.5– Imagem obtida para aplicação de um feixe com espessura 2cm e pitch=1 

 

 

Figura 6.6 – Imagem obtida para aplicação de um feixe de 2m e pitch = 1,375 
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Figura 6.7 – Imagem obtida para aplicação de um feixe de 4cm pitch = 1 

 

 

Figura 6.8 – Imagem obtida para aplicação de um feixe de 4cm pitch = 1,375 
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As tabelas 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 realizam comparações entre os valores de pixel nas imagens 

obtidas, bem como os valores de desvio padrão , que medem o índice de ruído que a 

imagem obteve. 

Tabela 6.3 

Variação do pixel para as ROIs (pitch=1) 

Espessura do feixe 

2 (cm)  

Posição 

Centro 3 6 9 12 

Píxel máximo 305 254 302 232 303 

Píxel mínimo -106 -3 -59 8 -14 

Píxel médio 132,13 133,08 132,05 124,73 132,50  

Desvio Padrão 67,83 46,44 64,06 40,89 60,97 

 

Tabela 6.4 

Variação do pixel para as ROIs (pitch=1,375) 

Espessura do feixe 

2 (cm) 

Posição 

Centro 3 6 9 12 

Píxel máximo 315 284 322 264 277 

Píxel mínimo -223 -91 -18 -1 -27 

Píxel médio 123,06 125,05 132,40 125,85 128,07  

Desvio Padrão 78,20 54,99 61,49 47,14 48,77 

 

Tabela 6.5 

Variação do pixel para as ROIs (pitch=1) 

Espessura do feixe 

4 (cm) 

Posição 

Centro 3 6 9 12 

Píxel máximo 294 235 251 210 216 

Píxel mínimo 6 36 -52 23 19 

Píxel médio 126,47 124,49 133,33 120,23 122,56  

Desvio Padrão 46,34 31,93 40,26 33,27 32,62 
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Tabela 6.6 

Variação do pixel para as ROIs (pitch=1,375) 

Espessura do feixe 

4 (cm) 

Posição 

Centro 3 6 9 12 

Píxel máximo 364 256 366 355 310 

Píxel mínimo -114 -17 -111 -51 -57 

Píxel médio 127,97 118,44 127,10 121,97 124,18  

Desvio Padrão 80,62 48,14 72,95 55,31 63,16 

         

         A qualidade da imagem é analisada pelo valor de desvio padrão que mede a 

intensidade do ruído presente nas mesmas. Assim quanto maior o valor de desvio 

padrão, pior será a qualidade da imagem obtida, dessa forma, o método em que se 

obteve a melhor qualidade da imagem foi o que utiliza o feixe de 4cm e pitch igual a 1. O 

segundo melhor método foi o que utiliza o feixe de 2cm pitch igual a 1, o terceiro foi o 

método de feixe igual a 2cm pitch maior que 1 e o método de pior resultado foi o do feixe 

de 4cm pitch maior que 1. 

6.3. Análise dos Resultados  

Após todo o processo de obtenção das imagens com variações dos valores dos 

feixes de raios X incidentes e dos valores de pitch adotados para cada feixe, percebe-se 

que a simulação com feixe de 4cm para valor de pitch igual a 1 apresentou o resultado 

mais satisfatório em virtude de os valores de pixel para a área escolhida terem sofrido 

pequena variação entre seus valores máximo e mínimo, resultando em uma imagem 

mais homogênea, quando comparados com as outras simulações realizadas. Nessa 

simulação o desvio padrão nas áreas escolhidas apresentaram valores mais baixos, 

indicando que essa imagem apresentou-se mais homogênea e com baixo índice de ruído, 

logo sua qualidade é a melhor dentre as outras imagens.  

Em relação à dose depositada os valores para o feixe incidente de 4 cm e valor de 

pitch igual a um, foram comparados aos outros resultados para se avaliar a relação 

percentual entre as doses depositadas e qualidade da imagem. Se a variação percentual 

de qualidade da imagem for maior que a variação percentual de dose depositada o 

referido método pode ser escolhido, pois a proposta do trabalho é analisar primeiro qual 
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método apresenta melhor qualidade da imagem seguindo de uma redução na dose 

depositada. As relações percentuais podem ser vistas nas tabelas 6.7 a 6.12. 

Tabela 6.7 

Variação dos desvios padrões das ROIs para feixe de 4cm  

Espessura do feixe 

4(cm) 

Posição 

Centro 3 6 9 12 

Pitch = 1 46,34 31,93 40,26 33,27 32,62 

Pitch=1,375 80,62 48,14 72,95 55,31 63,16 

Variação percentual 73,93 50,76 81,19 66,24 93,62 

 

Tabela 6.8 

Variação dos desvios padrões das ROIs para pitch = 1 nos dois feixes aplicados 

Espessura do feixe 

2 e 4 cm 

Posição 

Centro 3 6 9 12 

Pitch = 1 (2cm) 67,83 46,44 64,06 40,89 60,97 

Pitch=1(4cm) 46,34 31,93 40,26 33,27 32,62 

Variação percentual 46,37 45,44 59,12 22,90 86,90 

 

Tabela 6.9 

Variação dos desvios padrões das ROIs para feixe de 4cm (pitch=1) e feixe 2cm(pitch=1,375)  

Espessura do feixe 

2 e 4 cm 

Posição 

Centro 3 6 9 12 

Pitch = 1,375 (2cm) 70,28 54,99 61,49 47,14 48,77 

Pitch=1 (4cm) 46,34 31,93 40,26 33,27 32,62 

Variação percentual 51,66 72,22 52,73 41,69 49,51 

 

Tabela 6.10 

Variação das doses depositadas das ROIs para feixe 4cm   

Espessura do feixe 

4(cm) 

Posição 

Centro 3 6 9 12 

Pitch=1 69,17 79,49 76,45 80,99 81,38 

Pitch=1,375 62,55 72,55 69,30 73,81 74,88 

Variação percentual 10,58 9,57 10,32 9,73 8,68 
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Tabela 6.11 

Variação de dose para as ROIs para pitch=1 nos dois feixes aplicados  

Espessura do feixe 

(cm) 

Posição 

Centro 3 6 9 12 

2 77,12 87,32 85,73 86,84 87,05 

4 69,17 79,49 76,45 80,99 81,38 

Variação percentual 11,49 9,85 12,14 7,22 6,96 

 

 

Tabela 6.12 

Variação de dose para as ROIs para feixe de 4cm(pitch=1) e feixe de 2cm(pitch=1,375)  

Espessura do feixe 

(cm) 

Posição 

Centro 3 6 9 12 

2(pitch=1,375) 73,14 82,42 82,17 83,40 76,49 

4(pitch=1) 69,17 79,49 76,45 80,99 81,38 

Variação percentual 5,74 3,69 7,48 2,98 0,94 

 

 

Sequência de avaliação da melhor qualidade da imagem:  

 

 Feixe 4cm pitch=1; 

 Feixe 2cm pitch=1; 

 Feixe 2cm pitch = 1,375; 

 Feixe 4cm pitch=1,375; 

 

Sequencia da menor deposição de dose (mGy) 

 

 Feixe 4cm pitch =1,375; 

 Feixe 4cm pitch= 1; 

 Feixe 2cm pitch=1,375; 

 Feixe 2cm pitch=1; 

 

De acordo com a avaliação de qualidade da imagem e dose depositada, o método 

escolhido foi o que utiliza o feixe de 4cm pitch=1, por possuir a melhor qualidade de 

imagem e dose de níveis aceitáveis quando comparados com os outro métodos de 
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acordo com as tabelas 6.8 a 6.12. A variação percentual de qualidade da imagem entre o 

método escolhido e os outros é muito superior à variação de dose depositada, o que 

justifica a escolha do método de feixe de 4cm pitch=1. 

Para redução dessa dose e otimização do processo, alguns parâmetros de 

aquisição poderiam ser alterados, tais como tensão de alimentação do tubo, corrente a 

ser aplicada, tempo de rotação do tubo, dentre outros, poderia ser colocada uma 

proteção sobre o local que se deseja irradiar, para que a dose de energia seja reduzida.  

6.4. Conclusão  

O trabalho desenvolvido proporcionou a análise da variação de um dos 

parâmetros de aquisição dos aparelhos de tomografia computadorizada para se analisar 

a qualidade da imagem gerada e a dose de energia depositada nos tecidos. A finalidade 

dessa simulação foi verificar qual o método seria o mais adequado para irradiar os 

tecidos de um paciente tal que a dose depositada deveria ser a mínima possível sem 

afetar a qualidade da imagem obtida.  

O método escolhido foi o que utiliza o feixe de 4cm e pitch igual a um, pois a 

qualidade da imagem apresentou-se satisfatória em relação aos outros métodos e a dose 

depositada foi aceitável, em virtude de existirem outros parâmetros que possam 

influenciar na redução da dose depositada nos tecidos. 
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Capítulo 7 

Conclusões 

O trabalho desenvolvido possibilitou um conhecimento mais apurado de como 

são constituídos os aparelhos de Tomografia Computadorizada e como cada 

componente contribui para o processo de reconstrução da imagem. Os parâmetros de 

controle de um aparelho de TC são necessários para possibilitar imagens de pacientes de 

volumes e composições corporais muito variadas e a redução dos efeitos danosos 

causados às estruturas humanas por conta da exposição à radiação ionizante.  

A variação dos parâmetros de aquisição não só possibilita a redução da dose 

depositada como também contribui para que o processo seja otimizado e para obter-se 

uma imagem no padrão diagnóstico desejado. A proposta do trabalho foi conhecer as 

estruturas do aparelho de TC para entender como cada subsistema contribui para a 

obtenção da imagem gerada e como os parâmetros de controle podem ser alterados para 

observara a variação da qualidade da imagem visando a redução da exposição excessiva 

à grandes doses de radiação.  

As imagens inseridas no trabalho serviram para que se amplie o conhecimento 

sobre o tema e para que seja mais fácil a compreensão de cada assunto abordado. Além 

disso, as equações deram um caráter matemático ao processo de obtenção das imagens a 

fim de demonstrar como hoje o desenvolvimento da tecnologia é fundamental na área da 

medicina e como a engenharia elétrica se torna cada vez mais indispensável nos 

ambientes hospitalares.  

As simulações com variações de pitch serviram para demonstrar, na prática, a 

teoria envolvida em todo o processo, tal que, as variações dos feixes aplicados aos tubos 

e as variações dos valores de pitch são acompanhados das variações de doses 

depositadas e da qualidade da imagem obtida no processo de aquisição das mesmas. Ao 

final do trabalho, foram propostas alternativas para se otimizar todo o processo, uma 

vez que, o valor de pitch escolhido ainda contribui para o aumento da dose depositada 

nos tecidos irradiados.   
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