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Resumo 

Os objetos simuladores são importantes para estudos em equipamentos de 

radiodiagnóstico a fim de investigar a exposição do indivíduo à radiação ionizante e seus 

efeitos para a saúde humana. Sua construção exige materiais que apresentem 

equivalência quanto à quantidade de dose de radiação absorvida pelos tecidos 

biológicos e podem ser usados ainda para estudo da qualidade da imagem pelos 

equipamentos de aquisição de imagem diagnóstica. A escala Hounsfield é utilizada para 

medição do coeficiente de atenuação de um feixe de raios X ao atravessar o corpo 

humano. O valor da unidade Hounsfield varia de acordo com a quantidade de fótons de 

raios X absorvida por cada tecido humano. Desta forma, este trabalho tem como objetivo 

analisar materiais que apresentem características semelhantes aos tecidos humanos a 

fim de construir objetos simuladores para estudos de deposição de energia e qualidade 

da imagem em exames de radiodiagnóstico. Para isto, serão realizadas varreduras de 

tomografia computadorizada utilizando diferentes feixes de raios X, (tensões de 80, 100, 

120, 140 kV) em materiais selecionados. Com os resultados obtidos, foram realizados 

estudos, na escala Hounsfield, para definir quais são os materiais mais adequados para 

representar órgãos e tecidos do corpo humano. 

 

 

 

Palavras-chave: Objetos simuladores, escala Hounsfield, imagem diagnóstica. 
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Abstract 

 

Simulator objects are important for studies in radiodiagnostic equipment in order to 

investigate the individual's exposure to ionizing radiation and its effects on human 

health. Its construction requires materials that are equivalent to the amount of radiation 

dose absorbed by biological tissues and can still be used to study image quality by 

diagnostic imaging equipment. The Hounsfield scale is used to measure the attenuation 

coefficient of an X-ray beam as it traverses the human body. The value of the Hounsfield 

unit varies according to the amount of X-ray photons absorbed by each human tissue. In 

this way, this work aims to analyze materials that present characteristics similar to 

human tissues in order to construct simulating objects for studies of energy deposition 

and image quality in radiodiagnostic exams. For this, computed tomography scans using 

different X-ray beams (voltages of 80, 100, 120, 140 kV) will be performed on selected 

materials. With the results obtained, studies were carried out, on the Hounsfield scale, to 

define which are the most suitable materials to represent organs and tissues of the 

human body. 

 

 

 

Keywords: phantoms, Hounsfield scale, diagnostic image. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Considerando o aumento significativo do número de exames de tomografia 

computadorizada (TC) realizados por ano, e que este é responsável pelo aumento da 

radiação ionizante recebida por indivíduo, há uma elevada preocupação por parte dos 

pesquisadores sobre os riscos que doses adicionais de radiação possam causar no ser 

humano. Este fato interfere diretamente nos estudos na área médica porque a realização 

de exames em aparelhos de diagnóstico por imagem acarretaria maior dose de radiação 

para os indivíduos.  Assim, o uso de objetos simuladores com características muito 

semelhantes aos do corpo humano possibilita o estudo de rotinas de trabalho visando à 

minimização de dose em pacientes durante os processos de aquisição de imagens 

médicas.  

1.1. Relevância do tema para investigação 

O estudo de materiais para construção de objetos simuladores é importante 

porque possibilita estudos de distribuição da deposição de energia e de avaliação de 

índices de ruído na imagem diagnóstica que utilizam radiações eletromagnéticas 

ionizantes. Considerando que as radiações ionizantes podem ocasionar danos aos 

tecidos e órgãos humanos e a probabilidade de ocorrência de agravos eleva com o 

aumento da energia depositada, estes objetos são construídos de modo a evitar testes 

em tecidos humanos, bem como avaliar uma possível redução de dose sem acarretar 

degradação da imagem e comprometimento da avaliação diagnóstica. Assim, esses 

objetos simuladores devem ser constituídos de materiais semelhantes aos tecidos 

humanos para que os resultados dos estudos sejam eficazes e possam garantir a 

qualidade da imagem com a alteração dos parâmetros de aquisição visando a redução de 

dose em paciente. Sendo assim, a seleção e teste desses materiais são feitos de modo que 

as características analisadas dos materiais sejam compatíveis ou semelhantes aos 
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tecidos humanos de modo a construir um objeto simulador a fim de realizar testes nos 

aparelhos de TC buscando a minimização da radiação depositada, mas mantendo ou 

melhorando a resolução da imagem, visto que é de suma importância para o diagnóstico. 

1.2. Objetivos do trabalho 

Objetivo Geral 

Com o intuito de construir objetos simuladores com características próximas ao 

corpo humano para testes em exames de tomografia, são analisados materiais que 

apresentam absorção do feixe de raios X semelhante aos tecidos humanos, bem como a 

disponibilidade de cada um dos materiais no mercado. Após a aquisição de imagem em 

aparelho de TC de cada um desses materiais, realiza-se o estudo da variação de registro 

desses materiais na escala Hounsfield (HU) para diferentes níveis de tensão aplicados, 

ou seja, diferentes feixes de raios X. Objetiva-se, ainda, realizar a análise dos índices de 

ruído das imagens geradas em cada protocolo com o intuito de cerificar que 

determinado material se assemelha aos tecidos humanos e se as imagens para cada nível 

de tensão não sofreu distorções significativas. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar materiais comerciais para a construção do objeto simulador. 

 Fazer varreduras em TC utilizando diferentes níveis de tensão com o intuito de 

registrar a variação na escala Hounsfield dos materiais utilizados. 

 Avaliar os valores medidos e calculados, bem como os valores disponíveis para as 

imagens em HU por meio do software JaveX. 

 Correlacionar os materiais estudados com os tecidos que podem representar no 

objeto simulador. 

1.3. Metodologia do trabalho 

O desenvolvimento deste trabalho exige uma pesquisa bibliográfica dos diversos 

assuntos relacionados à construção de um objeto simulador, com o foco destinado ao 
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embasamento teórico necessário para compreender os parâmetros indispensáveis que 

devem ser analisados.  Em seguida, são realizadas medições dos diferentes tipos de 

materiais encontrados no mercado, com os valores determinados de níveis de tensão. 

Esses valores serão utilizados para avaliar a variação de registro dos materiais numa 

escala próprio, a escala Hounsfield. Assim, esses valores servirão para comparar com os 

valores ideais, que são dos tecidos humanos expostos à radiação com os materiais 

comercializados. Por último, é construído um objeto simulador com os materiais 

selecionados, que se assemelham aos tecidos de uma dada região do corpo humano, para 

fins de estudo tanto de testes nos aparelhos de TC, como a qualidade da imagem gerada 

e níveis de radiação depositada. 

1.4. Organização do Trabalho 

O presente capítulo aborda os temas deste trabalho, mencionando os objetivos 

gerais propostos e os específicos, bem como a relevância do tema, a metodologia 

sintetizando os assuntos que serão abordados nos diferentes capítulos.    

O capítulo dois apresenta alguns dos estudos mais recentes tanto sobre os 

principais assuntos relacionados à construção de um objeto simulador, tais como o 

aparelho de TC, a radiação depositada nos tecidos humanos, a importância do uso desses 

objetos em pesquisas na área médica, as escalas de cinza, a escala Hounsfield e seus 

parâmetros de aquisição.    

O capítulo três é dedicado à ao estudo um pouco aprofundado do aparelho de TC, 

os feixes de raios X, os parâmetros de controle, a qualidade da imagem e a escala de 

radiodensidade, conhecida como escala Hounsfield. 

No capítulo quatro são descritos os principais materiais utilizados ao longo deste 

trabalho, bem como os métodos como foram efetuadas as medições de dose, bem como a 

estratégia adotada para avaliar os materiais que serão utilizados. Além disso, serão  

analisados os valores medidos e calculados no capítulo anterior, bem como o 

procedimento utilizado para a construção do objeto simulador e os testes neste aplicado. 

Ainda, mostra e discute os principais resultados obtidos com a variação de níveis de 

tensão para os diferentes materiais, comparando-os com os principais tipos de tecidos 

humanos avaliados. 
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Por fim, o capítulo cinco relata as conclusões aferidas durante a realização deste 

trabalho, bem como propostas para trabalhos futuros.    
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Capítulo 2 

A Tomografia Computadorizada e os objetos 
simuladores 

Este presente capítulo apresenta alguns dos estudos mais atualizados na área de 

engenharia biomédica com estudo de TC, bem como a construção de objetos 

simuladores. Neste sentido, é apresentado de maneira sucinta alguns dos principais 

artigos publicados relacionando o uso dos aparelhos de aquisição de imagem e as taxas 

significativas de radiação depositada nos tecidos humanos. Deste modo, os presentes 

trabalhos abordam o uso de objetos simuladores para estudos na área, seguindo 

requisitos de medição do coeficiente de atenuação e morfologia para avaliação. 

2.1. Pesquisas relacionadas aos aparelhos de TC 

Os equipamentos de TC tiveram uma grande evolução tecnológica na década de 

1980 e 1990, desde o seu surgimento comercial na década de 1970. Houve um aumento 

da velocidade de aquisição de dados que resultou em uma redução considerável do 

tempo para se realizar os exames. Os exames de TC promovem a maior deposição de 

dose em indivíduos submetidos a este exame, quando considerados todos os exames de 

diagnóstico por imagens e por esse motivo, aumenta a preocupação da comunidade 

médica e empresas de equipamentos médicos. Vale ainda ressaltar o crescente aumento 

do uso dos métodos diagnósticos por imagem com radiação ionizante, especialmente em 

TC (DALMAZO, 2010). 

Um estudo realizado na população norte americana revela que mais de 60 

milhões de exames de TC são feitos no país por ano. Neste sentido, há preocupação 

devido à exposição causada pela radiação como a relação entre a dose depositada em 

órgãos sensíveis devido às varreduras por TC e a elas relacionadas, como o câncer. 

Pacientes submetidos a exames de tomografia recebem, geralmente, doses de radiação 

na ordem de dezenas de mGy. Esta faixa de dose é inferior às doses limite para a indução 
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de efeitos determinísticos. Com base em registros desde as décadas de 40 e 50, nos quais 

há relatos de associação entre alguns tipos de tumores malignos e pessoas submetidas à 

exposição à radiação, pode-se relacionar o aumento da incidência de alguns tipos de 

câncer em indivíduos submetidos a doses de radiação por um longo tempo, como de 

leucemia em radiologistas (SEMELKA, 2007).  

2.2. Métodos para medição de dose e qualidade da imagem  

A diminuição da dose de radiação em um exame de TC, por exemplo, tem relação 

direta com a qualidade da imagem. A qualidade da imagem diagnóstica, com a redução 

de dose, pode ser aceitável para avaliar algumas estruturas anatômicas normais, mas 

pode interferir em diagnósticos mais precisos, como um enfisema pulmonar, por 

exemplo. Neste caso, a redução da dose aumenta o ruído da imagem, o que gera 

alterações significativas para o resultado final. Este efeito pode ser reduzido com o uso 

de filtros a fim de reduzir o ruído. Deste modo, algoritmos de alta resolução foram 

desenvolvidos a fim de tornar mais fácil identificar as margens e as bordas de estruturas 

no corpo, alterando as HU (unidades Hounsfield) originais das zonas de interface e 

atribuindo valores semelhantes aos das estruturas adjacentes. Porém, a identificação de 

uma única estrutura mesclada entre vários tons de cinza é feita com os limites de 

separação entre os tons de cinza para defini-los. Esta manipulação ocorre por meio de 

dados que os filtros de alta resolução são capazes de manipular (HOCHHEGGER, 2010). 

Os filtros de imagem são algoritmos específicos para ressaltar determinadas 

estruturas da imagem de TC e assim aperfeiçoar o diagnóstico. Ou seja, esses filtros são 

utilizados para fins de melhoria das imagens geradas pelo aparelho de TC. Assim, esses 

algoritmos permitem melhorar a imagem de acordo com as características do tecido 

analisado, otimizando o tempo de reconstrução, diminuindo o tamanho dos arquivos de 

armazenagem da imagem e melhorando o tempo de transmissão para as estações de 

trabalho (MOURÃO, 2015). 

O coeficiente de atenuação é uma medida aleatória desenvolvida por Hounsfield 

com a intenção de quantificar a atenuação de um feixe de raios X no instante posterior 

ao atravessar o corpo humano. O valor de HU para cada tecido varia de acordo com a 

quantidade de fótons de raios X foi absorvida. A água apresenta o valor de 0 HU que é a 



 
 

20 
 

referência nesta escala de medida. Tecidos mais densos absorvem maior quantidade de 

fótons do feixe de raios X, como os ossos, enquanto tecidos como o ar nos pulmões 

absorve menos. A escala Hounsfield inicia-se no ar, que é o material que menos absorve 

o feixe de raios X. O ar tem o valor de -1.000 HU e tecidos que absorvem mais radiação 

que a água possuem valores positivos nessa escala, podendo o osso cortical chegar a 

ultrapassar os +1000 HU. Esses valores independem da variação de tensão aplicada no 

tubo. Com isso, a escala Hounsfield apresenta uma vantagem para estudos na área 

médica porque não apresenta variação com qualquer parâmetro eletroeletrônico, 

mecânico ou de processamento computacional. Dependendo da radiação efetiva gerada 

pelo tomógrafo, a relação de atenuação para tipos diferentes de tecido em relação ao 

padrão da água pode apresentar alterações. Os valores de densidade presentes na 

literatura são consideradas apenas indicações ou referência (Pereira, 2012). 

 

Figura 2.1: Representação da escala Hounsfield para diversos tecidos humanos. 

 

Fonte: GUERRERO, 2010. (adapt.) 

A dose absorvida é uma representação da quantidade de energia abstraída por 

unidade de massa presente em um ponto de um objeto. A unidade da dose absorvida e a 

Gray, onde 1 Gy corresponde a 1 J.kg-1. Essa dose pode ser estimada por meio de 

programas computacionais ou medida utilizando objetos simuladores antropomórficos 

que represente um paciente. A dose equivalente para um determinado órgão ou tecido 

pode ser expresso em sievert (Sv), no qual e calculado pela dose absorvida 

multiplicando por um fator de radiação ponderado. No caso de raios X, esse fator e igual 

a 1. Deste modo, a dose equivalente é igual a dose absorvida (METTER, 2008). 
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2.3. A importância da construção de objetos simuladores  

O uso de objetos simuladores para testes com a finalidade de obter equipamentos 

de TC estáveis, que representem um mesmo padrão de imagem, é imprescindível. Isto 

porque as variações de geometria, morfologia e da anatomia humana tornaria a análise 

bastante complicada, além de expor o indivíduo à radiação ionizante, podendo causar 

danos às células, e ocasionar morte dos tecidos. A possibilidade viável, então, é o uso de 

objetos simuladores. Estes são objetos utilizados para simulação a fim de avaliar a 

atuação das radiações ionizantes nos tecidos biológicos e estudar a qualidade da imagem 

gerada por tais equipamentos. Podem ser constituídos por um tecido único equivalente 

à média dos tecidos dos pacientes, objetos simuladores homogêneos, ou por conjunto de 

tecidos equivalentes que exibem com mais precisão as características de distribuição da 

energia depositada, objetos simuladores heterogêneos. Podem variar sua forma, 

podendo ser apresentado como simples, no formato de cubos ou caixas ou 

antropomórficos, com formato e composição semelhantes ao corpo humano 

(CERQUEIRA, 2011). 

 

Figura 1.2: Posicionamento do objeto simulador na máquina de TC. 

 

Fonte: ALEME (2014). 

 

Os objetos simuladores ainda podem ser utilizados a fim de estudar erros e 

segmentação em TC para analisar variações de dose em algumas regiões do corpo 

humano. O cálculo de dose é realizado na escala Hounsfield (HU). O objetivo principal 
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desta análise é averiguar os erros no procedimento de TC e quantifica-las. Os erros 

podem estar correlacionados com o cálculo da dose, tendo em vista diferenças de colisão 

em massa, espalhamento de massa e coeficientes de absorção de energia de massa entre 

os ossos e tecidos moles (Verhaegen, 2005). 

O uso de objeto simulador é de grande importância devido à necessidade de 

estudar relações de qualidade da imagem, bem como calibração de equipamentos. Esses 

objetos simuladores também podem ser empregados para verificação de contraste e 

resolução ou funcionar como dosímetros quando portam materiais com detectores 

termoluminescentes. Alguns desses são eficientes para o a aferição de procedimentos de 

controle de qualidade em tomógrafos. Um dos principais fatores que dificulta pesquisas 

nessas áreas é o elevado preso, uma vez que a maioria dos objetos simuladores 

existentes no Brasil é importada (FERREIRA, 2011). 

Utilizando alguns materiais comerciais, é possível buscar por meio de simulações 

e cálculo do coeficiente de atenuação materiais que melhor se assemelham as estruturas 

e tecidos do corpo no humano. Calculando os coeficientes de absorção energética de 

alguns materiais, como massa de modelar, nylon, acrílico, articulação laranja e parafina 

em níveis de tensão de 10 a 150keV e comparando com os coeficientes de absorção 

energética para o tecido cerebral, pode-se concluir que entre os materiais disponíveis, o 

que melhor se assemelha ao tecido humano é a massa de modelar, visto que esse 

material apresenta menor diferença percentual média (cerca de 5%). Este fato indica 

que a dosimetria realizada em objetos simuladores construídos com base de massa de 

modelar introduzirá menor erro do que a dosimetria realizada pelos demais materiais 

selecionados (FERREIRA, 2009). 

2.4. Efeitos nocivos da radiação 

O aumento de incidência de câncer pode também estar relacionado ao uso dos 

exames radiológicos. Como exemplo, pode ser citado o caso de aumento na incidência de 

mulheres com idade inferior a 40 anos com câncer de mama. Nestes casos, pode ser 

avaliado o caso de mulheres jovens que realizaram a angiografia pulmonar por meio do 

aparelho de TC, relatando que a dose calculada entregue à mulher com média de peso de 

60Kg foi de aproximadamente 20mGy, excedendo ao nível desejável de 3mGy. Utilizando 
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um objeto simulador, é possível verificar que uma mulher com idade inferior a 20 anos 

teria risco relativo de 1,68% de desenvolver câncer de mama antes de alcançar a idade 

de 35 anos. Em um novo estudo com outro objeto simulador, houve redução na faixa de 

45 a 55% de dose depositada na mama ao utilizar um menor valor de tensão, de 120 kV 

e não 140 kV no tubo e modulação automática de corrente (HUPPMANN,2009). 

Para diversos experimentos, aplicando tensões diferentes de modulação pode-se 

obter variações da dose de radiação. Em uma das análises, submetendo pacientes em 

protocolos de 90 e 120 kV, é observado que no primeiro protocolo, em relação ao 

segundo, houve uma redução da dose de radiação no centro do espectro de cerca de 

56,8%, de 14,6 para 6,3 mGy, e na periferia da área analisada a redução foi de 46,2%, de 

25,3 para 13,6 mGy (NAKAYAMA, 2005). 

Os parâmetros de controle do feixe que é gerado pelo aparelho de TC, tais como 

mA e kV, são definidos previamente nos protocolos pelo fabricante. Desse modo, os 

parâmetros de varredura em adultos não se diferem quanto a massa e volume corporal. 

Considerando, ainda, que nas varreduras de tórax realizadas geralmente objetivam 

determinar e analisar variações estruturais e anatômicas pequenas em tecidos moles, 

que apresentam boa variação na absorção de feixes de raios X menos penetrantes, tem-

se que quanto menor o valor do kV melhor é a imagem gerada pelo aparelho. Assim, 

realizando medições para níveis de tensão de 80, 100, 120 e 140 kV e mA automático 

(100 a 400mA), comparando com o protocolo padrão, 120 kV e 200mA, é possível 

verificar variações na dose depositada em regiões como pulmão direito e esquerdo, 

mama direita e esquerda e tireoide. Pode-se averiguar, contudo, que na região dos 

pulmões e tireoide, o protocolo padrão apresenta maior dose absorvida em relação aos 

demais níveis de tensão, enquanto que a menor dose foi no protocolo de 80 kV 

(MENDONÇA, 2013). 

O nível de tensão mais elevado aumenta o fluxo e a média de energia do espectro 

produzido pelo tubo de raios X e, assim, aumenta de maneira exponencial, a dose de 

radiação. O potencial elétrico utilizado para diagnóstico padrão de TC para um adulto 

geralmente é entre 120 e 140 kV, isto devido à necessidade do feixe de penetrar 

adequadamente em um corpo com maior massa, e mais tecido para atravessar. Assim, 

um nível de tensão menor reduz a dose depositada, mas aumenta o ruído, interferindo 

diretamente na qualidade da imagem. Ainda, sabe-se que a dose de radiação é 

diretamente proporcional à corrente no tubo. Isto é, duplicando a corrente no tubo, a 
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dose de radiação é duplicada. Correntes baixas ocasionam mais ruídos, mas muitas vezes 

permitem diagnóstico de imagens aceitáveis a um nível de dose de radiação menor. 

Ainda, a dose de radiação é inversamente proporcional a velocidade da mesa. Assim, 

reduzindo a velocidade da mesa resulta em duplicação da dose de radiação (COAKLEY, 

2010). 
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Capítulo 3 

Fundamentação Teórica 

Este presente capítulo apresenta o estudo da radiação, o aparelho de TC, os feixes 

de raios X, os parâmetros de controle, tais como filtros e escala de cinza, a qualidade da 

imagem e a escala de radiodensidade. 

3.1. Radiação 

Radiação é a emissão de energia em forma de partícula ou onda eletromagnética, 

que se propaga com uma certa velocidade. Dependendo da sua natureza, a radiação pode 

ser corpuscular, se a emissão ocorre por meio de partículas como a radiação α ou β, ou 

radiação eletromagnética, se acontece por onda eletromagnéticas, como o caso da 

radiação gama ou raios X (OKUNO, 2010). 

Essa emissão verifica-se quando um átomo instável, com número distinto de 

nêutrons e prótons ou excitado, com excesso de energia, busca sua estabilidade atômica, 

emitindo radiação para atingir seu estado fundamental.  

A energia corpuscular das partículas pode ser dada conforme a equação 3.1, onde 

(m) é a massa e (v) é velocidade. 

 

E=
 

 
                                                                                                                                       (3.1) 

 

Para as radiações eletromagnéticas, por não possuírem massa, viajam com 

mesma velocidade e se diferem umas das outras pelo comprimento de onda (λ). A 

energia pode ser obtida por meio da expressão 3.2, onde h é a constante de Planck (6,63 

x 10-34 J.s) e c é a velocidade da luz. 
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E=
  

 
                                                                                                                                              

(3.2) 

 

A emissão de ondas eletromagnéticas do tipo raios X são originadas de processos 

que ocorrem na região externa ao núcleo. Após esta descoberta, os raios X foram 

utilizados para, entre outras aplicações, visualizar a anatomia humana em exames 

médicos. As primeiras radiografias foram realizadas em meados de 1896.  Deste então, a 

radiografia é largamente utilizada para diagnóstico médico. 

É sabido que a radiação ionizante interage com a matéria, causando alterações 

tanto na radiação quanto no meio porque depositam energia no meio, o que pode 

acarretar excitações e ionizações.  

Ao atravessar a espessura de um dado material, um feixe de raios X sofre uma 

determinada atenuação considerando à quantidade de radiação emergente (N), a 

quantidade de radiação incidente (N0) e a espessura do material (x) conforme 

exemplificado na equação 3.3 

 

 

  
=                                                                                                                                            

(3.3) 

 

A intensidade do feixe é um parâmetro que relaciona a taxa de fótons do feixe e a 

energia desses fótons. A relação entre a intensidade do feixe transmitido, ou atenuador 

(It), e a intensidade do feixe incidente (I0) pode ser dada pela mesma relação descrita 

pela equação 3.3. Em TC, a medição do feixe de raios X é viabilizada pela fonte, gerando 

dados que darão origem a imagem. Dada a grande variação das características de 

absorção de energia dos tecidos humanos, a intensidade do feixe transmitido pode ser 

calculada conforme a equação 3.4. 

 

      
 ∫  ( )  

  
                                                                                                                    

(3.4) 
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Em que L é o comprimento total do caminho percorrido pelo feixe de raios X e 

µ(x) é o coeficiente de atenuação linear, que se diferencia para cada tecido, e é dado em 

função de x, que é a distância percorrida pelo feixe. 

3.2. Aparelho de TC 

Em 1963, Allan Cormack, físico nascido na África do Sul, descobriu que era 

possível determinar os coeficientes de absorção de uma superfície plana e, desta 

maneira, realizar medições das variações de intensidade dos raios X transmitidos. O 

desenvolvimento do primeiro equipamento de TC ocorreu em 1967, pelo físico inglês 

Godfrey Newbold Hounsfield. A técnica baseada em raios X foi utilizada para aplicações 

clínicas no início da década de 70, realizando geração de imagem da região da cabeça 

(JUNIOR, 2001).  

O aparelho de TC possibilita a aquisição de uma imagem de corte anatômico axial, 

com auxílio de um computador. O método utilizado apresenta um tubo gerador de raios 

X que emite radiação enquanto se move em círculo, ou semicírculo, em torno do objeto 

do qual se deseja gerar a imagem. A radiação que atravessa o objeto é captada por 

detectores posicionados em oposição à fonte de radiação, após o objeto. (MOURÃO, 

2015). Assim, as imagens geradas correspondem a seções (fatias) de uma região de 

interesse do corpo humano.  

As imagens de TC são reconstruídas por várias medições em posições do sistema 

tubo-detector em relação ao objeto. Os dados coletados pelos detectores são convertidos 

em um sinal digital e enviados ao computador. Quando o feixe de raios X atravessa uma 

fileira de voxels, esse é atenuado em razão da interação com a matéria pela qual se 

propaga, conforme ilustra a Figura 3.1. O valor da intensidade do feixe de entrada é 

inicialmente conhecido, e a parcela de feixe que atravessa a fileira de voxels é captada 

pelo detector. Com os valores da intensidade do feixe de entrada e do feixe de saída 

captado pelo detector, pode-se determinar a parcela do feixe absorvida pela fileira de 

voxels. 

 



 
 

28 
 

Figura 2.1:Conceito de Voxel. 

 

Fonte: TANIGUCHI, 2013. 

Após a aquisição de inúmeras medições, as informações são tratadas no 

computador a fim de determinar a parcela de feixe absorvida por todos os voxels que 

compõem a fatia irradiada, que se associa ao valor do coeficiente de atenuação linear (µ) 

do tecido analisado.  

O próximo passo, depois de determinar o coeficiente de atenuação promovido 

pelo voxel, consiste em construir a imagem digital que representará a fatia irradiada. 

Cada elemento que compõe a imagem digital é denominada pixel, e cada pixel 

representará na imagem, 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 

representados. Deste modo, os voxels que apresentarem maior coeficiente de atenuação 

linear absorverão uma parcela maior do feixe de radiação e serão representados em 

tons mais claros de cinza na imagem; os que apresentarem menor valor de coeficiente 

de atenuação linear absorverão uma menor parcela do feixe e aparecerão mais escuros. 

Assim, é possível determinar a atenuação do feixe promovida pelos voxels e realizar a 

conversão de dados em uma imagem em tons de cinza que variam do branco ao preto 

determinando, com auxílio do computador, os valores numéricos de cada voxel.  

A imagem tomográfica resultante é um mapa em escala de cinza que está 

diretamente relacionada com os coeficientes de atenuação linear de cada tecido 

atravessado pela radiação, como representado na Figura 3.2, com cortes iniciando no 

nível dos bulbos oculares até o ápice do cérebro. No caso do organismo humano, as 

imagens então podem demonstrar a variação da quantidade de gordura, água ou a 

presença de tecidos moles numa determinada região. 
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Figura 3.2: Sequência de imagens de corte axial de cabeça. 

 

Fonte: SALLEM, 2011. 

 

A teoria relativa à obtenção da imagem de um plano axial é de que o feixe ao 

atravessar o corpo humano contém informações de toda a matéria atravessada por ele, 

mas parte desta informação é perdida porque não é registrada na tomografia tradicional. 

A qualidade da imagem gerada, então, depende de parâmetros tais como a natureza dos 

raios X (qualidade), o perfil de detectores de raios X e o número destes utilizados, a 

velocidade de medições, os algoritmos utilizados e etc. 

Para que a imagem gerada seja adequada, é necessário que o objeto permaneça 

imóvel durante todo o período de medições da atenuação do feixe realizadas pelos 

detectores nas diversas posições do conjunto tubo-detector em relação ao objeto. Os 

avanços tecnológicos permitem melhorias consideráveis nas imagens geradas por TC e o 

crescimento de diagnósticos por meio deste equipamento. Vários são os fatores que 

contribuem para este crescimento, como a evolução tecnológica dos equipamentos, 

melhorando a velocidade de aquisição dos dados, bem como a redução no tempo de 

realização dos exames. 

Apesar dos muitos benefícios, a utilização de diagnóstico por imagem acarreta 

acentuado aumento da dose de radiação média individual, ultrapassando os valores de 

dose recebidos decorrentes de fatores ambientais, como alimentação, gás radônio e 

outros. Essas doses elevadas podem ocasionar malefícios para a sociedade, 

especialmente a população pediátrica, que apresentam risco acentuadamente maior de 

desenvolver neoplasias relacionadas à radiação. (DALMAZO, 2010). 

Muitos são os estudos sobre a relação entre a quantidade de dose depositada nos 

tecidos por meio de exames de TC e o surgimento de neoplasias. Estudos realizados na 
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Inglaterra relatam uma evidência sobre o desenvolvimento de leucemia em crianças 

como possível resultado da exposição aos raios X no abdômen da mãe durante a 

gestação. Outros estudos mostram um aumento do risco de câncer de mama em 

pacientes do sexo feminino que foram submetidos a exames de raios X na espinha para 

investigação de escoliose.  Infelizmente, para ambos os casos, as doses não foram 

registradas, mas estima-se que são semelhantes à dose de menor nível de radiação 

recebida por sobreviventes da bomba atômica, que manifestaram significativos 

aumentos na incidência de câncer (SEMELKA, 2007). 

Assim, para otimizar as imagens geradas por TC, deve-se realizar testes em 

objetos simuladores, a fim de que a radiação depositada não seja danosa para a 

sociedade. Esses objetos são construídos com análise de parâmetros semelhantes entre 

alguns materiais disponíveis no mercado e os tecidos humanos, tais como o índice de 

atenuação linear representado pela escala Hounsfield. 

3.3. Coeficiente de atenuação 

Como visto no capítulo 2, o coeficiente de atenuação é uma medida criada por 

Hounsfield para estimar a atenuação sofrida pelo feixe de raios X após atravessar um 

objeto. A variação de cada um dos tecidos na escala Hounsfield varia de acordo com a 

quantidade que fótons que este tecido absorveu. Considerando que a água apresenta 

valor de referência igual a zero, materiais que absorvem mais fótons, como os tecidos 

densos tipo osso, apresentam valores altos de atenuação e são representados em branco, 

enquanto que materiais ou tecidos que absorvem menos fótons exibir o valor na escala 

Hounsfield menor e são representados em preto, como no caso de ar e gordura. Essa 

escala varia de -1.000 a 1.000, sendo atualmente estendida à +4.000 para incluir o osso 

cortical, muito denso.  

O computador é capaz de calcular o valor numérico que representa o coeficiente 

de atenuação para cada elemento de volume, voxel. Este valor, na realidade, 

corresponde à quantidade média de absorção de radiação de um determinado tecido 

representado pelo pixel no monitor. O coeficiente de atenuação avalia a absorção da 

radiação para uma dada energia contida no fóton. Após calibração realizada 

internamente no tomógrafo, a densidade do tomograma é ajustada para a água pura ao 
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valor numérico 0 HU, e a densidade do ar padrão para -1.000 unidades Hounsfield. Esta 

relação entre o coeficiente de atenuação do tecido e as unidades de Hounsfield é 

conhecida como Escala Hounsfield.  

3.3.1. A escala Hounsfield 

Para exames de TC, valores de atenuação são medidos em unidades Hounsfield 

(HU). Como visto anteriormente, o valor de atenuação da água e do ar padrão são 

respectivamente iguais a 0 e -1.000 HU, que são fixos na escala de densidade de TC e se 

mantém inalterados mesmo quando a tensão do tubo é variada. Assim, pode-se perceber 

que esta escala é vantajosa visto que não sofre alterações para níveis diferentes de 

tensões aplicados no tubo do equipamento. Isto também acarreta a facilidade de troca 

de informação entre pesquisadores e servidores da área médica de todo o mundo, visto 

que é um padrão universal.   

O número de UH, ou unidade Hounsfield, representa a média aritmética de todos 

os valores de atenuação medidos num volume elementar individual – voxel. A imagem, 

em nível de cinza, de um objeto varrido fornece algumas informações da densidade 

relativa (radiodensidade) da estrutura presente na imagem.  

A normalização dos valores de atenuação para o da escala Hounsfield é obtida 

pela Equação 3.4, onde µx é o coeficiente de atenuação linear do voxel e     o coeficiente 

de atenuação linear da água. 

 

         
    (   )

 (   )
                                                                                                            (3.4) 

 

A atenuação da energia da radiação ocorre em modo exponencial em função da 

espessura do material absorvedor. Assim, quanto mais espesso for o material ou tecido, 

menor será a radiação que deixa o material após atravessá-lo. Em contrapartida, quanto 

maior a energia dos fótons da radiação incidente, maior é a capacidade de penetração. 

Usando estes parâmetros para estabelecer uma escala relativa, uma gama de 

valores pode ser promovida para diferentes tipos de osso, incluindo osso de massa 

densa cortical (> 600 HU), osso cortical-esponjoso denso (entre 400 e 600 HU), e osso 

cortical-esponjoso (<200 HU), que é de baixa densidade (SHAPURIAN, 2006). 



 
 

32 
 

3.4. Níveis de cinza 

Determinados os valores de atenuação na escala Hounsfield, pode ser realizada a 

correlação entre esses valores e a escala cinza. A Tabela 3.1 exibe a variação em tons 

diferentes de cinza e as referências que foram utilizadas para a calibração do tomógrafo. 

O ar, por ser menos absorvente, apresenta-se no extremo da escala, e no meio de 

contraste, mais radioabsorvente, encontra-se no outro extremo da escala.  

 

 

 

 

Tabela 3.1:Relação entre estrutura do tecido e coloração na escala de cinza. 

Densidade na TC Valores Hounsfield Tom de cinza 

Meio de contraste 100 a 1.000 Branco brilhante 

 100 Branco 

Água 0 Cinza médio 

 -60 a -10 Cinza-escuro 

Ar -120 a 1.000 Preto 

Fonte: MOURÃO, 2015. 

 

A escala de cinza pode ser distribuída não diretamente sobre os extremos da 

escala Hounsfield. Isto é, dependendo da região que se deseja analisar no objeto, o tom 

de preto pode representar valor diferente de -1.000 HU. Neste caso, o intervalo de cores 

apresentado, conhecido como janela de cores, é reordenado e o valor determinado como 

o mais alto, na escala Hounsfield, na janela de cores aparece em branco e o mais baixo 

em negro, acarretando a geração de um maior detalhamento da imagem. Logo, ao 

modificar a referência de cinza média e a amplitude da janela de cores, a escala de cinza 

é adaptada à área determinada de exploração, permitindo a exibição com maior 

contraste o órgão ou tecido sem que outros sejam ocultados por tecidos com 

características de absorção similar. 

Assim, considerando que os tecidos humanos apresentam grande quantidade de 

água na sua composição, a característica de absorção de raios X para esses tecidos não 

vaiam significativamente, com exceção dos tecidos ósseos. Por esse motivo, para melhor 
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contrastar esses tecidos, e é utilizada uma escala de cinza que varia de -100 a 100 HU, 

possibilitando o realce de contraste entre os diferentes tecidos. 

O gráfico ilustrado pela Figura 3.3 define os parâmetros que são utilizados para 

estabelecer uma correlação entre a escala de cinza e a escala numérica Hounsfield. 

Assim, o parâmetro L representa o valor Hounsfield que recebe a cor cinza médio, ou 

seja, a cor central da escala de cinza; W corresponde a janela da escala Hounsfield na 

qual é atribuída a escala de cinza. 

 

 

 

 

Figura 3.3: Gráfico da correlação da escala Hounsfield com a escala de cinzas. 

 

Fonte: MOURÃO, 2015. 

 

Todos os valores nos extremos de p1 e p2 estarão saturados no preto e banco, 

respectivamente. Conforme ilustra a Figura 3.4, a escala de cinza pode ser aplicada de 

diversas formas sobre a escala Hounsfield para a composição da imagem de um mesmo 

corte. Pode-se notar que as opções de distribuição permitem realçar estruturas 

diferentes de uma mesma imagem.  
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Figura 3.4: Aplicação diferenciada da escala de cinza sobre a escala Hounsfield. 

 

Fonte: MOURÃO, 2015. 

 

Nesta imagem, pode-se notar que em (a) a janela está representada para tecidos 

ósseos, bem como em (b) há a representação da janela para tecidos moles e em (c) para 

os pulmões. Estes exemplos ilustram tanto a variação dos parâmetros W e L como 

também a nitidez de cada imagem para avaliação de uma região ou tecido diferente. 

3.5. Construção do objeto simulador 

Os objetos simuladores, também conhecidos por objeto simuladors, começaram a 

ser produzidos no início do século XX. As publicações mais antigas sobre estudo de 

materiais de estudos para simular tecidos humanos é datado de 1906 com Kienbock. 

Neste período, a água era o material equivalente mais conhecido e utilizado, como os 

simuladores de músculo. Em 1924 Westman confeccionou o primeiro objeto simulador 

antropomórfico feito de mistura de plástico e cera, conhecido como “Objeto simulador 

Pélvico”, para estudos na área ginecológica. No ano de 1962, utilizando o material 

RANDO (Radiation Analog Dosimetry, Sistema Alderson e col.) foi desenvolvido, este é 

um dos objetos simuladores mais conhecido (WHITE, 1993). Este modelo é 

representado pela Figura 3.5, no qual simula um adulto padrão, sendo o tecido mole 

confeccionado é à base de borracha sintética de isocianato a fim de substituir os 

músculos, o pulmão é feito de resina epóxi e o esqueleto é natural.  
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Figura 3.5:Objeto simulador RANDO Alderson Feminino e Masculino. 

 

Fonte:MOURÃO, 2015. 

 

Deste então, pode ser observado uma variedade significativa de materiais, tais 

como acrílico, plásticos, resinas, poliuretanos e polietileno que são utilizados com a 

possibilidade de tornar mais aperfeiçoado o objeto simulador, de modo a determinar 

uma análise da resolução e contraste em cada área radiológica.   

Os objetos simuladores são empregados em medicina nuclear para análise de 

parâmetros de reconstrução de imagens, entre outras avaliações de desempenho. 

Embora atualmente se tenha vários modelos de objetos simuladores disponíveis 

comercialmente, novos modelos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de atender 

desde casos específicos de pesquisa, como aprimoramento de processos de controle de 

qualidade de equipamentos para a medicina nuclear. Como exemplo tem-se novas 

constatações de protocolos de estudo da função tireoidiana que se modificariam graças à 

disponibilidade de um isótopo do iodo que melhora a qualidade da imagem e agiliza os 

resultados dos exames.  A maioria dos objetos simuladores utilizados no Brasil é, em 

grande parte, importada e com custo relativamente elevado, tornando essencial a 

construção de objetos de menor custo e mais adequado às pesquisas específicas 

(FERREIRA, 2011). 

Esses objetos simuladores são amplamente utilizados. Podem ser usados em 

testes de controle da qualidade da imagem ou ainda dos sistemas de imagens na área 
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médica, como também para calibração e controle dos equipamentos, estudos de 

dosimetria e outros. Logo, esses objetos podem ser classificados como objetos 

simuladores dosimétricos, de calibração ou imagem. No primeiro caso, a constituição do 

objeto simuladoré feita para estudo de dosimetria e por isso são construídos de modo 

que se pode alocar dosímetros nas estruturas desejadas. Os objetos de calibração são 

empregados para calibrar equipamentos médicos e para atividades de controle de 

qualidade. O objeto simulador de imagem é utilizado de maneira a auxiliar o estudo do 

desempenho dos sistemas de imagens médicas (CERQUEIRA, 2014). 

Com o intuito de realizar aferições de erros e segmentações em TC, os objetos 

simuladores também podem ser utilizados.  Deste modo, é realizado análises de erros no 

procedimento de TC, levando em consideração diferenças de colisão de massa, seu 

espalhamento e os coeficientes de absorção de energia.  O tipo mais comum de objeto 

simulador utilizado consiste em material equivalente a água com inserções cilíndricas, 

conforme ilustra a Figura 3.6.  Além de facilitar os estudos e pesquisas na área de 

medicina nuclear, esses objetos simuladores têm como uma de suas principais 

finalidades impedir que teste para ajustes de equipamentos médicos sejam realizados 

em pacientes e depositando doses nocivas de radiação, ocasionando danos à saúde e 

integridade do indivíduo.  

 

Figura 3.6:Cilindro constituído de material equivalente a água. 

 

Fonte: VERHAEGEN, 2005. 

 

Para a construção desses objetos simuladores, é preciso calcular os coeficientes 

de atenuação linear de alguns materiais a fim de viabilizar a utilização daqueles que 
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apresentam valores, na escala Hounsfield, semelhante aos tecidos humanos, de modo a 

ser o mais semelhante possível com as características físicas e histológicas do ser 

humano. A escolha desses materiais leva em consideração o barateamento no custo para 

a construção do objeto simulador, considerando o elevado preço de um objeto simulador 

disponível no mercado, conforme ilustra a Tabela 3.2. Vale ressaltar que os preços 

ilustrados estão isentos de taxas de frete e impostos. 

Tabela 3.2: Relação de preços de alguns objeto simuladors disponíveis no mercado. 

Objeto Simulador Preço (U$) 

Lucy 3D+ 6.500,00 – 18.000,00 

Radiosurgery Head Objeto simulador 6.500,00 

RSVP Objeto simulador 2.800,00 

Discovery Objeto simulador 7.100,00 

Fonte: XIMENES, 2012. 

 

3.6. Relação de níveis de tensão diferentes e a qualidade da imagem  

Com o intuito de diminuir a radiação depositada em pacientes, vários estudos são 

realizados com ajustes dos parâmetros de tensão (kV) e do produto corrente e tempo 

(mAs), considerando a dose de radiação e a qualidade da imagem, sendo que esta última 

pode ser medida por meio de análise do ruído da imagem.  

Nakayama realizou testes com objetos simuladores variando os níveis de tensão 

no tubo de TC em 120 kV e 90 kV. Para isto, foram utilizados cinco tubos de ensaio com 

iodo e um de referência, sendo que cada tubo de ensaio foi colocado separadamente no 

centro do objeto simulador. Deste modo, analisando a imagem gerada com um curso de 

1cm2 circular na região de interesse, foi medido que o ruído para a tensão de 90 kV foi 

menor do que o nível de 120 kV. Conforme ilustrado na Tabela 3.3 o valor de dose no 

tubo do aparelho de TC em duas regiões diferentes mostram que em todos os casos, o 

valor de tensão de 90 kV apresentou menor depósito de radiação. 
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Tabela 3.3: Medição de Dose de Radiação em Objeto Simulador. 

Região de medição Dose no tubo de tensão (mGy) 

120 kV 90 kV 

Cavidade central 14,6 6,3 

Cavidade periférica 25,3 13,6 

Fonte: NAKAYAMA, 2005. 

 

Outros estudos também revelam que para varreduras com mAs automático, 

variando de 100 a 400, e nível de tensão de 120 kV as doses mais elevadas foram obtidas 

para mAs de 400. Ainda, exames realizados com níveis de tensão entre 80 a 100 kV 

demonstram que para valores menores de tensão, certas regiões do corpo humano 

recebem menor dose. A exemplo, aplicando uma tensão de 80 kV com mAs automático, 

tem-se que pulmões e tireoide recebem menor dose, enquanto que para a região das 

mamas, o melhor nível é o de 100 kV.  Deste modo, pode-se averiguar que níveis 

diferentes de tensão podem ocasionar melhoria ou deformação da imagem, tende em 

vista que a qualidade da imagem é de elevada importante para diagnósticos na área 

médica. 

3.6.1. Qualidade da imagem 

Os parâmetros de qualidade mais importantes para determinar a qualidade da 

imagem são: resolução espacial e a resolução em baixo contraste. A resolução espacial 

define o quanto a imagem apresenta detalhes, enquanto que o contraste determina a 

menor diferença entre estruturas que podem ser apresentadas.  

A resolução espacial, ou resolução de alto contraste, possibilita a distinção entre 

estruturas adjacentes e se associa ao tamanho do pixel, enquanto que a resolução de 

baixo contraste é de boa qualidade. Isto porque a distribuição da escala de cinza na 

região de tecidos moles apresenta um baixo contraste entre si (-100HU a +100HU). A 

resolução em baixos contrastes sofre influência de ruídos que podem surgir durante a 

aquisição da imagem.  A geração e aparecimento de ruídos são influenciados por fatores 

como a espessura do corte e o valor da corrente aplicada no tubo de raios X, como 

também a tensão aplicada no equipamento. 
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Deste modo, a irradiação de fatias finas tende a aumentar o ruído da imagem 

porque um feixe fino implica menor quantidade de fótons X e ocasiona baixo contraste 

da imagem em TC. Correntes catodo-anodo menores acarretam a geração de um feixe 

com menor quantidade de fótons e, por consequência, uma imagem com mais ruído. 

Ainda, comparando diferentes níveis de tensões e as imagens geradas, pode-se 

analisar que para uma tensão mais elevada, maior é o ruído gerado, bem como a 

corrente gerada pelo tubo de raios X, sendo diretamente proporcional ao ruído. Por 

último, tem-se que a velocidade da mesa do aparelho de TC é inversamente proporcional 

a dose de radiação. Assim, reduzindo à metade a velocidade da mesa, a dose de radiação 

duplica (COAKLEY, 2010). 

O nível de ruído (NI) então é alterado quando a gama de mA é modificado, mas a 

média do ruído da imagem também está dependente da reconstrução e da espessura da 

fatia. Com isso, reconstruções de imagens com fatias mais grossas são menos ruidosos 

do que reconstruções de fatias mais finas. O NI modula a corrente (mA) por rotação para 

atingir uma medida estatística do nível de ruído nas imagens reconstruídas. As 

projeções refletem densidade, tamanho e modelam informações sobre o paciente. A 

corrente é modificada durante cada rotação a fim de atingir a imagem NI selecionada 

pelo operador do aparelho TC na espessura de fatia de reconstrução escolhida (KANAL, 

2006).  

Assim, para a análise da qualidade da imagem e para medir o percentual de 

radiação depositada, utiliza-se as variações em unidade TC que são observáveis em 

cortes de objetos uniformes, correspondendo ao ruído na imagem, cujo significado é 

uma medida particular importante no desempenho dos coeficientes de atenuação entre 

os tecidos normais e patológicos, isto é, coloca um limite menor para o nível de contraste 

que o observador consegue distinguir, sendo crítico para avaliações. O para o cálculo do 

ruído é representada pela equação 3.5, em que HUMedio é a medida da média de 

unidade em escala Hounsfield, HUar é a unidade em escala Hounsfield do ar e SD é o 

desvio padrão. 

 

      
  

(            )
                                                                                              (   ) 
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3.6.2. Índice de dose de TC 

O índice de dose em TC (CTDI) é medido em locais e profundidades distintas do 

objeto simulador, medindo doses diferentes. Medindo valores de regiões distintas de um 

objeto simulador para um nível de tensão de 120 kV, como ilustra a Figura 3.7, e 

utilizando técnicas clínicas e espessura de corte de 5mm em quatro regiões periféricas 

(1cm de profundidade), é possível avaliar a dose depositada nessas regiões. 

 

Figura 3.7: Medição de dose nas regiões central e periféricas de objeto simulador de cabeça e corpo. 

 

Fonte:GOLDMAN, 2007(adapt). 

 

Neste teste, tem-se que o CTDI no centro e nas periferias do objeto simulador de 

cabeça é quase a mesma, enquanto que o CTDI para o objeto simulador de corpo na 

região central é metade da medição para a região periférica. A dose de radiação primária 

é maior na região da periferia em ambos os casos, mas a dose de dispersão aumenta 

significativamente para o centro, uma vez que a câmara de ionização de medição inclui 

as caudas do perfil de dose, que são em maioria, dispersão (GOLDMAN, 2007). 
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Capítulo 4 

Avaliações e resultados 

Este presente capítulo apresenta os materiais selecionados para pesquisas, bem 

como os resultados do índice de radiação em HU. Além disso, estão contidos discussões 

acerca dos resultados obtidos, bem como avaliação da qualidade das imagens geradas 

pelo TC. 

4.1. Seleção dos materiais 

Neste capítulo serão analisados os materiais selecionados para avaliação visando 

a sua utilização para a construção de objetos simuladores. A primeira etapa após a 

seleção das imagens é medir a unidade Hounsfield de cada um desses materiais 

selecionados, de modo a comparar com os valores previamente obtidos para os tecidos 

humanos.  

Os materiais utilizados como referências são representados conforme ilustra a 

Figura 4.1, nos quais estão contidos materiais que representam os pulmões (a, d e e) 

além de tecido mole (b) e tecido ósseo (c). Os bastonetes que representam os pulmões 

são constituídos por água sólida aerada, enquanto que os bastonetes que representam o 

tecido mole é constituído por água sólida e os que representam o tecido ósseo são 

constituídos por água sólida com óxido de cálcio. 
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Figura 4.1:Representação dos materiais utilizados como referência nos testes em TC. 

 

 

Desta mesma forma, os materiais selecionados para serem comparados com os 

tecidos humanos são representados na Figura 4.2. Neste caso, foram utilizados seis 

materiais distintos, sendo eles: (a) silicone de condensação fluida, (b) silicone de 

condensação denso, (c) alginato, (d) resina macia, (e) silicone laboratorial e (f) água. 

 

Figura 4.2:Representação dos materiais selecionados para a realização dos testes em TC. 

 



 
 

43 
 

 

Tanto os materiais utilizados como referências, como os selecionados para estudo 

foram dispostos na mesa do TC na mesma sequência das ilustrações, de modo a facilitar 

a leitura das unidades Hounsfield nas imagens geradas. 

4.2. Testes no aparelho de TC 

Foram realizados testes no aparelho de TC com os materiais de referência e 

também os materiais selecionados, seguindo os mesmos parâmetros de rotina, tais como 

o filtro utilizado, a tensão e a corrente aplicada no equipamento. Nas imagens geradas 

são analisados cada um dos materiais numa área fixa de 12x12 pixels, a fim de obter no 

número de Hounsfield e também o desvio padrão de cada material em cada uma das 

situações. A Figura 4.3 ilustra a forma de obtenção da medição dos valores de Hounsfield 

e do desvio para os materiais selecionados. As medições ocorreram com o auxílio dos 

softwares JiveX e também do RadiAnt. 

 

Figura 4.3: Identificação dos valores de HU nos materiais selecionados. 
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Os exames de rotina foram realizados com valores de tensão de alimentação do 

tubo de raios X variando entre 80 e 140 kV, com intervalos de 20kV, com corrente fixa 

em 200mA. Esses testes são realizados a fim de comparar os valores obtidos de unidade 

Hounsfield entre os materiais para posterior construção de objetos simuladores, visto 

que esses objetos poderão vir a ser utilizados na avaliação de diferentes tipos de exames 

de radiodiagnóstico. 

A Tabela 4.1 ilustra a variação de dos valores na escala Hounsfield para os 

materiais de referência e os materiais selecionados com uma tensão de alimentação no 

aparelho de tomografia igual a 80 kV, em exame de rotina.  Com esses valores obtidos, 

considerando em cada um, o desvio padrão, é possível relacionar os materiais mais 

apropriados para o interesse deste trabalho. Em seguida, serão realizadas análises 

quanto a qualidade da imagem, com a finalidade de garantir que não há informação 

perdida em testes com tensões distintas e nem que há erro significativo da imagem, o 

que impossibilitaria um diagnóstico preciso. 

 

Tabela 4.1: Valores de unidade Hounsfield para materiais comerciais e tecidos humanos para tensão de 
alimentação de 80 kV. 

Material Unidade Hounsfield 

(HU) 

Desvio Padrão 

(SD) 

Silicone de cond. fluido 444,99 469,83 

Silicone de cond. denso 1024,06 18,44 

Alginato 462,94 11,94 

Resina macia -574,84 37,09 

Silicone laboratorial 1327,15 187,51 

Água 3,31 1,87 

Pulmão 1 -476,30 20,68 

Pulmão 2 -438,01 73,27 

Tecido ósseo 2428,08 304,01 

Tecido Mole -34,68 85,06 

Pulmão 3 -796,15 27,05 
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Nesse teste, considerando os valores de desvio padrão, pode-se averiguar que, em 

módulo, o alginato pode ser comparado com o tecido do pulmão 1 e do pulmão 2. O 

silicone laboratorial apresenta valor mais próximo ao do tecido ósseo, embora apresente 

certo erro na média. O silicone de condensação denso chega a valores próximos do que 

era esperado para o osso. Os valores mais baixos foram encontrados na água, que sugere 

maior proximidade com o tecido mole, que apresenta menor valor de atenuação. Isso é 

justificado porque nesse tecido há uma quantidade expressiva de água. Ainda, ao 

analisar o silicone de condensação fluido, vê-se que este apresenta um desvio padrão 

próximo ao valor de HU, não sendo indicado para uso. Assim, pode-se averiguar no 

primeiro teste que a maior parte dos materiais selecionados apresentam semelhanças 

com os tecidos humanos e podem ser explorados na área de pesquisa para construção 

de objetos simuladores. Em um novo teste realizado, aplicando tensão igual a 100 kV, 

tem-se os resultados conforme ilustra a Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Valores de unidade Hounsfield para materiais comerciais e tecidos humanos para tensão de 
alimentação de 100 kV. 

Material Unidade Hounsfield 

(HU) 

Desvio Padrão 

(SD) 

Silicone de cond. fluido 515,19 196,20 

Silicone de cond. denso 908,51 15,72 

Alginato 315,52 129,39 

Resina macia -170,61 86,73 

Silicone laboratorial 1143,15 224,04 

Água 2,34 1,39 

Pulmão 1 -438,12 20,82 

Pulmão 2 -401,87 50,02 

Tecido ósseo 1981,83 346,62 

Tecido Mole -23,93 21,14 

Pulmão 3 -641,48 26,64 

 

Neste experimento pode-se ratificar que, considerando os valores de desvio 

padrão, o alginato se assemelha ao pulmão, em 1 e 2, bem como o silicone laboratorial 
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apresenta semelhança com o tecido ósseo, embora o erro no valor da escala Hounsfield 

continua elevado em relação ao valor esperado, devido a erros na constituição no 

bastonete de referência do osso. Outro material que segue apresentando semelhança na 

dose com o tecido ósseo é o silicone de condensação denso, com valores próximos ao 

esperado para esse tipo de tecido que é em torno de 1000 HU.A resina macia apresenta 

valor de HU próximo ao da gordura, conforme ilustrado na Figura 2.1. Ainda, a água 

pode ter relação com o tecido mole, visto que este material é o que apresenta menor 

atenuação, e o silicone de condensação fluido apresenta menor desvio padrão, mas ainda 

assim não é indicado para uso. Esta análise esta em conformidade com a anterior porque 

embora os valores de tensão se alterem, a atenuação de cada material deve ser mantida 

próximo de um valor central. 

Na Tabela 4.3, estão representados os valores na escala Hounsfield para o teste 

em 120 kV de tensão aplicado no tomógrafo. Nesse experimento, pode-se observar que 

há mais compatibilidade de resultados entre a referência e os materiais selecionados. 

 

Tabela 4.3: Valores de unidade Hounsfield para materiais comerciais e tecidos humanos para tensão de 
alimentação de 120 kV. 

Material Unidade Hounsfield 

(HU) 

Desvio Padrão 

(SD) 

Silicone de cond. fluido 353,41 276,52 

Silicone de cond. denso 824,47 14,56 

Alginato 323,81 40,11 

Resina macia -153,89 78,94 

Silicone laboratorial 1051,13 188,20 

Água 3,64 1,98 

Pulmão 1 -431,39 12,24 

Pulmão 2 -531,79 15,18 

Tecido ósseo 1627,10 519,70 

Tecido Mole -6,75 54,36 

Pulmão 3 -634,94 22,13 
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Nesta nova análise, pode-se averiguar que o alginato apresenta valor um pouco 

abaixo do esperado, mas ainda assim, pode ser comparado com o pulmão 1 e o pulmão 2. 

O silicone laboratorial pode ser usado para estudo nas áreas de traumas ósseos, visto 

que se assemelha ao tecido ósseo e o silicone de condensação denso teve um decaimento 

na dose, mas ainda dentro dos valores aceitáveis para tecidos ricos em cálcio. É 

necessário ressaltar que para o teste de 120 kV o valor da unidade Hounsfield para o 

tecido ósseo é menor em relação aos testes anteriores. A água e o tecido mole se 

relacionam também devido a valores menores de atenuação. Novamente, o tecido mole 

encontra menor valor de HU se comparado com os valores para 80 kV e 100 kV. O 

silicone de condensação fluido apresenta ainda desvio padrão significativo para as 

medições, enquanto que a resina macia continua relacionando com a gordura. Assim, 

verifica-se que a relação entre os materiais se assemelham, porque apresentam a mesma 

atenuação de feixe de raios X.  

No último teste foi realizada varredura com tensão aplicada de 140 kV no 

aparelho de tomografia computadorizada. A Tabela 4.4 ilustra os valores obtidos para 

esta condição. 

 

Tabela 4.4: Valores de unidade Hounsfield para materiais comerciais e tecidos humanos para tensão de 
alimentação de 140 kV. 

Material Unidade Hounsfield 

(HU) 

Desvio Padrão 

(SD) 

Silicone de cond. fluido 354,03 154,28 

Silicone de cond. denso 764,20 34,29 

Alginato 290,78 47,33 

Resina macia -143,91 56,90 

Silicone laboratorial 921,43 133,47 

Água 4,31 1,92 

Pulmão 1 -437,30 25,76 

Pulmão 2 -393,90 50,92 

Tecido ósseo 1670,77 168,13 

Tecido Mole -29,48 32,55 

Pulmão 3 -629,42 12,52 
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Neste teste, pode-se aferir que o alginato se diferenciou em relação aos materiais 

do pulmão 1 e do pulmão 2, enquanto que o silicone laboratorial teve uma atenuação 

próximo ao desejado para tecido ósseo. O silicone de condensação denso apresentou um 

decaimento mais significativo, mas ainda pode ser usado como material semelhante ao 

tecido ósseo. Vale ressaltar que este tecido ósseo permanece com o valor elevado, 

dentro do esperado. A água teve uma pequena elevação na atenuação da dose, mas 

permanece baixo e próximo de 0 HU. O tecido mole, por sua vez, apresenta o menor 

índice da unidade Hounsfield e mantém a relação com a água. O silicone de condensação 

fluido permaneceu indesejado para a pesquisa e a resina macia permaneceu como nas 

testes anteriores, assemelhando-se à gordura. 

Os erros de medição do tecido ósseo podem ser causados devido a densidade 

óssea. Normalmente, o osso apresenta cerca de 1.000HU, e nos testes realizadas a média 

foi em torno de 1.700. Tecidos ósseos com valores elevados podem ser encontrados em 

adultos jovens, com ossos alongados. Quanto a água, o valor esperado era próximo a 0 

HU, uma vez que a água apresenta valor de referência nos testes em TC. Nas medições 

foram encontrados valores próximos a 3 HU, em média. Esta variação pode ser 

justificada por se utilizar água clorada, de modo que pequenas alterações na absorção da 

dose de raio-X sejam consideradas. Ainda, vale ressaltar que nos testes o silicone de 

condensação fluido apresentou elevados valores de desvio padrão sendo indicado para 

uso puro, mas se misturado com outros materiais em uma nova pesquisa pode ser usado 

com a mesma finalidade.  

4.3. Qualidade da Imagem 

Conforme teoria apresentada na seção 3.6.1 do capítulo anterior, a qualidade da 

imagem está relacionada com o ruído durante a geração da imagem. Esse ruído sofre 

influência de fatores como a espessura do corte, o valor da corrente no tubo de raio-X, 

bem como a tensão aplicada. Considerando que durante os experimentos os parâmetros 

de espessura do corte e corrente no tubo se mantiveram constantes, o único parâmetro 

analisado será a tensão aplicada no tomógrafo. Assim, com o auxílio do software MatLab 

foram registrados graficamente os comportamentos dos materiais testados ao longo do 
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trabalho. Aa Figura 4.4 ilustra o comportamento do ruído para os materiais de 

referência com valores distintos de tensão. 

 

Figura 4.4: Gráfico da representação do ruído para tensões iguais a 80, 100, 120 e 140 kV para os 
materiais de referência. 

 

Ao analisar este gráfico, pode ser aferido que o pulmão 1 apresentou maior ruído 

nas tensões iguais a 80 e 120 kV, enquanto que o pulmão 2 apresentou ruído elevado no 

início das medições, com 80 kV e teve um decréscimo até a tensão de 120 kV, para 

posteriormente sofrer uma elevação em 140 kV. O tecido mole apresentou ruído 

bastante elevado na tensão de 120 kV e menor em 140 kV. O tecido mole apresentou 

valor de ruído baixo em 100 kV e 140 kV, enquanto que o pulmão 3 apresentou ruído 

elevado em 80 kV, mas teve decaimento ao longo dos testes, atingindo valor mínimo em 

140 kV. Assim, pode-se averiguar que os materiais de referência com menores valores 

de ruído foram pulmão 1 e tecido mole. Por consequência, a imagem gerada para estes 

materiais apresenta uma melhor qualidade, garantindo que informações importantes 

não foram perdidas.  
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A mesma análise foi realizada para os materiais selecionados, com os mesmos 

valores de tensão aplicada, conforme ilustra a Figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Gráfico da representação do ruído para tensões iguais a 80, 100, 120 e 140 kV para os 
materiais selecionados. 

 

 

Neste novo experimento, é possível observar que o silicone de condensação 

fluido apresenta os valores de ruído mais elevados, atingindo o máximo em 80 kV e 

valores menores em 100 e 140 kV. O silicone de condensação denso apresenta os 

menores valores de ruído, não sofrendo alterações significativas em longo dos testes, 

com variação de tensão. O alginato obteve um pico de ruído em 100 kV, mas nas outras 

tensões, o ruído foi baixo. A resina macia e o silicone laboratorial apresentaram 

comportamento semelhante, visto que ambos tiveram uma pequena elevação do ruído 

em 100 kV, mas permaneceu dentro de uma faixa de valores próximos. A água, como era 

esperado, apresentou ruído em todas as tensões próximos de zero. Isto porque seus 

valores em escala Hounsfield são quase nulas, bem como o seu desvio padrão. Logo, o 

ruído tende a ser também nulo. 



 
 

51 
 

Desta maneira, pode ser verificado que alterando o valor de tensão no TC o ruído 

e, consequentemente, a qualidade da imagem sofrem variações de acordo com cada 

material específico. Ou seja, um determinado material pode apresentar um elevado 

ruído numa determinada tensão, prejudicando a qualidade da imagem, mas em outro 

nível de tensão ter um ruído de menor índice, sendo viável sua utilização e análise da 

imagem gerada. Vale ressaltar que alguns materiais, como a resina macia e o silicone 

laboratorial apresentam valores de ruídos próximos para todos os níveis de tensão 

utilizados para este trabalho.  
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Capítulo 5 

Conclusão 

Neste presente trabalho, pode-se concluir a importância de estudos relacionados 

a exames de diagnóstico por meio de imagem de tal maneira que a radiação depositada 

nos tecidos humanos causa menos efeitos nocivos para a saúde e bem estar da 

sociedade. Levando em consideração o número significativo de exames em aparelhos de 

TC, este trabalho visa analisar a relação de filtro, tensão e correntes aplicados nesse 

aparelho de modo a emitir menor índice de radiação, sem denegrir a imagem gerada 

pelo computador, de modo que a resolução seja a mesma. Para realizar testes em cima 

dessa proposta não viável e nem ético utilizar seres humanos. Sendo assim, a escolha de 

materiais que apresentem forma e características semelhantes aos tecidos humanos 

auxilia de modo a construir um objeto simulador que possa ser utilizado nas varreduras 

de TC.  

Assim, análises como coeficiente e atenuação linear, utilizando a escala 

Hounsfield devem ser respeitados, bem como a resolução da imagem, visto que pode 

variar os níveis de tensão para buscar uma deposição de radiação menor nos materiais. 

Neste trabalho foi concluído que alguns dos materiais, como a resina macia, água e 

silicone de condensação denso, bem como o alginato podem ser utilizados para estudos 

na área de TC e aquisição de imagens. Ainda, tem-se que o silicone de condensação 

fluido indicou valores de desvio padrão elevado, indicando com o mesmo não deve ser 

utilizado separadamente, mas em nova oportunidade, deve ser verificada sua utilização 

com outros materiais em uma mistura. Vale ressaltar ainda que ao analisar a qualidade 

da imagem nos quatro experimentos, foi visto que para tensões diferentes as 

características da imagem foram distintas, sendo que para um mesmo material, em 

níveis de tensões diferentes, a qualidade da imagem teve um aumento ou diminuição 

considerada. 
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