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Resumo  

Neste trabalho é feita uma avaliação da qualidade das imagens diagnósticas 

geradas em varreduras de TC. Para a realização experimental são utilizados dois objetos 

simuladores de tórax humano feitos em polimetilmeta-acrilato (PMMA), sendo um de 

formato cilíndrico e um oblíquo, ambos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa CENEB do 

CEFET-MG. O objeto simulador cilíndrico é o objeto padrão utilizado em medições de 

dose e imagem em varreduras TC de tórax e o objeto oblíquo apresenta características 

de volume e massa equivalentes às do cilíndrico mas em uma conformação mais 

próxima do tórax humano. São realizadas varreduras de TC dos dois objetos utilizando 

três feixes de raios X distintos, gerados com tensões de 100, 120 e 140 kV.  As imagens 

geradas são selecionadas para fazer um estudo do ruído nas regiões periféricas e central 

de cada objeto em cada uma das varreduras.  A avaliação dos parâmetros de ruído 

permite avaliar a influência da forma do objeto na qualidade da imagem gerada, através 

da comparação dos resultados entre os dois objetos para um mesmo feixe. Além disso, 

também é possível determinar qual o melhor feixe para a realização de aquisição de 

imagens nos dois objetos.  

 

Palavras-chave: Tomografia computadorizada, qualidade de imagem, objetos 

simuladores de tórax, redução de dose. 
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Abstract 

This paper assesses the quality of diagnostic images generated in CT scans. For 

the experiment, two human chest phantoms made of polymethylmethacrylate (PMMA) 

are used. One of the phantoms has a cylindrical shape and the other has an oblique 

shape, both developed by CENEB, a research group at CEFET-MG. The cylindrical 

phantom is the default one used for dose measurements and image acquisitions in chest 

CT scans and the oblique phantom presents equivalent volume and mass characteristics, 

but a format that is more similar to that of the human thorax. CT scans of the two 

phantoms are performed using three different X-ray beams, generated at voltages of 

100, 120 and 140 kV. The generated images are selected and analyzed with respect to 

the noise in the peripheral and central regions of each phantom in each of the scans. The 

assessment of the noise parameters makes it possible to evaluate the influence of the 

phantom’s shape in the quality of the generated image, by comparing the results of the 

two phantoms to the same beam. Furthermore, it is also possible to determine the best 

beam for acquisition of images of both phantoms. 

 

Keywords: Computed tomography, chest phantoms, image quality, dose reduction. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema em Investigação 

A Tomografia Computadorizada (TC) é um método de geração de imagem por 

computador que utiliza um feixe de raios X para a geração do sinal utilizado para formar  

a imagem.  Este método diagnóstico tem uma demanda crescente desde o seu 

aparecimento por ser um exame não invasivo e gerar imagens de alta qualidade. O 

contraste que permite gerar imagens é resultante da diferença na absorção do feixe de 

raios X em função das características dos tecidos humanos. Em outras palavras, o 

aparelho de TC detecta a quantidade de radiação que atravessa o corpo e utiliza esse 

sinal para gerar imagens de cortes anatômicos. O valor da TC, face a outras técnicas de 

diagnóstico, é inquestionável pois permite visualizações tomográficas, reconstruções 

tridimensionais, valorização da informação quantitativa, utilizando os números de 

Hounsfield, complementar ao diagnóstico (ex. calcificações), em tempos de aquisição 

cada vez mais rápidos, na ordem dos segundos. (SILVA, 2014) 

A geração da imagem está diretamente ligada à intensidade do feixe de raios X 

que atravessa o paciente ou objeto e, quanto maior é o valor do sinal detectado menor é 

o ruído na imagem gerada e menos susceptível a interferências ela é.  No entanto, o uso 

dos fótons X tem um efeito no corpo humano, podendo causar alterações nos tecidos 

com os quais interagem, principalmente, células que se multiplicam rapidamente, como 

de um feto, crianças e tecidos sensíveis, como as mamas femininas, a tireóide e o 

cristalino. Por essa razão, existe um controle na indicação de diagnóstico de imagens que 

utilizam o feixe de raios X.  

Apesar de toda a evolução tecnológica e consequente aumento da qualidade da 

imagem gerada em TC, não houve uma redução na dose de radiação (BRENNER e HALL, 

2007), fazendo com que os exames em TC sejam os exames de radiodiagnóstico 
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responsáveis por promover a maior deposição de dose na população, como ilustra a 

Figura1.1. 

Figura 1.1 – Dose efetiva na população dos EUA em 2006 para diversas categorias. 

 

Fonte: (BOLUS, 2013)(adapt.). 

 

De acordo com (BORÉM, FIGUEIREDO e SILVEIRA, 2013), uma pesquisa realizada com 

81 profissionais da saúde apresentou resultados alarmantes referentes ao conhecimento 

e indicação dos métodos de imagem a serem utilizados quando, por exemplo, 51% dos 

médicos entrevistados consideraram que a tomografia computadorizada não utiliza 

radiação ionizante. Sendo assim, é de suma importância estudar métodos capazes de 

diminuir essa dose e seus efeitos, mantendo a boa qualidade da imagem.  Como a dose 

depositada depende de fatores associados à faixa de frequência e intensidade do feixe de 

raios X utilizado, às condições geométricas do equipamento, à seleção de protocolos de 

exames e às dimensões anatômicas do paciente, é possível modificá-la através da 

alteração de parâmetros de aquisição da imagem, como a alta-tensão que alimenta o 

tubo de raios X, a corrente catodo-anodo e a espessura do feixe irradiado (CALZADO e 

GELEIJNS, 2010). 
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1.2. Objetivos do Trabalho 

 Objetivo principal:  

- Realizar um estudo da influência da forma do objeto simulador e do valor da tensão de 

alimentação do tubo de raios X no nível de ruído da imagem gerada em varreduras por 

TC; 

 

 Objetivos específicos:  

- Estudo da tecnologia e funcionamento dos equipamentos de TC; 

- Estudo do processo da geração de imagens em TC e dos parâmetros de controle de 

qualidade; 

- Realização de varreduras de TC para a geração de imagens, utilizando mesmos 

protocolos de aquisição e objetos simuladores de tórax de PMMA com formatos 

diferentes: um cilíndrico e um oblíquo; 

- Geração de imagens de TC do objeto oblíquo com variação dos valores da alta tensão de 

alimentação do tubo de raios X; 

- Comparação dos resultados dos ruídos obtidos dos dois objetos simuladores; 

- Comparação dos resultados dos ruídos obtidos dos diferentes níveis de alta tensão de 

alimentação do tubo de raios X para o objeto simulador oblíquo; 

- Produção de artigo científico. 

1.3. Metodologia 

Para a realização deste trabalho, inicialmente, foi feito um estudo minucioso 

sobre a tecnologia dos aparelhos de Tomografia Computadorizada existentes no 

mercado e do processo de aquisição de imagens nestes equipamentos, a fim de 

desenvolver a base conceitual necessária para a realização do projeto. Nesse sentido, 
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discorre-se aqui sobre a arquitetura e funcionamento do aparelho de TC, a reconstrução 

da imagem e os parâmetros de controle do sistema.   

O projeto consiste em analisar a variação do nível de ruído nas imagens finais 

geradas nas varreduras de TC para dois objetos simuladores de tórax fabricados em 

PMMA (polimetilmetacrilato), um em formato cilíndrico e um oblíquo. Os objetos 

simuladores são frequentemente utilizados para simular varreduras em TC, uma vez que 

os pacientes não podem ser utilizados em experimentos devido ao uso das radiações 

ionizantes. Os objetos utilizados foram desenvolvidos pelo grupo de pesquisa CENEB 

(Centro de Engenharia Biomédica) como parte de um projeto de pesquisa financiado 

pela FAPEMIG e Ministério da Saúde.  

Para a análise do ruído existente nas imagens geradas, imagens dos objetos são 

adquiridas de acordo com os protocolos padrão de varredura de tórax existente em 

serviços de radiodiagnóstico com os quais o CENEB possui convênio de cooperação. 

Algumas variações desses protocolos são realizadas, utilizando os dois objetos 

simuladores em dois serviços de radiodiagnósticos distintos, com o objetivo de observar 

protocolos que apresentem melhor resultado na qualidade da imagem.  

A proposta de pesquisa consiste na aquisição de imagens dos dois objetos 

simuladores utilizando-se um mesmo protocolo em um mesmo equipamento e na 

comparação da variação do ruído ocorrido em função da variação da forma do objeto. 

Uma análise dos fatores envolvidos na variação dos ruídos é o objetivo final deste 

estudo.  

Um segundo ponto de interesse da pesquisa é a aquisição de imagens do objeto 

simulador oblíquo utilizando-se diferentes valores para a alta tensão de alimentação do 

tubo de raios X: 100kV, 120kV e 140kV, sendo que o padrão utilizado nos serviços de 

radiodiagnóstico é 120kV. Com isso, pretende-se verificar o que ocorre com a imagem 

obtida com outros possíveis valores de tensão que não são utilizados rotineiramente, 

além de determinar o quanto a diminuição da tensão de alimentação do tubo, e 

consequente diminuição de dose no objeto, afeta a qualidade final da imagem.  

Os serviços previamente selecionados nos quais as imagens foram adquiridas 

são: 

• Serviço de radiodiagnóstico A: Possui um Tomógrafo da marca Toshiba, modelo 

Allexion de 16 canais. 
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• Serviço de radiodiagnóstico B: Possui um Tomógrafo da marca GE, modelo 

Discovery de 64 canais. 

Os dois tomógrafos possuem tecnologia helicoidal-multicorte (MDCT) e, por esta 

razão, apresentam tempos de aquisição de imagens muito reduzidos, de apenas alguns 

segundos. Foram realizadas 6 varreduras, sendo quatro varreduras no serviço A e duas 

varreduras no serviço B. Dentre as imagens obtidas, algumas foram selecionadas de 

modo que a imagem da fatia escolhida ocupasse a mesma posição do objeto simulador 

em varreduras distintas.  

As imagens selecionadas foram processadas, possiblitando o levantamento de 

dados referentes aos valores da escala Hounsfield analisados no Laboratório de CENEB, 

no Campus I do CEFET-MG, com o auxílio do software específico para visualização de 

imagens médicas, com sufixo .dcm (DICOM), denominado Radiant®. 

1.4. Organização do trabalho 

Este trabalho está dividido em 5 capítulos, incluindo este introdutório, no qual é 

apresentada a estrutura geral do trabalho, seus ojetivos, a importância do tema 

abordado e a metodologia utilizada.  

No Capítulo 2 é feito um estudo da tecnologia envolvida na construção dos 

aparelhos de TC. Os seus principais componentes são apresentados e o funcionamento 

de cada um deles é explicado de forma separada, para que em conjunto contribuam com 

o funcionamento eficiente do aparelho. Além disso, discorre-se neste capítulo sobre 

como as imagens são geradas e a influência dos parâmetros de controle do processo de 

aquisição na qualidade final da imagem e na dose de energia depositada no paciente. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia e desenvolvimento da parte experimental 

deste trabalho. Aqui, explica-se como foi modelado o novo objeto simulador, de formato 

oblíquo. Além disso, as imagens geradas e seus respectivos cálculos de ruído são 

apresentados para as diversas varreduras tanto do objeto oblíquo quanto do cilíndrico 

tradicional. 

No Capítulo 4, os dados obtidos e descritos no capítulo anterior são analisados e 

comparados, de acordo com o objetivo principal deste trabalho. 
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No Capítulo 5 é feita uma conclusão de como o formato do objeto simulador e a 

alta tensão de alimentação do tubo interferem na qualidade final da imagem. 
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Capítulo 2 

Tomografia Computadorizada 

A Tomografia Computadorizada (TC) é um exame diagnóstico que gera imagens 

de cortes anatômicos do corpo após sua exposição à radiação X. Por este motivo, este 

capítulo começa com uma pequena revisão sobre o processo de geração dos raios X. Em 

seguida, o aparelho de TC, seu funcionamento e subsistemas são apresentados e um 

breve estudo do processo de detecção e reconstrução da imagem é realizado. 

Finalmente, os parâmetros que controlam a qualidade da imagem final são definidos e 

explicados, fornecendo toda a base conceitual necessária para a realização do projeto. 

2.1. A geração de raios X 

Os aparelhos de TC funcionam através da detecção da parcela de um feixe da 

raios X que atravessa o paciente. Os raios X foram descobertos em 8 de novembro de 

1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen, enquanto estudava a condução de 

eletricidade através de um tubo de Crookes. Ele observou que esta radiação era capaz de 

registrar imagens de estruturas internas de diversos objetos, inclusive do corpo 

humano, em chapas fotográficas. Desde então, eles têm importância fundamental na 

medicina diagnóstica, permitindo a produção de imagens internas do organismo de 

forma não invasiva. Mais tarde, comprovou-se que a absorção de raios X pelo corpo em 

quantidade alta e sem a devida proteção pode causar diversas patologias, como o câncer, 

sendo necessário estabelecer padrões de emissão, chamados protocolos, para o seu uso 

na medicina (NÓBREGA, 2009). 

A geração de fótons X é um fenômeno espontâneo que ocorre a todo instante na 

natureza. Tais fótons são definidos como radiações eletromagnéticas liberadas por um 

átomo que busca a estabilidade através da reorganização de sua eletrosfera. Porém, para 

ser usada em um equipamento médico, a radiação X deve ser gerada de forma artificial, 

dentro de um tubo denominado “tubo Coolidge” ou “tubo de raios X”. Este tubo quando 
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alimentado adequadamente por uma fonte de energia elétrica busca reproduzir os 

mesmos eventos naturais de forma controlada.  

Os fótons X, produzidos através dos tubos de raios X podem, ser gerados por dois 

processos distintos. O primeiro, conhecido como “raios X característicos”, ocorre quando 

há geração de um fóton X quando um elétron acelerado interage com a eletrosfera. O 

elétron incidente cede energia ao átomo arrancando um elétron de sua eletrosfera. 

Como a eletrosfera tende a se reorganizar, um elétron de uma camada mais externa 

muda de camada para ocupar esta lacuna gerada pelo elétron liberado, perdendo parte 

de sua energia que é liberada na forma de um fóton X. A Figura 2.1 ilustra o processo de 

geração de fótons X característicos. 

 

Figura 2.1: Geração de fóton X característico. 

 

 

 Já o outro processo é o denominado de “efeito Bremsstrahlung” ou “radiação de 

frenagem”. Quando um elétron acelerado atravessa a eletrosfera de um átomo ele é 

influenciado pelo campo elétrico do núcleo deste átomo, sofrendo frenagem e um 

consequente desvio na sua direção de deslocamento. A emissão de fóton X é resultado da 

transformação da energia cinética perdida no processo de frenagem em energia 

eletromagnética (MOURÃO e OLIVEIRA, 2009), como ilustrado através da Figura 2.2. A 

intensidade da radiação emitida neste processo é proporcional a Z², sendo Z o número 

atómico, aumentando rapidamente com o número atômico do material que o alvo é 

constituído (SILVA, 2005). 
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Figura 2.2: Geração de fóton X por frenagem. 

 

 

Dessa forma, a geração controlada de um feixe de X é feita através do 

bombardeamento de uma superfície metálica por um feixe de elétrons. Para isso, o tubo 

de raio X é constituído de uma região de vácuo contendo dois eletrodos: anodo, o 

eletrodo positivo e catodo, o eletrodo negativo.  

O catodo é basicamente um filamento metálico, normalmente constituído de 

tungstênio, que fica dentro de uma cavidade, denominada copo focalizador e é 

alimentado por uma fonte fornecedora de energia elétrica. Quando uma corrente 

elétrica passa pelo filamento, ele é aquecido e passa a liberar elétrons, de forma 

proporcional à intensidade da corrente. Os elétrons liberados pelo catodo são acelerados 

em direção ao anodo devido à uma alta tensão aplicada enter estes dois eletrodos. O 

copo focalizador ou copo de alocação do filamento serve para direcionar o feixe de 

elétrons para uma área bem definida do anodo. 

Uma ampola de vidro, ou tubo metálico, delimita a região de vácuo que abriga o 

catodo e o anodo e como objetivo proporcionar isolamento térmico e elétrico entre as 

extremidades onde ficam o anodo e o catodo, aumentando a eficiência na produção de 

raios X e a vida útil do tubo. 

O anodo é colocado em oposição ao catodo no tubo de raios X. Nele, existe uma 

região denominada “alvo” ou “objetivo”, na qual o feixe de elétrons colide, gerando 

fótons X e calor. Sendo assim, o alvo deve ser constituído de um material de boa 

condutividade térmica, alto ponto de fusão e alto número atômico, de forma a otimizar a 

produção de fótons X e a perda de energia por aquecimento (MOURÃO e OLIVEIRA, 

2009). Um esquema de tubo de raios X é mostrado na Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Desenho esquemático de um tubo de raios X. 

  

Fonte: (OLIVEIRA, 2012). 

 

Existem dois tipos de ânodo nos tubos de raios X: estacionário e giratório. No 

primeiro, o alvo do anodo é bem limitado e deve suportar o intenso calor produzido pelo 

bombardeamento de elétrons. Já o anodo giratório possui um disco que gira 

continuamente, através de um arranjo de rotor e estator, fazendo com que o feixe de 

elétrons colida, a cada instante, com uma região diferente do disco. Dessa forma, o 

aquecimento não ocorre apenas em uma área pequena, como acontece no tubo de anodo 

fixo, facilitando a dissipação de grande parte do calor gerado. Além disso, torna-se 

possível utilizar correntes mais altas e tempos de exposição mais longos. Os tubos dos 

aparelhos de TC possuem carcaça metálica e não de vidro e anodo giratório. 

A Figura 2.4 apresenta um esquema simplificado de conexão de um tubo de raios 

X. Pelo filamento do catodo circula uma corrente que varia de 2 a 5 A (NÓBREGA, 2009). 

Quando o filamento metálico do catodo é aquecido pela passagem da corrente elétrica, 

seus átomos recebem energia suficiente para que alguns de seus elétrons se desloquem 

para a superfície do metal. Assim, uma nuvem de elétrons é formada ao redor do catodo, 

este processo é conhecido como Efeito Edson. Para que haja o fluxo de elétrons do 

catodo para o anodo, é necessário que uma alta tensão seja aplicada entre ambos. Estes 

elétrons acelerados, ao colidirem com o alvo do anodo, geram fótons X por frenagem, 

fótons X característicos e calor (MOURÃO e OLIVEIRA, 2009). 
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Figura 2.4: Diagrama elétrico de alimentação de um tubo de raios X com ânodo giratório. 

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2014). 

2.2. A tomografia computadorizada (TC) 

Nos exames de radiografia convencional, a imagem gerada apresenta as 

estruturas do corpo sobrepostas, inviabilizando o estudo de qualquer parte mole que se 

encontre no interior de estruturas ósseas (MOURÃO, 2007). Os aparelhos de tomografia 

computadorizada geram imagens de cortes anatômicos do corpo. Como não há mais a 

sobreposição de tecidos na imagem, torna-se possível observar as estruturas internas do 

corpo humano.  

A formação da imagem em exames de tomografia, assim como na radiologia 

convencional, ocorre devido à atenuação dos feixes de raios X nos tecidos. Ao serem 

irradiados, tecidos mais densos ou compostos por elementos mais pesados, como os 

ossos, absorvem maior radiação que os tecidos menos densos, como os pulmões que se 

encontram preenchidos com ar. Sendo assim, quanto maior a absorção do feixe de raios 

X pelo tecido, menor é a quantidade de raios X transmitidos que ultrapassam o objeto. 

Essa parcela do feixe de raios X atinge o sistema detector responsável pela coleta do 

sinal gerador da imagem. No caso de pequena absorção, uma grande quantidade de 

radiação X atinge o detector, gerando uma região mais escura na imagem. 

Na TC, um tubo gerador de raios X emite radiação enquanto se move em torno do 

objeto do qual se deseja gerar a imagem, enquanto a mesa se movimenta no sentido 

longitudinal. A radiação que atravessa o objeto é captada por sensores diametralmente 

opostos à fonte de radiação, como ilustra a Figura 2.5 (MOURÃO, 2007). Em seguida, os 
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dados captados pelos sensores são convertidos em sinais digitais e enviados ao 

computador, onde a imagem é reconstruída digitalmente na tela do computador.  

O uso de softwares específicos de manipulação de imagens, como o RadiAnt, o 

Osirix, o Efilm, etc., permitem a geração de imagens de volume em alta qualidade e 

outras diversas operações, como a subtração de estruturas. Além disso, a evolução dos 

aparelhos de TC diminuiu consideravelmente o tempo de exposição. 

 

Figura 2.5: Posicionamento de paciente em aparelho de tomografia computadorizada: vista lateral com 
deslocamentos da mesa e vista posterior com movimento giratório do tubo de raios X em torno do 
paciente.  

 

Fonte: (MOURÃO, 2007). 

 

2.3. A evolução dos aparelhos de TC 

Nos primeiros aparelhos de TC, comercializados na década de 1970, a arquitetura 

dos aparelhos de tomografia computadorizada tornava o processo de aquisição de 

imagens para um único plano de corte extremamente longo, cerca de 4-5 minutos. Estes 

tomógrafos apresentavam um feixe muito colimado de raios X e apenas um detector de 

maneira que, a cada instante, apenas uma medida era coletada (HSIEH, 2003). Além da 

radiação X em excesso ser prejudicial à saúde, um tempo elevado de varredura 

inviabilizava a obtenção de imagens de áreas como o abdome e o tórax devido aos 

movimentos peristálticos respiratório, pois o paciente precisava permanecer imóvel 
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durante todo o processo (MEDEIROS, 2009). Atualmente, os aparelhos de TC já se 

encontram na quinta geração e seus subsistemas estão em constante aprimoramento, 

visando a otimização do processo de aquisição de imagens.  

No Brasil e no mundo, os modelos comercializados possuem a arquitetura 

terceira geração pós quarta, com tecnologia helicoidal-multicorte. Este modelo de 

aparelho de TC é caracterizado pela presença de um arco de detectores mecanicamente 

acoplado a um único tubo de raios X. Este conjunto gira 360° em torno do paciente 

coletando os dados necessários para a reconstrução da imagem. 

Devido as limitações resultantes do desequilíbrio mecânico, que provocam 

artefatos na imagem (ring artefacts) foram criados os sistemas de quarta geração, 

formados por um anel fixo de detectores que cobre os 360° ao redor do paciente 

enquanto somente o tubo gira (MEDEIROS, 2009). A Figura 2.6 compara os modelos de 

3ª e 4ª geração. Entretanto, com a evolução da mecânica de precisão, os desajustes 

mecânicos foram resolvidos e como o custo dos detectores de raios X é alto, a 

arquitetura da terceira geração pós quarta passou a ser economicamente mais viável e 

mais utilizada (MOURÃO, 2007). 

 

Figura 2.6: Esquema de aparelho de tomografia computadorizada de (a) 3ª geração e (b) 4ª geração. 

 

 

Os aparelhos helicoidais-multicorte surgiram com a necessidade de diminuir 

ainda mais os tempos de varredura. Em aparelhos convencionais de TC, a aquisição de 

dados de cada corte era feita de maneira distinta, com a mesa e paciente estáticos. Na 

tecnologia helicoidal, à medida que o tubo de raios X gira continuamente em torno do 

paciente, a mesa movimenta-se no sentido longitudinal sem a necessidade de paradas, 
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como ilustrado pela Figura 2.7. Dessa forma, em apenas um ciclo ocorre a coleta de 

dados de todo o volume que está sendo examinado para depois serem processados os 

cortes individuais pelo computador. Este fato torna a tecnologia helicoidal muito mais 

rápida que a convencional, de forma que o tempo de aquisição de dados para gerar todas 

as imagens necessárias é menor que 30 segundos. 

 

Figura 2.7: Trajetória do feixe de raios X no aparelho de TC helicoidal.  

 

 

Fonte: (MEDEIROS, 2009). 

 

A tecnologia muticorte consiste no uso de um arco que contém mais de uma 

fileira de detectores (arcos multidectores - MDCT), diminuindo o tempo de varredura 

em relação aos aparelhos de corte único (SDCT). Assim, para cada volta completa do 

tubo em torno do paciente, mais de um corte é gerado simultaneamente, sendo o 

número de cortes proporcional à quantidade de fieiras de detectores e à associação dos 

mesmos (Figura 2.8). Os aparelhos atuais utilizam a tecnologia helcoidal-multicorte e 

são capazes de gerar 8, 16, 32 e até 64 cortes por rotação do tubo de raios X, que pode 

ser inferior a 0,5 segundos (MEDEIROS, 2009). Dessa maneira, tornou-se possível a sua 

utilização nas regiões do abdome e tórax, além de diminuir a dose depositada no 
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paciente durante o exame (MOURÃO, 2007). O avanço da tecnologia dos softwares têm 

contribuído para a geração de imagens com qualidade cada vez melhor e permitido a 

aplicação de TC em diversas áreas da medicina diagnóstica. 

 

Figura 2.8: Trajetória do feixe de raios X no aparelho de TC helicoidal de corte único e multicorte. 

 

2.4. Subsistemas dos aparelhos de TC 

Os aparelhos de TC são basicamente divididos em quatro subsistemas: o 

eletroeletrônico, o mecânico, o gerador de raios X e o de informática. Esses subsistemas 

encontram-se fisicamente no gantry, na mesa de acomodação e no painel de comando do 

aparelho, os quais serão discutidos a seguir e podem ser visualizados na Figura 2.9. 
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Figura 2.9: Estrutura genérica de um sistema de TC.  

 

Fonte:  (MEDEIROS, 2009). 

2.4.1. O gantry e a mesa 

O gantry é um anel que envolve a mesa onde o paciente é posicionado. Dentro 

dele encontram-se os detectores, o tubo de raios X e seu sistema de refrigeração, os 

colimadores de feixe, conversores e fontes de energia elétrica, além dos componentes 

mecânicos, como motores da mesa e de inclinação do gantry, e componentes eletrônicos, 

que envolvem a aquisição de dados, transmissão para o computador e definição de 

parâmetros utilizados no controle da varredura. 

Todos os comandos básicos que controlam o gantry são realizados em um painel 

localizado em sua parte frontal, tornando possível o controle de variáveis como a altura 

e movimentação da mesa e a própria angulação do gantry. Aliás, é através dessa 

inclinação, entre -30° e +30°, somada aos movimentos que o tubo de raios X e a mesa 

realizam, que a geração de imagens de diferentes cortes em diferentes planos torna-se 

possível. O movimento do tubo, por sua vez, depende do modelo do tomógrafo e da 

programação previamente estabelecida. 

A mesa do aparelho de TC forma um conjunto único com o gantry e o movimento 

de ambos deve ser perfeitamente sincronizado, já que a aquisição de dados de diferentes 

cortes é feita após um pequeno deslocamento da mesa.  Um esquema da mesa é 

apresentado na Figura 2.10 e ela deve ser constituída de um material resistente, para 

suportar o peso do paciente, e que apresente pouca atenuação de radiação X para que 
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não surjam artefatos na imagem. Além disso, a mesa não é escaneada em toda a sua 

extensão e, por isso, o paciente deve ser posicionado de acordo com a região que se 

deseja fazer a varredura. Dessa forma, para análise de membros superiores, o paciente 

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

com os pés voltados para o gantry (MOURÃO, 2007). 

 

Figura 2.10: Posicionamento do paciente na mesa e detalhe da inclinação do gantry. 

 

Fonte: (MOURÃO, 2007). 

 

2.4.2. O gerador de raios X  

O tubo de raios X e o gerador de alta tensão são utilizados para produzir o feixe 

de raios X.  O princípio de funcionamento do tubo utilizado no aparelho de TC é o mesmo 

descrito no início deste capítulo. Ele encontra-se no interior do grantry, onde descreve 

um movimento circular durante seu funcionamento e trabalha alimentado por um baixo 

valor de corrente catodo-anodo (mA) e alta-tensão (kV) em corrente contínua com 

retificadores de alta frequência, de forma que a tensão kV seja praticamente constante. 

Isto garante a estabilidade do fluxo de fotóns X durante todo o processo de irradiação  

(MOURÃO, 2007). 
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Uma questão importante relativa a estes tubos é a quantidade de calor gerada 

durante seu funcionamento. Isto acontece devido ao fato deles trabalharem 

continuamente durante um tempo relativamente longo dentro do gantry. Além disso, 

com a evolução dos aparelhos de TC, visando diminuir o tempo de aquisição de dados, a 

velocidade de circulação dos tubos aumentou e, consequentemente, a intensidade do 

feixe também, implicando em maior geração de calor no prato do anodo. Dessa forma, é 

necessário que haja nesses tubos um sistema de refrigeração bem desenvolvido, com a 

utilização de líquido refrigerante em circulação forçada, além de um sistema radiador 

responsável pela transferência do calor do tubo para o ambiente. Além disso, os tubos de 

raio X para TC apresentam anodos giratórios com rotações acima de 10.000 rpm para 

auxiliar a dissipação de calor (MOURÃO, 2007). A Figura 2.11 apresenta a estrutura de 

um gerador de raios X típico para tomografia computadorizada: 

A potência do tubo de raios X utilizado depende de alguns parâmetros, como a 

abertura do gantry. Quando maior for essa abertura, maior a distância entre o feixe de 

raios X e os detectores e maior deverá ser a intensidade do feixe para que o nível de 

radiação seja constante. Dessa forma, o tubo de raios X para um aparelho de TC com 

gantry de maior abertura demandará maior potência elétrica da rede de alimentação 

(MOURÃO, 2007). Além disso, outros fatores que influenciam na intensidade do feixe são 

a alta-tensão de alimentação (entre 80kV e 140kV), a corrente catodo-anodo (mA) e a 

velocidade de rotação do tubo no gantry.  

Figura 2.11: Gerador de raios X convencional para TC.  
 

 

Fonte: (MOURÃO, 2007). 
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2.4.3. O sistema detector 

Em um exame de tomografia computadorizada, a radiação que atravessa o 

paciente sem ser absorvida, também chamado de feixe transmitido ou atenuado é 

captada pelos detectores, localizados no gantry. Este sinal de radiação é então 

transformado em sinal elétrico e transmitido para o computador, onde a imagem é 

reconstruída. O número de detectores existentes em um aparelho de TC influencia 

diretamente a qualidade da imagem gerada. 

A baixa eficiência de um detector implica em um aumento na dose depositada no 

paciente e é dada pelo produto de três fatores: sua eficiência geométrica, que depende 

da área total do detector sensível à radiação; sua eficiência quântica, referente à parcela 

do feixe de raios X incidente no detector que ele consegue absorver; e sua eficiência de 

conversão do sinal, associada à capacidade de converter o sinal de radiação absorvida 

em sinal elétrico (MOURÃO, 2007). É de fundamental importância que esta conversão de 

sinal ocorra no menor tempo possível, a fim de diminuir a dose depositada no paciente, 

uma vez que o processo de irradiação, detecção e transmissão do sinal ocorrem 

simultaneamente durante o processo de aquisição de imagens.  

Os equipamentos atuais de TC utilizam detectores de estado sólido. Estes 

detectores oferecem uma melhor eficiência de detecção em comparação aos de gás 

inerte pressurizado, normalmente câmaras de ionização com gás xenônio. Nos 

detectores de estado sólido, quase todos os fótons que chegam são absorvidos, sendo 

sua eficiência de detecção praticamente de 100%, enquanto que nos detectores de gás a 

eficiência é inferior a 70% (CALZADO e GELEIJNS, 2010). Os detectores de estado sólido 

são fabricados com materiais semicondutores dopados (junção P-N), capazes de 

permitir a circulação de corrente elétrica quando estimulados por fótons luminosos. A 

intensidade dessa corrente circulante é proporcional ao número de fótons que os atinge. 

Então, essa corrente é transformada em sinal digital que é transmitido do detector ao 

computador para a obtenção da imagem final. 
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2.4.4. O sistema computacional  

A conversão dos dados que saem do gantry em sinal analógico para sinal digital é 

efetuada por conversores analógico-digital ADC (Analogic-to-Digital Converters) 

(MEDEIROS, 2009). Este sistema permite a transformação de um sinal elétrico 

proveniente dos detectores em informação digital, passível de ser utilizada em 

computadores.  

O sistema computacional conta com um computador dedicado ao aparelho de TC, 

por meio do qual, todos os parâmetros de aquisição de imagens e controle do aparelho 

são definidos. Em um software com algoritmos específicos para a reconstrução de 

imagens digitais, é feito o processamento dos dados provenientes dos detectores para, 

então, formar a imagem, que posteriormente poderá ser impressa, gravada em CD ou 

DVD e arquivada, normalmente, em sistemas de PACS (Picture Archiving and 

Communication System).  

A Figura 2.12 mostra a definição dos parâmetros de entrada para um exame de 

tomografia computadorizada de tórax, utilizando o sistema computacional.  

Figura 2.12: Imagem da tela de programação de exames de um aparelho de TC. 
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Pelo fato de uma enorme quantidade de dados ser enviada para o computador em 

um curto intervalo de tempo e o tamanho das imagens armazenadas ser muito grande, 

este sistema computacional deve ter alta velocidade de processamento e memória. O 

sistema computacional também conta com monitores de alta definição, necessários para 

o alto nível de detalhamento exigido, além de teclado e mouse com funções extras para 

controle do equipamento e manipulação das imagens (MOURÃO, 2007). 

2.5. A geração da Imagem 

A Tomografia Computadorizada é um método de diagnóstico por imagem que 

combina o uso de raios-x obtidos por tubos de alta potência com computadores 

especialmente adaptados para processar grande volume de informação e produzir 

imagens com alto grau de resolução. O feixe de raios-X, após ser atenuado pelo corpo do 

paciente, interage com um conjunto de detectores que são responsáveis por transformar 

o sinal da radiação eletromagnética em sinal elétrico. Este sinal é, então, amplificado, 

convertido em sinal digital e enviado ao computador. 
 

2.5.1. A matriz imagem 

A imagem tomográfica é uma imagem matricial, onde o arranjo das linhas e 

colunas forma o conjunto de elementos de imagem, denominados individualmente de 

pixel. O pixel, por sua vez, pode ser visto como a área resultante da intersecção das 

linhas com as colunas na matriz imagem (NÓBREGA). Como se utiliza um feixe delgado 

para irradiar o volume, apenas uma fatia delgada é irradiada por vez. A fatia irradiada é 

dividida em pequenas unidades de volume denominadas voxel. A Figura 2.13 a seguir 

mostra a relação entre pixel e voxel na matriz imagem.  
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Figura 2.13: Voxel e Pixel. 

 

   

Quando o feixe irradiado (𝐼0) entra em contato com a matéria, ele sofre uma 

atenuação que varia de tecido para tecido. Portanto, a intensidade da radiação atenuada 

(𝐼𝑡) que alcança cada detector é diferente. Após a aquisição de um grande número de 

medições, o computador faz o tratamento destas informações para determinar a parcela 

do feixe absorvida por todos os voxels da fatia irradiada, que está associado ao valor do 

coeficiente de atenuação linear (µ) do tecido que compões cada voxel e o caminho que o 

tamanho do trajeto que o feixe percorre no objeto (x) (MOURÃO, 2007).  Sendo assim, 

para um objeto homogêneo, a intensidade do feixe transmitido ou atenuado é definida 

pela equação: 

    𝐼𝑡 = 𝐼𝑜 . 𝑒−𝜇.𝑥    (2.1)  

Porém, devido à grande variação das características de absorção dos tecidos em 

um exame de TC, a intensidade do feixe atenuado é dada por: 

    
𝐼𝑡 = 𝐼𝑜 . 𝑒− ∫ 𝜇(𝑥) 𝑑𝑥

𝐿
0  

   (2.2) 

onde L é o comprimento total do caminho percorrido pelo feixe. 

Determinado o valor da atenuação promovido pelo voxel individualmente, o 

próximo passo consiste na construção da imagem digital que representa a fatia 

irradiada. Na imagem, cada pixel representa, por meio de um tom de cinza, um voxel ou 

um conjunto de voxels. O tom de cinza do pixel dependerá do valor da atenuação 

promovida pelos voxels que o representam. Dessa forma, os voxels com atenuação linear 
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maior absorverão uma parcela maior do feixe de radiação e serão representados por 

tons mais claros na imagem e vice-versa. Esta atenuação pode ser calculada pela 

equação 2.4: 

 
   

∫ 𝜇(𝑥) 𝑑𝑥
𝐿

0

= −
1

𝐿
ln (

𝐼𝑜

𝐼𝑓
) 

  
 (2.3) 

Através da equação acima, observa-se que a radiação atenuada é proporcional ao 

ln (
𝐼𝑜

𝐼𝑓
), uma vez que o caminho percorrido L é constante (MOURÃO, 2007). 

 

2.5.2. A reconstrução da imagem 

Após ser captado pelo detector, o sinal é transformado eletronicamente, 

passando por um amplificador e, em seguida, é convertido em sinal binário para que 

possa ser manipulado no computador. Este sinal contém a informação da atenuação do 

feixe promovida pelas fileiras de voxel que atravessou. Para reconstruir a imagem é 

necessário saber qual atenuação promovida por cada voxel da fileira irradiada, 

utilizando-se um método denominado de projeção inversa filtrada (FBP). 

A projeção inversa pura consistia em analisar a projeção das sombras originadas 

pelo objeto em diversos ângulos de incidência da luz. Com base no registro sucessivo das 

sombras, era possível determinar a forma do objeto, sendo a qualidade da imagem 

diretamente proporcional ao número de incidências. Porém a resolução do contraste era 

muito baixa. 

Nesse sentido, a FBP surgiu para proporcionar maior qualidade no contraste da 

imagem gerada, que era deficiente no método de projeção inversa. Nesse método, o feixe 

paralelo de raios X é atenuado pelos abjetos, gerando um sinal que é dependente da 

atenuação promovida pelas estruturas do objeto, permitindo a reconstrução do corte 

axial com a captação do sinal em várias posições de incidência do feixe de raios X. A 

filtragem consiste em retirar ou minimizar certas frequências espaciais que estão 

presentes nas projeções e que são responsáveis pela degradação da imagem, devido às 
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propriedades aditivas da retroprojeção.  Assim, o corte reconstruído, além de apresentar 

boa qualidade em relação a forma, apresenta também boa resolução em contraste.  

A diferença da imagem gerada pelo processo de projeção inversa com e sem filtro 

é ilustrada na Figura 2.14. É possível observar que a imagem resultante da retroprojeção 

sem filtro apresenta o formato correto do objeto cilíndrico, porém suas cores são 

suavizadas. Já na projeção inversa, é feita a convolução com um filtro passa-altas, 

realçando os detalhes do objeto (SILVA, 2005). 

Figura 2.14: Reconstrução da imagem por projeção inversa sem e com filtragem. 

 

Fonte: Adaptada de (SILVA, 2005). 
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A Figura 2.15 mostra uma sequência de quatro incidências para a reconstrução 

da imagem. É possível notar que, para um ângulo de 90°, por exemplo, um objeto se 

sobrepõe ao outro, gerando artefato na imagem. Fatores como feixe em leque e a 

curvatura do arco detector também contribuem para o surgimento de deformações na 

imagem. Dessa maneira, é importante que o algoritmo de reconstrução inclua uma 

rotina que faça as devidas correções (MOURÃO, 2007).  

 

 

 

Figura 2.15: Geração do sinal por incidência do feixe de raios X em leque em ângulos de 0°, 45°, 90° e 135°.  

 

Fonte: (MOURÃO, 2007). 

2.5.3. A escala Hounsfield 

Nos atuais tomógrafos computadorizados, um tubo de raios-X emite um feixe de 

radiação de forma laminar e de espessura muito fina, da ordem de milímetros, que 

atravessa o paciente e sensibiliza um conjunto de detectores. Estes, por sua vez, se 

encarregam de transmitir o sinal em forma de corrente elétrica de pequena intensidade 

a um dispositivo eletrônico responsável pela conversão dos sinais elétricos em binários.  

Para que a imagem possa ser interpretada como uma imagem anatômica, 

múltiplas projeções são feitas a partir de diferentes ângulos. O computador de posse dos 

dados obtidos nas diferentes projeções constrói uma imagem digital representada por 

uma matriz. Cada elemento de imagem da matriz (pixel) se apresentará com um tom de 

cinza correspondente à sua densidade radiológica, como mostra de forma simplificada a 

Figura 2.16 (NÓBREGA). 
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Figura 2.16: A imagem apresenta pixels com coloração diferente referente à atenuação promovida pelo 
voxel representado. 

 

 

A escala Hounsfield, também conhecida como “números TC”, normatiza os 

valores dos coeficientes de atenuação dos órgãos, tecidos e estruturas ósseas 

percorridas pelos feixes de raios X em um padrão que tem a água como referência de 0 e 

o ar como referência de -1.000. O valor máximo depende da maior absorção do feixe que 

dependerá, por sua vez, da constituição do objeto irradiado. Apesar de não ter um valor 

máximo limite, para tecidos humanos pode-se dizer que o limite é +1.000. (MOURÃO, 

2007) 

Sendo assim, a normatização do valor de atenuação de um voxel x para os valores 

da escala Hounsfield (𝐻𝑈𝑥), é dado pela Equação 2.4: 

 
   

𝐻𝑈𝑥 = 1.000 𝑥 
𝜇𝑥 − 𝜇(𝐻2𝑂)

𝜇(𝐻2𝑂)
 

   
 (2.4) 

em que 𝐻𝑈𝑥 é o  valor da atenuação na escala Hounsfield do voxel x; 𝜇𝑥é o coeficiente de 

atenuação linear do voxel x; e 𝜇(𝐻2𝑂) e o coeficiente de atenuação linear da água. A Figura 

2.17 mostra a relação do valor Hounsfield e o tom de cinza na imagem para diferentes 

composições dos tecidos do corpo humano. 

No entanto, a aplicação da escala de cinza não precisa ser feita diretamente sobre 

os extremos da escala Hounsfield. É possível distribuí-la de acordo com a região a ser 

estudada, de forma que o valor determinado como o mais alto na escala Hounsfield 

apareça em branco e o mais baixo em preto, aumentando consideravelmente o contraste 

da imagem.  
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Figura 2.17: Relação entre a estrutura do tecido e coloração na escala de cinza.  

 

Fonte: (FONSECA, 2014). 

 

O gráfico apresentado na Figura 2.18 relaciona a escala de cinza e a escala 

numérica de Hounsfield. O parâmetro “L” é o valor Hounsfield que recebe a cor cinza 

médio, cor central da escala de cinza, e “W” é a janela de cores em que essa escala será 

distribuída (MEDEIROS, 2009). Dessa forma, se for definido um valor de L igual a 

100HU, por exemplo, e um W igual a 400HU, o centro da escala de cinza será no número 

+100HU, com valor mínimo de -100HU e máximo igual a +300HU. Todos os valores de 

Hounsfield que estiverem fora dessa escala estarão saturados no preto ou no branco 

(MOURÃO, 2007). 

Figura 2.18: Gráfico de correlação da escala Hounsfield com a escala de cinza.  

 

Fonte: (MOURÃO, 2007). 
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2.5.4. A qualidade da imagem 

Os parâmetros para definir se a qualidade da imagem gerada é boa ou não são: a 

resolução espacial, relacionada ao nível de detalhes presentes na imagem, ou seja, ao seu 

número de pixels; e a resolução em baixo contraste, definida como a capacidade de 

detectar estruturas que oferecem uma pequena diferença do sinal atenuado em 

comparação com seu entorno (MOURÃO, 2007) (CALZADO e GELEIJNS, 2010). 

Uma grande vantagem da TC em frente à radiografia convencional está 

relacionada à excelente resolução de baixo contraste que ela proporciona.  Isso se deve 

ao fato de se ser possível distribuir a escala de cinza na região de tecidos moles que 

apresentam um baixo contraste entre si, observando-se os valores Hounsfield que essa 

região apresenta (MOURÃO, 2007). Entretanto, a resolução de baixo contraste apresenta 

uma grande limitação: o ruído que pode surgir durante o processo de aquisição da 

imagem. Este ruído está relacionado, principalmente, à espessura do corte e ao valor da 

corrente catodo-anodo. Nos dois casos, a consequência é um feixe com menor 

quantidade de fótons, o que gera menor diferença de absorção, principalmente em 

tecidos moles, que é a região de baixo contrate da TC.  

É possível compensar o ruído da imagem através do aumento da corrente do tubo 

e/ou da espessura do corte, mas isto implica em um aumento da dose absorvida pelo 

paciente. Além disso, a resolução de baixo contraste depende da tensão do tubo, 

diretamente ligada à energia e penetração do feixe, e do algoritmo de reconstrução com 

filtragem das deformações (CALZADO e GELEIJNS, 2010). A Figura 2.19 mostra um 

exemplo a influência do ruído na detecção de detalhes de baixo contraste, para duas 

aquisições com parâmetros diferentes. 
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Figura 2.19: A detecção de detalhes de baixo contraste depende dos níveis do ruído. Aquisição com a) dose 
de radiação elevada, como se fosse um exame ao cérebro; b) dose de radiação reduzida, como se fosse um 
exame de densitometria óssea.  

 
(a) (b) 

Fonte: (SILVA, 2005). 

 

2.6. Os parâmetros de controle 

No geral, três fontes são responsáveis pela geração de ruído nas imagens em TC: 

o ruído quântico, as limitações físicas do sistema e o próprio processo de reconstrução 

da imagem, sendo que as duas últimas são inerentes ao sistema e não apresentam a 

possibilidade de controle pelo operador. Já ruído quântico é determinado pelo fluxo de 

raios X ou número de fótons detectados e depende de dois fatores principais: os 

parâmetros de controle (tensão e corrente do tubo, velocidade do tubo, pitch, etc.), e a 

eficiência do processo. Os parâmetros utilizados determinam o número de fótons X que 

atinge o paciente, e a eficiência está ligada à porcentagem destes fótons que é utilizada 

efetivamente na geração da imagem (HSIEH, 2003).  

Sendo assim, a geração de imagens em TC é controlada pelo computador através 

da definição dos valores de vários parâmetros de aquisição. Tais parâmetros alteram 

não somente a qualidade final da imagem, mas também são responsáveis pela dose 

depositada no paciente durante o processo, sendo que a obtenção de uma imagem com 

qualidade alta implica no aumento da irradiação. Por esta razão, é necessário estudá-los 

e entender como cada um deles afeta tanto a qualidade final da imagem quanto o 

próprio paciente para que a otimização do processo seja alcançada.  
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2.6.1. Colimação do feixe e espessura do corte 

Os colimadores são dispositivos responsáveis por restringir o feixe de raios X, 

que possui característica de propagação difusa, à espessura da fatia a ser irradiada. Em 

um sistema de TC, dois colimadores são utilizados, como mostra Figura 2.20: o pré-

colimador, localizado antes do paciente, que define a espessura do feixe emitido pelo 

tubo; e o pós-colimador, localizado após o paciente, responsável por restringir a 

radiação que atinge o detector à parcela do feixe primário que ultrapassa o paciente, 

evitando a geração de ruídos devido à radiação secundária espalhada. O filtro é utilizado 

para retirar a maior parte dos fótons de abaixa energia que não são desejados por não 

contribuírem significativamente para a geração da imagem e por aumentarem a dose de 

radiação recebida pelo paciente (MOURÃO, 2007). Dessa forma, o uso de colimadores 

evita que áreas irrelevantes sejam afetadas pela radiação ionizante, além de diminuir a 

dose depositada no paciente e evitar o aparecimento um grande número de artefatos na 

imagem.  

A espessura do corte está relacionada à colimação do feixe, sendo definida pela 

abertura dos colimadores: ela aumenta à medida que os colimadores se abrem e 

diminuiu quando eles se fecham (MARQUEZ, 2008). Os aparelhos de TC mais modernos 

permitem uma colimação que varia entre 0,5mm e 10mm e a escolha de uma fatia mais 

fina ou mais grossa depende do propósito de se obter uma imagem com maior resolução 

espacial ou melhor detecção de contraste (MOURÃO, 2007).  

Figura 2.20: Filtração e colimação do feixe de raios X. 

 

Fonte: (MOURÃO, 2007). 
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Quando existe uma alta resolução espacial, ou seja, um grande contraste entre as 

estruturas a serem analisadas, utiliza-se um feixe mais colimado. Estes feixes permitem 

perceber pequenas alterações no tecido e proporcionam melhor reconstrução de cortes 

coronais, sagitais e oblíquos e melhor reconstrução volumétrica. Porém, é necessário um 

maior número de imagens para completar o volume, aumentando o tempo de varredura 

e de reconstrução de outras imagens. Quando o contraste entre as estruturas é pequeno, 

é mais recomendado o uso de espessuras maiores, pois voxels maiores absorvem uma 

maior quantidade de fótons, resultando em maior diferença de atenuação entre tecidos 

que apresentam radioabsorção próxima e menos ruído na imagem (MOURÃO, 2007).  

A Figura 2.21 apresenta três imagens de tronco reconstruídas com diferentes 

colimações de feixe: 10mm, 5mm e 0,5mm. É possível observar que a resolução espacial 

no plano coronal melhora consideravelmente com a diminuição da espessura do corte, 

tanto na representação volumétrica, na esquerda, como nas imagens coronais, 

representada à direita. (CALZADO e GELEIJNS, 2010). 
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Figura 2.21:  Reconstruções com três colimações diferentes: de cima para baixo, respectivamente, 
espessura de corte de 10 mm, 5 mm e 0,5 mm.  

 

 

Fonte: (CALZADO e GELEIJNS, 2010). 
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2.6.2. Eixos de corte e Pitch 

Os eixos de corte representam as delimitações de referência para a passagem do 

raio central do feixe de raios X. A escolha da distância entre os eixos de corte e da 

espessura do feixe está relacionada com um fator determinado pitch, dado pelo 

deslocamento da mesa no eixo z por volta do tubo (distância entre os eixos de corte) 

dividido pela colimação do feixe (MOURÃO, 2007).  

A Figura 2.22 ilustra variações do pitch a variação do pitch para condições 

diferentes de aquisição helicoidal. Nota-se que para pitch unitário toda o volume é 

irradiado uma única vez. Já para pitch menor que 1, uma mesma fatia é irradiada mais de 

uma vez, aumentando a deposição de energia no paciente e gerando imagens com mais 

qualidade. No caso de pitch maior que 1, algumas fatias não são irradiadas diretamente, 

causando a diminuição da qualidade da imagem. No entanto, para valores entre 1 e 2, a 

qualidade ainda apresenta pouca degradação e a dose depositada é consideravelmente 

menor. Por este motivo, normalmente é recomendado que uma sequência de cortes 

apresente um valor de pitch maior que 1 (MOURÃO, 2007).  

 

Figura 2.22: Variação de valores de pitch para aquisição helicoidal. 

 

Atualmente, para um TC helicoidal-multicorte, duas definições diferentes de pitch 

são usadas, 𝑝1 e 𝑝2. Para isso, considera-se um sistema detector de M cortes, espessura 

do feixe S e distância d percorrida pela mesa por rotação do tubo (KALENDER, 

SCHALLER, et al., 2000). A primeira definição é dada por: 

 𝑝
1

=
𝑑

𝑀 ∙ 𝑆
   (2.5) 
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Onde o produto (𝑀 ∙ 𝑆) indica a espessura total do corte. Assim, para um TC de 4 canais, 

com S = 2,5mm e d=15mm, (𝑀 ∙ 𝑆) = 4 ∙ 2,5 = 10𝑚𝑚 e 𝑝1 = 1,5. 

A segunda definição está relacionada à espessura do feixe de um corte único. 

Sendo assim: 

Observa-se que, para os mesmos valores de 𝑑 e 𝑆, o valor de 𝑝2 é quatro vezes maior 

(𝑝2 = 6) (KALENDER, SCHALLER, et al. , 2000). 

 

2.6.3. Tempo de varredura 

O tempo de varredura é o tempo que o tubo de raios X gasta para realizar uma 

volta completa em torno do paciente, ou seja, percorrer os 360° dentro do gantry. Ele 

está diretamente relacionado com a corrente do tubo, variando numa relação inversa. 

Para manutenção do nível de ruído das imagens, uma diminuição do tempo, traduz-se 

num aumento da corrente (SILVA, 2014).  

Tempos de varredura altos podem promover o aparecimento de artefatos na 

imagem em decorrência da movimentação do paciente, porém são necessários em certos 

casos, como em uma reconstrução volumétrica de qualidade. A diminuição do tempo de 

varredura permite o uso da tomografia computadorizada no diagnóstico de regiões onde 

os movimentos involuntários antes causavam a degradação da imagem. Os aparelhos de 

TC helicoidal-multicorte mais modernos apresentam tempos de rotação menores que 

0,5s (MOURÃO, 2007). 

2.6.4. O fator mAs 

O fator mAs está associado à corrente de catodo-anodo do tubo de raios X, em 

mA, e ao tempo de varredura, em s (MOURÃO, 2007). O tempo de varredura é definido 

pela velocidade de rotação do tubo, o que é uma característica do próprio aparelho. 

Dessa forma, o fator mAs pode ser controlado apenas pela corrente do tubo. Com a 

diminuição do tempo de rotação do tubo nos aparelhos de TC mais modernos, houve a 

 𝑝
2

=
𝑑

𝑆
   (2.6) 
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necessidade de aumentar o fator mAs. Para isso, a corrente catodo-anodo varia de 100 a 

500mA, dependendo do modelo do aparelho. Quanto maior a corrente, mais fotóns X são 

produzidos, mais intenso é o feixe, o que provoca a diminuição do ruído quântico e o 

aumento da resolução de contraste da imagem. Porém, feixes mais intensos demandam 

maior potência do tubo e mais calor é gerado, provocando o desgaste do tubo, além o 

aumento da dose no paciente. 

O controle do fator mAs é fundamental para que o sinal captado nos detectores 

seja alto suficiente para a geração da imagem e, na maioria dos aparelhos de TC, ele é 

mantido constante durante todo o processo. Dessa forma, deve-se levar em consideração 

o tempo de rotação do tubo e a fatia mais absorvente do volume de varredura, que 

determinará o valor da corrente necessário para a geração de um bom sinal durante a 

aquisição dos dados. 

A utilização de um fator mAs constante e definido para a área de maior absorção, 

promove uma irradiação maior que a mínima necessária em todas as outras regiões do 

volume. Nesse sentido, aparelhos de TC com modulação automática da corrente vêm 

sendo desenvolvidos. Esta tecnologia consiste num mecanismo de otimização do ruído 

da imagem, alcançado com a compensação automática da corrente em regiões com 

níveis de absorção muito diferentes. Uma vez que a diminuição da corrente aumenta o 

ruído na imagem, o desafio destes mecanismos reside na definição de níveis de ruído 

aceitáveis (e intervalos ou valores máximos de corrente) e no compromisso da menor 

dose de radiação possível (SILVA, 2014).  Porém, seu alto custo e tecnologia de alta 

complexidade ainda os tornam inviáveis.  

2.6.5. Alta-tensão (kV) 

A alta-tensão kV do tubo de raios X, aplicada entre catodo e anodo, situa-se 

geralmente num intervalo de 80 – 140 kV. Ela é responsável pelo aceleramento dos 

elétrons, produzindo fótons X mais ou menos energéticos e feixe mais ou menos 

penetrante (MOURÃO, 2007). Altos valores de kV são recomendados para exames em 

que se deseja uma alta resolução (como os pulmões) ou em exames em que o feixe de 

raios X deva penetrar na matéria e não ser completamente atenuado (como em 
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estruturas ósseas). Para tecidos moles deverá ser utilizada uma tensão menor de modo a 

poder visualizar com melhor contraste as estruturas desejadas (MEDEIROS, 2009). 

Em resumo, um aumento do valor da alta-tensão tensão kV traz como vantagem a 

diminuição do ruído quântico, o aumento do fator mAs assim como o aumento da 

penetração do feixe. Como desvantagens, há o aumento da dose de radiação absorvida 

pelo paciente e a redução do contraste, principalmente entre tecidos moles (MOURÃO, 

2007). 

2.7. Conclusão 

Neste capítulo foram apresentadas as principais questões relativas aos 

equipamentos de Tomografia Computadorizada. A tecnologia envolvida na construção 

destes aparelhos foi estudada a fundo, incluindo o funcionamento de cada um de seus 

aparatos tecnológicos, como todo o conjunto presente dentro do gantry, por exemplo. 

Dessa forma, foi possível compreender como que, em conjunto, eles trabalham para a 

geração de imagens em TC. 

Apesar de ser um exame diagnóstico não invasivo, o princípio de funcionamento 

da TC é baseado na geração de fótons X, cuja interação com os tecidos humanos pode 

ocasionar desde queimaduras a mutações genéticas e danos irreversíveis às células. 

Nesse sentido, foi possível observar que, desde seu surgimento até os dias atuais, houve 

um grande aperfeiçoamento da tecnologia e arquitetura dos aparelhos de TC, em busca, 

principalmente, da diminuição do tempo de exposição do paciente à radiação X e 

também da melhoria da qualidade da imagem gerada. 

Além de modificações na estrutura física do aparelho, o nível dos parâmetros de 

aquisição escolhidos pelo operador do exame influencia a qualidade da imagem e a 

deposição de energia ionizante no paciente. Por isso, é fundamental saber o efeito que a 

alteração de parâmetros como o pitch, a corrente (mA), alta-tensão (kV) e velocidade do 

tubo de raios X tem no controle da geração da imagem e na dose de energia que será 

imposta ao paciente durante o processo.  

O processo de geração de imagens baseia-se na absorção da radiação X pelos 

diferentes tecidos humanos presentes nas fatias irradiadas durante o exame de 

tomografia.  Pelo fato destes tecidos possuírem diferentes coeficientes de atenuação (µ), 
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os feixes de raios X que os ultrapassam e atingem os detectores possuem diferentes 

intensidades. Os sinais captados por cada detector são transmitidos ao computador, 

sendo agrupados na matriz imagem, composta por pequenas unidades de volume, 

denominadas voxels, que representam o valor da atenuação do feixe para determinada 

fatia irradiada. Cada voxel, por sua vez, dá origem a um pixel na imagem reconstruída, 

sendo que a cor de cada pixel varia, dentro de uma escala de cinza, de acordo com o 

valor do voxel que ele representa. A técnica de reconstrução de imagens em TC mais 

utilizada é a de projeção inversa filtrada (FPB), pelo fato de apresentar uma boa 

resolução tanto de forma quanto de contraste. 

Atualmente, os equipamentos de TC mais utilizados são os de 3º geração pós 

quarta com tecnologia helicoidal-multicorte e tempo de varredura inferior a 0,5 

segundos, em contraste aos quase 5 segundos dos aparelhos de primeira geração.  

Alguns ainda apresentam a possibilidade de controle automático da corrente catodo-

anodo, que ajuda na otimização do processo. Porém, esta tecnologia ainda é muito cara e 

pouco empregada na realidade hospitalar atual. 
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Capítulo 3 

Metodologia Experimental 

Este capítulo apresenta a metodologia experimental realizada neste trabalho. 

Dois objetos simuladores de diferentes formatos, ambos fabricados em PMMA, foram 

utilizados: um cilíndrico e um oblíquo. Os objetos cilíndricos são comumente utilizados 

para simular regiões do corpo humano como cabeça e tronco. Porém, a utilização de um 

objeto simulador com formato mais próximo do real pode fazer diferença na qualidade 

final da imagem, possibilitando a otimização dos protocolos existentes. Nesse sentido, o 

objeto oblíquo foi fabricado pelo CENEB, tendo seu desenvolvimento aqui explicitado. 

Em seguida, o nível de ruído neste objeto é obtido de modo a ser comparado com o nível 

de ruído do objeto simulador cilíndrico. Finalmente, é realizado um estudo da variação 

da qualidade da imagem gerada em TC em função da mudança de um de seus 

parâmetros de aquisição, a alta-tensão de alimentação do tubo de raios X.  

3.1. Os Objetos simuladores 

Os objetos simuladores são utilizados para estudos de qualidade de imagem 

geradas em aparelhos que utilizam a radiação ionizante como base, pelo fato desta 

radiação ser nociva aos tecidos humanos. Sua matéria prima é, normalmente, o PMMA, 

cujas característica de absorção é próxima a dos tecidos moles do corpo humano, 

apresentando resultados próximos aos reais. 

3.1.1.  O objeto simulador cilíndrico 

O objeto simulador cilíndrico é um objeto padrão utilizado em varreduras de TC 

para representar o tronco, tórax e abdômen do corpo humano de um indivíduo adulto. 

Este objeto simulador é a referência para levantamento de dose em varreduras de tórax, 
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abdômen e pélvis. Estes valores de dose são estimados pelos equipamentos de TC no 

momento da geração das imagens de uma varredura.   

O objeto simulador cilíndrico é fabricado em PMMA e possui 32 cm de diâmetro e 

15 cm de comprimento. Esse objeto apresenta cinco aberturas, uma central e quatro 

periféricas defasadas de 90º, preenchidas com tarugos de PMMA que auxiliam o 

posicionamento do objeto no isocentro do aparelho quando este é utilizado para a 

geração de imagens.  A Figura 3.1 ilustra o formato e as dimensões do objeto simulador 

cilíndrico. As aberturas do objeto simulador são também utilizadas para o 

posicionamento de dispositivos para a medição de dose absorvida em J.kg-1, energia por 

massa. 

Figura 3.1: Características físicas do objeto simulador cilíndrico. 

 

O uso do objeto simulador cilíndrico pode ser bom para a representação do 

abdômen, mas pode não ser o ideal para regiões como o tórax, por exemplo, uma vez que 

há grande diferença entre as formas do tórax e do objeto.  
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3.1.2. O desenvolvimento do objeto oblíquo 

No intuito de estudar a influência do formato do objeto na qualidade da imagem 

gerada em TC, construiu-se um novo objeto simulador com medidas semelhantes às do 

tórax humano de um homem adulto médio. Para isso, uma camisa masculina padrão foi 

utilizada, como a mostrada na Figura 3.2.  

Figura 3.2: Modelo padrão de uma camisa masculina com indicação das regiões de medição da Tabela 3.1. 

 

Fonte: (American Apparel, 2016) (adapt.). 

 

A Tabela 3.1 apresenta os valores médios dos diversos tamanhos de camisa 

masculina da marca American Apparel. O valor utilizado no dimensionamento do objeto 

simulador foi a média das medidas de tórax, em cm, da camisa de tamanho M. 

 

Tabela 3.1: Medidas de uma camisa masculina padrão da marca American Apparel. 

Região 
Tamanho 

XPP PP P M G GG XGG EG 

To rax (cm) 74-79 76-81 86-91 97-102 107-112 117-122 122-127 127-132 

Cintura (cm) 69-74 71-76 76-81 81-84 84-86 91-97 102-107 112-122 

Fonte: (American Apparel, 2016) (adapt.). 

 

Baseado na Tabela 3.1, o perímetro do novo objeto simulador é a média entre 97 

e 102 cm, resultado em 99,5cm. Para ser possível analisar a influência do formato do 

objeto na simulação, é necessário que esta seja a única variável entre os dois objetos. 

Dessa forma, o novo objeto foi projetado de forma a manter o mesmo volume do objeto 
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simulador cilíndrico. As medidas resultantes são apresentadas na Figura 3.3, na qual é 

possível observar que o objeto é formado por um volume retangular posicionado entre 

as duas metades de uma esfera, simulando o formato real do tórax humano. 

 

Figura 3.3: Características físicas do objeto simulador oblíquo. 
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3.2. Aquisição de imagens para análise da influência da forma do 
objeto na qualidade da imagem 

As imagens utilizadas neste estudo foram geradas no Serviço de Radiodiagnóstico 

A, em um aparelho de TC da marca Toshiba, modelo Allexion de 16 canais, e no Serviço 

de Radiodiagnóstico B, em um tomógrafo da marca GE, modelo Discovery de 64 canais. 

Uma vez que o objetivo desta primeira etapa é analisar como o formato do objeto 

influencia a qualidade final da imagem, em cada aparelho de TC, os dois objetos foram 

irradiados sob as mesmas condições, seguindo o protocolo de rotina do serviço para a 

varredura de tórax. Dessa forma, deseja-se comparar a relação entre o formato do objeto 

simulador e o ruído da imagem quando submetidos às mesmas condições de varredura, 

além de verificar se os resultados são os mesmos em aparelhos de TC diferentes. 

Os parâmetros de aquisição utilizados para a varredura dos dois objetos no 

aparelho de TC da Toshiba encontram-se dispostos na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2: Parâmetros de varredura de tórax no Serviço de Radiodiagnóstico A. 

Parâmetro Valor 

Tensa o (kV) 120 

Corrente (mA) 200 

Tempo de rotaça o do tubo (s) 0,8 

Carga (mA.s) 160 

Espessura do feixe (cm) 8 

Pitch 1,4 

Os parâmetros utilizados na aquisição das imagens no aparelho da GE 

encontram-se na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3: Parâmetros de varredura de tórax no Serviço de Radiodiagnóstico B. 

Parâmetro Valor 

Tensa o (kV) 120 

Corrente (mA) 200 

Tempo de rotaça o do tubo (s) 0,5 

Carga (mA.s) 100 

Espessura do feixe (cm) 4 

Pitch 0,984 
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3.2.1. Varredura do objeto simulador cilíndrico 

A Figura 3.4 mostra o posicionamento do objeto cilíndrico na mesa do aparelho 

de TC. As luzes vermelhas funcionam como um mecanismo para verificar se o objeto está 

corretamente alinhado horizontal e verticalmente, de forma a posicioná-lo no isocentro 

do aparelho.  

Figura 3.4: Posicionamento do objeto simulador cilíndrico no tomógrafo. 

 

 

Uma vez alinhado, os valores dos parâmetros do tubo de raios X foram definidos 

no sistema computacional do tomógrafo do serviço de radiodiagnóstico A de acordo com 

a Tabela 3.1, e no do serviço de radiodiagnóstico B, de acordo com a Tabela 3.2. Então, 

irradiou-se a fatia central do objeto gerando as imagens de corte necessárias para a 

análise do ruído. 

Optou-se pela análise da imagem central da varredura por ser esta a fatia na qual 

ocorre a maior deposição de dose, devido à radiação espalhada gerada nas fatias 

vizinhas. Em seguida, a análise e avaliação da qualidade desta imagem foi realizada com 

o auxílio do software RadiAnt® para observação de imagens do padrão DICOM. Foram 

selecionados cinco pontos de interesse, sendo quatro próximos à borda do objeto e um 

na região central, como mostra a Figura 3.5. Em analogia à posição das horas de um 

relógio analógico, os pontos periféricos foram identificados como 3, 6, 9 e 12, e o ponto 
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central como C, considerando a vista frontal do objeto quando posicionado no interior 

do gantry. A Figura 3.5 ilustra as posições de medição de ruído. 

 

Figura 3.5: Indicação dos pontos de medidas no objeto simulador cilíndrico. 

 

3.2.2. Varredura do objeto simulador oblíquo 

De maneira similar à varredura do objeto simulador cilíndrico, o objeto oblíquo 

foi posicionado no isocentro do gantry do tomógrafo, sendo alinhado com o auxílio de 

sinais luminosos vermelhos, como mostra a Figura 3.6. 

Figura 3.6: Posicionamento do objeto simulador oblíquo no tomógrafo. 
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A imagem central da varredura foi utilizada para a análise do nível de ruído no 

objeto oblíquo e é mostrada na Figura 3.7, juntamente com os pontos de medidas 

destacados e nomeados. 

Figura 3.7: Indicação dos pontos de medidas no objeto simulador oblíquo. 

 

 

3.3. Aquisição de imagens para análise da influência do nível de 
tensão (kV) na qualidade da imagem 

Nesta segunda etapa do estudo, analisou-se a influência da tensão (kV) de de 

geração dos raios X no nível de ruído da imagem. Para isso, foram realizadas três 

varreduras distintas em cada objeto, alterando-se apenas o valor da tensão de 

alimentação do tubo de raios X. As imagens foram obtidas no Serviço de 

Radiodiagnóstico B, seguindo o protocolo da Tabela 3.4. 

Tabela 3.4: Parâmetros de varredura de tórax com variação de kV no Serviço de Radiodiagnóstico B. 

Parâmetro Valor 

Tensa o (kV) 100, 120, 140 

Corrente (mA) 200 

Tempo de rotaça o do tubo (s) 0,5 

Carga (mA.s) 100 

Espessura do feixe (cm) 4 

Pitch 0,984 
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3.4. Cálculo do ruído 

Para análise da qualidade da imagem, foi obtido, em cada um dos cinco pontos de 

medição, o valor médio da escala Hounsfield e o desvio padrão dentro uma região de 

interesse (ROI - region of interest) de 0,6 cm² de área e média de 110 pixels. 

Com base nesses dados, o ruído em cada ponto foi calculado através da razão 

entre o desvio padrão (SD) e o valor médio da escala Hounsfield (𝐻𝑈𝑚é𝑑𝑖𝑜) em relação 

ao menor valor da escala (𝐻𝑈𝑎𝑟), como mostra a Equação 3.1. 

 

3.5. Resultados e análises a serem realizadas  

A primeira análise consiste na comparação entre o ruído da imagem obtida do 

objeto oblíquo com a do cilíndrico em um mesmo aparelho e sob as mesmas condições 

de varredura, sendo o formato do objeto simulador a única variável. Sendo assim, para o 

Serviço de Radiodiagnóstico A, as imagens dos dois objetos são analisadas no software 

RadiAnt®, de maneira a obter os valores de HU e SD em cada região de interesse 

destacada nas Figuras 3.5 e 3.7. Com estes valores torna-se possível calcular o ruído em 

cada ROI e, então, compará-los entre as principais regiões dos dois objetos, 

qualitativamente e quantitativamente. O processo é, então, repetido para as imagens do 

Serviço de Radiodiagnóstico B, tornando possível constatar se o resultado obtido varia 

para diferentes aparelhos de TC.  

Em seguida, é realizada a análise da influência da tensão kV de geração do feixe 

de raios X na qualidade final da imagem. Para isso, três imagens de cada objeto são 

geradas no Serviço de Radioagnóstico B, referentes aos níveis de tensão de 100, 120 e 

140kV. Da mesma maneira, o ruído é calculado em cada região de interesse, tornando 

possível analisar o que acontece quando apenas a tensão varia e determinar qual nível 

de tensão é mais adequado para a geração de imagens sem perda de qualidade 

diagnóstica. 

 𝑅𝑢í𝑑𝑜 = (
𝑆𝐷

𝐻𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝐻𝑈𝑎𝑟
) ∗ 100 % 

 

 
 (3.1) 
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Em todos os casos, o ruído entre os mesmos pontos de medição de imagens 

diferentes é comparado qualitativamente e quantitativamente. A análise qualitativa é 

feita através da visualização aproximada da imagem, observando-se o nível de ruído a 

olho nu. A análise quantitativa é realizada através do cálculo da variação percentual do 

ruído e comparação entre os principais pontos de medição. 

3.6. Conclusão 

A descrição detalhada da metodologia utilizada no projeto é necessária para que 

que seja realizada a análise correta dos dados, de acordo com os objetivos 

anteriormente apresentados. Após a análise das imagens é possível determinar se um 

objeto simulador com o formato mais próximo ao formato da região do tórax apresenta 

níveis de ruído menores que o objeto cilíndrico padrão utilizado. Além disso, através da 

comparação entre o ruído do mesmo objeto em diferentes tensões kV, pode-se afirmar 

se uma tensão mais baixa implica em perda de qualidade diagnóstica da imagem. As 

duas etapas do processo são importantes para que os protocolos atuais de varredura de 

tórax possam ser otimizados, a fim de diminuir a radiação imposta ao paciente durante o 

exame.  
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Capítulo 4 

Resultados e Análise 

O presente capítulo aborda os resultados obtidos nos procedimentos descritos no 

Capítulo 3. Por meio de imagens e tabelas, compara-se o nível de ruído entre os dois 

objetos para um mesmo protocolo e a variação da qualidade da imagem de acordo com o 

nível de tensão aplicado no tubo de raios X. Assim, pretende-se definir se o uso de um 

objeto simulador com o formato mais próximo do real proporciona um nível menor de 

ruído do que o objeto cilíndrico atualmente utilizado. Dessa forma, os parâmetros de 

aquisição de imagem podem ser modificados, a fim de manter a qualidade da imagem 

com a vantagem da diminuição da radiação imposta ao paciente. A análise do ruído para 

diferentes tensões permite definir o quanto é possível diminuir o nível de tensão sem 

que haja perda de qualidade diagnóstica da imagem. 

 

4.1. Resultados obtidos 

Esta seção está dividida em duas etapas, sendo a primeira a respeito dos 

resultados obtidos para o ruído quando apenas o formato do objeto simulador de PMMA 

utilizado varia e, a segunda, em relação ao nível de tensão utilizado na aquisição das 

imagens. 

4.1.1. Ruído em relação ao formato do objeto simulador  

Primeiramente, foram realizadas varreduras nos dois objetos simuladores 

seguindo o mesmo protocolo. Então, com o auxílio do software RadiAnt®, próprio para a 

análise de imagens médicas no formato .DICOM, tornou-se possível visualizá-las e, 

posteriormente, analisá-las. 
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As Figuras 4.1 e 4.2 mostram as imagens resultantes da varredura dos dois 

objetos no Serviço de Radiodiagnóstico A, seguindo o protocolo definido na Tabela 3.2. 

Figura 4.1: Imagem da fatia central do objeto simulador cilíndrico no Serviço de Radiodiagnóstico A. 

 

Figura 4.2 - Imagem da fatia central do objeto simulador oblíquo no Serviço de Radiodiagnóstico A. 

 

 

Na Tabela 4.1 são apresentados os valores na escala Hounsfield (HU) e desvio 

padrão (SD) medidos nas ROIs escolhidas. 
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Tabela 4.1: Valores de HU medidos nas ROIs (Serviço de Radiodiagnóstico A). 

Posição 
Cilíndrico Oblíquo 

Média SD Média SD 

C 125,47 32,47 124,38 19,49 

3 122,10 21,48 120,11 23,37 

6 128,25 28,50 129,83 20,02 

9 129,36 23,91 117,12 26,34 

12 134,41 28,04 124,17 18,17 

 

A partir dos dados obtidos, utilizando-se a Equação 3.1 e considerando-se que 

HU𝑎𝑟 = −1000, o valor do ruído em cada ponto foi calculado e os resultados estão 

dispostos  na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Ruído calculado em cada ROI (Serviço de Radiodiagnóstico A). 

Posição 
Ruído (%) 

Cilíndrico Oblíquo 

C 2,89 1,73 

3 1,91 2,09 

6 2,53 1,77 

9 2,12 2,36 

12 2,47 1,62 

Média±SD 2,47±0,38 1,77±0,30 

 

Os valores de ruído apresentados na Tabela 4.2, para o tomógrafo A, permitem 

observar que o objeto cilíndrico apresenta valores maiores que aqueles apresentados 

pelo objeto oblíquo, uma média 39,54% maior. Isso se deve ao fato, principalmente, do 

aumento do valor em HU no ponto central do objeto cilíndrico, devido ao endurecimento 

do feixe que chega a este ponto sempre filtrado pelo PMMA, independente do ângulo de 

incidência do feixe de raios X. No objeto oblíquo, o eixo menor, composto pelos pontos 6, 

12 e C, apresenta valores de HU mais altos que o eixo horizontal. Para os dois objetos, o 

valor de HU mais alto no ponto 6 ocorre devido à filtração do feixe pela mesa. 
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A Figura 4.3 mostra detalhes da parte central dos dois objetos simuladores. Como 

é possível observar, o ruído no objeto oblíquo é perceptivelmente mais baixo que no 

objeto cilíndrico. Os valores de ruído calculados em cada ponto e apresentados na 

Tabela 4.2 mostram que nos pontos 3 e 9, o ruído nos dois objetos é muito próximo. Já 

no eixo mais curto, incluindo o ponto central, o ruído é consideravelmente maior no 

objeto cilíndrico. 

 

Figura 4.3: Detalhe do ruído próximo ao ponto central das imagens do objeto cilíndrico (a) e objeto 
oblíquo (b) no tomógrafo A. 

  

(a) (b) 

 

Para verificar se o resultado obtido anteriormente é independente do aparelho de 

TC utilizado, o exame foi repetido em um tomógrafo diferente, agora no Serviço de 

Radiodiagnóstico B. As imagens resultantes deste processo são mostradas nas Figuras 

4.3 e 4.4. 
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Figura 4.4: Imagem do objeto simulador cilíndrico no Serviço de Radiodiagnóstico B. 

 

 

Figura 4.5: Imagem do objeto simulador oblíquo no Serviço de Radiodiagnóstico B. 

 

 

De modo similar, os dados em HU relativos à estas imagens encontram-se na 

Tabela 4.3 e os valores de ruído calculados, na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.3: Valores de HU medidos nas ROIs (Serviço de Radiodiagnóstico B). 

Posição 
Cilíndrico Oblíquo 

Média SD Média SD 

C 115,39 81,78 115,69 31,92 

3 122,46 43,83 112,73 30,30 

6 117,86 46,84 80,09 31,93 

9 105,78 50,29 135,03 39,65 

12 124,58 51,52 72,42 32,86 

  

Tabela 4.4: Ruído calculado em cada ROI (Serviço de Radiodiagnóstico B). 

Posição 
Ruído (%) 

Cilíndrico Oblíquo 

C 7,33 2,86 

3 3,90 2,72 

6 4,19 2,96 

9 4,55 3,49 

12 4,58 3,06 

Média±SD 4,91±1,38 3,02±0,29 

 

Com base nos dados da Tabela 4.4, é possível observar que o ruído no objeto 

simulador oblíquo é uma média de 62,58 % menor que no cilíndrico. Dessa forma, 

conclui-se que o objeto simulador oblíquo apresenta qualidade melhor de imagem que o 

objeto cilíndrico para um mesmo protocolo de varredura, independentemente do 

tomógrafo utilizado. A Figura 4.6 apresenta detalhes aproximados de uma mesma região 

das duas imagens, permitindo observar a diferença de ruído qualitativamente. 
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Figura 4.6:  Detalhe do ruído próximo ao ponto central das imagens do objeto cilíndrico (a) e objeto 
oblíquo (b) no tomógrafo B. 

  

(a) (b) 

 

O Serviço de Radiodiagnóstico B apresentou um ruído maior para os dois objetos 

quando comparado com o Serviço de Radiodiagnóstico A, sendo que para o objeto 

cilíndrico o ruído médio foi 98,78 % maior e nas imagens geradas do objeto oblíquo, o 

ruído foi 70,62% maior. Isto deve-se tanto ao protocolo para varredura de tórax 

utilizado em cada aparelho, uma vez que esse varia de tomógrafo para tomógrafo, 

quanto às características físicas do equipamento de TC e programação do software de 

reconstrução da imagem, resultando na geração de imagens de pior qualidade no 

tomógrafo B. 

 

4.1.2. Ruído em relação ao nível de tensão 

As imagens resultantes do exame de TC no objeto simulador cilíndrico, seguindo 

o protocolo da Tabela 3.4, são apresentadas nas Figuras 4.5, 4,6 e 4,7 para tensões de 

100, 120 e 140kV, respectivamente. Para isso, utilizou-se o tomógrafo do Serviço de 

Radiodiagnóstico B. 
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Figura 4.7: Imagem do objeto simulador cilíndrico para tensão de 100kV. 

 

 

Figura 4.8: Imagem do objeto simulador cilíndrico para tensão de 120kV. 
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Figura 4.9 – Imagem do objeto simulador cilíndrico para tensão de 140kV. 

 

 

A Tabela 4.5 mostra os valores de HU medidos nas 5 regiões principais, junto com 

o respectivo desvio padrão (SD) para cada uma das tensões escolhidas. 

 

Tabela 4.5: Valores Hounsfield e de desvio padrão no objeto cilíndrico para tensões de 100, 120 e 140 kV. 

Posição 
100kV 120kV 140kV  

Média SD Média SD Média SD 

C 111,25 55,16 119,50 39,61 122,91 36,35 

3 110,89 40,39 120,51 29,53 128,37 26,00 

6 116,20 41,24 132,86 31,82 140,79 20,91 

9 99,66 37,18 116,43 24,00 117,55 28,81 

12 113,13 46,30 116,47 27,79 126,75 22,31 

 

Então, utilizando-se a Equação 3.1, o ruído em cada ROI foi calculado e os 

resultados encontram-se dispostos na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6: Ruído calculado em cada ROI do objeto cilíndrico para tensões de 100, 120 e 140 kV. 

Posição 
Ruído (%) 

100kV 120kV 140kV 

C 4,96 3,54 3,24 

3 3,64 2,64 2,30 

6 3,69 2,81 1,83 

9 3,38 2,15 2,58 

12 4,16 2,49 1,98 

Média±SD 3,97±0,62 2,72±0,52 2,39±0,56 

 

Os valores de ruído encontrados demonstram que quanto maior a tensão de 

alimentação do tubo de raios X, menor é o ruído quântico da imagem. Em termos de 

porcentagem, o ruído médio em 140 kV é 13,8% menor que em 120 kV e 66,1% menor 

que em 100kV. A Figura 4.10 compara o ruído entre as 3 imagens através de detalhes 

ampliados da região próxima ao ponto C, permitindo observar a diminuição do ruído 

com o aumento da tensão. 

Figura 4.10: Detalhe do ruído próximo ao ponto central das imagens do objeto cilíndrico para tensão de 
(a) 100 kV, (b) 120 kV e (c) 140 kV. 

 
 

(a) (b)  (c) 

 

Para confirmar se o resultado encontrado é relevante, ou seja, não depende do 

objeto simulador utilizado mas apenas da tensão do tubo, realizou-se o mesmo 

procedimento com o objeto simulador oblíquo. O resultado é mostrado nas imagens das 

Figuras 4.11, 4.12 e 4.13. 
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Figura 4.11: Imagem do objeto simulador oblíquo para tensão de 100kV. 

 

 

Figura 4.12: Imagem do objeto simulador oblíquo para tensão de 120kV. 
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Figura 4.13: Imagem do objeto simulador oblíquo para tensão de 140kV. 

 

 

A Tabela 4.7 apresenta os valores HU médios e desvio padrão de cada ponto de 

destaque para cada tensão utilizada. E, de forma similar à utilizada anteriormente no 

objeto cilíndrico, calculou-se o ruído destas imagens, cujo resultado encontra-se na 

Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.7: Valores Hounsfield e de desvio padrão no objeto oblíquo para tensões de 100, 120 e 140 kV. 

Posição 
100kV 120kV 140kV 

Média SD Média SD Média SD 

C 73,24 31,78 121,34 31,01 128,02 20,97 

3 109 27,58 132,77 29,02 137,69 29,5 

6 93,68 26,61 99,72 22,03 101,46 19,08 

9 110,78 27,06 125,19 23,13 132,97 19,98 

12 69,18 22,68 79,74 20,88 86,84 20,25 
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Tabela 4.8: Ruído calculado em cada ROI do objeto oblíquo para tensões de 100, 120 e 140 kV. 

Posição 
Ruído (%) 

100kV 120kV 140kV 

C 2,96 2,77 1,86 

3 2,49 2,56 2,59 

6 2,43 2,00 1,73 

9 2,44 2,06 1,76 

12 2,12 1,93 1,86 

Média±SD 2,49±0,30 2,26±0,37 1,96±0,36 

 

Observa-se que, para objeto simulador oblíquo, o ruído nas imagens geradas 

também diminui com o aumento da tensão, porém com uma diferença menor devido ao 

ruído ser menor no objeto oblíquo para uma mesma tensão, como comprovado 

anteriormente. O ruído médio da imagem na tensão de 140 kV é 15,3% menor que em 

120 kV e apenas 27,0% menor que em 100kV. A Figura 4.14 mostra a comparação entre 

detalhes das 3 imagens. 

 

Figura 4.14: Detalhe do ruído próximo ao ponto central das imagens do objeto oblíquo para tensão de (a) 
100 kV, (b) 120 kV e (c) 140 kV. 

       

(a) (b) (c) 

 

Isto acontece porque a alta tensão do tubo é responsável pelo aceleramento dos 

elétrons. Assim, uma tensão de alimentação mais alta produz feixe com fótons X mais 

energéticos, tornando-o mais penetrante. Em contrapartida, o uso de tensões mais altas 

aumenta também a radiação imposta ao paciente durante o exame. Apesar de não ter 
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sido realizado um estudo de dose neste projeto, o próprio aparelho de TC utilizado 

fornece uma média da dose absorvida durante o exame, considerando apenas o uso do 

objeto simulador cilíndrico padrão. Os dados encontram-se na Tabela 4.9 e mostram que 

o aumento da tensão influencia diretamente na dose absorvida pelo paciente durante o 

exame de TC. 

 

Tabela 4.9: Valor da dose absorvida nos objetos simuladores para tensões de 100, 120 e 140 kV. 

Objeto 
Dose Absorvida (mGy) 

100kV 120kV 140kV 

Cilíndrico 5,14 8,04 11,39 

 

4.2. Conclusão 

O trabalho desenvolvido permitiu analisar a influência do formato do objeto 

simulador de tórax na qualidade final da imagem. De acordo com o nível de ruído 

presente nas imagens geradas em TC, o objeto simulador oblíquo, com formato mais 

próximo ao do tórax humano, apresentou resultados mais satisfatórios que o objeto 

cilíndrico, que até então é o objeto padrão utilizado neste tipo de estudo.  

Além disso, observou-se que a variação do ruído de acordo com o nível de tensão 

é mais sutil no objeto obliquo do que no cilíndrico, uma vez que o ruído em 140 kV é 

apenas 27% menor que em 100 kV, em contraste aos 66,1% no caso objeto cilíndrico. 

Em ambos, quanto maior a tensão, menor o nível do ruído calculado. Porém, uma tensão 

mais alta significa maior radiação ionizante imposta ao paciente.  

É possível observar que o valor do ruído médio da imagem em 100kV no objeto 

oblíquo é muito próximo do valor do ruído encontrado para o objeto cilíndrico em 140 

kV, sendo apenas 4,18% maior. Portanto, o objeto simulador oblíquo é o mais indicado 

para a otimização dos protocolos de TC de tórax, podendo utilizar um nível de tensão 

mais baixo sem perda significativa da qualidade diagnóstica da imagem quando 

comparada àquelas adquiridas em tensões mais altas no objeto cilíndrico.  
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Capítulo 5 

  Conclusão 

O estudo geral sobre a estrutura física do aparelho de tomografia 

computadorizada, realizada no Capítulo 2 deste trabalho, foi fundamental para a 

compreensão do processo de reconstrução de imagens em TC, uma vez que cada 

componente influencia, direta ou indiretamente, a qualidade final da imagem.  

O desenvolvimento de um objeto simulador com formato similar ao do tórax 

aproxima mais os resultados obtidos daqueles encontrados em exames reais com 

pacientes. Neste trabalho, observou-se que, para um mesmo protocolo de aquisição, o 

nível de ruído é consideravelmente menor no objeto oblíquo. Tal diferença está 

relacionada apenas ao formato do objeto, visto que os dois objetos estudados possuem o 

mesmo volume e, por isso, pode ser interpretada como uma consequência do processo 

de reconstrução da imagem. 

 Os parâmetros de aquisição da imagem estão diretamente associados tanto à 

qualidade da imagem como à dose absorvida pelo paciente, sendo que, aquisições que 

depositam maiores doses tendem a gerar um menor ruído na imagem. Através do estudo 

de variação de tensão, realizado tanto com o objeto cilíndrico como o oblíquo, 

comprovou-se que quanto maior a tensão do tubo de raios X, menor o ruído da imagem e 

maior a dose depositada no paciente. Porém, a variação do ruído é mais sutil no objeto 

oblíquo, sendo que este apresenta qualidade de imagem em 100kV similar à do objeto 

cilíndrico à 140 kV.  

Sendo assim, o objeto oblíquo é o mais indicado para estudos que permitam que 

os protocolos atualmente utilizados em varreduras de tórax possam ser otimizados. 

Dessa forma, é possível diminuir a dose imposta ao paciente durante o exame sem que 

haja aumento do ruído na imagem e consequente perda de informação diagnóstica. 
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