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Resumo 

A introdução das imagens digitais nos aparelhos de raios X representou uma 

grande evolução no processo de obtenção de imagens radiográficas. O avanço das 

imagens digitais trouxe como principais vantagens a facilidade no gerenciamento, 

redução na quantidade de insumos, diminuição nas doses depositadas e a possibilidade 

do uso de softwares para correção e melhora das imagens. No entanto, a qualidade 

diagnóstica das imagens digitais ainda não consegue fornecer a excelência presente nas 

imagens analógicas. 

 A característica dos fótons X de ionizar a matéria é o principal limitante do uso 

nas radiografias, pois a exposição do paciente a esse tipo radiação pode ser prejudicial à 

saúde. Os aparelhos de raios X utilizados para gerar radiografias digitais e analógicas 

produzem feixes de fótons X de maneira artificial e controlada.  

As imagens de radiografia são imagens de projeção, que passam por distorções e 

possuem ruídos típicos do seu processo de obtenção. Esses fenômenos afetam 

diretamente a qualidade das imagens e podem se manifestar de maneira diferente nas 

imagens analógicas e digitais.  

Esse trabalho apresenta um estudo da saturação dos receptores de radiografia 

computadorizada (CR). Para o estudo desse fenômeno, imagens digitais de objetos 

simuladores foram geradas, variando-se o tempo de exposição e a tensão de alimentação 

do tubo de raios X, que são parâmetros modificados na obtenção de imagens 

diagnósticas de acordo as características da imagem que se pretende obter. A variação 

desses parâmetros implica em diferentes respostas do sistema receptor CR. A variação 

da resposta do receptor, à medida que o tempo de exposição é modificado, produz uma 

curva com saturação na resposta do registro na placa. As curvas obtidas mostram que os 

receptores digitais perdem a sensibilidade a partir de uma dada exposição, 

caracterizando uma saturação na sua resposta. 

A saturação dos receptores de radiografia computorizada, representa um 

aumento nas doses de radiação dos pacientes e uma perda na qualidade diagnóstica das 

imagens.    
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Abstract 

The introduction of digital images in x-ray devices represented a great evolution 

in the obtaining process radiographic images. The advancement of digital images 

brought as main advantages an easier management, reduction in the quantity of inputs, 

decrease in deposited dose and the possibility of using software’s for correction and 

improvement of images. However the quality of digital images in diagnoses still can't 

provide the excellence present in analog images.  

Characteristic of photon capacity X ionize matter is the main limiting the use 

because x-rays exposure in excess of the patient to such radiation is be harmful to 

health. The x-ray equipment used to generate digital analog and digital x-rays produce 

the photon X of artificial and controlled way. 

X-ray images are projection images, which pass through distortions and 

experience noises throughout its acquisition process. These phenomena directly affect 

the quality of the images and can manifest itself differently in analogical images 

compared to digital.  

This paper presents a study of the saturation of digital radiography receivers. To 

study this phenomenon, digital images of phantoms were generated on the same 

conditions, except for the exposure time, which is modified to allow different doses of 

radiation are absorbed by the receiver. The variation in the radiation dose absorbed by 

the receiver, as the exposure time is changed, produces a nonlinear curve. The curve 

obtained shows that digital receivers become desensitized after a certain exposure time, 

featuring a receptor saturation.  

The saturation of Computed Radiography receptors can provide false diagnoses 

and unnecessary increases in the radiation dose exposed to patients.  
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. Introdução  

Os fótons X foram descobertos por Wilhelm Conrad Rontgen em 1895 quando ele 

pesquisava sobre a absorção de radiação de diferentes materiais. Desde então seu uso 

tem aumento vertiginosamente. Após sua descoberta demorou pouco para que fosse 

notado seu potencial na medicina e logo as primeiras imagens médicas começaram a ser 

produzidas [1]. 

Devido à possibilidade de se visualizar estruturas internas do corpo humano sem 

a necessidade de intervenção cirúrgica, as imagens de radiografia foram se tornando 

cada vez mais populares. Consequentemente o tempo médio de exposição à radiação nas 

pessoas tem aumentado, contudo os fótons X em excesso são nocivos aos tecidos vivos, o 

que levanta um alerta sobre o uso consciente dessa radiação [1, 2].  

As primeiras máquinas de radiografia eram pouco eficientes e expunham os 

pacientes a altas doses de radiação. Isso acontecia pelas limitações da tecnologia na 

época e porque não se tinha um conhecimento dos riscos à saúde promovidas pela 

exposição a radiação ionizante, contudo o principio de funcionamento baseado na 

projeção usado naquela época é o mesmo utilizado até hoje[2]. 

Atualmente é possível a obtenção de imagens de boa qualidade com baixas 

exposições dos pacientes à radiação, isso é possível graças ao avanço da tecnologia dos 

tubos de raios X, dos receptores e da metodologia envolvida no processo, contudo ainda 

é bastante comum a repetição de exames o que aumenta desnecessariamente as doses 

de radiação absorvidas pelos pacientes [1]. 

A radiografia depende de vários parâmetros para sua obtenção e a escolha desses 

parâmetros está relacionada com o tipo de exame que será feito, a região que será 

irradiada, as características físicas e anatômicas do paciente, dentre vários outros 

fatores. Baseado nisso, mesmo um técnico com bastante experiência em radiografia 
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comumente erra na escolha desses parâmetros, o que leva a repetição de exames e 

desperdício de material. Esse problema é reduzido com o uso da radiografia 

computadorizada, pois ela produz uma imagem digital passível de ser modificada apos 

sua obtenção, o que permite a correção de imagens que na radiografia analógica seriam 

descartadas, além disso, o sistema de radiografia computadorizada possui receptores 

reutilizáveis reduzindo drasticamente os insumos do processo [2]. 

1.2. Relevância da Radiografia  

A radiografia é a primeira imagem diagnóstica produzida pelo homem e desde a 

sua descoberta as suas aplicações vêm aumentando ano a ano. Os processos de geração 

de radiografias foram sendo aprimorados, desde a geração de imagens utilizando fontes 

radioativas até as ultimas implementações tecnológicas da radiografia digital. O uso de 

radiação ionizante para obtenção de imagens médicas garante uma significativa melhora 

da terapêutica médica, tendo em vista a possibilidade de se visualizar estruturas 

internas do corpo de uma forma rápida, precisa e sem os riscos inerentes a uma 

intervenção cirúrgica. Contudo, a radiação ionizante pode ser nociva aos tecidos do 

corpo humano, o que torna essencial a busca por processos que diminuam a deposição 

de radiação sem a perda na qualidade das imagens geradas. As radiografia digitais 

permitem um grande avanço com relação as convencionais, pois em alguns casos ela 

necessitam de menores exposições a radiações e devido ao fato de ser possível 

manipular digitalmente as imagens[1, 3]. 

 

1.3. Objetivo Geral do Trabalho 

Investigar os processos de obtenção de radiografias digitais, com ênfase no 

processo de saturação da placa de CR, visando caracterizar parâmetros de controle da 

qualidade da imagem produzida e avaliar os benefícios do uso da técnica digital e os 

efeitos prejudiciais aos tecidos do corpo. 
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1.4. Objetivos específicos do Trabalho 

 Produzir radiografias digitais com feixes de 40kV e intervalo de tempo variável; 

 Produzir radiografias digitais com feixes de 80kV e intervalo de tempo variável; 

 Levantar parâmetros das imagens geradas utilizando software específico para 

imagens médicas; 

 Selecionar filtros e utiliza-los como objetos simuladores para a obtenção de feixes 

de raios X distintos. 

 

1.5. Organização do trabalho 

O trabalho está dividido em sete capítulos, sendo o primeiro capítulo referente à 

introdução. O segundo capítulo é dedicado a um estudo da física envolvida no processo 

de aquisição de imagens com o uso de fótons X, sendo esse o capitulo que fornece as 

bases para o entendimento de todo o resto do trabalho.  O terceiro capítulo contém uma 

pesquisa dos processos mais utilizados, atualmente, para produção de fótons X. O quarto 

capítulo contem um estudo de como os fótons X são utilizados na produção das 

radiografias, incluindo a maioria dos problemas e limitações envolvidos nos processos 

de aquisição. Esses conceitos são fundamentais para o entendimento dos impactos e 

limitações dos processos aquisição na qualidade das imagens obtidas. O capitulo cinco 

traz os conceitos envolvidos na caracterização da qualidade de uma imagem, esse estudo 

é fundamental para se ter condições de estabelecer uma metodologia para analise da 

qualidade de uma imagem, tendo em vista o aspecto extremamente subjetivo envolvido 

no conceito de qualidade de imagem. O capitulo 6 traz os resultados do experimento 

realizado. Por ultimo é feita a conclusão. 
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Capítulo 2 

FUNDAMENTOS DA FÍSICA NUCLEAR E ATÔMICA  

2.1. Introdução 

Para a compreensão do processo de obtenção de imagens médicas, através do uso 

de radiações ionizantes, é de fundamental importância um sólido conhecimento da 

natureza da radiação. Por meio desse estudo é possível compreender a produção dos 

raios X, a forma com que a radiação pode ser usada na obtenção de imagens e os riscos 

envolvidos. A radiação pode ocorrer na forma eletromagnética ou de partículas, no caso 

da radiação eletromagnética alguns exemplos são a luz visível, o infravermelho, fótons X 

e fótons Gama. Considerando as radiações de partículas seus exemplos mais distintos 

são a alfa e beta [4].  

 

2.2. Radiação Eletromagnética  

A radiação eletromagnética comporta-se como uma onda, assim é possível 

caracterizar sua amplitude, comprimento de onda, frequência e velocidade de 

propagação. A velocidade de propagação de uma onda é igual ao produto de sua 

frequência pelo seu comprimento. Frequência de onda é a quantidade de ciclos 

completos por unidade de tempo e o comprimento de onda é a distancia entre valores 

repetidos da onda. O valor da magnitude vai estar relacionado com o tipo de material 

pelo qual a onda se propaga e a frequência da radiação. No vácuo a velocidade de 

qualquer onda eletromagnética é a mesma e usualmente conhecida como velocidade da 

luz, representada na eq. 3.1 por C, em que f é a frequência da onda e λ o comprimento 

de onda. 

 

                                                                                                                                       (3.1) 
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As características e aplicações das radiações eletromagnéticas mudam 

consideravelmente com a variação de sua frequência, como pode ser observado através 

da Fig. 2.1, onde é mostrado o espectro eletromagnético. 

 

 

Figura 2.1-Espectro eletromagnético (Fonte: Christofides,2014)  

 

Quando o foco de estudo é a interação da radiação eletromagnética com a 

matéria, ela usualmente é considerada como um feixe de fótons. A energia de cada fóton 

é dada pela equação 3.2: 

 

                                                                                                                                       (3.2) 

 

Onde E é a energia de cada fóton em elétron-volt, eV, h é a constante de Planck e f 

a frequência de emissão do fóton. O elétron-volt equivale a energia recebida por um 

elétron quando ele é acelerado através de um potencial de 1 Volt [4]. 

 

A radiação eletromagnética pode ser classificada como ionizante ou não ionizante 

de acordo com a sua capacidade de ionizar a matéria. As radiações que não são capazes 

de ionizar, diretamente ou indiretamente, a matéria são classificados como radiações 

não-ionizantes. Considerando o espectro eletromagnético as radiações com frequências 

menores que a frequência do ultravioleta, geralmente não possuem energia suficiente 
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para ionizar a matéria. A ionização da matéria através da radiação pode ocorrer de 

forma direta, quando a radiação é de partículas, ou indireta, quando a radiação é 

formada por ondas eletromagnéticas [4]. 

2.3. A Estrutura Atômica 

O modelo atual da estrutura atômica é baseado na mecânica quântica, ele foi 

construído graças à contribuição de uma grande quantidade de físicos ao longo da 

história. A ideia de um núcleo denso rodeado por elétrons foi pela primeira vez proposta 

por Rutherford em 1911, contudo o seu modelo possuía varias limitações. Em 1913 Bohr 

aprimorou o modelo adicionando o conceito da quantização do momento angular 

através da elaboração dos seguintes postulados: 

 

 Os elétrons giram em torno do núcleo em orbitas bem definidas, onde a 

força atrativa de Coulomb entre a carga negativa dos elétrons e a positiva 

do núcleo é equilibrada através da força centrípeta oriunda do movimento 

orbital; 

 

 O elétron enquanto permanece em uma determinada orbita não perde 

energia; 

 

 O Momento angular de um elétron em uma determinada orbita é 

quantizada, tendo valores de acordo com nћ, onde n são valores inteiros e 

ћ = h/(2π), h é a constante de Planck; 

 

 Um átomo emitirá radiação sempre que um elétron fizer uma transição 

entre uma orbita com numero quântico ni para um orbira com numero 

quântico nf, desde que ni>nf. 

 

Após o trabalho de Bohr a teoria da mecânica quântica foi desenvolvida. Nessa 

teoria os elétrons ocupam estados individuais de energia definidos pelos números 

quânticos: 
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 n é o número quântico Principal, que possui valores inteiros e é o maior 

responsável na determinação da energia do elétron.  

 

 l é o número quântico azimutal, possui valores inteiros entre 0 e n-1, 

especifica o momento angular rotacional de um elétron.   

 

 m é o numero quântico magnético, possui valores inteiros entre –L e +L, 

descreve a orientação da componente do momento angular. 

 

 s é o número quântico spin, possui apenas os valores –1/2 ou 1/2, 

descreve a rotação do elétron em torno do seu eixo. 

 

Esses quatro números quânticos estão associados com os níveis de energia de um 

átomo. Para exemplificar a Fig. 2-2 mostra um diagrama de níveis de energia para os 

átomos de hidrogênio e tungstênio, nesse diagrama os valores dos níveis de energia 

decrescem com aumento do número quântico principal e aumentam de acordo com um 

acréscimo do numero atômico [4]. 

 

 

Figura 2.2-Diagrama dos níveis de energia dos atomos de hidrogênio e tungstênio (Fonte: 
Christofides,2014) 
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2.4. Os Fótons X 

 

Partículas carregadas ao passarem pela matéria podem interagir com os elétrons 

e consequentemente perder energia pelo processo de excitação e ionização. O processo 

de excitação ocorre quando há transferência de energia das partículas incidentes para os 

elétrons do material alvo. Essa transferência de energia desencadeia o deslocamento dos 

elétrons para orbitas mais externas do núcleo o que proporciona a formação de uma 

lacuna na órbita original, quando a energia transferida ao elétron excede a sua energia 

de ligação ocorre a ionização do átomo [4].  

 

Quando uma lacuna é produzida em uma das orbitas internas de um átomo ela é 

preenchida por um elétron de uma órbita mais afastada do núcleo. Nesse processo é 

produzida uma nova lacuna, que pode ser preenchida por um elétron de uma orbita 

mais externa, quando existir, ou por elétrons do meio em que esse átomo está inserido. 

Esse fenômeno vai se repetindo e, consequentemente, produzindo uma cascata de 

transições.  A energia liberada em cada transição é emitida na forma de radiação 

eletromagnética. O tipo de radiação eletromagnética produzida por esse processo, tendo 

em vista o espectro eletromagnético, está compreendido entre a radiação visível e os 

raios X. Essa ocorrência varia de acordo com numero atômico do material e as orbitas 

envolvidas no processo de excitação [4]. 

 

A energia de um fóton é característica de um determinado átomo, pois ela é igual 

à diferença de energia entre o estado inicial e final de uma transição. Os raios X 

produzidos dessa forma são denominados raios X característicos, evidentemente por 

serem oriundos de um átomo específico, a Fig. 2.3 exemplifica a produção de raios X com 

o uso do molibdênio [4]. 
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Figura 2.3- Emissão de Fótons X com o uso de molibdênio (Fonte: Dance,2014 [4]) 

2.5. Interação dos Fótons X com a matéria  

As radiações em que os fótons ou elétrons interagem com a matéria são aquelas 

de maior importância no estudo da radiologia diagnóstica, suas interações com a 

matéria envolvem atenuação, absorção e espalhamento. Existem outros tipo de 

interação, contudo elas ocorrem apenas com radiações de níveis energéticos superiores 

aos usados nos processos de diagnostico [4].  

 

Ao atravessar a matéria fótons e elétrons apresentam comportamentos distintos. 

Os fótons vão realizar poucas interações e são exponencialmente atenuadas ao 

atravessar a matéria, enquanto os elétrons experimentam uma grande quantidade de 

interações e perdem energia gradativamente até encontrar o equilíbrio [4].   

 

2.6. Fundamentos da Dosimetria  

A dosimetria é o processo pela qual se mede a quantidade de energia transferida 

à matéria pela radiação. A radiação depositada na matéria é responsável pelos seguintes 

fenômenos, acréscimo da temperatura, alterações nas propriedades químicas e físicas do 

meio, mutações no processo de mitose celular, além de vários outros fenômenos que são 

consequência desses já citados. As mudanças provocadas na matéria pela radiação são 
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proporcionais às doses absorvidas, essa proporcionalidade também se aplica aos efeitos 

biológicos.   

Um método bastante usado no passado para determinar a passagem de radiação 

pela matéria foi a medição da ionização sofrida pelo material. Em 1957 o ICRU, 

International Commission on Radiation Units and Measurements, definiu que a 

quantidade de radiação exposta é definida como capacidade de um feixe de fótons de 

ionizar o ar [5] 

2.7. Conclusão 

 

O estudo da natureza física do processo de radiografia é essencial para a 

compreensão de como os fótons X são produzidos, de como a radiação ionizante pode 

ser usada para a formação das imagens e dos problemas inerentes ao processo.   
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Capítulo 3 

PRODUÇÃO DE RAIOS X  

3.1. Introdução 

Os princípios básicos para produção de raios X permanecem os mesmos desde a 

sua descoberta pelo físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen em novembro de 1895. A 

produção de raios X é realizada através do bombardeamento de um alvo com o uso de 

um feixe de elétrons, esse procedimento provoca uma complexa série de colisões e 

espalhamentos, que tem como resultado a produção de Bremsstrahlung, radiação de por 

frenagem e radiação característica [2]. 

3.2. Bremsstrahlung 

Quando um elétron energético se aproxima muito do núcleo de um átomo a força 

atrativa de Coulomb proporciona uma mudança na trajetória inicial do elétron. A 

mudança de trajetória de um elétron possui como efeito a emissão de uma radiação 

eletromagnética, esse fenômeno é denominado Bremsstrahlung, e a energia do fóton 

emitido é oriunda da frenagem do elétron. A energia do fóton produzido por 

Bremsstrahlung vai depender principalmente da força de Coulomb, portanto da 

distancia entre o elétron e o núcleo [4]. 

3.3. Radiação Característica 

Uma partícula acelerada ao colidir com um elétron da orbita de um átomo 

transfere uma parcela de sua energia cinética ao elétron, dependendo da quantidade de 

energia transferida, o elétron pode ser desprendido do átomo ou deslocado para uma 

camada mais externa ao núcleo atômico. Em ambos os casos uma vacância é produzida e 
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logo em seguida preenchida por um elétron externo, esse processo é acompanhado pela 

emissão de um fóton. Cada elemento vai possui uma energia de ligação diferente, 

consequentemente a radiação monoenergética produzida será única e característica de 

um elemento específico [4].   

3.4. Tubos de raios X 

A produção de raios X por Bremsstrahlung e radiação característica necessita do 

bombardeamento de elétrons energéticos a um alvo, portanto os principais 

componentes de um tubo de raios X são o emissor de elétrons, um anodo que funcionará 

como alvo e o tubo que mantem toda a estrutura dentro de um vácuo. O emissor de 

elétrons consiste de um filamento de tungstênio percorrido por uma corrente elétrica, a 

intensidade da corrente elétrica vai determinar a temperatura do filamento e 

consequentemente a quantidade elétrons emitida. Os elétrons emitidos formam uma 

corrente eletrônica que vai do catodo para o anodo. Uma diferença de potencial aplicada 

entre o catodo e o anodo controla a energia dos fótons produzidos. Dessa forma dois 

circuitos vão operar dentro do tubo de raios X, como mostra a Fig. 3.1. 

 

 

Figura 3.1- Tubo de raios X (Fonte: Dance,2014[4]) 

 

Os valores de corrente comumente utilizados no anodo são da ordem de 10 mA, 

contudo em exames de fluoroscopias a corrente empregada varia entre 100 mA e 1000 

mA. A tensão elétrica utilizada nos tubos vai de 40 kV até 150 kV, com exceção da 

mamografia onde é utilizada uma tensão entre 25 kV e 40kV [2, 4]. 
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3.5. Catodo 

O catodo consiste de um filamento de tungstênio com diâmetro de 

aproximadamente 0.3 mm, o fio metálico é arranjado em espiral e sua temperatura de 

operação pode alcançar 2700 K. Para reduzir a evaporação do tungstênio, que provoca 

sua degradação, o filamento é mantido a baixas temperaturas, exceto no momento de 

operação. A emissão de elétrons aumenta com a elevação de temperatura do filamento, 

isso produz uma nuvem de elétrons em torno do filamento. A nuvem de elétrons 

produzida isola o filamento da tensão no anodo e à medida que ela aumenta, impede que 

mais elétrons sejam retirados do filamento ocasionando um aumento na temperatura do 

sistema. À medida que o anodo perde a capacidade de extrair mais elétrons do filamento 

sua corrente estabiliza em um determinado valor como mostrado na Fig. 3.2, nessa 

situação aumentar a corrente do catodo com o intuito de se elevar a corrente do anodo 

pode provocar uma falha no equipamento. 

 

Figura 3.2-Relação entre corrente no anodo,IA, e corrente no catodo, Ig,( Fonte: Maidment,2014.) 

 

Na figura IA é a corrente do anodo e If a corrente no catodo, como pode ser visto, 

a partir de um determinado valor de If a corrente no anodo não muda. Através da Fig. 

3.2 é possível concluir também que a corrente no anodo satura em valores mais 

elevados para níveis de tensão mais altos [2, 4]. 
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3.6. Anodo 

Para as aplicações mais comuns em radiografia uma alta eficiência na produção 

de fótons por Bremsstrahlung é fundamental, para isso é necessário a escolha de um 

material com um numero atômico, Z, elevado. Adicionalmente a isso é importante a 

escolha de um material que possua uma máxima temperatura de operação baseada no 

ponto de fusão, ponto de evaporação, condução de color e densidade específica, assim a 

melhor opção de material para o anodo é o tungstênio [2, 4]. 

 

A exceção ocorre na mamografia, que utiliza como material no anodo o 

molibdênio, numero atómico 42, ou ródio, numero atómico 45. A escolha desses 

materiais para o exame de mamografia reside na característica do espectro produzido 

por eles, que vai possui uma menor quantidade de Fótons produzidos por 

Bremsstrahlung e uma maior quantidade devido à radiação característica. Isso permite 

uma melhor optimização nas imagens e redução nas doses absorvidas pelos pacientes. 

Contudo tais vantagens não se aplicam aos processos de obtenção de imagens digitais, 

CR, de tal forma que alguns fabricantes de mamógrafos utilizam o tungstênio como o 

material do anodo [2, 4]. 

3.7. Anodos estacionários e rotacionais  

Exames de raios X que utilizam baixas correntes no anodo, por exemplo, exames 

dentais, permitem o uso de tubos de raios X com anodo estacionário. Esse tipo de 

equipamento possui um bloco de cobre soldados ao anodo, sendo ele o responsável pela 

dissipação de energia térmica, devido à baixa eficiência desse processo ele não é 

recomendável para aplicações que necessitem de correntes mais elevadas no anodo. A 

Fig. 3.3 mostra a construção de um bloco de raios X com anodo estacionário [2, 4]. 
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Figura 3.3- Anodo estacionário de tungstênio(Fonte: Maidment, 2014)  

 

A maior parte dos exames não permite o uso de anodo estacionário devido às 

elevadas correntes solicitadas, nesse caso um anodo estacionário rapidamente se 

deterioraria. A solução para desenvolvida para os anodos suportarem as condições mais 

extremas é o uso de anodos rotacionais. Um tubo de raios-X com anodo rotacional, de 

tungstênio, gira no momento de exposição, assim aumentando a área bombardeada 

pelos elétrons e consequentemente permitindo que uma maior quantidade de energia 

seja dissipada. O anodo rotacional é instalado no rotor de um motor de indução, o rotor 

por sua vez é acoplado a rolamentos dentro do tubo. A Fig. 3.4 mostra um exemplo 

construtivo de um tubo de raios X com anodo rotacional [4]. 

 

Figura 3.4- Anodo rotacional de tungstênio (Fonte: Maidment,2014) 
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3.8. Conclusão 

Muitas máquinas de radiografia antigas produziam radiação através de uma fonte 

radioativa. Esse tipo de equipamento possui um alto nível de periculosidade, pois existe 

o risco dessa radiação de alguma forma escapar do confinamento da maquina, como o 

desastre que aconteceu em Goiânia em 1987, quando o radio isótopo Césio-137 

contaminou a cidade. Os atuais equipamentos de radiografia são muito mais seguros, 

pois produzem os fótons X artificialmente, assim quando a máquina é desligada não 

existe nenhum risco de contaminação, o que garante muito mais segurança e 

confiabilidade. 

A qualidade de uma imagem de radiografia está diretamente relacionada com o 

feixe de fótons X produzido pela maquina. A obtenção de uma imagem ideal exige a 

escolha precisa de parâmetros como tensão, corrente, tempo de exposição e colimação. 

Pois esses parâmetros que determinam as características do feixe produzido e 

consequentemente seu comportamento. Uma maquina de radiografia que não consiga 

criar um feixe preciso certamente vai apresentar problemas na representação de uma 

imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

Capítulo 4 

IMAGENS DE PROJEÇÃO  

4.1. Introdução 

As imagens produzidas por fótons X são sombras projetadas em um receptor. 

Devido à diferença de atenuação sofrida pela radiação ao passar pela matéria é possível 

distinguir diferentes tipos de estruturas. Esse princípio básico é utilizado em 

praticamente todos os processos de geração de imagem através dos fótons X, dos mais 

simples aos mais complexos [1]. 

4.2. Componentes 

Os principais componentes de um sistema de projeção, baseado no uso de fótons 

X, são mostrados na Fig. 4.1. O colimador tem como principal função delimitar o feixe de 

fótons a uma área especifica, filtrando radiações desnecessárias para o diagnostico. A 

grade difusora, com função de reduzir a radiação espalhada, e o controlador automático 

de exposição é opcional. O tubo de raios X será detalhado no capitulo cinco e os 

receptores serão delineados no capitulo 4.6 [6, 4].   
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Figura 4.1- Principais componentes de um sistema de projeção (Fonte: Christofides, 2014) 

 

Considerando o sistema ilustrado na Fig. 4.1, a radiação emitida pelo tubo de 

Raios-X passa pelo paciente e atinge o receptor. O receptor é sensível à quantidade de 

radiação que o atinge, assim é possível produzir uma imagem de projeção devido aos 

diferentes níveis de atenuações sofridos pelos fotos X ao passarem pelo paciente. A 

imagem obtida é formada por variações no contraste do filme presente no receptor. O 

contraste pode ser definido pela equação 6.1. 

 

                                                                                                                                      (6.1) 

 

Onde B é o brilho da imagem no receptor e ΔB é a diferença de brilho 

proporcionada pela atenuação oriunda de um detalhe, essa relação só é valida para 

espectro monocromático. A atenuação sofrida pelo sinal que atravessa o corpo possui 

dois coeficientes diferentes, o primeiro deles é o coeficiente de atenuação linear, esse 

coeficiente está relacionado diretamente com espessura do corpo, o segundo é o 

coeficiente de atenuação da massa do corpo, que depende da densidade do material. A 

escolha da tensão (kV) na produção de uma imagem por fótons, determina o quão 

penetrante será a radiação emitida pelo tubo de raios X, consequentemente esse 

parâmetro possui a capacidade de controlar o contraste da imagem produzida. No caso 

do uso de receptores digitais o contraste pode ser ajustado de forma independente ao 

processo de obtenção da imagem, sendo essa uma das principais vantagens do uso de 

radiografias digitais, pois uma imagem obtida com um contraste insatisfatório pode ser 
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corrigida, o que reduz a repetição de exames e consequentemente diminui a exposição 

de pacientes à radiação nociva [6, 4].        

4.3. Efeitos da Projeção   

As radiografias são imagens em duas dimensões de objetos de três dimensões. 

Essa característica proporciona distorções nas imagens produzidas, o que pode conduzir 

a falsas interpretações, assim para minimizar os possíveis erros é de suma importância o 

conhecimento dos efeitos presentes nas imagens de projeção [7].  

A dose de radiação necessária para produzir uma imagem de boa qualidade 

possui um valor ótimo, quando o valor dessa dose excede o valor ideal é produzido o 

efeito da Superposição, esse fenômeno é caracterizado pela perda de contraste e de 

informações presentes na região oposta à que está recebendo radiação, é o maior 

responsável pela repetição de exames e o grande motivador para o desenvolvimento de 

scanners de TC [7].  

Distorções Geométricas são efeitos presentes nas imagens por projeção devido à 

característica geométrica dos raios X incidentes e do objeto irradiado. A magnificação é 

uma distorção geométrica, presente nas radiografias, que consiste no aumento das 

estruturas de acordo com sua posição em ralação a origem dos Fótons X. Isso acontece 

devido à forma divergente em que os fótons X incidem no objeto, proporcionando uma 

magnificação maior quanto mais próximo o objeto estiver da origem dos fótons X. Esse 

fenômeno pode ser visto na Fig. 4.2, onde esferas do mesmo tamanho vão possuir 

dimensões diferentes na projeção devido ao efeito da magnificação. A magnificação pode 

ser utilizada de forma propositada quando se deseja amplificar estruturas, 

evidentemente nesse caso não se tem interesse na real dimensão do objeto estudado.  
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Figura 4.2- Aumento das estruturas de acordo com sua posição em ralação a origem dos Fótons X (Fonte: 
Christofides,2014) 

 

A distorção geométrica também pode aparecer devido ao formato especifico de 

uma determinada estrutura e sua posição em relação ao feixe incidente, como pode ser 

visto na Fig. 4.3. Nesse caso um mesmo objeto vai possui diferentes dimensões na 

projeção devido à forma com que o feixe incide sobre ele, esse efeito é exemplifica bem o 

processo de transformação de uma estrutura de três dimensões para duas dimensões, 

pois as diferentes projeções são fruto de diferentes ângulos de visão do mesmo objeto.  

 

Figura 4.3 - Diferentes ângulos de visão do mesmo objeto (Fonte: Maidment,2014) 
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4.4. Efeitos da Tensão e da Corrente 

A escolha do contraste desejado para uma imagem é basicamente determinado 

através do valor de tensão (kV) do tubo e da escolha do valor de carga (mAs), 

parâmetros necessários para obtenção de uma imagem [2].  

Para saber se um determinado detalhe de um objeto será detectado em uma 

imagem o ruído precisa ser levado em consideração. A principal fonte dos ruídos, no 

geral, é a chegada aleatória de fótons no receptor, assim para a produção de uma 

imagem, existe um numero mínimo de fótons detectados por unidade de área para a 

distinção de um detalhe para uma flutuação do sistema. Quanto maior for o contraste, 

menor é a quantidade de fótons necessários para reduzir os efeitos dos ruídos. Isso pode 

ser alcançado através da redução do valor de tensão, que além de aumentar o contraste 

reduz a dose exposta ao paciente. Contudo ao se reduzir o valor de tensão (kV) é 

necessário um aumento no valor da carga (mAs) o que por sua vez pode variar a dose de 

radiação do paciente [4, 8]. 

Um aumento de 15% no valor de kV resulta em um acréscimo de duas vezes no 

sinal recebido pelo receptor, que é equivalente a dobrar o valor de mAs. O contrário 

também é válido, onde uma redução de 15% no valor de kV é proporcional a uma 

redução pela metade do valor de mAs,  essa relação é conhecida como a regra dos 15% 

[2, 4].  

4.5. Radiação Espalhada 

A radiação espalhada basicamente não possui nenhum benefício nas radiografias 

e seu principal impacto nas imagens é de torná-las turvas. A magnitude da radiação 

espalhada depende de várias variáveis, como por exemplo, o tamanho do campo 

irradiado, a espessura do paciente e até mesmo do valor da tensão de alimentação do 

tubo [2, 4]. 

O processo utilizado na radiografia tem grande influência sobre o impacto da 

radiação espalhada, pois ela vai depender do tipo de tecido que é irradiado. Uma região 

com predominância de tecido mole vai gerar uma radiação espalhada diferente de um 
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local com predominância de osso, isso porque a radiação espalhada possui uma 

predominância nos tecidos moles [4, 9]. 

Quanto maior o tamanho do campo irradiado, maior e a quantidade de radiação 

espalhada, assim um estreito feixe de fótons X ao ser expandido vai sair de uma condição 

de pouca produção de radiação espalhada até uma condição de saturação, como é 

mostrado na Fig. 4.4 [4, 9]. 

 

 

Figura 4.4- Saturação da radiação espalhada (Fonte: Maidment,2014) 

 

Outro fator de grande influencia na produção da radiação espalhada é a 

espessura do tecido irradiado. A Fig 4.5 mostra a produção de radiação espalhada de um 

tecido que tem sua espessura variada de 5 cm a 30 cm, como pode ser visto a radiação 

espalha aumento consideravelmente com um pequeno aumento na espessura, o que 

motiva a elaboração de métodos de redução de radiação espalhada, principalmente 

tendo em vista a produção de radiografias de pacientes largos. 
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Figura 4.5- Produção de radiação espalhada com variação da espessura (Fonte: Maidment,2014) 

 

A radiação espalhada pode ser considerada como uma componente da imagem, 

assim uma radiografia vai consistir da imagem primaria convolvida com uma função de 

dispersão da radiação espalhada. Essa ideia tem sido empregada em sistemas 

computadorizados, com o intuito de se eliminar os efeitos da radiação espalhada. 

Contudo como a função de dispersão da radiação é não linear, esse procedimento é se 

torna abstruso, o que faz com que métodos tradicionais baseados em grades continuem 

sendo amplamente utilizados [4, 9].  

A grade de redução da radiação espalhada consiste de um conjunto de delgadas 

tiras de chumbo alinhadas formando uma matriz, a forma em que o sistema é construído 

permite a passagem apenas de radiação do feixe primário como mostra a Fig. 4.6. Como 

pode ser percebida a radiação espalhadas é bloqueada, pois o seu feixe não está alinhado 

com as células presentes na grade. As tiras de chumbo da grade aparecem na radiografia, 

desde que uma técnica para sua eliminação não seja utilizado, o que é inaceitável em 

nível de diagnóstico.   
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Figura 4.6- Grade redutora de radiação espalhada  (Fonte: Christofides,2014) 

4.6. Receptores para radiografia  

O primeiro desafio na construção de um receptor de radiografia está na 

necessidade de se construir um equipamento que tenha a capacidade de produzir uma 

imagem de uma larga área, muitas vezes maiores que as dimensões do paciente, 

mantendo a melhor qualidade possível [2]. 

Conceitualmente a captura de uma imagem por fótons X, de forma convencional, 

pode ser dividida em três etapas. A primeira etapa consiste da interação dos fótons X 

com um detector que tenha a capacidade de gerar uma reposta de medida. A segunda 

parte é o armazenamento temporário da resposta medida com algum aparelho de 

gravação. Por ultimo é feito uma medida da resposta armazenada. A radiografia 

convencional de filme pode ser utilizada como exemplo, nesse caso primeiramente 

ocorre à interação dos fótons X com um material de fósforo que é seguido pela formação 

luz visível proporcional a radiação incidente, em seguida é criada uma imagem latente 

na fotografia pelos fótons de luz e por ultimo ocorre o desenvolvimento de uma 

fotografia fixa da imagem [4, 9, 10]. 

No caso de um receptor digital, CR, o processo de obtenção de uma imagem vai 

consistir de quatro etapas. A primeira etapa é a liberação de elétrons devido à absorção 
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de fótons X por um fotocondutor, os elétrons são direcionados para eletrodos onde são 

armazenados até o momento em que será feita a leitura de sua intensidade. Antes da 

leitura o sinal é amplificado e digitalizado, após a imagem ser digitalizada o receptor 

pode ser devolvido a sua condição inicial e o processo pode se repetir. A divisão do 

processo de captura, de uma imagem de fótons X, é importante por permitir um melhor 

entendimento da física, limitações e possíveis optimizações no por traz do processo de 

aquisição [4, 11].  

4.7. Receptores Digitais  

Em um sistema digital de imagem, em algum momento, a incidência de fótons X é 

amostrada com relação a sua intensidade e posição espacial. A posição espacial é 

amostrada através da média de intensidade medida pelos elementos do receptor. Esses 

elementos são, no geral, quadrados, espaçados de forma uniforme ao longo do receptor e 

correspondem a pixel. O pixel corresponde a uma região elementar de uma imagem, 

sendo a menor informação que se pode extrair dela. Com relação à intensidade, o sinal é 

digitalizado para um número finito de valores, que são expressos de forma binária.  Para 

evitar a degradação da imagem, é essencial que a quantidade de células receptoras e a 

quantidade de níveis de intensidade sejam suficientes para os requisitos mínimos de 

realização do diagnóstico [8, 11].  

 

Figura 4.7- Radiografia computadorizada (Fonte: Christofides,2014) 
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Na radiografia computadorizada, conforme mostrado na Fig. 4.7, a placa de 

imagem é posicionada em um cassete, a prova de luz, exposto aos fótons X oriundos do 

paciente, um sistema irá extrair a imagem que é produzida na placa, enquanto o cassete 

a protege da luz ambiente, após ser feita a leitura a imagem armazenada na placa é 

apagada. CR pertence a uma classe de sistema que é conhecida por ser reutilizável. Não 

existe tecnologia que compete com o sistema de placa reutilizáveis, mesmo apesar do 

fato de que a qualidade da imagem DR seja superior ao CR e que esse sistema necessita 

de longos períodos de exposição [3, 11]. As principais vantagens do sistema digital com 

relação ao analógico são: 

 

 Grande de faixa de operação em condições dinâmicas; 

 Em determinados casos pode possuir alta resolução; 

 Geralmente são necessárias doses menores; 

 Eliminação do manuseio de cassetes e filmes; 

 Possibilidade de avaliação imediata da qualidade da imagem produzida; 

 Fácil transmissão e armazenamento de dados; 

 Possibilidade de trabalhar a imagem após sua captura, permitindo a 

eliminação de distorções, correção de contraste e sombreamento. 

 

A qualidade das imagens digitais tem experimentado um grande avanço nos 

últimos anos, contudo seu sistema ainda não é inteiramente satisfatório e possui um 

custo muito elevado se comparado com os sistemas convencionais [4]. 

4.8. Conclusão  

Todas as imagens obtidas nas radiografias são imagens de projeção. Esse tipo de 

imagem consiste da representação de objetos reais, de três dimensões, em projeções de 

duas dimensões. Consequentemente muita informação é perdida ou distorcida, de tal 

forma que compreender como o processo funciona é de extrema importância para a 

realização de uma correta interpretação da imagem obtida.  

Algumas distorções presentes nas imagens de projeção são inerentes ao 

processo, ou seja, são impossíveis de serem eliminadas. As distorções presentes nessas 
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imagens podem levar a falsas interpretações, por essa razão é bastante importante 

conhecer a fundo como elas surgem, pois só assim podemos detectá-las.  

As radiografias digitais representam um grande avanço em relação às radiografia 

analógicas, pois dentre várias vantagens elas permitem que as imagens obtidas sejam 

manipuladas, o que permite que imagens que antes seriam descartadas sejam 

reaproveitadas, diminuindo as doses que os pacientes são expostos pois isso diminui 

com a repetição de exames.  
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Capítulo 5 

QUALIDADE DAS IMAGENS 

5.1. Introdução 

Uma imagem médica é uma representação pictórica, que pode ser estática ou 

dinâmica, de uma estrutura do corpo e essa informação pode ser apresentada em duas 

ou Três dimensões. A determinação da qualidade de uma imagem médica reside em 

quão precisamente ela consegue retratar algum objeto. É importante ressaltar que 

nenhuma imagem consegue representar perfeitamente algum elemento e que jamais vão 

existir duas imagens idênticas, mesmo que elas tenham sido obtidas por processos 

iguais [12].  

5.2. Sistema Linear 

Todos os sistemas de imagens possuem uma saída g, função de uma entrada f. A 

função de transferência que correlaciona esses dois sinais geralmente é determinada 

como H. Para o sistema continuo de uma imagem de duas dimensões é possível obter a 

relação descrita na equação 5.1:  

 

                                                      (   )   * (   )+                                                        (5.1) 

  

A equação 5.1 refere-se a um sistema de duas dimensões, contudo esse sistema 

poderia ser construído para uma imagem de qualquer dimensão.  Essa função de 

transferência basicamente implica que podemos prever a imagem produzida na saída 

quando conhecemos a entrada do sistema. Esse conceito é ilustrado na Fig. 5.1. 
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Figura 5.1- Demonstração de um sistema de imagens (Fonte: Maidment,2014) 

 

A aproximação representada pela Fig. 5.1 é extremamente onerosa de ser 

utilizada, pois ela necessita do processamento da função de transferência em cada local 

na imagem para cada objeto único presente na cena. Contudo essa analise é 

extremamente simplificada quando assumimos que o sistema é linear e, invariante no 

tempo. No geral, a maioria dos sistemas de imagens são aproximadamente lineares, ou 

podem ser linearizados para uma determinada faixa de operação. Os sistemas de 

imagens são invariantes no tempo quando a função de transferência, H, não modifica à 

medida que a posição na imagem muda. Os sistemas de imagens por mais avançados que 

sejam não conseguem retratar uma determinada cena perfeitamente na imagem de 

saída, contudo conhecer as limitações das funções de transferência envolvidas é de 

fundamental importância no entendimento das limitações do sistema [4, 13].  

5.3. Amostragem  

Uma imagem digital é definida como pontos discretos no espaço, chamados de 

pontos de amostragem. A amostragem de um sinal contínuo é feita em uma frequência 

determinada pelo sistema de aquisição, chamada de frequência de amostragem, a. Essa 

frequência deve ser determinada com o uso do teorema de amostragem de Nyquist 

Shannon, que basicamente diz que a frequência de amostragem deve ser no mínimo o 

dobro da maior frequência presente no sistema. Quando essa condição não é obedecida, 

o espectro de frequência do sistema vai conter componentes de baixa frequência de 

sinais de alta frequência. Esse fenômeno pode ser visto na Fig. 5.2, em que os sinais 
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Verde e Vermelho, com frequências maiores que a de amostragem, vão contribuir com 

componentes dentro da faixa de amostragem de -1/2a a 1/2a. Um sinal que é amostrado 

com uma frequência inferior a determinada pelo teorema de Nyquist Shannon vai 

resultar em Aliasing. Aliasing distorce a imagem amostrada, pois ele retrata 

incorretamente uma informação de alta frequência, presente no sistema, como uma 

informação de baixa frequência. Para evitar o Aliasing em sistemas práticos, a frequencia 

de amostragem precisa ser muito alta, de tal forma que é praticamente impossível 

eliminar completamente sua influencia [4, 13, 14, 15].    

 

 

Figura 5.2- Efeito da Aliasing em um sistema de amostragem (Fonte: Maidment,2014) 

5.4. Contraste   

Considerando o sinal oriundo de um sistema de imagem, o contraste é definido 

como a proporção entre diferença de um sinal para o valor médio. O proposito disso é 

que pequenas diferenças nos sinais são desprezíveis quando o sinal médio é grande, 

enquanto os mesmos pequenos sinais se tornam significantes quando o sinal médio é 

pequeno. No caso das imagens médicas o contraste alto é desejado, pois ele permite a 

visualização de estruturas relacionadas ao diagnostico [4, 12]. 

Na radiografia, o contraste é definido pelos objetos da cena que está sendo 

observada. No caso específico das imagens produzidas por fótons X, o contraste depende 



 
 

44 
 

da diferença de atenuação experimentada pela radiação e pelas características do 

detector. As imagens de radiografia quando possuem um baixo contraste não permitem 

a visualização com clareza de detalhes, pois os sinais oriundos de diferentes estruturas 

são muito semelhantes, tornando extremamente sutil o contorno dos objetos. O 

contraste alto é desejado, pois ele garante uma boa distinção nos limites das estruturas, 

permitindo uma visualização dos objetos. È muito difícil a obtenção de uma imagem com 

o contraste ideal, pois existem muitas variáveis envolvidas, como por exemplo a tensão 

do tubo de raios X, o tempo de exposição, o tipo de tecido que está sendo irradiado, o 

exame que está sendo realizado, de tal forma que muitas repetições de exames ocorrem 

devido ao contraste inapropriado obtido em uma imagem. No caso das imagens digitais 

de radiografia o contraste pode ser modificado, garantindo um grande beneficio a esse 

tipo de exame, pois nele não existe a repetição de exames devido a erro no contraste [4, 

12, 16]. 

5.5.     Escala de cinzas   

Nas radiografias a escala de cinzas é um grupo de cores que variam do preto ao 

branco, as diferenças em sua tonalidade são que formam as imagens e as distinções 

entre diferentes estruturas. No caso das imagens digitais a escala de cinza vai possui um 

valor finito de tonalidades que é previamente determinada pelo sistema. Na ausência de 

mancha, a proporção do contraste é definida pela função de transferência do sistema da 

imagem, sendo assim linear. A escala de cinza possui uma característica essencialmente 

não linear, dessa forma para sua aplicação é necessário uma linearização Para linearizar 

esse sistema se reduz o sinal dos modelos de tal forma que pequenas variações no 

contraste produzem variações lineares no filme, esse tipo de procedimento é mostrado 

na Fig. 5.3. A linearização do contraste funciona de forma muito eficiente, contudo a 

redução do sinal, à faixa de operação linear, pode tornar o sistema muito sensível a 

pequenas variações, o que proporciona o aparecimento de artefatos e objetos 

indesejados [4]. 
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Figura 5.3- Linerização de um sistema não linear (Fonte: Maidment,2014) 

5.6.     Foco    

As radiografias são imagens que possuem interferências ou registros que não 

correspondem ao objeto que a imagem representa. Esses ruídos são um sobressinal 

recebido pelo receptor e podem ser sistemáticos ou aleatórios.  Elas reduzem a região de 

operação do sistema fazendo com que os limites de um determinado objeto 

desapareçam através da redução do contraste, como se a imagem estivesse saindo do 

foco. Esse fenômeno é mostrado na Fig. 5.4, onde é mostrado três objetos iguais, porem 

cada uma possui borrões com intensidades diferentes. A primeira esfera mostrada na 

Fig. 5.4 possui seus limites claramente visíveis, enquanto a terceira tem pouca clareza 

em sua dimensão.  Os efeitos dos borrões nas imagens são difíceis de serem notados, 

pois o deslocamento ocorrido no contraste ocorre de maneira uniforma ao longo de toda 

a imagem, o que dificulta a percepção do erro. A principal característica desse tipo de 

erro é a aparente falta de foco da imagem [2, 4, 16].  
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Figura 5.4- Perda do foco de um objeto (Fonte: Maidment,2014) 

5.7.     Ruído    

Os ruídos são os maiores responsáveis pela afirmação de ser impossível obter 

duas imagens iguais. O ruído são variações aleatórias no sinal, contudo são mais 

presentes em estruturas que provocam maiores atenuações no sinal, como por exemplo, 

os ossos geram mais ruídos que os tecidos moles.  

Em um sistema de obtenção de imagens através dos fótons X, o principal 

limitante em nível de fabricação são os ruídos. A Fig. 5.5 possui 3 imagens da radiografia 

de um mesmo objeto e como pode ser visto a nitidez do disco diminui com o aumento do 

ruído [4, 16]. 

 

 

Figura 5.5- Efeito do Ruído (Fonte: Maidment,2014) 

5.8. Conclusão 

Determinar a qualidade de uma imagem é uma tarefa extremamente difícil, pois o 

conceito de qualidade é extremamente subjetivo. Para reduzir o problema da 

subjetividade esse capitulo traz uma série de características presentes nas imagens para 
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que seja possível fazer uma análise segura e passível de comparação. Existem muitas 

características na produção de uma imagem que determinam o quão fiel ela consegue 

representar um objeto, como por exemplo, a linearidade, período de amostragem, nível 

de ruído e contraste. Contudo por mais que se escolha os melhores parâmetros 

possíveis, com um custo muito elevado, é impossível a reprodução perfeita de um objeto, 

assim os parâmetros devem ser escolhidos tendo em vista o mínimo necessário para 

elaboração de um diagnóstico seguro e preciso.  
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Capítulo 6 

RESULTADOS 

6.1. Introdução 

Neste capitulo é apresentado os resultados dos experimentos realizados.  Os 

experimentos consistem da exposição de uma placa de CR a um sinal variável. Estes 

experimentos têm como objetivo, a construção das curvas de respostas, para diferentes 

parâmetros, de uma placa de CR. 

6.2. Metodologia  

 Para a realização do estudo da saturação da placa de CR, varias radiografias 

foram produzidas para diferentes parâmetros de exposição. Para a produção das 

imagens é utilizado os seguintes equipamentos. 

 

 Unidade Radiológica transportável Aquilla Plus 300 da Philips, Fig. 6.1; 

 

Figura 6.1- Aquilla Plus 300 da Philips (Fonte: Catálogo Comercial Philips) 
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 Um cassete CR modelo RP4S110 (35x43cm), Fig. 6.2; 

 

Figura 6.2- RP4S110 (Fonte: Catálogo do fabricante) 

 

 Unidade CR Regius 110, Fig. 6.3; 

 

Figura 6.3- Regius 110 (Fonte: Catálogo do fabricante) 
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 Quatro Filtros de alumínio. Filtro 1 com 1230 mg.cm-3, Filtro 2 com 419 mg.cm-3, 

Filtro 3 com 161 mg.cm-3 e Filtro 4 com 102 mg.cm-3 (Fig. 6.4); 

 Computador.   

 

A placa de CR com os filtros são colocadas a uma distancia focal de 90 cm da 

Unidade Radiológica transportável. Os filtros são dispostos na placa de CR e o conjunto é 

alinhado com o auxílio do feixe de luz visível, disponível na Unidade de Radiologia, o 

sistema montado é apresentado na Fig. 6.4. 

 

Figura 6.4- Disposição dos filtros no Cassete RP4S110. 

 

  

Após a montagem dos filtros sobre a placa CR o conjunto é irradiado, em seguida 

a Placa de CR é levada até a Unidade Regius e as informações contidas na placa são 

digitalizadas. Terminada a leitura da placa, esta fica novamente disponível para o 

registro de uma nova informação. A imagem obtida é salva no modo bruto, sem passar 

por nenhum filtro ou modificação, no formato .RAW. 

De posse da imagem em formato .RAW, com o uso do software Radiante DICOM 

Viewer, foram escolhidas ROIs (region of interest) nas regiões de cada um dos filtros e 

foram feitas medidas em escala de cinza, valores médios e desvios padrões.   
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Todo esse procedimento foi repetido dezesseis vezes para diferentes parâmetros 

de aquisição. A corrente de operação do sistema foi mantida constante com um valor de 

200mA. Dois valores diferentes de tensão são utilizados, 45 kV e 60 kV. Para cada valor 

de tensão, são produzidas oito imagens, cada uma com um determinado tempo de 

exposição, totalizando dezesseis imagens. Os tempos de exposição variam entre 0,05 s e 

1.25 s. 

As medições da escala cinza são separadas de acordo com sua tensão de 

aquisição. Com o uso do software Origin Pro 8.5 foram obtidas curvas que relacionam a 

escala de cinza com o tempo de exposição. 

6.3. Experimento com 45 kV 

Os dados obtidos no experimento, descrito na metodologia, foram separador de 

acordo com a sua tensão de aquisição. A Tab. 1 mostra os resultados obtidos para o 

experimento de 45kV. A escala de cinza varia de 0 a 4095. 

 

Experimento de 45 kV 

 Escala de Cinza (Desvio Padrão) 

Tempo(ms) Sem Filtro Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3 Filtro 4 

50 3100±8.7 3070±8.9 3021±8.5 2901±8.6 2789±8.9 

100 3432±8.3 3403±8.4 3348±8.5 3238±8.5 3123±9.0 

200 3693±7.0 3665±8.4 3609±7.8 3499±7.5 3383±8.4 

300 3850±7.0 3811±7.3 3757±7.4 3689±7.5 3515±7.5 

500 4069±6.6 4029±6.7 3978±7.0 3910±7.3 3737±7.4 

750 4095±6.4 4095±6.4 4095±6.6 4095±6.6 3918±6.8 

1000 4095±6.4 4095±6.4 4095±6.5 4095±6.6 4048±6.7 

1250 4095±6.3 4095±6.3 4095±6.4 4095±6.4 4095±6.5 

 Tabela 1 - Modificação da escala de cinza com a variação do tempo (45kV). 

 

Na Fig. 6.5  é mostrado as curvas obtidas para os dados da Tab. 1.    
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Figura 6.5- Variação da escala de cinza com a mudança no sinal de entrada(45kV). 

 

As curvas presentes na Fig. 6.5 apresentam um comportamento linear para 

baixos valores de tempo de exposição. Como pode ser percebida, a sensibilidade da 

placa de CR diminui à medida que o tempo de exposição aumenta, uma vez que a maior 

variação na escala de cinza ocorre antes de 200 ms.  

Para evidenciar o processo de saturação, foi realizada uma ampliação das curvas 

presentes na Fig. 6.5, a ampliação é mostrada na Fig. 6.6. 

 

 

 

Figura 6.6- Curvas de saturação da placa de CR (45kV). 
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Na Fig. 6.6 é possível ver com mais clareza que a partir de 200 ms as curvas 

apresentam uma saturação mais acentuada. Na faixa de 0 ms a 200 ms, a variação na 

escala de cinza das curvas é aproximadamente 3500, em contra partida, na faixa de 200 

ms a 800 ms, a variação na escala de cinza é aproximadamente 500. De uma maneira 

mais geral, é possível perceber o aumento da saturação devido à redução na inclinação 

das curvas, à medida que o tempo de exposição tem seu valor incrementado.  

 A curva que representa a resposta sem filtro possui a menor saturação, neste 

caso, o sinal que chega até a placa é submetido a quase nenhuma atenuação. À medida 

que as densidades dos filtros aumentam, a saturação de suas respostas também 

aumenta. Dos filtros utilizados no experimento, o Filtro 4 é o mais denso, sua resposta é 

que apresenta a maior saturação. 

Com o uso dos dados presentes na Tab. 1, foi construído um gráfico com curvas 

interpoladas, este gráfico é mostrado na Fig. 6.7.  

 

 

 

Figura 6.7- Curvas de saturação, interpoladas, da plca de CR (45kV). 
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As curvas interpoladas mostram com mais clareza o comportamento das 

respostas, consequentemente se torna mais visível a variação na saturação de acordo 

com a variação dos filtros utilizados.  

O limite da escala de cinza é 4095. Na Fig. 6.7 é possível ver que, quanto maior a 

densidade do filtro, maior será o tempo de exposição necessário para alcançar o limite 

da escala de cinza. Com o uso do filtro 4, é necessário mais de 1000 ms de exposição 

para alcançar o limite da escala de cinza da placa. 

6.4. Experimento com 80 kV 

A Tab. 2 mostra os resultados obtidos para o experimento de 80 kV. Nesta tabela 

é possível ver a mudança na escala de cinza à medida que o tempo de exposição da placa, 

a radiação, varia. Como pode ser percebido, o limite de escala, de 4095, é alcançando 

para valores muito menores de tempo, se comparado com o experimento de 45 kV. 

 

Experimento de 80 kV 

 Escala de Cinza (Desvio Padrão) 

Tempo(ms) Sem Filtro Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3 Filtro 4 

50 3152±7.3 3128±7.5 3101±7.5 3060±8.1 2983±8.3 

100 3540±7.0 3480±7.1 3270±7.2 3222±7.9 3173±8.2 

150 3697±6.5 3630±7.1 3440±7.3 3405±7.7 3310±7.5 

200 3809±6.5 3783±6.8 3741±7.3 3664±7.1 3565±7.4 

300 4027±6.3 4003±6.5 3975±7.0 3936±7.1 3858±6.7 

400 4095±6.2 4095±6.3 4095±6.5 4079±6.4 4003±6.5 

500 4095±6.2 4095±6.3 4095±6.2 4095±6.1 4069±6.2 

550 4095±5.9 4095±5.9 4095±6.0 4095±6.1 4095±6.1 

 Tabela 2 - Modificação da escala de cinza com a variação do tempo (80kV). 

 

Na Fig. 6.8  é mostrado as curvas obtidas para o experimento de 80 kV.   
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Figura 6.8- Variação da escala de cinza com a variação do sinal em uma placa de CR (80kV). 

 

As curvas obtidas com o experimento de 80 kV são semelhantes a do experimento 

de 45kV. Para pequenos valores de tempo de exposição, a resposta da placa de CR é mais 

sensível e apresenta uma característica linear. À medida que o tempo de exposição 

aumenta, a sensibilidade da placa reduz, e sua resposta começa a saturar. 

 

 

Figura 6.9- Curvas de saturação da plca de CR (80kV). 
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A Fig. 6.9 mostra uma ampliação das curvas mostradas na Fig. 6.8. As curvas 

apresentam uma saturação expressiva, aproximadamente, a partir de 100 ms. Com o 

aumento do tempo de exposição, a saturação se torna cada vez mais significativa.  

 

 

Figura 6.20- Curvas de saturação, interpoladas, da placa de CR (80kV). 

 

A Fig. 6.10 mostra a interpolação das curvas com o uso dos dados obtidos no 

experimento de 80 kV. Como pode ser visto, a saturação fica mais significativa com o 

aumento da densidade dos filtros. A curva que possui a menor saturação é a da resposta 

sem o uso de filtro.  

6.5. Conclusão 

A saturação da placa de CR representa uma incapacidade de representar um sinal 

de maneira fidedigna à medida que ele varia.  Todos os sinais registrados na placa, com o 

uso ou sem o uso dos filtros, apresentaram uma saturação em algum determinado 

momento. Quanto maior o valor da tensão, menor é a faixa de operação fora da região de 

saturação e quanto maior a densidade do corpo irradiado, mais significativo será a 

saturação.  
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Capítulo 7 

CONCLUSÕES 

As imagens médicas obtidas com o uso dos fótons X permitiram um grande 

avanço na terapêutica médica, consequentemente o seu o uso tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, o que tem exposto a população a uma dose 

crescente de radiação ionizante. 

As imagens digitais e analógicas possuem muitas características em comum, 

como por exemplo, todas as distorções envolvidas no processo de projeção estão 

presentes, de forma equivalente, em ambas. Como vários fenômenos possuem a 

capacidade de afetar tanto as imagens digitais quanto as analógicas, a distinção de 

qualidade entre os diferentes tipos de imagens não é uma tarefa trivial, por essa razão é 

extremamente importante um estudo minucioso da ciência envolvida na radiografia. 

Através desse estudo que é possível julgar com mais clareza as qualidade e os defeitos 

que são exclusivos de cada procedimento. 

A placa de CR possui uma faixa de operação linear, fora dessa região de operação, 

a placa entra em um processo de perda de sensibilidade. A perda de sensibilidade é 

caracterizada por uma saturação da resposta da placa. A região de operação em que a 

resposta do sistema começa a saturar deve ser evitada, pois nessa região de operação o 

paciente recebe uma dose desnecessária de radiação, tendo em vista a perda de 

sensibilidade da placa. Outra razão para se evitar a região de saturação, está relacionada 

com a resposta do sistema, que nessa faixa de operação deixa de ser linear, o que pode 

proporcionar distorções na imagem, ocasionando uma perda na qualidade diagnóstica 

da imagem. 

Nos experimentos realizados, ficou evidente que a saturação da placa depende 

tanto dos parâmetros de aquisição como das características do material irradiado. Esta 

característica dificulta a escolha dos parâmetros de aquisição, pois uma determinada 

faixa de operação pode ser linear, recomendável, para uma região ao mesmo tempo em 

que não é apropriada para outra. O ideal, é que o responsável pela aquisição da imagem 



 
 

58 
 

escolha a técnica adequada em função da região da qual se vai gerar a imagem. Desta 

forma, com a escolha da técnica correta (kV e tempo) o sistema vai funcionar fora da 

faixa de saturação. Contudo, devido às características inerentes das imagens de projeção, 

evitar completamente a região de saturação pode ser praticamente impossível, como por 

exemplo, no caso em que tecidos de diferentes densidades estão sobrepostos. 

Dependendo da faixa de operação, a placa de CR apresenta uma resposta 

consideravelmente saturada, o que pode comprometer a qualidade das imagens obtidas 

com o uso desta técnica. Contudo a saturação da placa de CR pode ser minimizada, ou 

até mesmo evitada, o que permite a obtenção de imagens com boa qualidade 

diagnóstica.  

A saturação da placa de CR não pode ser negligenciada, ela representa uma 

limitação da radiografia computadorizada. As imagens obtidas nesta faixa de operação 

representam aumento nas doses de radiação de pacientes e perda na qualidade 

diagnóstica das imagens obtidas. Entretanto, a escolha correta dos parâmetros de 

aquisição reduz os efeitos da saturação, permitindo a obtenção de imagens com boa 

qualidade diagnóstica, unida com todos os benefícios intrínsecos da radiografia 

computadorizada.    
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