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Resumo 

A qualidade diagnóstica das imagens radiográficas é importante para que os 

diagnósticos sejam feitos com precisão e qualidade. Na radiografia convencional a 

qualidade é garantida através do uso das técnicas corretas de irradiação e quando não 

atingida é necessário uma nova exposição do paciente, causando a elevação das doses na 

população. A CR, Radiografia Computadorizada (Computed Radiography) permite maior 

flexibilidade que as radiografias convencionais pois torna possível que as imagens, 

mesmo que obtidas com o uso de técnicas menos exatas, possam ser manipuladas, 

controlando, por exemplo, contraste e brilho, de modo a evitar a necessidade de uma 

nova exposição. Para garantir a qualidade das imagens radiográficas é necessário um 

constante acompanhamento dos equipamentos usados para que se possa ter a certeza 

que estão funcionando adequadamente. Neste caso, os quesitos mais importantes para a 

monitoração são o tubo de raios X e a placa CR. Este trabalho visa a obtenção de diversas 

curvas de resposta da placa para diferentes valores de tensão do tubo de raios X de 

modo que possa avaliar a característica de resposta da placa CR de acordo com as 

variações do feixe primário dos raios X. Para isto, a placa é irradiada e sua resposta é 

analisada e processada em software específico para análise de imagens radiográficas, 

denominado Image J, onde são plotadas curvas para posterior análise. Através desses 

dados é possível analisar a região de saturação da placa e as combinações de parâmetros 

do tubo de raios X de modo a se trabalhar fora dessa região e garantir a qualidade da 

radiografia gerada. Isto fará com que seja possível analisar se os equipamentos 

apresentam respostas adequadas de modo a mantê-los em uso somente quando 

estiverem produzindo imagens de boa qualidade. 

 

Palavras chave: Feixe de raios X; Radiografia Computadorizada; Imagens Médicas. 
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Abstract 

Radiographic image quality is an important factor for the medical diagnoses, when the 

images are made with precision. In conventional radiography quality is guaranteed 

through the use of correct techniques of exposition and when not met it, is necessary a 

new patient exposure, causing increasing of the population doses. A CR, computed 

radiography enables flexibility than conventional X-ray images since it makes possible 

that the images even if obtained with the use of less accurate techniques may be 

manipulated by controlling, for example, contrast and brightness to avoid the need of a 

new patient exposition. To ensure the radiographic image quality is needed constant 

monitoring of the equipment used, so that we can be sure they are working properly. In 

this case, the most important questions for monitoring are the X-ray tube and the CR 

plate. This study aims to obtain different plate response curves by different voltage 

values of the X-ray tube.  So that it can assess the CR plate response characteristic 

according to variation of the primary X-ray beam. For this, CR plate is irradiated and its 

responses are analyzed and processed in a specific software called Image J, where 

curves are plotted for further analysis. Through these data it is possible to analyze the 

plate saturation region and combinations of X-ray tube parameters in order to work 

outside to the region and ensure the quality of the generated X-ray beam. This will make 

it possible to examine whether the equipment has adequate responses to keep them in 

use, only when they are producing images with good quality. 

 

Keywords: X-ray beam; Computed Radiography; Medical Images. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema 

A descoberta dos raios X aconteceu, por acaso, em 1895, por Wilhelm Conrad 

Roentgen enquanto ele fazia experimentos sobre a condução da eletricidade por meio de 

gases. A partir do momento que Roentgen percebeu que era possível registrar estruturas 

ósseas com esses raios e que era possível controlá-los com eletricidade, seu uso 

começou a ser explorado para fins diagnósticos, sendo que, algumas técnicas usadas 

naquela época, ainda são utilizadas atualmente (MOURÃO, 2009). 

Desde a sua descoberta, as aplicações dos raios X aumentaram 

consideravelmente, principalmente em aplicações médicas. Isto se deve ao fato de que é 

possível observar os órgãos internos sem a necessidade de intervenção cirúrgica, além 

do seu uso em terapias. Esse aumento, promoveu uma maior exposição da população à 

este tipo de radiação ionizante e as doses de radiação média da população foram 

aumentadas, o que tornou necessária uma discussão sobre os efeitos danosos desta 

radiação para o organismo vivo e formas de reduzir as doses (ROS, 2000). 

Com o avanço da tecnologia na área da radiologia diagnóstica, os diagnósticos são 

cada vez melhores e com menores doses de radiação. Mas para que isto ocorra, é 

essencial monitorar e manter a qualidade dos equipamentos objetivando que as imagens 

tenham qualidade diagnóstica, evitando assim a exposição desnecessária como, por 

exemplo, a necessidade de repetição de exames (ROS, 2000). 

Mesmo com os melhores equipamentos, se não forem escolhidos os parâmetros 

certos para a obtenção da imagem, levando em conta as características do paciente e a 

região irradiada, o resultado não será satisfatório. Isto mostra a necessidade de uma 

maneira de manipular estas radiografias após a obtenção, evitando-se, muitas vezes a 

necessidade de repetição da exposição do paciente. Para se ter a possibilidade de 

retrabalho da imagem visando a melhoria de sua qualidade, surge a radiografia digital, 
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que possibilita a alteração de brilho, contraste e intensidade, permitindo a melhoria da 

imagem sem a necessidade de fazer um novo exame, e expor novamente o paciente a 

radiação ionizante (MOURÃO, 2009). 

Sendo assim, o estudo de tecnologias de obtenção de radiografias digitais está em 

franca expansão atualmente, com o objetivo maior de diminuição das doses de radiação 

ionizante nos pacientes mantendo a qualidade diagnóstica da imagem de acordo com os 

padrões obtidos nas duas últimas décadas. Para alcançar este objetivo, é necessária a 

contínua avaliação dos equipamentos geradores de imagem, para se garantir o 

funcionamento adequado e a obtenção de imagens dentro dos padrões que possibilitem 

o melhor diagnóstico. Na obtenção da radiografia digital por placa de CR, Radiografia 

Computadorizada (Computed Radiography), é necessária a análise dos feixes de raios X 

emitidos pelo tubo e também as características de resposta da placa de aquisição. 

1.2. Objetivo principal do trabalho 

Produzir radiografias digitais com o uso de uma placa de CR irradiada com 

diferentes feixes de raio X, para que seja possível, a partir de suas respostas, construir 

curvas características, que serão analisadas em softwares específicos para imagens 

médicas. Isto será feito de modo a se obter uma avaliação dos feixes primários de um 

aparelho de raios X utilizando diferentes valores de tensão de alimentação do tubo de 

raios X na faixa de 60 a 120 kV.  

1.3. Objetivos específicos do trabalho 

 Irradiar a placa CR com diferentes feixes de raios X (60 a 120 kV); 

 Obter as imagens digitais para cada feixe a ser estudado utilizando diferentes tempos 

de exposição; 

 Construir as curvas de resposta da placa CR para os feixes de raios X selecionados; 

 Identificar os pontos de saturação da placa CR para os feixes selecionados; 

 Verificar a variação de detecção do feixe em relação à área irradiada; 

 Analisar a variação de escurecimento para um tipo de feixe. 
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1.4. Organização do trabalho 

A divisão deste trabalho é feita em cinco capítulos. No primeiro é feita uma 

introdução ao assunto pesquisado, nele estão contidos os objetivos específicos do 

trabalho e seu objetivo principal, a relevância do tema estudado e o modo de 

organização do trabalho.  

O segundo capítulo foi denominado de revisão de literatura e nele são 

apresentados os conceitos físicos necessários ao entendimento da produção do feixe de 

raios X através de um tubo, além de explicações do próprio processo, passando pelos 

diferentes tipos de produção de raios X, e a descrição da estrutura do tubo de raios X e 

de seu funcionamento. Também neste capítulo estão alguns parâmetros que afetam os 

fótons que compõem o feixe e suas características principais.  

O terceiro capítulo intitulado Radiografia Computadorizada, trata de todo o 

processo de obtenção da imagem digital utilizando uma placa fotoestimulável, além da 

análise da qualidade e do ruído nas imagens digitais.  

O capítulo quatro foi denominado de Resultados e traz a metodologia usada nos 

experimentos feitos, os resultados obtidos e uma análise sobre os mesmos. E finalmente 

o capítulo cinco apresenta as conclusões obtidas com o trabalho desenvolvido. 
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Capítulo 2 

Revisão de Literatura 

2.1. Introdução 

Este capítulo trata dos conceitos e explicações físicas para a produção de raios X, 

passando pelos tipos de radiação, desde a formação do átomo até sua interação com a 

matéria. Logo depois o processo de geração dos raios X é explicitado. É feita também a 

descrição e explicação do tubo de raios X e de características e  fatores que influenciam a 

estes raios e sua produção. 

2.2. Física Nuclear 

A definição de radiação diz que ela é a propagação de energia através do espaço 

ou matéria. A radiação pode ocorrer de duas formas, a corpuscular, tendo como exemplo 

a emissão alfa ou beta de um elemento radioativo, e a eletromagnética, que pode ser a 

luz visível, infravermelho, ultravioleta, raios X e raios Gama (SCAFF, 1997). 

A radiação ionizante é o método usado para obtenção das imagens médicas, 

sendo assim, para que seja feito o estudo sobre estas imagens é de suma importância o 

conhecimento sobre a natureza das radiações. Este domínio é necessário para a 

compreensão da produção dos raios X, seus usos, os riscos envolvidos e as formas de 

proteção necessárias para quem faz parte dos procedimentos que usam radiações 

(MOURÃO, 2009). 
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2.2.1. Radiações corpusculares e eletromagnéticas   

As radiações corpusculares são caracterizadas pelo fato de ter massa. Além disso 

são formadas quando partículas do átomo em alta velocidade podem formar um feixe de 

radiação corpuscular (OLIVEIRA, 2002). 

 Já as radiações eletromagnéticas são uma forma de energia que é transmitida por 

ondas elétricas e magnéticas e por isso têm caráter ondulatório, podendo ser 

caracterizadas por suas amplitudes, comprimento de onda (λ) e velocidade (v). Ao 

contrário das radiações corpusculares, elas não possuem massa. Na Figura 2-1 é 

mostrada uma representação gráfica de uma radiação eletromagnética (DANCE, 2014).  

 

Figura 2-1: Representação gráfica de uma radiação eletromagnética. 

 

 Fonte: Brabo, 2009.  

A velocidade das ondas eletromagnéticas, no vácuo, é a velocidade da luz (c), que 

é aproximadamente igual a 3x108 m.s-1. Já a energia (E) é dada pela equação 2.1, onde h 

é a constante de Plank e seu valor é 6,63x      J.s-1 (BRABO, 2009). 

  
  

 
                                                                  

Se o objetivo é considerar a interação desta radiação com a matéria, ela é 

considerada como uma série de partículas individuais, denominadas de fótons. E a 

energia de cada fóton é dada pela equação 2.2 (DANCE, 2014). 

                                                                      

Quando são usados os raios X, λ é geralmente expressa em nanômetros e a 

frequência em Hz. Além disso, na radiologia diagnóstica, a energia de cada fóton é dada 

em keV (DANCE, 2014). 
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O conjunto de todas as radiações eletromagnéticas forma o espectro 

eletromagnético, mostrado na Figura 2-2. 

 

Figura 2-2: Espectro Eletromagnético. 

 

Fonte: Brabo,2009. 

2.2.2. Interação da radiação com a matéria 

A forma como a radiação interage com a matéria faz com que ela possa ser 

dividida em dois tipos, ionizante e não ionizante. Esta classificação depende da 

frequência da radiação, já que têm frequências menores não têm energia suficiente para 

ionizar um átomo. Sendo assim, as que possuem frequências menores que a do 

ultravioleta, normalmente são não ionizantes e as que possuem frequências superiores a 

do ultravioleta são ionizantes (DANCE, 2014). 

Radiações não ionizantes são aquelas que não ionizam a matéria, elas apenas 

depositam suas energias no meio, o que causa, geralmente, uma excitação atômico-

molecular (BRABO, 2009). 

Já as radiações ionizantes são aquelas que produzem íons na matéria com que 

interagem. Esta ionização pode ocorrer de forma direta ou indireta. Na forma direta a 
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radiação é corpuscular e na indireta é eletromagnética. Esta interação pode trazer danos 

aos organismos vivos (MOURÃO, 2009). 

2.2.3. O Átomo 

Os gregos acreditavam que o átomo era a menor partícula da matéria e que não 

era possível dividi-lo. Rutherford descobriu, em 1912, a existência de um núcleo muito 

pequeno dentro do átomo e dos elétrons que orbitavam em torno dele (MOURÃO, 2009). 

Em 1913, Bohr elaborou um novo modelo atômico, a partir do de Rutherford, 

baseado na mecânica clássica não relativista e adicionando o conceito de quantização do 

momento angular. Segundo este modelo, os elétrons giram em torno do núcleo de 

Rutherford em órbitas bem definidas, a força central atrativa de Coulomb entre os 

elétrons e a carga positiva do núcleo é balanceada pela força centrípeta decorrente do 

movimento orbital (DANCE, 2014). 

Além disso, o modelo também diz que, enquanto estão em órbita, os elétrons não 

perdem energia, mas são constantemente acelerados. Que o momento angular do 

elétron em uma determinada órbita é quantizado. E que um átomo ou íon emite radiação 

quando um elétron faz a transição de uma órbita inicial com número quântico (n), que é 

sempre inteiro, para uma órbita final com um n maior. Sendo que n, é o responsável pela 

quantização das órbitas, que assumem valores nђ, onde ђ=h/(2π) (DANCE, 2014). 

No núcleo estão os prótons e os nêutrons. Os prótons tem carga igual ao elétron, 

mas com sinal contrário e sua massa é 1836 vezes maior que a do elétron. Os nêutrons 

não tem carga elétrica e por isso não interagem com os prótons no núcleo, sua massa é 

próxima a do próton. O Z, número atômico, característica importante de cada átomo, é 

definido com o número de prótons no núcleo (BRABO, 2009). 

2.2.4. Introdução a geração dos Raios X 

Os raios X são produzidos, de um modo geral, quando elétrons em alta velocidade 

colidem violentamente contra alvos metálicos. Quando partículas carregadas passam 

pela matéria, elas interagem com os elétrons e perdem energia nos processos de 

excitação e ionização (BRABO, 2009). 
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A ionização também pode ser produzida com fótons passando pela matéria 

através de interações como o efeito fotoelétrico. A excitação ocorre quando há uma 

transferência de energia das partículas incidentes para os elétrons, o que faz com que 

eles se desloquem para órbitas mais distantes do núcleo e deixem lacunas em suas 

órbitas originais. Se a energia transferida excede a energia de ligação do elétron, ocorre 

a ionização, o que resulta na ejeção do elétron do átomo. É formado, então, um par de 

íons, que consiste no elétron ejetado e no átomo ionizado (DANCE, 2014). 

Quando a lacuna em uma órbita é criada, seja ela por ionização ou excitação, ela é 

preenchida por um elétron de uma órbita mais distante. Fazendo com que outra lacuna 

seja criada e seja necessário outro elétron para preenchê-la, se não existir mais elétrons 

nas camadas mais externas, elétrons do meio são inseridos no átomo. Este é um 

processo que se repete e provoca um grande número de transições contínuas. Nessas 

transições é liberada radiação eletromagnética, que, dependendo do Z do material e em 

quais órbitas do átomo as lacunas ocorrem, pode ser radiação visível, ultravioleta ou 

raios X. A energia da radiação emitida é característica do átomo, pois ela é igual a 

diferença entre a energia inicial e final de transição, o que depende de Z (DANCE, 2014). 

Os raios X emitidos desta maneira são conhecidos como raios X característicos ou 

fluorescentes, isso ocorre porque os níveis de energia dos elétrons para cada elemento 

são únicos, o que faz com o que os raios X emitidos para cada elemento também o sejam, 

sendo assim característicos do tipo de material usado (BRABO, 2009). 

2.2.5. Interação dos raios X com a matéria 

Quando há a interação dos fótons com a matéria existe a possibilidade de 

ocorrência de dois eventos, a absorção e o espalhamento. Quando ocorre a absorção, o 

fóton tem toda a sua energia transferida para a matéria, e desaparece. Já no 

espalhamento, a transferência de energia pode ou não ocorrer, e quando ocorre só parte 

da energia é transferida, e o fóton que incidiu, normalmente sai do processo com um 

sentido de propagação diferente daquele anterior à incidência (MOURÃO, 2009). 

Fótons, ao atravessar a matéria, realizam poucas interações e são 

exponencialmente atenuados. Os elétrons, ao realizarem o mesmo processo, realizam 
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um grande número de interações e perdem energia até encontrar o seu equilíbrio 

(VIVOLO, 2006). 

2.2.6. Dosimetria das radiações  

As radiações ionizantes, ao interagir com átomos que compõem as moléculas de 

um organismo vivo, depositam energia. A função da dosimetria é quantificar a energia 

que é depositada pelas radiações ionizantes ao interagir com a matéria. Isto é feito 

porque o acúmulo de energia pode causar mudanças na organização atômica e na 

estrutura molecular, se este átomo estiver compondo uma molécula e porque essas 

mudanças podem promover alterações no funcionamento celular e causar danos nos 

órgãos aos quais essas células fazem parte (MOURÃO, 2009). 

A partir da dosimetria, são definidas as grandezas de limitação de dose primária e 

as grandezas operacionais. As grandezas de limitação de ordem primária são grandezas 

de proteção e se associam com o risco devido à exposição a fontes emissoras de radiação 

ionizante em um único evento. As grandezas operacionais são grandezas de dose, e são 

usadas para definição de radioproteção para exposições externas (DANCE, 2014).  

2.2.7. Proteção radiológica 

O objetivo da proteção radiológica é caracterizar um conjunto de medidas para 

que se possa reduzir os efeitos da radiação. Ela existe para que sejam mantidas doses 

individuais abaixo do limiar regulamentado para que se evite os prejuízos ao organismo 

(MOURÃO, 2009). 

São definidos padrões de proteção para as pessoas, de modo que se possa 

usufruir dos benefícios das radiações com o mínimo de prejuízo. Para isso o uso das 

radiações devem ser justificadas, com otimização da proteção e limitação da dose 

individual (VIVOLO, 2006).  
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2.3. Raios X 

Logo após a descoberta dos raios X, Wilhelm Conrad Roentgen trabalhou 

intensamente por semanas até redigir e publicar o seu primeiro estudo sobre o assunto. 

Ele denominou o novo tipo de radiação observada por ele de "raios X" por serem de 

natureza desconhecida. Tendo consciência da importância do seu experimento ele 

enviou imediatamente seu artigo, juntamente com algumas cópias de radiografias para 

os mais importantes físicos do mundo. Ao longo do ano que sucedeu a descoberta, foram 

publicados mais de mil artigos sobre o assunto, demonstrando que ele estava certo 

quanto a sua importância. Ainda hoje, as pesquisas sobre os raios X são constantes e 

numerosas no meio científico (MARTINS, 1997). 

Em seu primeiro artigo, Roentgen descreveu claramente as principais 

propriedades qualitativas dos novos raios. Eles eram produzidos por tubos de raios 

catódicos e, inicialmente, eram detectados por sua propriedade de tornar certos 

materiais luminescentes. Os raios se propagavam em linha reta, produzindo por isso 

sombras regulares. Tinham a capacidade de penetrar grandes espessuras de diversos 

materiais e os metais absorviam-nos mais fortemente (BRABO, 2009). 

Roentgen descobriu também, fazendo uma analogia com a luz, a radiação 

ultravioleta e os raios catódicos, que esta radiação tinha a capacidade de sensibilizar 

chapas fotográficas. Além disso, não podiam ser refletidos e nem refratados, como os 

raios catódicos e ao contrário da luz e da radiação ultravioleta, mas eram muito mais 

penetrantes que os raios catódicos e, ao contrário deles, não podiam ser desviados por 

ímãs. Roentgen não detectou em seus experimentos fenômenos de interferência e 

polarização com os novos raios. Apesar de tudo isto, a natureza dos raios X ainda era 

desconhecida (MARTINS, 1997). 

Os primeiros pesquisadores não sabiam que a radiação poderia trazer riscos à 

saúde. Nos primeiros experimentos, a exposição necessária para se produzir uma 

imagem era de cerca de meia hora e os investigadores ficavam do lado dos tubos de 

descarga por horas sem nenhuma proteção. Só com o passar dos meses eles observaram 

que efeitos como queimaduras e queda de cabelo eram comuns em pessoas submetidas 

a altas doses de radiação. Nos primeiros anos de pesquisa, foram contabilizadas mais de 

trezentas mortes por excesso de radiação (MARTINS, 1997). 
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2.3.1. Produção dos raios X 

O modo de produção dos raios X usados por Roentgen continua tendo os seus 

princípios básicos usados para a mesma finalidade. Ela se dá pelo bombardeamento, em 

um determinado material alvo, de um feixe de elétrons livres a grandes velocidades 

(BRABO, 2009). 

Os elétrons interagem, durante o bombardeamento, com o material alvo, o que 

faz com que sua energia cinética se transforme em outras formas de energia, como em 

calor e em fótons de raios X. A geração de raios X acontece a partir de dois processos de 

transição eletrônica, o que é possibilitado pela interação dos elétrons com o material 

alvo. Os dois processos são o de transição eletrônica, ou radiação característica e o de 

frenagem de elétrons, ou Bremsstrahlung (LUCENA, 2010). 

2.3.2. O efeito Frenagem de elétrons (Bremsstrahlung)  

Um elétron em repouso quando é submetido a uma diferença de potencial (ddp) 

tende a aumentar sua velocidade o que causa o aumento da energia cinética até que 

agentes externos influenciem o seu movimento. Quando um elétron acelerado interage 

com um material alvo, que é visto como um obstáculo, ocorre uma perda parcial ou total 

de sua energia cinética. Esta perda é transformada em outros tipos de energia, como 

calor ou fóton X. Se houver um aumento da ddp aplicada, consequentemente haverá um 

aumento da energia cinética do elétron e também do fóton de raios X gerado.  

Quando se tem um feixe de elétrons acelerados, as perdas de velocidade dos 

elétrons se convertem em um feixe de raios X com energias distintas. Isso ocorre porque 

nem todos os elétrons que incidem no material alvo são barrados totalmente. Sendo 

assim, a energia do feixe de raios X varia entre fótons menos energéticos e fótons mais 

energéticos. O primeiro tipo são aqueles fótons que, durante o processo de frenagem os 

elétrons perderam o mínimo possível de energia cinética e o segundo é relativo aos 

elétrons que foram totalmente barrados durante o mesmo processo. O que faz com que o 

feixe de raios X apresente um espectro contínuo entre a energia mínima e máxima de 

seus fótons (LUCENA, 2010). 
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2.3.3. Geradores de Raios X 

Dispositivos geradores de raios X são alimentados por uma rede elétrica e para 

produzirem um feixe de raios X geram também calor, provocando o aquecimento do 

equipamento, além da radiação X (LUCENA, 2010). 

Os geradores são constituídos de uma fonte de energia e um tubo de raios X, 

sendo que a fonte é um gerador de energia e o tubo é o que produzirá o feixe de fótons X. 

Há ainda a presença de painéis de comando onde é possível alterar parâmetros 

essenciais para a produção de uma radiografia com qualidade diagnóstica, como a 

tensão de alimentação do tubo de raios X, a corrente elétrica e o tempo de exposição 

(BRABO, 2009). 

Para a aceleração dos elétrons no tubo de raios X, existe a necessidade de 

aplicação de uma alta tensão. Esta tensão não pode ser obtida diretamente da rede de 

distribuição, e por isso, são usados transformadores. No entanto, estes transformadores 

de tensão têm como saída uma tensão e uma corrente alternada. A oscilação desta 

tensão faz com que a corrente se inverta em alguns momentos, o que, se não for 

corrigido, fará com que os elétrons sejam acelerados em sentidos diferentes 

dependendo do momento, o que, de maneira nenhuma é desejável, já que em um 

instante os raios X seriam produzidos e no outro os elétrons iriam no sentido indesejado 

podendo danificar o equipamento. Com o propósito de corrigir este efeito são usados 

retificadores para se produzir uma corrente eletrônica unidirecional (LUCENA, 2010). 

2.3.4. Tubo de raios X 

No tubo de raios X a energia cinética dos elétrons é transformada em fótons X, 

sendo composto por um tubo a vácuo. No interior do tubo existem dois eletrodos 

denominados de anodo e catodo. O filamento do catodo é aquecido devido à passagem 

de uma corrente elétrica, para que ocorra a emissão termoiônica. Esta emissão ocorre 

quando o filamento é aquecido e forma uma nuvem de elétrons ao seu redor. Os elétrons 

que saem do catodo e são acelerados em direção ao anodo quando uma alta tensão é 

aplicada entre esses dois terminais. Quando os elétrons acelerados interagem com o 
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anodo os fenômenos de produção de raios X, Bremsstrahlung e radiação característica, 

ocorrem (ROS, 2000). 

Os fótons saem do tubo por uma área da ampola denominada janela, que é um 

dos responsáveis pela filtração inerente no equipamento de raios X. Para serem 

utilizados na geração de imagens os fótons X gerados no anodo do tubo de raios X devem 

atravessar a parede do tubo, seu óleo isolante e refrigerante, e suas lâminas metálicas de 

filtrações inerentes que absorvem os raios X de menor energia (ROS, 2000). 

Quando ocorre a interação dos elétrons com o anodo uma pequena parte da 

energia cinética dos elétrons é convertida em raios X, mas a maior  parte é transformada 

em calor. A eficiência de um tubo de raios X é da ordem de 1% entre a produção de raios 

X e a geração de calor. Sendo assim, para aumentar a vida útil do tubo ele deve ser 

composto por materiais resistentes a altas temperaturas (BELTRAN, 2010). 

2.3.5. O Catodo 

O catodo é constituído por um filamento de tungstênio com diâmetro de 

aproximadamente 0,1mm, cujo fio metálico é arranjado em espiral. A temperatura de 

operação do catodo pode chegar a 2700 K, sendo assim, para que sua degradação seja 

reduzida, ele é mantido a baixas temperaturas até o momento da operação (ROS, 2000). 

O aumento da temperatura do catodo ocorre porque é com este fenômeno que a 

emissão de elétrons aumenta. A nuvem de elétrons que é 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 da temperatura do sistema (BRABO, 2009). 

A corrente no anodo é estabilizada a partir do momento que ele perde a 

capacidade de extrair mais elétrons do filamento. Este é o máximo que a corrente atinge 

e se a corrente no cátodo continuar a ser aumentada pode haver falha no equipamento. 

Essa estabilização da corrente pode ser vista na Figura 2-3 (DANCE, 2014). 
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Figura 2-3: Corrente no anodo,   , versus corrente no filamento do catodo   , para várias tensões no anodo 

    

 

Fonte: Dance, 2014. 

2.3.6. O Anodo 

O anodo é o eletrodo ou polo positivo do tubo de raios X. Ele recebe os elétrons 

que são emitidos pelo catodo e deve ser fabricado com um bom condutor térmico e 

elétrico. O material mais usado no anodo é o tungstênio em base de cobre por ser 

adequado na dissipação de calor, o que é importante já que ele está sujeito a altas 

temperaturas. Além disso, o seu número atômico é elevado, o que aumenta a eficiência 

na produção de fótons por Bremsstrahlung (BRABO, 2009). 

Existem modelos de equipamentos de raios X que possuem anodo giratório e 

outros que possuem anodo fixo. O anodo fixo pode ser encontrado em tubos onde a 

corrente utilizada não é alta, como aparelhos de raios X dentários. Já o anodo giratório 

permite maiores correntes catodo-anodo e melhor resfriamento do equipamento pois a 

área do foco onde o calor é dissipado é maior, sendo assim são mais eficientes em 

comparação com os que tem anodo fixo. O anodo giratório está na maioria dos tubos de 

raios X devido a sua capacidade de resistir a uma maior intensidade de corrente em um 

tempo mais curto, e com isso, produzir feixes mais intensos. Na Figura 2-4 e na Figura 

2-5, estão as representações das estruturas de equipamentos de raios X de anodo fixo e 

de anodo giratório, respectivamente (BELTRAN, 2010). 
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Figura 2-4: Estrutura de raios X com anodo fixo. 

 

Fonte: (X-rays). Acesso em: 6 Junho 2016 

 

Figura 2-5: Estrutura de raios X com anodo giratório. 

 

Fonte: (Physics os the X-Ray Tube). Acesso em: 7 Junho 2016. 

É importante caracterizar a área focal, que é formada pela incidência dos elétrons 

no anodo, e o foco aparente que é dado pela angulação do alvo em relação ao feixe de 

elétrons. A angulação no alvo cria o efeito anódico que faz com que a intensidade do 

feixe próximo ao anodo seja menor que do lado do catodo. Este efeito é mostrado na 

Figura 2-6 (BELTRAN, 2010). 
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Figura 2-6: Efeito anódico. 

 

Fonte: Beltran, 2010. 

O efeito anódico pode ser corrigido. Isto é feito por meio da rotação do tubo de 

raios X em um sentido para que o lado do catodo seja afastado e o lado do anodo seja 

aproximado do paciente exposto à radiação (LUCENA, 2010). 

2.3.7. Características do feixe de raios X 

Devido a característica divergente de propagação do feixe de raios X a sua 

intensidade diminui à medida que se distancia do foco. Para o processo de geração da 

imagem é importante que a direção de difusão dos fótons seja conhecida. Os raios 

atingem o plano de gravação em ângulos diversos, somente o raio que se encontra no 

centro do feixe o atinge perpendicularmente. Este raio é chamado de "raio central" e é a 

partir dele que as incidências do feixe são definidas (MOURÃO, 2009).  

 Com essas características do feixe, a imagem gerada em aparelhos de raios X é 

sempre maior que o objeto irradiado. Para que isso seja minimizado, o plano de 

gravação deve estar próximo do objeto e o foco do feixe de raios X o mais distante 

possível (ROS, 2000). 

2.3.8. Fatores que influenciam o espectro de raios X  

Alguns parâmetros determinam características importantes do espectro de raios 

X. Eles podem modificar sua amplitude, energia média, comprimento do intervalo 

energético do espectro, dentre outras características. Por isso é necessário levá-los em 

consideração e eles serão descritos a seguir (LUCENA, 2010). 
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2.3.8.1. Corrente elétrica (mA)  

A corrente elétrica controla o fluxo de elétrons indo do catodo para o anodo, 

sendo assim, quando a corrente aumenta, o fluxo também aumenta, aumentando 

consequentemente o número de interações entre elétrons e o alvo e resultando em um 

número maior de fótons de raios X saindo da janela do tubo. Isso é causado pelo 

aumento da intensidade dos fótons, que faz com que o espectro apresente uma 

amplitude maior (LUCENA, 2010). 

2.3.8.2. Distância entre o detector e a fonte de raios X  

O feixe de raios X diminui sua intensidade com o aumento da distância entre a 

fonte de raios X e o detector, isto ocorre pois a intensidade de um feixe de ondas 

eletromagnéticas decai proporcionalmente com o inverso do quadrado da distância. 

Portanto, com o aumento da distância há uma consequente diminuição da amplitude do 

espectro de raios X (LUCENA, 2010). 

2.3.8.3. Tensão aplicada ao tubo de raios X  

A energia cinética dos elétrons incidentes no anodo aumenta quando a tensão 

aplicada ao tubo de raios X aumenta. Em consequência os fótons de raios X gerados por 

Bremsstrahlung terão energias maiores se comparados com a aplicação de tensões 

menores. Portanto, o aumento da tensão causa um aumento da energia máxima atingida 

pelos fótons de raios X, o que faz com que haja um maior número de interações dos 

elétrons com o alvo e aumenta a quantidade de fótons de raios X emitidos.  O espectro 

terá suas energias máxima e média deslocadas para a direita e um aumento da sua 

amplitude (LUCENA, 2010). 
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Capítulo 3 

Radiografia Computadorizada 

3.1. Introdução 

Os conceitos utilizados na radiografia computadorizada são iguais aos da 

radiografia convencional, ou seja, aquela feita com filmes radiográficos. Neste tipo de 

imagem radiográfica utiliza-se uma placa de fósforo fotoestimulável, denominada de IP, 

Placa de Imagem (Image Plate). Esta placa é um detector bidimensional que acumula a 

radiação ionizante utilizando fósforo para que possa ser formada a imagem. A placa é 

exposta ao feixe de raios X e depois é inserida em uma leitora que converte a imagem 

latente gerada pela deposição dos fótons X em uma radiografia digital. A imagem latente 

é formada apenas no sistema detector e ainda não transferida para filme ou gerada 

digitalmente. Após gerada como um sinal digital é feita a transferência para o 

computador, formando a imagem digital que aparece na tela como variação de tons de 

cinza (JÚNIOR, 2009). 

Uma das vantagens da CR é que o IP é cerca de dez vezes mais sensível que o 

filme convencional. Além disso, ela permite o processamento e armazenagem das 

imagens digitalmente, eliminando o arquivamento físico das radiografias que deve ser 

de, no mínimo, 5 anos (JÚNIOR, 2009).  

3.2. A placa fotoestimulável de fósforo 

A placa fotoestimulável é uma estrutura em um suporte de poliéster, uma camada 

de fósforo, uma camada protetora e alguns outros tipos de materiais que estão contidos 

na camada sensível e que variam de acordo com o fabricante do sistema. Um esquema da 

estrutura de uma IP pode ser visto na Figura 3-1. A camada de fósforo, ou 

fotoestimulável, é comumente constituída de cristais de BaFBr:Eu2+ (latice cristalino de 

fósforo), com granulação de aproximadamente 5 µm. Esta camada tem em sua 
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composição um polímero orgânico para que possa unir os grãos e permitir uma 

formação uniforme do filme sensível (NOLLI, 2010). 

 

Figura 3-1: Composição das Camadas do IP. 

  

Fonte: OLIVEIRA, 2007. 

Estas placas são oferecidas no mercado com diferentes tamanhos devido aos 

diversos fabricantes, leitores e para qual tipo de radiografia ela é destinada. Além disso, 

os IPs têm diferentes resoluções, podendo ser escolhidos de acordo com a necessidade 

do usuário (OLIVEIRA, 2007). 

Uma grande vantagem do uso do IP é que qualquer fonte de exposição que possa 

ser utilizada com filmes radiográficos convencionais para raios X pode também ser 

usada com esta tecnologia. Outro aspecto que pode ser citada com benéfico é que as 

placas requerem menores precauções com relação a exposição a luz ambiente que os 

filmes convencionais (SOUZA, 2008). 

3.3. A leitora CR  

As leitoras de placas fotoestimuláveis são dispositivos eletromecânicos que são 

responsáveis pelas funções e técnicas necessárias para extrair a imagem latente e 

permitir a reconstrução da imagem digital de forma a exibi-la como uma radiografia 

digital.  As leitoras de placas CR são denominadas scanners por fazerem uma varredura 

da região sensível da IP. A informação armazenada na placa após a irradiação é liberada 

quando um feixe de laser da leitora, apropriado para o tipo de IP, ilumina a placa de 

fósforo.  Neste processo são emitidos fótons de luz, que são detectados e traduzidos em 
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uma imagem que é processada e exibida em um monitor. Um esquema deste processo é 

apresentado na Figura 3-2  (KREICH, 2005).   

 

Figura 3-2: Representação esquemática do processo e leitura da placa de CR. 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2007. 

O processo que transforma a imagem latente em digital é chamado de 

fotoestimulação por luminescência. Ele resulta na emissão de uma luz, na cor azul, com 

um pequeno comprimento de onda, em uma quantidade proporcional à deposição dos 

fótons X. A luminescência fotoestimulada, pixel por pixel, é coletada por um filtro. Esta 

luz é guiada por fibras ópticas e detectada por fotomultiplicadoras, que amplificam o 

sinal. O espectro emitido é controlado por uma impureza denominada ativador (VELO, 

2012). 

Na leitora de CR ocorre uma conversão do sinal analógico em um sinal digital e a 

estação de aquisição armazena a matriz em um buffer de imagem para as operações 

subsequentes, que podem ser a exibição, a análise, a medição e ainda o armazenamento 

desta imagem, dentre outras possibilidades. Logo após a leitura a imagem latente 

residual é apagada usando-se uma luz branca, policromática de alta intensidade, e a 

placa pode ser reutilizada para a geração de novas radiografias. Este processo de leitura 

e apagamento da imagem latente da placa está ilustrado pela Figura 3-3 (NOLLI, 2010).  
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Figura 3-3: Representação esquemática da leitura e limpeza da imagem latente da placa de CR. 

 

Fonte: JÚNIOR, 2009. 

3.4. A imagem digital  

A resolução da imagem digital é definida pelo tamanho e o número de pixels. Eles 

são o equivalente digital do cristal de prata de um filme convencional e significa um 

ponto na imagem digitalizada (KREICH, 2005). 

O processo de luminescência fotoestimulada gera imagens que são matrizes e que 

podem ser manipuladas para que apresentem imagens alternativas. Os sistemas de CR 

trazem junto aos seus equipamentos sofisticados computadores e programas para que o 

usuário final possa manipular a radiografia gerada segundo suas necessidades 

(OLIVEIRA, 2007). 

O armazenamento da imagem digital é feito através de bits, que são números 

binários e assumem os valores de 0 ou 1. Os bits e os bytes, que são conjuntos de bits, são 

usados para representar os pixels da imagem digital. As diversas configurações de bytes 

representam diferentes tonalidades de grau de cinza nos pixels (OLIVEIRA, 2007). 

O número de pixels contidos em uma imagem é igual ao produto do número de 

linhas pelo número de colunas. Por consequência das características binárias da imagem 

digital, este número é usualmente um múltiplo de 2. O número de linhas e de colunas 
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formam a dimensão e a forma da matriz, e estes números dependem da aplicação 

específica para a qual a imagem vai servir e também da capacidade do sistema que 

constrói a imagem (SOUZA, 2008). 

O número de bytes determina o tamanho numérico de uma imagem. O tamanho 

da imagem determina o espaço necessário no disco, ou no computador, para que a 

imagem seja armazenada (OLIVEIRA, 2007). 

3.5. Qualidade da imagem digital  

A qualidade da imagem digital está associada à resolução espacial da mesma. A 

resolução é a menor distância entre dois pontos da imagem que podem ser identificados 

distintos ou que podem ser visualizados como dois registros separados. Na imagem 

digital a resolução é definida como o número de pixels lineares existentes em uma 

medida padrão, como milímetro ou polegada, e é única para toda a imagem. Uma boa 

resolução requer pixels pequenos que são obtidos pela seleção de matrizes de grandes 

dimensões (SOUZA, 2008). 

A resolução de uma radiografia está ligada a uma série de fatores entre eles: 

limitações físicas impostas pela composição do material; espessura da placa de fósforo; 

o tamanho finito do diâmetro do foco do laser incidente na camada do fósforo; atraso 

temporal da luminescência e espalhamento da luminescência no fósforo. Estes fatores 

contribuem para a degradação do sinal e causam uma perda de definição na imagem 

(OLIVEIRA, 2007). 

O número de bits usados para representar cada pixel também afeta a qualidade da 

imagem, já que ele afeta o número de escalas de cinza ou níveis de brilho, nitidez, que 

podem ser amostrados. Se o número de bits por pixel aumenta, cresce também a escala 

de tons de cinza ou níveis de brilho da imagem (SOUZA, 2008). 

Outro fator que influencia a qualidade da imagem digital é o seu contraste, que é 

o grau de diferenciação em tons de cinza de duas estruturas adjacentes na imagem. O 

contraste depende da energia e da intensidade de fótons que emergem das diferentes 

estruturas, das características das estruturas do objeto inspecionado, como composição 

dos materiais, densidade e espessura, e das características do sistema de detecção da 

imagem (OLIVEIRA, 2007). 
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O contraste também é influenciado pela radiação espalhada que surge como um 

ruído inerente à geração de imagens com feixes de raios X. O aumento da radiação 

espalhada diminui exponencialmente o contraste e "mascara" detalhes na imagem 

(OLIVEIRA, 2007). 

A energia do feixe de radiação também afeta o contraste radiográfico porque ela 

controla a capacidade de penetração do feixe de radiação. Quanto maior a energia, 

menor será a diferença entre a intensidade de fótons provenientes de partes com 

diferentes densidades do objeto analisado e isto produz uma menor variação na 

atenuação (OLIVEIRA, 2007). 

3.6. Ruído 

O ruído se refere a detalhes não desejados que aparecem na imagem. Nas 

imagens radiográficas o ruído pode interferir na visualização de alguma alteração e 

também na interpretação da imagem. O ruído, neste caso, se divide em ruído anatômico 

e ruído radiográfico (VELO, 2012). 

O ruído anatômico se refere a variações anatômicas indesejadas na imagem. Sua 

caracterização depende da estrutura anatômica e não está relacionada diretamente com 

a performance do detector. Já o ruído radiográfico são variações indesejadas na imagem 

que acontecem quando variações sobrepostas às estruturas anatômicas são adicionadas 

durante a aquisição da imagem. Sendo assim, ele está diretamente relacionado à 

resolução da imagem porque afeta a possibilidade de distinção de detalhes na imagem 

(VELO, 2012). 
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Capítulo 4 

Resultados  

4.1. Introdução 

Este capítulo trata dos experimentos realizados e de seus resultados. Foram feitas 

diversas irradiações da placa com diferentes parâmetros para o tubo de raios X do 

equipamento utilizado nos experimentos. As diferentes imagens geradas foram 

analisadas em software específico para análise de imagens médicas, do tipo DICOM, 

Comunicação e Imagens Digitais em Medicina (Digital Imaging and Communications in 

Medicine), que incluem o processamento e tratamento de imagens radiográficas.  

4.2. Metodologia 

A primeira etapa a ser realizada para o início dos experimentos foi a escolha e o 

estudo dos equipamentos a serem usados. Todo o material utilizado está disponível no 

Laboratório de Radiologia do CEFET-MG. Para a produção e análise das imagens 

radiográficas foram escolhidos os seguintes equipamentos e softwares: 

 placa de fósforo modelo RP4S110 da Konica Minolta, que pode ser vista na 

Figura 4-1; 

 

 aparelho de raios X modelo CM 330 da VMI; 

 

 leitora CR modelo Regius 110 HQ da Konica Minolta, que pode ser vista na 

Figura 4-2; 

 

 Computador; 

 

 Software Image J; 
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Figura 4-1: Placa de Fósforo modelo RP4S110 da Konica Minolta. 

 

 

Figura 4-2: Leitora CR modelo Regius 110 HQ da Konica Minolta. 

 

 

A placa de fósforo possui uma área útil de 351,75 x 428,05 mm2 possibilitando a 

geração de imagens digitais com uma resolução de 4020 x 4892 pixels. A resolução 

corresponde a um pixel de 0,0875 mm. A intensidade da escala de cinzas registrada pela 
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placa tem uma faixa de variação de 4.096 valores, sendo o valor  zero correspondente à 

cor branca e o valor  4.095 à cor preta.  

Para a realização das irradiações, a placa de fósforo foi posicionada sobre uma 

peça de isopor de 25 cm de altura, com o objetivo de diminuir a contribuição da radiação 

espalhada gerada por estruturas posteriores à placa. Foi utilizada uma distância de 1,0 

m entre o foco do feixe de raios X e a placa CR, com o raio central direcionado para o 

centro da placa.  

Foram realizadas exposições sucessivas da placa para as tensões de alimentação 

do tubo de raios X de: 60 kV, 80 kV, 100 kV e 120 kV, com a carga variando através da 

variação da corrente ou do tempo de exposição. Para cada valor de tensão foram 

realizadas sucessivas exposições com diferentes valores de corrente e tempo de 

exposição, de modo a se obter imagens com diferentes níveis de carga e desta forma 

encontrar-se a imagem ideal para análise.   

Após cada exposição a placa foi escaneada pela leitora três vezes. A primeira vez 

para  a obtenção da imagem digital e outras duas para garantir a eliminação de qualquer 

registro residual. A eliminação de registros residuais evita a geração de ruídos e 

artefatos em exposições subsequentes. As imagens foram obtidas em modo bruto (.raw), 

sem qualquer filtragem por software do equipamento de leitura, visando a não sofrer 

qualquer  otimização devido a filtros de linearização de resposta. 

As imagens obtidas foram observadas e tratadas com o software Image J que 

permitiu a seleção de uma imagem para cada valor de tensão. A imagem selecionada 

tinha parte do seu registro ocorrendo no ponto de saturação de exposição. Das imagens 

não processadas (.raw) obtidas foram selecionadas aquelas nas quais o valor de 

intensidade registrado se aproximou da saturação (4.095) em alguns dos pixels mas sem 

que houvesse a saturação completa da placa, de modo a não prejudicar os resultados 

pela perda de sensibilidade.  

Cada imagem selecionada foi trabalhada no Image J para que fossem obtidos 

gráficos que representassem a resposta da placa para o valor de tensão do tubo de 

alimentação correspondente. Foram construídos um gráfico em 3D e um em 2D para 

cada uma delas. Além disso, foi construído um gráfico que mostra a variação no tom de 

cinza em toda a extensão da placa para cada imagem. 
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4.3. Experimento com 60 kV 

O experimento foi feito de acordo com o descrito na metodologia. A imagem que 

foi selecionada foi obtida com a corrente de 100 mA e tempo de exposição de 0,8 s, ou 

seja a carga foi de 80 mAs. Esta foi a imagem escolhida por atender ao requisito de se 

aproximar da saturação em alguns dos pixels. No software Image J a resposta da placa 

foi manipulada, o que levou a obtenção dos gráficos que podem ser vistos na Figura 4-3 

e na Figura 4-4, sendo que o primeiro é em 2D e o segundo em 3D, foi obtido, também, 

um gráfico que representa a variação na escala de cinza da imagem produzida, que pode 

ser visto na Figura 4-5. É a partir destas figuras que as características do feixe de raios X 

na placa podem ser analisadas.  

 

Figura 4-3: Resposta da placa de fósforo tratada no Image J (60 kV). 
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Figura 4-4: Resposta 3D da placa obtida no Image J (60 kV). 

 

 

Figura 4-5: Variação da escala de cinza (60 kV). 

 

Com a análise das imagens pode-se observar que houve uma variação da 

intensidade de fótons X registrada na placa. Em consequência disso, há uma variação na 
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escala de cinza que atinge o valor máximo de 4000 e mínimo de 3750. Isto representa 

uma variação de 6,25 % na intensidade do feixe de raios X. Também é possível observar 

que as maiores intensidades são registradas no centro da placa e que de um dos lados da 

placa esta intensidade foi ainda maior. Na Figura 4-5 é possível perceber uma oscilação 

no registro do tom de cinza. 

4.4. Experimento com 80 kV 

Repetiu-se o experimento para a tensão de alimentação do tubo de raios X de 80 

kV de maneira similar a descrita na metodologia. Novamente a imagem selecionada foi 

aquela que atendeu ao requisito de se aproximar da saturação em alguns dos pixels. Ela 

foi obtida fazendo uso da corrente de 50 mA e do tempo de 0,6 s, o que resulta em uma 

carga de 30 mAs. Os gráficos para análise das características para este caso podem ser 

vistos na Figura 4-6, na Figura 4-7 e na Figura 4-8, um em 2D, outro em 3D e o último 

que representa a variação na escala de cinza. 

 

Figura 4-6: Resposta da placa de fósforo tratada no Image J (80 kV). 
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Figura 4-7: Resposta 3D da placa obtida no Image J (80 kV). 

 

 

Figura 4-8: Variação da escala de cinza (80 kV). 

 

 

De maneira semelhante ao experimento anterior, percebe-se com a análise das 

imagens construídas para este caso, uma variação no registro da intensidade de fótons X 
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da placa. Pode-se observar que a escala de cinza varia entre 3750 e 4030. Isto 

representa uma variação de 6,948% na intensidade do feixe de raios X que a placa 

registrou. Novamente o centro da placa é o local do registro das maiores intensidades, 

que se intensificam ainda mais em um dos lados da placa. A oscilação percebida no 

experimento anterior se intensifica, como pode ser visto na Figura 4-8. 

4.5. Experimento com 100 kV 

Mais uma vez repetiu-se o experimento como descrito na metodologia, mas agora 

para a tensão do tubo de alimentação de 100 kV. Neste caso, a imagem que mais se 

aproxima do requisito de estar mais próxima da saturação em alguns pixels foi a 

construída a partir da irradiação feita com corrente de 50 mA e tempo de exposição de 

0,3 s, o que resulta em uma carga de 15 mAs. A Figura 4-9, a Figura 4-10 e a Figura 4-11 

mostram os gráficos 2D, 3D e da variação na escala de cinza da imagem, 

respectivamente, que foram construídos a partir do software Image J. 

 

Figura 4-9: Resposta da placa de fósforo tratada no Image J (100 kV). 
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Figura 4-10: Resposta 3D da placa obtida no Image J (100 kV). 

 

 

Figura 4-11: Variação da escala de cinza (100 kV). 
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Para o experimento feito com a tensão de 100 kV também é perceptível a 

variação na intensidade de fótons X registrada na placa. A partir da análise das imagens, 

pode-se concluir que houve uma variação na resposta em uma faixa de 3.900 e 4.030 nos 

valores dos pixels contidos na imagem. Isto representa uma variação de 3,226% na 

intensidade do feixe de raios X registrado pela placa. Na Figura 4-11 foi observado que 

ocorre uma oscilação bastante considerável e que é maior que aquela registrada nos 

experimentos anteriores, com tensões menores. 

4.6. Experimento com 120 kV 

O último experimento foi feito com a tensão de 120 kV. A imagem selecionada 

para estudo foi a que foi construída com a irradiação feita com corrente de 50 mA e 

tempo de exposição de 0,2 s. Sendo assim, a carga usada foi de 10 mAs, pois, dentre as 

que foram testadas, esta é a condição que faz com que alguns dos pixels estejam 

próximos da saturação. Os gráficos em 2D, em 3D e da variação na escala de cinza, 

construídos a partir da manipulação da imagem bruta podem ser vistos na Figura 4-12, 

na Figura 4-13 e na Figura 4-14, respectivamente. 

 

Figura 4-12: Resposta da placa de fósforo tratada no Image J (120 kV). 
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Figura 4-13: Resposta 3D da placa obtida no Image J (120 kV). 

 

 

Figura 4-14: Variação da escala de cinza (120 kV). 

 

Assim como em todos os outros experimentos, neste nível de tensão percebe-se a 

variação na intensidade do registro na placa, o que resulta na variação no tom de cinza 
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que tem como valor máximo da escala registrado de 4065 e o valor mínimo de 3715. 

Sendo assim, neste caso, a variação de intensidade do feixe de raios X é de 8,610%. 

Também para este experimento é perceptível que a intensidade do feixe é maior na área 

central da placa e que de um dos lados ela tem valores ainda mais altos. No entanto, ao 

contrário do que ocorreu nos outros experimentos, onde a oscilação na escala de cinza 

cresceu com o aumento da tensão, neste caso ela é menor que nos outros, ainda que seja 

possível observá-la na Figura 4-14. 

4.7. Análise dos resultados 

A análise dos gráficos construídos para cada tensão e dos valores encontrados de 

variação da intensidade levam a algumas observações. A primeira delas é que o feixe de 

raios X se comporta de maneira equivalente em todos os níveis de tensão. Além disso, a 

variação da intensidade ocorre de maneira contínua onde a maior alteração ocorre no 

sentido perpendicular ao eixo do tubo de raios X, ou seja, o lado da placa que mede 

351,75 mm.  

Houve uma variação na densidade de fótons do feixe primário de raios X entre as 

regiões da placa de fósforo detectora e essa variação de fótons é que promoveu a 

variação nos valores de intensidade registrados. Essa variação indica a não 

homogeneidade do feixe primário do aparelho de raios X e tem como implicação direta a 

diminuição do contraste da parcela da imagem que é gerada nas regiões onde ocorre 

uma menor concentração de fluxo de fótons X. 

Nos gráficos é possível perceber, que independente do valor de tensão, o local 

com a maior intensidade de fótons X é no meio da placa, pois é pra onde o raio central do 

feixe é direcionado.  Além disso, percebe-se que a intensidade é ainda maior em um lado 

específico da placa, que é o mesmo para todos os níveis de tensão, isto ocorre porque a 

angulação no alvo cria o efeito anódico que faz com que a intensidade do feixe próximo 

ao anodo seja menor que do lado do catodo, sendo assim, pode-se concluir que o lado 

com maior intensidade é aquele que, na irradiação, ficou mais próximo do catodo. 

Na Figura 4-5, na Figura 4-8 e na Figura 4-11 notou-se uma oscilação que 

acontece ao longo da placa e cresce com o aumento da tensão. Esta oscilação é bem mais 

perceptível na Figura 4-11 que se refere à tensão de 100 kV. No entanto, na maior tensão 
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usada nos experimentos, que foi a de 120 kV, na qual a figura que representa a escala de 

cinza é a Figura 4-14, esta oscilação é menor. Isto se justifica pelo fato de que, neste 

experimento, boa parte da placa está saturada, como é possível ver pela Figura 4-12. Isto 

ocorreu porque, mesmo sendo usado o menor valor de carga possível durante o 

experimento a placa já estava bastante saturada, e, sendo assim, o menor valor de carga 

alcançado foi o escolhido para análise, pois para cargas maiores, a placa já se encontrava 

totalmente saturada. Isto ocorre porque, com a tensão maior, o registro é mais intenso 

pois deposita mais energia. É importante ressaltar que, em exposições reais, o sinal que 

chega a placa é menos intenso devido a interação dos raios X com a matéria, o que faz 

com que se possa trabalhar com tempos maiores de exposição sem que haja a saturação 

da placa, e nesta situação a oscilação seria mais visível com o uso da tensão de 120 kV. 
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Capítulo 5 

Conclusões 

O uso dos raios X com fins médicos tem aumentado e se diversificado com o 

passar dos anos. Em consequência, a dose de radiação ionizante a que a população está 

exposta é cada vez maior. Isto justifica os constantes estudos em radiografia 

computadorizada que, como discutido ao longo do trabalho, traz a possibilidade de 

diminuição da dose depositada em paciente com a manutenção da qualidade diagnóstica 

de imagem. 

O estudo do feixe de raios X em combinação com a placa de CR traz a 

possibilidade de redução ainda maior da dose a qual o paciente é exposto. Isto se dá pela 

possibilidade de identificar as características de ambos e propor condições ideais de 

funcionamento que otimizam seus resultados.  

Com os experimentos foi possível identificar a região de operação da placa de CR 

usada. Com isso pode-se evitar a sua utilização na região de saturação, onde sua resposta 

fica comprometida, pois este fenômeno traz dose desnecessária ao paciente e a 

possibilidade de distorções na imagem, diminuindo a sua qualidade diagnóstica.  

Com a análise dos gráficos construídos foi possível observar uma variação nos 

valores de intensidade registrados, isto é causado por uma variação na densidade de 

fótons do feixe primário de raios X entre as regiões da placa detectora. Os experimentos 

realizados mostram que o feixe primário de raios X gerado pelo tubo de raios X utilizado 

no equipamento em estudo não é homogêneo, justamente por consequência desta 

variação. Esta característica do feixe faz com que haja uma diminuição do contraste da 

imagem nas regiões onde o feixe é menos intenso, onde ocorre uma menor concentração 

do fluxo de fótons X. 

É importante salientar que à medida que o tubo de raios X é utilizado ele vai se 

desgastando e piorando a qualidade do feixe de raios X que é gerado. Assim sendo, o uso 

da imagem gerada devido à exposição direta da placa CR permite avaliar a qualidade do 

feixe que se altera principalmente para tensões maiores. No entanto, esta alteração, que 
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é vista por oscilações no sinal obtido na placa, não compromete significativamente a 

qualidade da imagem gerada e ainda não é considerada um empecilho para a utilização 

deste aparelho. Com o passar dos anos e o contínuo uso deste equipamento é possível 

que isto se agrave e se torne um fator determinante para a falta de qualidade das 

imagens, o que impossibilitaria seu uso para fins diagnósticos.  

O efeito anódico é visivelmente perceptível nas figuras presentes no capítulo de 

resultados, onde é possível perceber que os maiores valores de intensidade são 

registrados no lado da placa que está mais próximo do catodo. Este efeito é percebido 

em todos os níveis de tensão. Além dele, é perceptível também que o local de maior 

concentração dos fótons é o meio da placa, como esperado, já que o feixe central é 

direcionado ao centro da placa. 

Com todos os dados apresentados neste trabalho pode-se concluir que o 

equipamento de raios X presente no laboratório de radiologia do CEFET-MG, em 

conjunto com a placa CR usada, produzem imagens que podem ser usadas para fins 

diagnósticos, mesmo apresentando variações significativas no sinal de entrada.  

O feixe de raios X se comporta do mesmo modo para os vários níveis de tensão, o 

que leva ao fato de que ele funciona corretamente e pode ainda, sem maiores problemas, 

produzir imagens com a qualidade diagnóstica requerida para exames médicos. Além 

disso, percebe-se que é necessário observar a faixa de saturação da placa, para que não 

sejam usadas técnicas que prejudiquem a qualidade da imagem gerada. 
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