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Resumo 

Assiste-se nos nossos dias a uma evolução tecnológica a todos os níveis, ao qual o campo da 

saúde não é alheio. Em particular, falar de evolução tecnológica na saúde é falar em melhorias signi-

ficativas ao nível da imagiologia.  

Em radioterapia, não só os tratamentos utilizam radiações ionizantes, também são obtidas ima-

gens tomográficas com auxílio de raio-X para efectuar a planimetria do tratamento. 

Os parâmetros relativos à produção de raio-X são vários e variáveis, e deles dependem os resul-

tados finais visíveis nas imagens tomográficas. Itens como tensão da ampola de raio-X, corrente, 

exposição, espessura de corte e tempo de aquisição determinam os níveis de dose absorvida pelo 

paciente, o ruído, o contraste e a resolução espacial da imagem final obtida. Esse resultado terá 

influência no processo final de delimitação de lesões a tratar e de órgãos de risco a evitar. 

É feita uma abordagem muito aprofundada dos parâmetros de qualidade de imagem, bem como 

um estudo intensivo da evolução dos sistemas de aquisição de imagem tomográfica, identificando as 

principais características funcionais de cada geração. O estudo culmina com a abordagem a uma 

técnica de tomografia menos dispendiosa, com uma qualidade final de imagem inferior à tomografia 

computorizada convencional, mas que pode ser utilizada em algumas situações (por exemplo, urgên-

cias, casos paliativos). Trata-se da técnica de “Cone Beam CT – Tomografia computorizada de feixe 

cónico”. O CBCT produz imagens com pior qualidade geral (contraste, resolução espacial), no entan-

to permite uma menor absorção de dose por parte do paciente. 
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Abstract  

Nowadays, there is a technological evolution in all fields, and obviously there are effects of this in 

the healthcare field. Technological evolution in healthcare means evolution in terms of imagiology. 

In radiation therapy, not only treatment sessions are made with help of ionizing radiations; also sets 

of images indispensables for treatment planning are acquired with help of X-rays. There are acquired 

tomografic images to do treatment planning in itselves. 

There are several relevant parameters related to the production of X-rays, they are variable and of 

them depends the final results of the reconstructed tomografic images. Items like X-ray tube tension, 

current, exposition factor, slice thickness and time of acquisition commands the final result of the im-

age in terms of noise, contrast and spacial resolution. The final result of the image acquisition process 

will influence the accuracy of treating lesion and avoiding risk organs delimitation. 

In this thesis I make a deep analysis of image quality parameters. I make also an intensive study 

about the historical and technological evolution of the tomografic image acquisition systems, identify-

ing in each one the remarkable technical characteristics. This deep study ends with a look at a less 

expensive and heavy technique – the Cone Beam Computed Tomography – CBCT. This technique 

produces a poor final image when compared with conventional tomography, but it can be used in 

some situations (ex: urgency, palliative care) and implies a lower dose absorption. 
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1. Introdução 

As modernas técnicas de diagnóstico, de forma geral, e de diagnóstico e tratamento no caso parti-

cular dos pacientes oncológicos exigem cada vez mais a melhor qualidade de imagem possível, não 

só a nível de resolução e contraste, mas também a nível espacial, em vez da tradicional radiografia a 

duas dimensões, uma imagem tridimensional mais informativa e dinâmica, capaz de ser vizualisada 

de diferentes ângulos e segundo diferentes planos. Neste processo de evolução já é utilizada a técni-

ca de tomografia computorizada há vários anos, embora com as naturais e exigidas evoluções. 

Neste processo evolutivo surge no final dos anos 90 uma técnica de aquisição de imagem tridi-

mensional muito particular, o Cone Beam CT. As suas diferenças face à tomografia computorizada 

tradicional são notórias, os resultados também o são, nomeadamente ao nível da resolução e do con-

traste. No entanto, dependendo da aplicação final da imagem, esta técnica pode substituir a tomogra-

fia tradicional, dado que trata-se de um sistema integrado num simulador de radioterapia (embora 

também exista integrado num acelerador linear de radioterapia), desde logo ocupando menos espa-

ço, não exigindo instalações próprias, menos dispendioso. 

Como objectivo geral pretende-se então neste estudo fazer uma abordagem aprofundada a esta 

técnica de aquisição de imagem; para tal tem de se compreender também de forma profunda os prin-

cipais aspectos da qualidade de imagem, o que é a resolução espacial, o contraste, o ruído, os facto-

res que influenciam cada uma destas grandezas e a forma como influenciam. Após a exposição apro-

fundada da qualidade de imagem é exigível perceber o que é a tomografia, em que princípios geomé-

tricos e físicos assenta, qual a evolução que a técnica teve ao longo do tempo, para entender as limi-

tações já ultrapassadas e as que subsistem. Serão expostos os aspectos técnicos a considerar em 

tomografia, essenciais para cálculos de dose. Será depois abordada, primeiro a nível de exposição e 

depois a um nível mais técnico, a técnica de Cone Beam CT. 

De forma a dar consistência ao estudo serão apresentados alguns resultados dosimétricos e de 

análise de imagem obtidos para tomografia convencional e para Cone Beam CT. Sempre que possí-

vel, estes dados são exibidos de forma comparativa, acompanhados de uma análise crítica, para que 

melhor se entendam. 

Como objectivos específicos pretende-se com esta dissertação conhecer de forma aprofundada as 

técnicas de aquisição de imagem tomográfica. Nomeadamente, é objectivo conhecer os princípios 

físicos e matemáticos por detráz desta técnica, conhecer de forma geral os aspectos técnicos relati-

vos aos sistemas de aquisição de imagem tomográfica, tanto os mais recentes como as diferentes 

gerações de tomógrafos. Pretende-se também conhecer os aspectos relevantes de cada uam dessas 

gerações, para que mais facilmente se identifiquem as vantagens de cada uma delas e se compreen-

da em que sentido está direccionada a evolução neste campo.  
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É essencial que no final desta dissertação se consiga identificar os aspectos que caracterizam a 

qualidade de uma imagem, os factores de que dependem, como os mesmos influenciam essa mesma 

qualidade e como podem ser alterados para obter um resultado pretendido 

Por último, pretende-se fazer um estudo teórico-prático acerca dos testes utilizados em controlo de 

qualidade de tomografia computorizada. Serão abordados diversos aspectos geométricos, de quali-

dade de imagem, físicos e dosimétricos que são alvo de análise no controlo de qualidade regular 

deste tipo de equipamentos para prática clínica. Em cada aspecto abordado serão apresentados 

resultados práticos, obtidos em testes rotineiros de controlo de qualidade semestral, acompanhados 

da respectiva apreciação e discussão crítica, explicando a razão física por detráz de cada resultado 

obtido.
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2. Qualidade de imagem 

A qualidade de imagem é um conceito presente não só em imagiologia médica, mas também em 

fotografia, televisão, e representa a fidelidade com a qual se consegue representar o objecto obser-

vado. 

No que respeita a imagens médicas, é fundamental a qualidade de imagem, no sentido de melhor 

se conseguir um diagnóstico preciso. Por exemplo, grandes massas podem ser identificadas através 

de um sistema de imagem mais rudimentar, no entanto não será possível discriminar pormenores da 

patologia. Desta forma não será possível identificar com precisão uma lesão e a sua extensão ou 

mesmo as suas causas. 

 Há dois métodos básicos de caracterizar / avaliar a qualidade de uma imagem. O primeiro 

método é através da avaliação de características físicas da imagem que podem ser medidas e quanti-

ficadas, tais como a resolução, o contraste e o ruído. O segundo método consiste em estudos de 

performance pelo observador, usando imagens obtidas com diferentes sistemas de aquisição ou sob 

diferentes condições. Esta performance pode ser caracterizada de uma forma objectiva, no entanto, 

cada observador é um observador, dada a complexidade dos mecanismos que possibilitam a visão, e 

logo as diferenças entre observadores, os diferentes níveis de experiência, pelo que tal deverá ser 

tido em conta na caracterização de uma imagem. 

 Estes métodos são independentes, no entanto, as características físicas da imagem não o 

são entre si, ou seja, normalmente consegue-se melhorar uma característica à custa de outra. Por 

exemplo, factores que afectam o contraste podem também afectar o ruído estatístico nas imagens, 

mais precisamente o contrast-to-noise ratio – CNR, uma razão entre as duas grandezas que será 

mais à frente abordada. 

2.1  Contraste 

O contraste de uma imagem significa as diferenças de intensidade registadas em partes da ima-

gem, e que se devem a diferentes níveis de atenuação da radiação que atravessa o objecto cuja ima-

gem se pretende obter, ou seja, o paciente. Trata-se de uma característica que resulta de diferentes 

passos durante todo o processo de aquisição, processamento e exibição da imagem, e ao longo des-

tas últimas fases tem diferentes definições. 

 

 

2.1.1 Contraste do sinal 

A este nível, o contraste define-se como uma diferença em algum aspecto do sinal, antes do 

mesmo ser gravado. Esta alteração registada no sinal pode ser resultado de uma diferença de inten-

sidade, energia do raio-X, fase, actividade de um radionuclideo, relaxação, entre outras. 
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Enquanto a maioria das imagens médicas bidimensionais (2D) são espaciais e o contraste é gera-

do por eventos dependentes do espaço, existem fenómenos dependentes do tempo que podem gerar 

contraste dependente do espaço em algumas modalidades de obtenção de imagem, tais como res-

sonância magnética nuclear (RMN) ou angiografia de subtracção digital. A nível físico, este tipo de 

contraste resulta de mecanismos como interacção entre o tipo de energia (onda electromagnética) 

utilizada na técnica de obtenção de imagem e a anatomia e fisiologia do paciente. 

Quantifique-se então essa grandeza que é o contraste. Por exemplo, se irradiar com um feixe 

homogéneo de raio-X ( 0�  fotões) um tecido com uma espessura ε  e um coeficiente de atenuação 

linear µ  e um outro tecido igual mas de espessura ηε + , obter-se-ão à saída dos tecidos as fluên-

cias (fotões/cm2) respectivamente A e B (não considerando o scattering na porção de tecido de 

espessura η ). Neste caso, o contraste do sinal será dado por:  

 
A

BA
Cs

−
=  (2.1) 

Uma vez que a fluência A é maior que B, 0<CS<1. 

Por um dado motivo pode surgir no objecto cuja imagem se pretende adquirir um “fundo” ou back-

ground (por exemplo, devido a scattering, penetração septal, etc.). Sendo assim, de acordo com a 

equação (2.1), o contraste obtido contabilizando o background b será: 

O que manipulando dá: 

E por fim: 

 
)1(

1

A
b

CC S

+
⋅=  (2.4) 

Da equação (2.4) concluí-se então que à medida que aumenta o background diminui o contraste 

da imagem. 
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µε−= e�A 0  (2.5) 
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Em termos físicos, a atenuação dos raio-X é dada por: 

 

Substituindo (2.5) e (2.6) em (2.1), obtêm-se: 

 O que está de acordo com a noção que temos do contraste ser causado por diferenças no 

objecto, não dependendo da espessura x, mas apenas da diferença, z. De facto, se no limite z=0, ou 

seja, não existir diferença de espessuras, CS=0, pelo contrário, aumentando z consideravelmente (no 

limite, z → ∞), o contraste aproxima-se de 1.  

Atente-se novamente na expressão (2.7). Assim como CS aumenta com a espessura z, também 

aumenta com o coeficiente de atenuação linear µ . O coeficiente de atenuação linear, µ , varia com 

a energia dos raio-X, daí que para energias mais baixas se verifique um aumento significativo de µ , 

e, portanto um maior contraste. Tal como se pode verificar na figura (2.1), variando a energia dos 

raio-X de 40 keV para apenas 20 keV implica um aumento de µ para o triplo.  

 

fig 2.1 - Variação do coeficiente de atenuação linear em função da energia dos raio-X. Note-se o aumento de µ para 

cerca do triplo quando a energia varia de 40 KeV para 20 KeV. In ref. bib. [1]  

Na figura (2.2) pode-se observar a variação do contraste da imagem com a energia do raio-X: 

 
)(

0

ηεµ +−= e�B  (2.6) 

 
µη−−= eCS 1  (2.7) 
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fig 2.2 - Variação do contraste em função da energia do raio-X. In ref. bib. [1] 

É devido a isto que no caso da radiografia e de forma ainda mais evidente, no caso da mamogra-

fia, se utilizam energias mais baixas. Por exemplo, enquanto com as energias normais de radiografia 

convencional, entre 35 e 70 keV, os tecidos da mama não são observados com grande contraste, 

utilizando energias entre 20 e 30 keV consegue-se de facto um contraste mais evidente. É esta a 

gama de energias utilizada em mamografia. 

2.1.2 Contraste do detector 

Quando a um detector chega um feixe de uma dada energia é gerado um sinal de resposta à 

energia do feixe incidente. Desta forma, para diferentes energias do feixe incidente são gerados dife-

rentes sinais pelo detector, possibilitando desta forma a obtenção de um contraste na imagem gera-

da. Desta forma, as características do detector são preponderantes para a obtenção do contraste da 

imagem. Diferentes detectores convertem feixes da mesma energia em diferentes sinais de output, 

consoante a sua eficiência e a amplificação conferida ao sinal. Desta forma, o contraste de um detec-

tor é determinado pela forma como este reproduz o feixe detectado num sinal de output. 

Pode-se observar o comportamento de cada detector em termos da forma como reproduz o feixe 

detectado através da sua curva característica, ou seja, uma curva que representa o modo como o 

detector “transforma” um sinal de input num sinal de output. Atente-se no exemplo da figura (2.3), a 

curva característica de um sistema de obtenção de imagem por radiografia: 

 

fig 2.3 - Curva característica de um sistema de obtenção de imagem utilizando filme. In ref. bib. [1] 
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Neste exemplo é óbvia a não linearidade da resposta do detector, ou seja, a densidade óptica 

(OD), cuja variação, OD∆ , nos dá o contraste radiográfico, em função da exposição. Nesta curva, é 

possível ver que o contraste do sinal, CS, pode ser o mesmo em duas situações diferentes, mas dada 

a não linearidade de resposta do detector, o contraste radiográfico é diferente nas duas situações. 

Já na figura (2.4) estão representadas as curvas características de dois detectores diferentes, um 

com resposta logarítmica, típica de radiografia computorizada e digitalizadores de filme, e outro com 

uma resposta linear, mais comum entre intensificadores de imagem e detectores planos de raio-X: 

 

fig 2.4 - Curvas características de dois sistemas com resposta logarítmica (A) e resposta linear (B). In ref. bib. [1] 

Nesta curva característica temos como output a escala cinza, Gray Scale Value, que não é mais 

do que uma escala que dá o nível de cinza de cada pixel, ou seja, o quão claro ou escuro é esse 

pixel.  

O contraste do detector é dado pelo declive da curva característica. 

No caso de sistemas de filme digital (CR), a exposição é representada em escala logarítmica e o 

declive em cada ponto da curva toma o nome de “gamma”, representando-se por γ: 

 
)()( BLogALog

ODOD BA

−
−

=γ  (2.8) 

Tendendo A para B, à semelhança de uma derivada, mas em que uma das escalas é logarítmica. 

Nos detectores não lineares, o declive γ da curva característica varia de acordo com o nível de 

exposição. Caso a resposta do detector seja linear, obviamente que γ será constante. Na figura (2.5) 

pode-se observar o factor γ dos detectores cujas curvas características estão representadas nas figu-

ras (2.3) e (2.4): 
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fig 2.5 - Curvas representativas do factor γγγγ de diferentes sistemas digitais de obtenção de imagem e radiografia. In ref. 

bib. [1] 

2.1.3 Contraste radiográfico 

Os sistemas de radiografia digital registam substanciais diferenças face às tradicionais radiografias 

em filme, o que faz com que o contraste entre estas duas modalidades de imagem seja definido sepa-

radamente. No caso de mamografia e radiografia em filme chama-se ao contraste observado con-

traste radiográfico, e é definido em [1] por: 

 BA
ODODcoradiográfiContraste −=  (2.9) 

Na expressão (2.9), A e B são localizações adjacentes na imagem. Tal como foi referido, esta é a 

definição da referência bibliográfica [1], pois na minha opinião, para que o contraste seja uma gran-

deza adimensional ter-se-ia que dividir (2.9), por exemplo pela soma das densidades ópticas em A e 

em B. 

2.2 Resolução espacial 

A resolução espacial de uma imagem representa o detalhe da mesma ou a capacidade do instru-

mento de obtenção de imagem de proporcionar tal detalhe. Ou seja, resolução espacial é a capacida-

de de um sistema de imagem de reproduzir com precisão um objecto, ou mais classicamente de dis-

tinguir dois objectos distintos à medida que eles se tornam mais e mais pequenos e mais e mais pró-

ximos. Assim, quanto mais pequenos os objectos e mais próximos e mesmo assim o sistema os con-

segue reproduzir dessa forma, melhor a resolução espacial. 

Para compreender e avaliar a resolução de um sistema de produção de imagem é necessário 

dominar diversos conceitos que serão expostos de seguida. 

A forma mais directa de se poder avaliar o comportamento de um sistema será submetê-lo a um 

estímulo de input e analisar a sua resposta ou output. Esse estímulo deverá ser um pequeno sinal, de 

forma ao estudo ser mais simplificado, e poderá ser por exemplo através de um pequeno ponto, que 

se consegue fazendo passar um feixe de raio-X por um pequeno orifício numa folha de chumbo colo-

cada entre a fonte e o detector. Desta forma, o detector do sistema será estimulado com um fino feixe 
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de raio-X, como se fosse submetido à irradiação por uma fonte pontual. A resposta registada pelo 

sistema a este estímulo pontual será também uma resposta pontual, ou mais comummente, Point 

spread function (PSF). No caso de sistema de tomografia, que são objecto de estudo nesta disserta-

ção, é mais útil utilizar um estímulo linear em vez de um estímulo pontual. A diferença consiste na 

substituição do orifício pontual por um fino fio metálico colocado perpendicularmente ao plano dos 

cortes axiais, o que desencadeia uma resposta do sistema conhecida como resposta linear, ou Line 

spread function (LSF).  

A resposta de um sistema pode ser isotrópica ou anisotrópica, caso a resposta ao estímulo, PSF, 

denote simetria radial, ou seja, igual em qualquer direcção, a resposta será isotrópica. Caso isto não 

se verifique estar-se-á perante um caso de resposta anisotrópica, que são os casos dos sistemas de 

tomografia computorizada e Cone-Beam, aqui em estudo, e da fluoroscopia, por exemplo. 

 

fig 2.6 - Em cima está esquematizada a resposta tipicamente isotrópica. Em baixo, pode observar-se o esquema ilus-

trativo de uma resposta anisotrópica. In ref. bib. [1] 

A resposta do sistema de imagem ao estímulo pode ainda ser constante, independentemente da 

localização no FOV (field of view), sendo que neste caso se trata de um sistema de imagem estacio-

nário. Caso a resposta seja diferente consoante a localização no FOV, tratar-se-á de um sistema não 

estacionário. Na prática os sistemas de imagem em radiologia oscilam entre estas duas característi-

cas, mas por conveniência, e não introduzindo erro apreciável no estudo, consideram-se os sistemas 

estacionários. 

Após esta abordagem à resposta dos sistemas de imagem aos estímulos pontuais concluí-se que 

o sistema produz em resposta a um pequeno ponto de input, um “pico” espacialmente mais “alarga-

do”, ou seja, um sinal não apenas pontual, mas com um certo espalhamento, com uma certa área 

apreciável na base, a PSF. Se conceptualmente se separar uma qualquer imagem nos milhões de 

pontos que a compõem, a resposta de um sistema a tal estímulo será uma sobreposição de PSF’s, e 

devido à tal área da base dos picos de resposta, obter-se-á uma sobreposição ponto-a-ponto, o cha-

mado blurring (aspecto ligeiramente desfocado). Este processo acima descrito, do ponto de vista 

matemático não é mais do que a convolução, pois trata-se de uma divisão da imagem nos milhares 

de pontos que a constituem (estímulos), gerando cada um uma resposta (PSF), que serão posterior-
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mente todas somadas. Desta forma, através desta operação matemática é possível descrever o que 

acontece ao sinal fisicamente. 

A título de curiosidade, pois este tema está para além do âmbito desta dissertação, formalmente, a 

convolução é dada por: 

 
∑∑
= =

−+−+=
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Onde m e n são as duas dimensões da matriz que “contêm” a imagem, I. I tem dimensão M x N. K 

é o chamado kernel, ou seja, a função que altera a imagem, neste caso, a PSF, e tem dimensão m x 

n. O índice i vai de 1 a M-m+1 e j vai de 1 a N-n+1. 

Este mecanismo de blurring provoca a degradação da resolução de um sistema de imagem, pois 

devido à sobreposição das várias PSF’s perde-se detalhe na imagem. Há vários mecanismos que 

provocam este fenómeno, e que obviamente se pretendem reduzir, no sentido de alcançar a melhor 

resolução possível. Aborde-se então com maior profundidade este fenómeno. 

2.2.1 Mecanismos físicos de blurring 

Em radiologia existem vários factores que afectam o blurring da imagem. Por exemplo, a espessu-

ra do detector. O feixe de radiação é acompanhado de divergência desde a saída do foco. Assim que 

a radiação incide no intensificador gera-se um burst de fotões luminosos que se propagam por difu-

são óptica através da matriz do mesmo. Ora esta difusão ocorre em todas as direcções, incluindo 

lateralmente. Uma vez que o feixe de radiação é divergente, quanto mais espesso for o intensificador, 

maior difusão lateral se registará e mais largo será o feixe de luz a atingir o detector. Consequente-

mente, a forma da PSF será mais “alargada” e maior blurring se observará. 

Outro mecanismo que pode estar na génese do blurring, degradando também ele a resolução da 

imagem, é a espessura do corte em imagens tomográficas. Os órgãos do paciente não estão neces-

sariamente numa posição perpendicular ao corte, pelo que quanto mais espesso for este último e 

maior o ângulo do órgão em relação ao plano do corte, maior será o blurring aplicado aos limites das 

estruturas anatómicas, como esquematizado na figura (2.7): 
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fig 2.7 - Representação esquemática do blurring originado pela espessura de corte e não perpendicularidade das 

estruturas anatómicas em relação ao plano de corte 

Outro factor importante e que ocorre na maioria das vezes, muitas delas de forma involuntária, é o 

movimento. O paciente pode mover-se durante o processo de aquisição da imagem, mas também os 

órgãos registam movimentos involuntários, como por exemplo os batimentos cardíacos, a respiração, 

etc. A melhor forma de reduzir o blurring devido a movimento é reduzir o tempo de aquisição da ima-

gem. 

2.2.2 Ampliação (Magnificação) da imagem 

A dimensão finita da fonte de raio-X (foco) sofre magnificação devido à divergência do feixe, o que 

origina uma degradação da resolução espacial da imagem, sendo que tal degradação é maior con-

soante o factor de ampliação da imagem. Observe-se então de forma esquemática na figura (2.8) a 

geometria que dá origem à ampliação da imagem: 

 

fig 2.8 - Representação geométrica do mecanismo que dá origem à aquisição da imagem e ao factor de ampliação. In 

ref. bib. [1] 

Pelas regras da semelhança de triângulos é fácil concluir que a ampliação (magnificação) é dada 

por:  
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Em que A+B representa a distância da fonte à imagem, SID, e A representa a distância da fonte 

ao objecto, SOD.  

Dada a divergência do feixe, nunca ocorrerá uma minificação (redução) do objecto, ou seja, o fac-

tor de ampliação será sempre maior ou igual a 1.0 (será igual a 1.0 no caso em que o objecto está em 

contacto com o detector e B=0). Isto é bastante útil no caso das imagens radiográficas, pois permite 

medir a dimensão de objectos, como por exemplo na medição de massas tumorais, órgãos, na 

determinação do diâmetro de vasos com o intuito de seleccionar uma determinada dimensão de cate-

ter, etc.  

Esta magnificação não é apenas benéfica. Devido à dimensão finita e não pontual do foco, produ-

zir-se-á também uma imagem do mesmo, ampliada e que provocará blurring adicional na imagem. A 

gravidade deste blurring é determinada pela projecção da imagem do foco, a que também se dá o 

nome de penumbra. Esta penumbra provoca uma degradação no detalhe da imagem, tornando mais 

difícil a definição dos limites das diferentes estruturas anatómicas.  

A magnificação do foco é agora calculada de forma diferente da acima abordada. É colocado entre 

o foco e o detector um pequeno orifício. Mais uma vez, pela semelhança de triângulos, atendendo à 

figura (2.9), temos que: 

 

fig 2.9 - Representação geométrica de um caso em que o foco não é pontual. Note-se a imagem do foco que é criada, 

com um factor de magnificação de B/A. In ref. bib. [1] 

 
A

B
M foco =  (2.12) 

Apenas se AB f  se registará uma ampliação da imagem do foco. Caso contrário, a sua imagem 

será sempre reduzida. 
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Apesar deste efeito de blurring, se for utilizado um foco muito pequeno, a magnificação poderá 

melhorar a resolução espacial, pois o efeito de penumbra não será significativo e o detalhe do objecto 

será ampliado na imagem. 

Em resumo, se fosse possível ter uma fonte de raio-X pontual, caso ideal, o efeito de magnificação 

seria sempre útil no sentido de melhorar a resolução espacial, de acordo com a geometria acima 

explanada. No entanto surgiriam sempre outros factores limitadores da resolução, como o FOV ou 

artefactos devido a movimento. 

2.2.3 Avaliação da resolução 

A resolução de um sistema de aquisição de imagem pode ser avaliada de uma forma quantitativa 

através da análise à sua PSF ou LSF. Uma forma completa de avaliar a resolução do sistema seria 

através da análise ao perfil completo da função, no entanto pode-se tirar conclusões bastante úteis 

através da FWHM. Ressalve-se que duas funções diferentes podem ter a mesma FWHM, mas 

obviamente diferentes características. 

De qualquer forma, na comparação mais generalizada de sistemas e técnicas é bastante útil esta 

abordagem à FWHM. De forma lata, a FWHM de uma PSF ou LSF é igual a 1.2-2 vezes a espessura 

da barra mais pequena resolúvel num fantoma. Por exemplo, se a PSF de um sistema de imagem 

tiver uma FWHM de 1cm, dever-se-á de ser capaz distinguir um padrão de 5 a 7 mm. 

Na maioria dos casos há diversos factores que contribuem para a resolução espacial de um siste-

ma de aquisição de imagem. De forma geral, podem-se descrever as n componentes de um sistema 

de aquisição de imagem que contribuem de forma independente para o blurring através de funções, 

cada uma com FWH próprio, FWHM1, FWHM2,..., FWHMn. A FWHM global do sistema será dada por: 

 ∑
=

=
n

i

isistema FWHMFWHM
1

2  (2.13) 

É de salientar que quando todas as funções que descrevem o fenómeno de blurring têm a forma 

gaussiana, a equação (2.13) é exacta, no entanto trata-se de uma aproximação quando tais funções 

têm outras formas. 

Analisando a expressão (2.13), pode-se constatar que no caso de haver um componente do sis-

tema com muito maior preponderância sobre os restantes, ele torna-se o factor dominante na defini-

ção de resolução do sistema. Se por exemplo FWHM2 >> FWHM1, num sistema de dois componen-

tes, é obvio que a FWHMsistema será definida por FWHM2, não fazendo sentido investir muito esforço a 

tentar aperfeiçoar o componente 1. 
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2.2.3.1 Espaço das frequências e Função de Transferência da Modulação 

(MTF) 

Até aqui foi abordada a resolução espacial de um sistema de aquisição de imagem através da 

PSF e da LSF. Uma forma mais completa e mais elegante de abordar esta temática reside no domí-

nio da frequência espacial.  

Tal como um sinal eléctrico ou sonoro varia em função do tempo e a sua frequência é dada pelo 

número de ciclos que se repetem por segundo (Hz), também objectos numa imagem que estão sepa-

rados no espaço são caracterizados por uma frequência espacial, ou seja, o número de “objectos” por 

unidade de comprimento (ciclos/mm). Quanto mais objectos por unidade de comprimento, maior a 

frequência espacial. Na figura (2.10) representa-se no domínio da frequência espacial uma onda 

sinusoidal de período 2d e correspondente frequência F=1/(2d). A curva em forma de degrau é uma 

simplificação e representa igualmente um ciclo completo, ou seja, um par de linhas. A relação entre a 

distância “ocupada” por meio ciclo, d, e a frequência espacial é dada pela expressão (2.14): 

 
d

F
2

1
=  (2.14) 

 

fig 2.10 - A função em forma de step representa, no espaço da frequência espacial um par de linhas. A curva sinusoi-

dal serve para compreender melhor o conceito de frequência espacial, pois está representado um ciclo completo 

A onda quadrada não é mais do que uma simplificação para representar a alternância de padrões 

de densidade diferentes. Assim, cada ciclo da onda quadrada representa um par de linhas, a “zona” 

brilhante e a vizinhança escurecida. Dado que esta análise é feita no domínio espacial, as unidades 

comummente utilizadas para representar a resolução são “pares de linhas/mm” (lp/mm). 

Voltando à expressão (2.14), conclui-se que um objecto de espessura d pode, grosso modo, cor-

responder a uma frequência espacial 1/(2d). Por exemplo, um objecto de espessura 0.25 mm corres-

ponde a uma frequência espacial de 2 lp/mm. Assim, conclui-se que objectos maiores correspondem 

a menores frequências espaciais na imagem, tal como menores objectos correspondem a frequências 

espaciais maiores. 
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Este formalismo é um bom meio de encarar a questão da resolução espacial de um sistema de 

imagem. No entanto, dado que os mesmos sistemas de imagem são complexos e muitas vezes cons-

tituídos por diferentes blocos encadeados em cadeia, cada um com resoluções espaciais diferentes, é 

conveniente ter para cada um deles uma descrição formal. Essa descrição é providenciada pela fun-

ção de transferência de modulação (MTF – Modulation transfer function). 

Suponha-se que se têm como inputs de um sistema uma série de ondas sinusoidais de frequên-

cias espaciais diversas. As mesmas ondas de input têm todas a mesma amplitude, suponha-se 100 

unidades arbitrárias. A amplitude representa aqui a densidade do input. Esta densidade pode ser, por 

exemplo, gray scale no caso de uma imagem digital, ou densidade óptica no caso de um filme. 

Considere-se que o sistema de aquisição de imagem sujeita as ondas sinusoidais de input a um 

mecanismo de blurring desencadeado pela PSf ou LSF do mesmo. Uma vez que frequências espa-

ciais maiores serão mais afectadas pelo mecanismo de blurring, os correspondentes outputs denota-

rão menor contraste, ou seja, menor contraste entre os picos e vales da onda sinusoidal gerada. 

Assim, se representar graficamente este processo, obter-se-á algo semelhante à figura (2.11). Esta 

representação gráfica é então capaz de fornecer informação acerca do comportamento do sistema 

em função da frequência espacial de entrada. 

 

fig 2.11 - Curva de MTF de um sistema de aquisição de imagem. Note-se a queda de performance de sistema para 

frequências espaciais maiores. In ref. bib. [1] 

De notar o óbvio menor contraste nos outputs correspondentes a maiores frequências espaciais. 

A Função de transferência de modulação de um sistema de imagem não é mais do que a modula-

ção do mesmo sistema em função da frequência espacial. É o contraste de output normalizado ao 

contraste de input. 

Formalmente, a modulação de input é definida por: 

 
minmax

minmax
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M in +

−
=  (2.15) 
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Em que Imax e Imin representam respectivamente as intensidades máxima e mínima de input, ou 

seja, os máximos e mínimos da onda. 

Similarmente, a modulação de output é definida por: 

 
minmax

minmax

OO

OO
M out +

−
=  (2.16) 

Em que da mesma forma Omax e Omin representam as amplitudes máxima e mínima de output, res-

pectivamente. 

 O quociente da modulação de output pela modulação de input é a Função de transferência de 

modulação, MTF. Esta grandeza é função da frequência espacial, k, como acima se referiu. 
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kM
kMTF

in

out=  (2.17) 

Quando o sistema de aquisição de imagem em estudo é constituído por uma cadeia de vários 

subsistemas, é conveniente obter a função MTF para cada um dos mesmos, ou seja, MTFA, MTFB, 

MTFC, ^ 

A curva global que descreve o sistema completo será o produto das várias funções corresponden-

tes aos vários subsistemas que compõem a cadeia. Uma vez que cada uma das funções tem sempre 

valor inferior à unidade, o produto das mesmas também o será, e será também inferior à pior das 

funções. 

Um sistema de imagem descrito por uma curva de MTF com um valor perto da unidade é capaz de 

produzir uma imagem fiel à realidade. Para detectar detalhes finos pretende-se então um sistema 

com boa resposta a altas frequências, enquanto para detectar lesões de grande dimensão e baixo 

contraste pretende-se uma melhor resposta a frequências baixas. 

Até este ponto, por conveniência, trataram-se os inputs e os outputs dos sistemas de imagem 

como ondas sinusoidais. Na prática, tal seria bastante complicado de conceber. Em vez disso, usa-se 

análise matemática das funções PSF ou LSF. 

Objectivamente, a função de transferência de modulação é obtida através do módulo da Transfor-

mada de Fourier da função PSF ou LSF, consoante o sistema em análise. Usualmente usa-se a 

Transformada de Fourier unidimensional, mas também é possível utilizar-se a Transformada de Fou-

rier a 2D. Tipicamente, em sistemas não isotrópicos, usa-se este formalismo, para determinar a res-

posta em frequência para diferentes ângulos relativamente ao detector. Formalmente, têm-se: 

 |)}({|)( xLSFTFkMTF =  (2.18) 
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Observe-se a figura (2.12). À medida que o pico da curva LSF vai ficando mais “largo”, ou seja, a 

resolução vai-se degradando, a curva MTF correspondente cai para a modulação 0 mais rapidamen-

te. 

 

fig 2.12 - Comportamento da curva de MTF de um sistema em função da LSF. Note-se que quanto mais largo for o pico 

da LSF (mais blurring), pior será a performance do sistema para as frequências espaciais maiores. In ref. bib. [1] 

Determinar a curva MTF de um sistema de imagem é de facto a forma mais elegante e objectiva 

de descrever a sua resolução, no entanto este processo é complexo e demasiado detalhado. Como a 

resolução de um sistema de aquisição de imagem é uma característica que exige uma avaliação 

regular e relativamente rápida, é adoptado outro processo. Utilizam-se fantomas adequados, com 

padrões de pares de linhas ou estrelas. 

Neste processo adquire-se uma imagem do fantoma e observa-se cuidadosamente a mesma, de 

forma a detectar as limitações de resolução do sistema, ou seja, qual o último padrão que se conse-

gue distinguir. 

2.3 Ruído 

O ruído não é mais do que a adição de uma componente aleatória ou estocástica numa imagem. 

O ruído induz uma adição ou uma subtracção num valor medido, de modo que este seja diferente do 

real valor da grandeza em causa. 

O ruído induz então flutuações nas medidas, pelo que se forem efectuadas diferentes medidas à 

mesma grandeza, dependendo da precisão com a qual as mesmas são feitas, registar-se-ão diferen-

tes valores das mesmas. Desta forma, com várias medidas da mesma grandeza Ω  é possível calcu-

lar um valor médio da mesma, bem como aferir acerca da variabilidade da medida, através do cálculo 

do desvio padrão σ . Estas flutuações são estocásticas, e o desvio padrão está então relacionado 

com a precisão da medida. No entanto, nem sempre se pode associar σ  à precisão da medida, pois 

por vezes o mesmo relaciona-se com flutuações naturais do parâmetro em causa. 
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Formalizando o estudo do ruído pode-se utilizar a distribuição mais usual de dados estatísticos - a 

distribuição normal ou gaussiana. Considere-se uma população de �  elementos, média de medidas 

X  e desvio padrão σ . Sendo x  a variável a medir, a distribuição é dada por: 

 
2)(
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xX

ekxG

−
−

=  (2.19) 

Na expressão (2.19), k  representa uma constante derivada da normalização da curva. Note-se 

que a distribuição fica definida conhecendo os parâmetros média, X  e desvio padrão, σ . Grafica-

mente, a distribuição tem a forma de sino, sendo que está centrada em Xx=  e tem a abertura defi-

nida por σ . À função )(xG  chama-se função de densidade de probabilidade. 
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fig 2.13 - Exemplo de uma distribuição gaussiana 

Esta função de densidade de probabilidade, tal como o próprio nome indica, descreve a probabili-

dade de ocorrerem acontecimentos numa população contínua. Assim, não é possível dizer que a 

probabilidade de ocorrer x  é uma dada percentagem, por exemplo. É sim possível dizer que a pro-

babilidade de uma medida se situar entre ax−  e ax+  é igual ao integral da distribuição entre ax−  

e ax+ . Conceptualmente, isto não é mais do que a área do gráfico coberta pelo mesmo intervalo. 

Como já foi referido, para conhecer completamente uma distribuição gaussiana é necessário 

conhecer a média e o desvio padrão. Ora isto pode ser uma desvantagem, pelo que seria convenien-

te ter uma distribuição definida por apenas um parâmetro. Seria então desejável encontrar uma distri-

buição semelhante à normal (gaussiana), definida por apenas um parâmetro, de modo a descrever a 

flutuação dos eventos (medidas). Essa distribuição é a distribuição de Poisson: 

 λλ −⋅= e
x

xP
x

!
)(  (2.20) 
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Nesta distribuição, λ  é a média, valor esperado, e x  é a variável dependente. Quando, na distri-

buição gaussiana, o desvio padrão é definido por X=σ , as duas distribuições são extremamente 

semelhantes, com a já referida vantagem de só ser necessário um parâmetro, a média. De facto, a 

distribuição gaussiana é muitas vezes utilizada como aproximação à distribuição de Poisson (com 

X=σ ), devido às limitações de computação da função factorial constante na distribuição de Pois-

son. 

 

fig 2.14 - Sobreposição de uma distribuição de Poisson sobre uma distribuição gaussiana em que X=σ . In ref. 

bib. [1] 

Os raio-X seguem uma distribuição de Poisson. Seria bastante complicado definir o comportamen-

to estatístico dos fotões se a distribuição fosse gaussiana, visto ser necessário conhecer a média e o 

desvio padrão, como acima se referiu. Mas neste caso, com a aproximação gaussiana à distribuição 

de Poisson, utilizando X=σ  é possível controlar o ruído σ  ajustando o número médio de fotões 

necessário para produzir a imagem. 

2.3.1 Ruído quântico 

A classificação aqui de “quântico” não significa mais do que algo que se pode contar, medir, que é 

discreto. São os casos dos fotões de raio-X, electrões, iões, etc. É de todo o interesse o exemplo dos 

raio-X, pois é através dos mesmos que se obtêm as imagens médicas para radioterapia em estudo 

(TC e CBCT). 

Assim, represente-se por �  o número de fotões de raio-X por unidade de área. Considere-se um 

detector digital de raio-X com pixéis quadrados. Se forem detectados �  fotões em cada pixel, então, 

o ruído será igual ao desvio padrão: 
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 �=σ  (2.21) 

Também é comum utilizar-se o conceito de variância, que não é mais do que o quadrado do des-

vio padrão: 

 �=2σ  (2.21B) 

Numa imagem, o ruído percepcionado pelo observador é relativo, ou seja, se o número de fotões 

utilizado na construção da imagem for realmente muito grande, o mesmo ruído é menos perceptível 

do que no caso de uma imagem conseguida com um muito menor número de fotões. Desta forma, 

tem todo o interesse definir o coeficiente de variação ou seja, o ruído de forma relativa: 

 
�

relativoRuído
σ

=  (2.22) 

Analisando a expressão (2.21) constata-se que à medida que �  aumenta, também aumenta σ , 

no entanto mais lentamente, com a raiz quadrada. Desta forma, de acordo com a expressão (2.22), o 

ruído relativo diminui com o aumento do número de fotões. 

É também interessante analisar a relação entre sinal necessário para obter a imagem e o ruído 

produzido. Esta relação tem o nome de signal-to-noise ratio, ou seja, rácio sinal/ruído, e é igual ao 

inverso do ruído relativo: 

 �
�

S�R ==
σ

 (2.23) 

Este parâmetro determina de certa forma a qualidade de uma imagem. Se �  aumenta, o SNR 

aumenta na proporção � . No entanto, a dose absorvida pelo paciente aumenta na mesma propor-

ção que � . Desta forma, para aumentar o SNR de um factor de 2, o número de fotões �  terá de 

aumentar num factor de 4, pelo que a dose absorvida pelo paciente aumentará na mesma proporção. 

Desta forma, é necessário um compromisso entre SNR e a dose absorvida. Devido a esta exigên-

cia, é bastante importante que o maior número de fotões incidentes seja detectado pelo sistema, que 

nunca é ideal, pelo que nem todos os fotões incidentes são detectados. De forma a avaliar esta efi-

ciência define-se o parâmetro eficiência de detecção quântica (QDE- quantum detection effi-

ciency). A QDE não é mais do que a fracção de fotões incidentes que são de facto absorvidos ou 

detectados pelo sistema: 

 
incidentes

ectados

�

�
QDE det=  (2.24) 
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Na realidade, para determinação do SNR contribuem os fotões detectados e não os fotões inci-

dentes, pelo que a forma mais correcta e realista de calcular SNR será: 

 incidentesreal �QDES�R ×=  (2.25) 

Esta é uma aproximação mais realista ao peso do ruído numa imagem, mas só inclui a influência 

de QDE, e não de outras fontes de ruído em seguida abordadas. 

2.3.2 Outras fontes de ruído 

Na secção anterior foi abordado o ruído quântico, onde se constatou que são utilizados quanta de 

raio-X para estimular um detector e assim obter uma imagem. 

Um sistema de obtenção de imagem é composto por diferentes estadios dispostos numa cadeia 

mais ou menos complexa. Em cada um desses estadios são gerados diferentes números e tipos de 

quanta. Por exemplo, num primeiro estadio são tidos em conta os fotões de raio-X, num outro estadio, 

a nível de um fotomultiplicador, por exemplo, são gerados fotões de luz num número muito superior 

aos quanta de raio-X, devido a um factor de ganho. Num sistema de imagem não é conveniente que 

em qualquer estadio o número de quanta seja inferior ao número de raio-X detectados, que pode 

ocorrer devido a baixa eficiência desse mesmo estadio. Quando tal acontece diz-se que o sistema 

regista um “afundamento quântico secundário”, mais sugestivo em inglês como “secondary quantum 

sink”. Observando a Tabela 1.1 é fácil compreender: 

 

 

 

Tabela 2.1 - Estadios de dois sistemas de obtenção de imagem registando secondary quantum sink no estadio 4 do 

sistema A 

Estadio Descrição Sistema A Sistema B 

1 Fotão Raio-X incidente 1 1 

2 Fotão raio-X detectado 0.5 0.5 

3 
Fotões de luz emitidos 

pelo fotomultiplicador 
100 1000 

4 
Fotões que chegam à 

câmara 
0.4 4 

5 Electrões gerados no CCD 2 20 
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Estes fenómenos devem ser evitados porque quando acontecem os fenómenos de ruído na ima-

gem não são dependentes dos quanta de raio-X. Em vez disso, o ruído presente na imagem será 

devido a alguma deficiência do sistema. 

Um sistema destes desperdiça fotões de raio-X, causando desta forma um aumento de dose 

absorvida desnecessário para o paciente. 

2.3.3 Resolução de contraste 

Quanto maior o ruído presente numa imagem, mais difícil se torna a detecção de um objecto de 

baixo contraste na mesma imagem. 

A resolução de contraste é então a capacidade de visualizar e distinguir objectos de baixo contras-

te na imagem. Esta propriedade da imagem está intimamente relacionada com o SNR, acima abor-

dado. É com base no SNR que se pode quantificar de certa forma e tornar mais objectivo este parâ-

metro. Segundo o critério de Rose, para que se consiga identificar claramente o objecto numa ima-

gem é necessário que o SNR seja melhor que 5; abaixo deste valor ainda é possível detectar objec-

tos, contudo com menor probabilidade. 

Nas imagens médicas há que contar com um fundo que inclui estruturas anatómicas, o que pode 

“encobrir” algumas lesões mais subtis, reduzindo a resolução de contraste. A este fenómeno dá-se o 

nome de ruído de estruturas.  

2.3.4 Frequência de ruído 

Ao olho humano, o ruído de uma imagem parece ser totalmente aleatório. No entanto existe uma 

relação entre o ruído numa dada zona da imagem e o ruído numa localização diferente. 

Se irradiar um detector directamente com o feixe de raio-X, sem um objecto ou paciente, obter-se-

á uma imagem cinzenta, não exactamente uniforme devido ao ruído. Partindo desta imagem é possí-

vel então fazer uma análise de frequência do ruído. 

Se for feito um registo das oscilações de qualquer fenómeno periódico na Natureza, conclui-se 

que existem várias componentes de frequência, umas de maior amplitude, outras de menor, even-

tualmente uma modulação em frequência. De todas estas componentes existe uma que corresponde 

à frequência principal, sendo as outras as harmónicas. 

Da mesma forma, numa imagem também existem componentes de frequência várias. Uma forma 

de se avaliar estas componentes será a análise do Espectro de potência do ruído, (noise power spec-

trum – NPS). A ideia por detrás da representação da potência do ruído em função da frequência 

espacial é análoga às curvas de MTF. As curvas de MTF são obtidas a partir da Transformada de 

Fourier da LSF, ou seja, de uma certa “função de transferência” do sistema de imagem, representati-

va da transformação sofrida pelo sinal. Analogamente, a Transformada de Fourier da forma como o 

sistema transforma o ruído leva a uma representação da potência desse mesmo ruído em função da 
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frequência espacial, o já citado Espectro de potência do ruído. Este espectro é a variância 2σ  do 

ruído da imagem representada em função da frequência: NPS(f). A este espectro também se chama 

Espectro de Wiener. Na fig. (2.15) está representado o NPS(f) de um detector de raio-X: 

 

fig 2.15 - Espectro de potência do ruído, ou mais correctamente, noise power spectrum de um detector de raio-X. In ref. 

bib. [1] 

2.4  Eficiência quântica detectável - Detective quantum efficiency  

É bastante útil ter um parâmetro quantitativo capaz de descrever o desempenho global de um sis-

tema. Esse parâmetro é a Eficiência quântica detectável (detective quantum efficiency - DQE). 

Conceptualmente, a DQE é definida como o quociente entre o quadrado do SNR de output do sis-

tema e o quadrado do SNR de input: 

 
2

2

in
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S�R

S�R
DQE =  (2.26) 

Atente-se no numerador da equação (2.26). Para cálculo do SNRout pode-se ter em conta que 

MTF(f) representa a forma como um sistema de imagem processa o sinal, tal como o NPS(f) repre-

senta a forma como o sistema processa o ruído. Então, SNRout pode ser calculado da seguinte forma: 
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Note-se que na expressão (2.27) o denominador NPS(f) não está quadrado porque é igual à 

variância 2σ , que já está elevado ao quadrado. 

De acordo com a equação (2.23), SNRin é dado por � , pelo que o denominador de (2.26) é 

simplesmente � . Desta forma, pode-se calcular DQE(f) da seguinte forma: 
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Na expressão (2.28) k representa uma constante com o intuito de converter unidades. 

A grandeza DQE(f) é uma medida bastante útil que é cada vez mais utilizada no sentido de definir 

a performance de um sistema de captura de imagem com raio-X. Ao mesmo tempo, DQE(f) é uma 

medida da eficiência dosimétrica de um detector de raio-X. 

É importante ter em conta que DQE(f) e QED não são a mesma coisa, apesar de estarem relacio-

nadas. Num sistema com propriedades de ruído ideais, em 0=f , DQE e QED são iguais. 

2.5 Amostragem e fenómenos de aliasing e blurring 

O processo de obtenção de imagem corresponde a uma operação de reprodução de um objecto. 

Para que seja possível uma reprodução, é necessária uma amostragem do “sinal” original. Neste 

caso, o sinal não se encontra no domínio do tempo, mas sim no domínio do espaço. 

No processo de amostragem de um sinal no domínio do espaço, uma imagem, considere-se que o 

mesmo é sinusoidal, de frequência f . No processo de reprodução do mesmo sinal será feita uma 

amostragem de �  ciclos/mm, ou seja, com uma frequência sf . Para que se obtenha uma reprodu-

ção fiel do sinal original, é necessários que se façam pelo menos duas amostragens por ciclo do 

mesmo, ou seja, em termos matemáticos: 

 ffs 2f  (2.29) 

Esta exigência chama-se o Critério de Nyquist. À frequência máxima do sinal de input (para uma 

dada frequência de amostragem disponível), 
2

sf , chama-se frequência de Nyquist. 

Observando a figura (2.16), que representa a amostragem de um sinal genérico, não sinusoidal, 

será fácil entender o critério de Nyquist (vide ref. bib. [11]): 
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fig 2.16 - Representação esquemática da amostragem de um sinal. In ref. bib. [11] 

Nos sistemas de aquisição de imagem têm-se detectores compostos por vários elementos que 

registam somente os sinais incidentes em cada um deles. Considere-se então a distância entre os 

diferentes elementos do detector. Na aquisição de imagem, o sinal é amostrado (sampling) e a dis-

tância de amostragem é igual à distância centro a centro dos diferentes elementos. Devido ao tama-

nho finito dos elementos do detector, o valor médio do sinal é calculado sobre largura da abertura do 

detector. 

Seja então ∆  a distância de amostragem. A frequência de amostragem será 
∆

=
1

f . Então, de 

acordo com a expressão (2.29), a frequência de Nyquist será dada por: 

 
∆

=
2

1
�F  (2.30) 

Se eventualmente alguma componente de frequência da imagem ultrapassar a frequência de 

Nyquist, então ela será amostrada menos de duas vezes por ciclo, originando o fenómeno de alia-

sing, ou seja, o sinal original (imagem) será reproduzido com uma menor frequência, dando origem a 

artefactos, como por exemplo padrões de moiré. 
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fig 2.17 - Na figura da esquerda está representada a imagem original. À direita está uma reprodução evidenciando 

padrões de moiré. In ref. bib. [13] 

Calculando a Transformada de Fourier de um sinal puramente sinusoidal obtêm-se um pico na 

frequência do sinal original. No caso da frequência do sinal de input exceder a frequência de Nyquist, 

se reproduzir o sinal e se calcular a sua Transformada de Fourier, verificar-se-á que será gerado um 

pico numa frequência inferior à do sinal de input. Por exemplo, para uma frequência de Nyquist de 5 

ciclos/mm, um sinal de input de frequência equivalente a 6 ciclos/mm será reproduzido com uma fre-

quência de 4 ciclos/mm, assim como um sinal de input de 8 ciclos/mm será reproduzido com uma 

frequência de 2 ciclos/mm.  

 

fig 2.18 - Quando a frequência do sinal de input excede a frequência de Nyquist,FN, o mesmo sinal será reproduzido 

com uma frequência inferior à real, igual à diferença entre a frequência de input e a frequência de Nyquist. In ref. bib. 

[1] 

No caso concreto de aquisição de imagens para fins médicos com raio-X, o fenómeno de aliasing 

raramente é um problema. A maioria das estruturas não tem um elevado grau de periodicidade, pelo 

que serão sempre feitas pelo menos duas amostragens em cada ciclo. 
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No entanto, existem dispositivos, como por exemplo grelhas anti-dispersão, que têm um elevado 

grau de periodicidade, o que leva muitas vezes à criação de padrões de moiré. 

Um outro problema derivado da amostragem de um sinal analógico com um detector digital já foi 

acima referido e prende-se com o valor médio do sinal que é calculado em cada elemento do detec-

tor. Observe-se a figura (2.19) para melhor compreender: 

 

fig 2.19 - A média do sinal de input é calculada sobre a abertura do elemento do detector. Obtêm-se como LSF uma 

função rect, que dá origem a blurring da imagem. In ref. bib. [1] 

A largura da abertura, ou seja, a largura do elemento (a 1 dimensão), determina a dimensão sobre 

a qual é calculado o valor médio do sinal e o perfil do sinal (LSF). Como a abertura tem a forma rec-

tangular, também a LSF toma a mesma forma, ao que se chama uma função “rect” (forma de rectân-

gulo). Esta LSF causa, tal como as LSF’s gaussianas, um fenómeno de blurring. Calculando a MTF 

desta função “rect”, sobre elementos de detector com abertura a , obtêm-se algo como: 

 
fa

fa
fMTF

π
π )sin(

)( =  (2.31) 

Por exemplo, obtêm-se uma curva de MTF da seguinte forma para um detector com abertura 

mma 1.0= : 
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fig 2.20 - Exemplo de MTF de uma LSF em forma de rect function para o caso de um elemento de detector de abertura 

de 0,1 mm. In ref. bib. [1] 

2.6 Curvas de contraste-detalhe 

Anteriormente concluiu-se que para obter informação acerca da resolução espacial de um sistema 

de aquisição de imagem são adequadas as curvas de MTF. Para concluir acerca da resolução de 

contraste recorre-se ao SNR ou ao noise power spectrum. 

No sentido de obter uma informação quantitativa acerca da combinação das propriedades de reso-

lução espacial e de contraste de um sistema, recorre-se, como foi abordado na secção 2.4, à DQE(f). 

No entanto, se pretender uma abordagem mais qualitativa da combinação da resolução espacial e 

de contraste, recorre-se às curvas de contraste-detalhe. 

Estas curvas são diagramas onde no eixo horizontal, dos xx , se representa a dimensão dos 

objectos, o detalhe, crescente da esquerda para a direita. No eixo vertical, dos yy , representa-se o 

contraste dos objectos, crescente de baixo para cima. No canto inferior esquerdo residem então os 

objectos de menor contraste e menor dimensão, portanto com menor SNR e de mais difícil visualiza-

ção. No diagrama de contraste-detalhe, a linha branca representa a zona de transição, ou seja, os 

objectos abaixo e à esquerda não são visíveis, enquanto o são acima e à direita. 
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fig 2.21 - Exemplo de uma curva de contraste-detalhe. In ref. bib. [1] 

Com estas curvas de contraste-detalhe é possível comparar dois sistemas de aquisição de ima-

gem diferentes. Se a curva de um sistema A se estender mais para a esquerda que a curva de um 

sistema B, significa que esse sistema tem melhor resolução espacial, pois cobre as dimensões meno-

res. Se, por outro lado, a curva do sistema B se estender, em yy , a menores valores de contraste, o 

sistema B terá melhor resolução de contraste, tal como se pode observar na figura (2.22): 

 

fig 2.22 - Nesta figura pode-se observar as curvas de contraste-detalhe de dois sistemas de aquisição de imagem, A e 

B. Repare-se que enquanto o sistema A tem melhor resolução, o sistema B tem melhor resolução de contraste. In ref. 

bib. [1] 

Estas curvas de contraste-detalhe são obtidas de forma subjectiva, por inspecção. Como tal, 

podem surgir variações entre observadores, mas que com o treino acabam por não ser significativas. 

Estas curvas permitem definir a zona de transição de objectos não visíveis para objectos visíveis.  

De realçar que este tipo de testes, tal como outros feitos em fantoma e que mais à frente serão 

apresentados, têm um carácter mais qualitativo e subjectivo, no entanto, dado o seu também carácter 

prático e rapidez de execução são os mais usualmente utilizados em controlos de qualidade periódi-

cos de sistemas de imagem. 
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3. Sistemas de tomografia  

3.1 Unidades de Hounsfield 

Quando são obtidas imagens através de tomografia computorizada CBCT é necessário deter uma 

distribuição da radiodensidade relativa ao longo das mesmas imagens.  

Tal é possível através de uma escala quantitativa concebida em 1972 por Sir Godfrey Newbold 

Hounsfield. Esta escala procurou utilizar critérios universais, facilmente disponíveis e ajustados à 

finalidade da tomografia computacional, ou seja, a obtenção de imagens da anatomia interna de 

seres vivos baseada na composição em água das estruturas. 

Na gama de energias utilizada em radiologia, em tecido muscular, cerca de %91  das interacções 

são por dispersão de Compton, na gordura este fenómeno constitui cerca de %94  das interacções e 

no osso a mesma interacção tem uma incidência de %74 . Posto isto, o contraste e os números CT 

derivam das propriedades dos tecidos que influenciam a dispersão de Compton. 

Matematicamente, o número de Hounsfield de um dado tecido X , dados os coeficientes de ate-

nuação do tecido e da água respectivamente por Xµ  e OH2
µ , é definido por: 

 1000

2

2 ⋅
−

=
OH

OHX

XUH
µ

µµ
 (3.1) 

De acordo com a equação (3.1) conclui-se que a alteração de uma unidade de hounsfield significa 

uma variação de %1.0 em relação ao coeficiente de atenuação da água. Tal é mais evidente com a 

seguinte aproximação: 

 X

OH

OHX

XUH ρ
ρ

ρρ
∆⋅=⋅

−
≈ 10001000

2

2  (3.2) 

Observando atentamente a expressão (3.1), pode-se ainda questionar a consistência da definição 

desta escala, uma vez que os coeficientes de atenuação linear variam com a energia. Como respos-

ta, é de referir que os números CT são calculados com base em coeficientes de atenuação relativos a 

uma energia comummente utilizada em radiologia, tendo-se convencionado o valor de energia de 

keV73 . 

A esta energia, o valor de 1195.0 −= cmáguaµ , o que implica uma amplitude da escala de cerca de 

1000−  a 3000+ , sendo que o valor relativo ao ar é 1000− , a água toma valor 0 , ossos mais den-

sos e áreas preenchidas com agente de contraste atingem valores na ordem de 3000+ , enquanto 

tecidos moles se situam entre 300−  e 100−  Unidades de Hounsfield.  
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O valor do pixel é obtido de acordo com o coeficiente de atenuação do tecido correspondente. 

Na definição da escala de Hounsfield, toma bastante relevo a densidade dos tecidos, uma vez que 

o coeficiente de atenuação linear µ  varia linearmente com a densidade ρ . Mais profundamente, 

pode-se afirmar que a secção eficaz para a interacção de Compton depende da densidade electróni-

ca, eρ , onde  

 
A

Z
� Ae ⋅=ρ  (3.3) 

Onde 2310023.6 ×=A�  é o número de Avogadro, Z  é o número atómico e A  é o número de 

massa. 

Ora os tecidos humanos são constituídos principalmente por carbono, oxigénio, azoto e hidrogé-

nio. Os três primeiros elementos têm todos igual rácio 5.0=
A

Z , logo, igual densidade electrónica. O 

hidrogénio tem densidade electrónica igual à unidade, maior portanto, logo é significativa a abundân-

cia do hidrogénio num dado tecido. Caso evidente é a gordura, rica em hidrogénio e de fácil visualiza-

ção em TC. Contudo, o principal papel na definição do contraste em imagens de TC é desempenhado 

pela densidade )/( 3cmgρ . 

Na tabela 3.1 pode-se observar alguns nºs de Hounsfield de materiais e tecidos mais comuns: 

Tabela 3.1 - Unidades de Hounsfield de alguns materiais e tecidos comuns 

Material UH 

Ar -1000 

Gordura -120 

Água 0 

Músculo +40 

Osso +1000 

O facto da escala de Hounsfield ser quantitativa é bastante positivo, principalmente para um diag-

nóstico mais preciso de alguns casos clínicos. Por exemplo, os nódulos pulmonares calcificados são 

tipicamente benignos, sendo possível determinar o nível de calcificação através do número de Houns-

field médio do nódulo. Também é possível medir a densidade óssea através de técnicas quantitativas, 

o que é bastante útil para aferir acerca de risco de fractura. 
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3.2  Sistemas de aquisição de imagem tomográfica – TC e CBCT 

A tomografia computorizada foi criada em 1972 por Hounsfield. Esta técnica foi a primeira a permi-

tir explorar o interior do corpo, corte a corte. Tal fez com que a tomografia computorizada – TC – seja 

uma ferramenta de valor único para diagnóstico de tumores, osteoporose, traumas, entre outras apli-

cações clínicas. 

O primeiro sistema de TC era relativamente rudimentar, quando comparado com a tecnologia de 

que se dispõe hoje. O primeiro scanner de TC, o EMI Mark I, produzia imagens de fraca resolução, 

apenas 80x80 pixéis, com um tempo de aquisição de quatro minutos e meio por cada par de cortes e 

um minuto e meio como tempo de reconstrução. Tais constrangimentos, juntamente com os movi-

mentos cardíacos e respiratórios, criaram a concepção de que esta técnica apenas teria utilidade 

para adquirir imagens da cabeça. 

Com o advento das novas tecnologias, nomeadamente o poder de cálculo dos computadores, 

novas geometrias de aquisição, novas tecnologias de detectores, nomeadamente matrizes de detec-

tores, o design das ampolas de raio-X, entre outros, foi possível conceber sistemas de tomografia 

com tempos de aquisição da ordem da fracção de segundo, algoritmos de reconstrução que permitem 

obter a imagem praticamente em tempo real. 

3.3 Princípios básicos da tomografia 

Os princípios matemáticos por detrás da tomografia remontam a 1917, quando Randon provou 

que a imagem de um objecto desconhecido poderia ser criada se dispusesse de um número infinito 

de projecções sobre o objecto. Os pormenores matemáticos não são do âmbito desta dissertação, 

mas tal é conceptualmente compreensível, abordando, por exemplo, um exemplo da radiografia. 

Se for adquirida uma radiografia de um paciente, obtêm-se uma imagem bidimensional da anato-

mia tridimensional do paciente, através da projecção. A densidade num dado ponto de uma imagem 

representa a atenuação do raio-X desde o foco até ao ponto do detector que corresponde ao dito 

ponto na imagem. Ora com uma única imagem bidimensional não é possível dispor desta informação 

relativa à direcção paralela aos raio-X. Tal pode ser ultrapassado se for adquirida uma nova imagem, 

desta feita perpendicular à primeira, por exemplo, uma imagem ou topograma posterioanterior e uma 

imagem lateral.  

Obviamente que no sentido de adquirir uma imagem tomográfica de um objecto, o exemplo ante-

rior é manifestamente insuficiente, mas se fizer variar o ângulo de aquisição das duas imagens orto-

gonais, aumentando o número de pares de imagens, mais e mais, vai-se conseguindo cada vez mais 

informação acerca do interior do objecto. Por exemplo, se forem adquiridas 360 radiografias em torno 

do tórax de um paciente com um ângulo de apenas 1º entre cada duas, obter-se-á uma série de ima-

gens equivalente a um scan torácico. No entanto, estas 360 imagens disporão a informação de uma 

forma que não permitirá uma análise pelo olho humano, apenas se verão cortes seccionais. Apenas 
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através da reconstrução por meio de um computador se conseguirá um conjunto de imagens tridi-

mensionais que reproduzem o tórax do paciente. 

A imagem tomográfica consiste num corte da anatomia do paciente. Nesta imagem, uma secção 

tridimensional do paciente é mostrada a duas dimensões. Num corte, a matriz bidimensional de pixéis 

corresponde a um igual número de vóxeis no paciente, ou seja de elementos de volume, visto três 

dimensões estarem comprimidas em apenas duas. Os vóxeis não são mais do que medidas com as 

mesmas dimensões dos pixéis mas ainda com uma terceira dimensão correspondente à espessura 

de corte. Cada pixel na imagem de CT exibe as propriedades médias de atenuação de raio-X do teci-

do no vóxel correspondente. 

 

fig 3.1 - Esquema de obtenção de uma imagem axial bidimensional através da aquisição de várias projecções angu-

lares. In ref. bib. [2] 

3.3.1 Aquisição e reconstrução tomográfica 

A aquisição de uma imagem tomográfica baseia-se, como já foi referido, na transmissão de raio-X. 

No processo, são adquiridas uma série de projecções dos raio-X sobre o paciente. Estas projecções 

podem ter duas geometrias diferentes, feixe paralelo e fan-beam. 

Na projecção de feixe paralelo é emitida uma série de raio-X, todos paralelos entre si. No caso de 

fan-beam ocorre uma divergência dos raio-X de uma mesma projecção, segundo um dado ângulo, 

adquirindo uma geometria que lembra uma ventoinha, daí o nome fan-beam. Esta geometria é utiliza-

da por todos os scanners mais recentes no processo de aquisição e reconstrução de imagem. 
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fig 3.2 - Representação esquemática das geometrias de feixe parallel beam e fan beam. In ref. bib. [1] 

A aquisição de uma imagem tomográfica requere uma considerável capacidade de memória e 

processamento por parte de um computador. As exigências de hardware são significativas. Para além 

dos diversos cortes que se adquirem para construir a imagem tridimensional, há que ter em conta que 

para apenas um mesmo corte se efectuam uma série de medidas de transmissão através do pacien-

te. Segundo cada projecção podem-se efectuar medidas de transmissão de cerca de 800 raios. Ten-

do em conta que numa aquisição de um corte se faz um varrimento angular de cerca de 1000 ângulos 

diferentes, cada corte bidimensional da imagem implicará cerca de 800 000 medidas de transmissão. 

Após (ou durante, como mais à frente se verá em geometria helicoidal) este processo se repetir 

para cada corte, antes da aquisição do próximo a mesa efectua um movimento de translação do 

paciente, de forma a posicionar a próxima zona a adquirir no percurso dos raio-X. 

Para efectuar uma medida de transmissão de um raio-X considera-se que o seu percurso descre-

ve uma linha recta entre o foco, através do paciente, até ao detector, que mede a sua intensidade tI . 

Durante a aquisição é também medida a intensidade do raio não atenuado, através de um detector de 

referência. Designe-se essa intensidade por 0I . 

De acordo com a Lei de Lambert é possível relacionar 0I  e tI : 

 
x

t eII µ−= 0  (3.4) 

Na equação (3.4), µ  representa o coeficiente de atenuação linear médio ao longo do percurso do 

raio e x  é a espessura do paciente. 

Tendo em conta que 0I  e tI  são parâmetros que dependem do sistema, e que o produto xµ  

constitui um factor relativo à anatomia do paciente para um dado raio-X, com uma dada energia, é 

conveniente re-arranjar a equação (3.4) para obter: 
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 x
I

I

t

µ=)ln( 0  (3.5) 

Desta forma, é possível obter um aspecto da imagem de uma forma bastante desejável, o que 

confere a possibilidade de um uso alargado desta técnica. Enquanto por exemplo em radiografia se 

0I  for demasiado elevado a imagem sairá demasiado escura, ou se 0I  for muito baixo a imagem 

sairá demasiado branca, neste caso a densidade das imagens é independente da intensidade do 

feixe. De realçar, no entanto, que 0I  afecta o ruído da imagem. 

Considere-se, por conveniência, um sistema de coordenadas ),( sr  estacionário do ponto de vista 

do detector, como esquematizado na figura (3.3): 

 

fig 3.3 - Representação de um sistemas de coordenadas (r,s) estacionário do ponto de vista do detector, de forma a 

melhor entender a mudança de coordenadas dada pelas equações (3.3) e (3.4). In ref. bib. [2] 

Neste sistema, a transformação de coordenadas será: 

 φφ sincos yxr +=  (3.6) 

 φφ sincos xys −=  (3.7) 

Uma vez adquiridas as medidas de transmissão, os dados relativos a cada imagem são pré-

processados numa matriz yx× de dimensão de 6464 × , 128128 ×  , 256256 × ou outra potência 

de 2, por conveniência matemática. Os pixéis terão dimensão yx ∆×∆ , de dimensão arbitrária, mas 

usualmente relacionada com o número de perfis adquiridos e a largura do intervalo de amostragem 

ao longo de r . Essa matriz é depois utilizada para, com um algoritmo adequado, reconstruir a ima-

gem. 

Existe uma série de algoritmos de reconstrução, entre os quais o simple backprojection e o filtered 

backprojection, este último o mais utilizado em tomografia. Estes algoritmos revertem os passos de 

aquisição da imagem. Como já foi referido, a informação acerca da atenuação da radiação ao longo 
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de um dado percurso é obtida por meio de um detector e guardada numa matriz. O algoritmo simple 

backprojection consiste na projecção dos dados de cada elemento num perfil através de uma grid da 

imagem, como se esquematiza na figura (3.4): 

 

fig 3.4 - Representação esquemática do algoritmo simple backprojection (retroprojecção simples). In ref. bib. [2] 

As medidas de transmissão guardadas num dado elemento de projecção são divididas uniforme-

mente pelo pixéis que recaiem no percurso da projecção. Procedendo desta forma para todas as 

projecções, obtêm-se uma aproximação da imagem do paciente. 

Matematicamente, a retro-projecção de �  perfis será descrita por: 

 ∑
=

+=
�

i

iii yxp
�

yxf
1

),sincos(
1

),(' φφφ  (3.8) 

Na equação (3.8), iφ  representa o i-ésimo ângulo de projecção e ),(' yxf  representa uma apro-

ximação à verdadeira distribuição ),( yxf . Mais à frente serão abordados este e outros algoritmos 

de forma mais pormenorizada. 

3.4 Evolução histórica 

A compreensão de um qualquer sistema consegue-se também com o conhecimento da sua evolu-

ção histórica. Tal conhecimento não tem apenas interesse a nível de curiosidade, pois permite tam-

bém reconhecer a forma como se processaram as evoluções, reforçando o seu papel na obtenção de 

um sistema mais complexo e funcional, com mais e melhores valências. 

Desta forma, será feita uma classificação dos sistemas de tomografia em sete gerações. 
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3.4.1 Primeira geração: rotação/translação, Pencil Beam 

Na primeira geração, os sistemas de aquisição de imagem tomográfica nasceram da conjugação 

da complexidade de diferentes sistemas, desde computadores, sistemas de controlo de movimento, 

motores, tubo e detectores de raio-X e algoritmos de reconstrução. 

A primeira concepção de um sistema de tomografia utilizava apenas dois detectores que mediam 

a transmissão de raio-X através do paciente em dois cortes diferentes. Sendo necessários dados 

sobre a transmissão de raio-X segundo diferentes projecções, uma vez que só existia um detector por 

cada corte, era necessário um movimento de translação em cada ângulo de aquisição, de modo a 

adquirir dados relativos a todo o corpo do paciente, tal como esquematizado na figura (3.5): 

 

fig 3.5 - Representação esquemática do modo de aquisição dos primeiros tomógrafos, mostrando a sequência de três 

passos, translacção, rotação e nova translacção. In ref. bib. [1] 

Era utilizada uma geometria de raios paralelos. Com o sistema posicionado numa dada angulação, 

eram emitidos raio-X pelo tubo, cuja transmissão era medida pelo detector de cada corte. Era então 

iniciado um movimento de translação de forma a obter dados de transmissão que cobrissem todo o 

FOV. Eram adquiridos dados relativos a 160 raios paralelos ao longo de um FOV de 24 cm. No final, 

procedia-se a nova rotação do sistema e iniciava-se nova translação e aquisição. 

Eram feitas rotações de º1 , ao longo de º180 , significando tal um total de 28800180160 =×  

medidas de transmissão. 

Nesta primeira geração de sistemas de tomografia registavam-se ainda algumas dificuldades, uma 

delas que se prendia com as diferenças de transmissão de raio-X na cabeça e nas zonas adjacentes. 

Estas diferenças manifestavam-se em grande escala no sinal processado em ambas as zonas. Uma 

vez que os primeiros detectores de NaI não conseguiam reproduzir estas diferenças de sinal tão 

acentuadas, era utilizada uma membrana flexível de água em torno das zonas da cabeça de maior 

transmissão, actuando desta forma como bólus para os raio-X, ou seja, diminuindo a medida de 

transmissão correspondente. Os detectores de NaI também registavam uma outra dificuldade: ocorria 

um fenómeno de “afterglow”, ou seja, o sinal de uma medida decaía lentamente e podia sobrepor-se 
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ao sinal da próxima medida, caso estas estivessem separadas por um período de tempo suficiente-

mente curto. 

No entanto, estes primeiros scanners tinham uma grande vantagem: a geometria Pencil Beam. O 

raio-X que fosse disperso do feixe a ser medido não era medido pelo detector, obtendo-se desta for-

ma uma medida mais realista da transmissão do corpo do paciente. 

3.4.2 Segunda geração: rotação/translação, Fan beam fino 

O avanço tecnológico mais significativo que deu origem à segunda geração de sistemas de tomo-

grafia foi a inclusão de uma matriz linear (ou linear Array - LA) de 30 detectores, em vez de um único 

detector por corte anteriormente utilizado. Tal geometria de aquisição significou uma utilização de 

raios-X cerca de trinta vezes superior à primeira geração de sistemas. 

Geometricamente, o esquema de aquisição é similar ao da primeira geração, com movimento de 

translação e rotação, no entanto, em vez de raios paralelos, têm-se desta vez um fan beam com um 

pequeno ângulo de º10 . Quanto aos tempos de aquisição, em princípio seria de esperar uma redu-

ção de um factor 30. No entanto, com o intuito de melhorar a qualidade de imagem são desta vez 

adquiridos mais dados, sendo que a redução de tempos de aquisição não é tão significativa. Nesta 

segunda gerações de sistemas são medidas as transmissões de cerca de 600  raios, segundo cerca 

de 540  projecções, resultando num total de 324000  dados de transmissão medidos. Desta forma, 

conseguiram-se no entanto reduções do tempo de aquisição por corte para cerca de 18 segundos, 

uma redução de um factor 15. 

A grande desvantagem desta geração é a detecção de radiação dispersa, ou scattering. Contra-

riamente aos primeiros tomógrafos, que apenas utilizavam um detector por corte, e por isso detecta-

vam muito menos radiação dispersa, esta segunda geração, ao utilizar um LA com 30 detectores 

contíguos tem maior probabilidade de incluir a radiação dispersa nas medições efectuadas. 

3.4.3 Terceira geração: rotação/rotação, Fan Beam largo 

A grande evolução que marca a terceira geração de sistemas de tomografia é a supressão do 

movimento de translação do sistema tubo/detector, que constituí um significativo impedimento à rápi-

da aquisição de imagens. Foi por essa razão que bastantes esforços foram envidados no desenvol-

vimento de novos métodos de aquisição. 

O número de detectores do sistema sofreu um incremento bastante significativo, para mais de 

800. O ângulo de fan beam foi aumentado para que a matriz de detectores descrevesse um arco sufi-

cientemente aberto para que os raio-X do fan beam “cobrissem” o corte do corpo do paciente na tota-

lidade. Assim, todo o sistema tubo/detector gira conjuntamente em torno do paciente, sem necessi-

dade de movimentos de translação. 
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Um incremento tão assinalável no número de detectores conduziu a um aumento significativo dos 

custos dos scanners. No entanto, cobrindo com uma única matriz de detectores a totalidade de um 

corte do corpo do paciente, basta um único feixe na geometria de fan beam para que se obtenham 

num só instante medições de transmissão de raio-X ao longo de todo o corte do corpo do paciente 

(em cada ângulo de projecção). Desta forma, fica clara a eliminação da necessidade de um movimen-

to de translação. Os tempos de aquisição desta terceira geração de scanners são inferiores a 5 

segundos. 

A maior desvantagem desta modalidade de scanners, para além dos já referidos avultados custos, 

é a maior radiação dispersa que é adquirida pelos detectores, e portanto contabilizada nas medidas 

de transmissão. Surgem também artefactos de imagem anelares. 

Na figura (3.6) está esquematizado o sistema de aquisição da terceira geração de sistemas de 

tomografia, com realce para a geometria de feixe em fan beam cobrindo todo o corte do corpo: 

 

fig 3.6 - Nos tomógrafos de terceira geração é utilizado um fan beam abrangente, girando todo o conjunto ampo-

la/detector em torno do paciente. In ref. bib. [1] 

3.4.4 Quarta geração: rotação/estacionário 

O grande avanço dos scanners de tomografia computorizada de terceira geração foi a eliminação 

do movimento de translação do conjunto tubo-detector, resultando em aquisições significativamente 

mais rápidas. 

Contudo, registaram-se artefactos em forma de anéis concêntricos nas imagens adquiridas. Foi no 

sentido de ultrapassar este problema que se envidaram esforços nos finais dos anos 70. Entenda-se 

primeiramente a origem dos artefactos de imagem nos scanners de terceira geração para compreen-

der as correcções introduzidas pela quarta geração de tomógrafos. Os detectores mais próximos do 

centro da matriz são os responsáveis pela produção de dados que originam os anéis de menor diâ-

metro, enquanto os detectores localizados mais próximo das extremidades da matriz, mais periféri-

cos, geram os dados que originam os anéis de maior diâmetro. 
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Os scanners de terceira geração usam geometria de fan beam, em que o vértice da “ventoinha” 

(fan) se localiza no foco, divergindo daí os raio-X em direcção aos vários detectores. 

Cada detector e respectiva electrónica provocam um ligeiro drift (“arrastar”) do sinal no domínio do 

tempo, o que implica um deslocamento no mesmo domínio do tempo (shift) dos sinais gerados em 

cada detector. 

Os detectores do centro da matriz efectuam a medida de transmissão, tI , enquanto um detector 

de referência mais na extremidade da matriz efectua a medida de referência, 0I . Considere-se então 

1g  e 2g  como respectivamente os ganhos do detector de referência e do outro detector. De forma 

genérica, a medida de transmissão é dada por: 

 x
Ig

Ig

t

µ=)ln(
2

01  (3.9) 

Esta identidade só é correcta se 21 gg = , cancelando-se ambos os termos dessa forma. Ora, 

havendo fenómenos de drift num ou nos dois detectores em causa, os ganhos serão diferentes, 

21 gg ≠ . 

São estas pequenas variações no ganho dos detectores que afectam os valores medidos de xµ  

que serão utilizados ao fazer-se a retro-projecção dos dados para reconstruir a imagem, originando 

os artefactos em anel. 

Na quarta geração de sistemas de tomografia computorizada os detectores já não fizeram parte da 

gantry rotativa. A matriz passou a dispor-se de forma estática, num anel de 360º em torno do pacien-

te. Isto implicou um aumento significativo dos custos, pois passaram a ser necessários muito mais 

detectores. Os scanners de quarta geração mais modernos têm cerca de 4800 detectores. 

Com esta geometria de gantry rotativa e detectores estacionários, diz-se que a quarta geração tem 

geometria de rotação/estacionário. 

Enquanto nos sistemas de terceira geração os dados eram adquiridos por toda a matriz de detec-

tores num único instante de tempo, nos sistemas de quarta geração os dados de transmissão do feixe 

em fan beam passaram a ser adquiridos por um único detector durante o período de tempo requerido 

para o tubo de raio-X rodar através do arco correspondente ao ângulo da fan. 

Desta forma, cada detector passou a actuar também como o seu próprio detector de referência. 

Assim, uma medida de transmissão de um dado detector de ganho g  é dada por: 
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Desta forma são eliminados os artefactos anelares da imagem. 

Contudo, nos nossos dias, com detectores e software mais moderno e avançado é possível con-

ceber sistemas de terceira geração livres de artefactos. 

3.4.5 Quinta geração: estacionário/ estacionário 

A quinta geração de sistemas de tomografia foi desenvolvida com o propósito de adquirir imagens 

cardíacas. Neste caso, em vez de um tubo de raio-X convencional, utiliza-se um alvo de tungsténio, 

em forma de arco, que rodeia parcialmente o paciente e fica numa posição oposta aos detectores. A 

gantry é estática, não se move. Um feixe de electrões de alta energia é produzido numa estrutura por 

detrás da gantry, conduzido por uma guia de vácuo, sendo guiado por campos magnéticos produzi-

dos por bobines para o efeito. O feixe de electrões choca com o alvo anelar de tungsténio. Aí, por 

bremsstrahlung, são produzidos os raio-X utilizados na aquisição de imagens. 

Com estes sistemas conseguem-se tempos de aquisição de cerca de 50 ms, sendo possível desta 

forma produzir filmes de tomografia computorizada dos batimentos cardíacos, com elevado número 

de frames por segundo. 

3.4.6 Sexta geração: geometria helicoidal 

Apesar das evoluções registadas pela terceira e quarta gerações de tomógrafos, eliminando a 

necessidade de translação dos detectores, no final da aquisição de cada corte a gantry tinha de 

parar. Esta necessidade de cessação da rotação da gantry era devida à ligação do tubo de raio-X e 

detectores à electrónica de controlo e alimentação por meio de cabos. 

Existia um sistema de enrolamento/desenrolamento dos cabos, que permitia à gantry rodar até um 

dado ângulo, estendendo o cabo. No final, a gantry efectuava uma rotação em sentido contrário e o 

cabo era recolhido. No início dos anos 90 foi incorporada nos sistemas de tomografia de terceira e 

quarta geração a tecnologia de slip ring, que consiste em contactos circulares com escovas de desli-

zamento, sem necessidade de cabos, que permitem movimentos de rotação contínuos. 
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fig 3.7 - Tecnologia slip-ring. “Escovas” permitem o contacto permanente determinais, possibilitando movimentos 

contínuos de gantry sem as limitações aliadas à utilização de cabos. 

Esta tecnologia permite eliminar as limitações inerciais no final da aquisição de dados relativo a 

cada corte, possibilitando a rotação contínua da gantry e tempos de aquisição significativamente mais 

curtos. 

A tomografia computorizada helicoidal consiste então na aquisição de dados durante a translação 

da mesa, o que conjugado com a rotação da fonte de raio-X resulta num padrão helicoidal da fonte de 

radiação em torno do paciente. São utilizados designs de terceira ou de quarta geração, incorporando 

a tecnologia slip ring. Evitando o tempo requerido para parar a gantry e mover a mesa entre cada 

corte, o tempo total de aquisição de imagem do paciente é muito mais curto. Por exemplo, bastam 

apenas cerca de 30 s para a aquisição de uma imagem tomográfica completa do abdómen. 

Uma maior rapidez de aquisição permite não só um maior fluxo de pacientes mas também a van-

tagem de usar menor quantidade de agente de contraste. Há casos em que um único suster de respi-

ração permite a aquisição completa de imagens, evitando-se desta forma artefactos de imagens devi-

dos ao movimento respiratório. 

A introdução da aquisição helicoidal de imagens trouxe diferentes considerações no que toca à 

aquisição de dados. De modo a conseguir reconstruções de secções planares do paciente, os dados 

de aquisição helicoidal são interpolados aproximando o conjunto de dados adquiridos a valores relati-

vos a uma reconstrução planar. Neste sentido, é relevante conhecer a relação entre a velocidade da 

mesa e a rotação da gantry, ou seja, o parâmetro pitch, abordado mais à frente. 

3.4.7 Sétima geração: Matrizes multi-detectores 

Os tubos de raio-X utilizados em tomografia computorizada implicam um aumento significativo de 

temperatura do sistema, gastando recursos na refrigeração. É então de todo o interesse fazer um 

melhor aproveitamento dos raio-X produzidos. Se forem utilizadas matrizes multi-detectores, ou seja, 

vários conjuntos de detectores colocados paralelamente, será necessária uma maior abertura dos 

colimadores, e por conseguinte, maior parte dos raio-X produzidos pelo tubo será utilizada na aquisi-

ção de imagens.  
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Com um único array de detectores, uma maior abertura dos colimadores implica uma maior 

espessura de corte, proporcionando um melhor aproveitamento dos raio-X, mas reduz a resolução 

espacial na direcção da espessura do corte. Ao introduzir múltiplas matrizes de detectores justapos-

tas, a espessura de corte é definida pela dimensão do detector, e já não pelo colimador. Considere-se 

por exemplo uma matriz de quatro arrays de detectores, cada um com espessura de 5 mm. Com uma 

abertura de colimador de 20 mm, o “número” de raio-X detectado é o quádruplo do “número” de raio-

X detectados por um único detector com uma colimação de 5 mm. Deste modo, com os quatro arrays 

de 5 mm cada, e uma colimação de 20 mm obtêm-se dados capazes de construir cortes de 5, 10, 15 

ou 20 mm numa só aquisição. 

Esta evolução na aquisição de dados, na eficiência da mesma, permite melhor qualidade de ima-

gem, contudo o número de parâmetros envolvidos na aquisição de imagens tomográficas aumentou 

também consideravelmente. De realçar que neste caso de múltiplas matrizes de detectores o parâ-

metro de pitch será diferente do caso de uma só matriz, e será abordado mais adiante. 

3.5 Detectores e matrizes de multi-detectores 

Em tomografia computorizada são utilizados dois tipos de detectores: gasosos e de estado sólido. 

3.5.1 Detectores de gás 

Os detectores de gás são conversores directos, consistem em células de gás xénon submetido a 

elevada pressão, ladeado por duas placas metálicas, submetidas a uma elevada diferença de poten-

cial. Este tipo de detectores não tem uma eficiência muito elevada, contudo podem compensar a bai-

xa densidade com uma espessura da célula apreciável (cerca de 6 cm). Também as placas metálicas 

podem ser bastante compridas (cerca de 8 cm) e finas, a fim de reduzir os espaços mortos entre 

detectores, melhorando desta forma a eficiência geométrica, que é a fracção de raio-X primários que 

saiem do paciente e chegam ao elemento detector. 

O funcionamento deste tipo de detectores é muito simples: as placas metálicas são submetidas a 

uma diferença de potencial; quando a radiação atinge o gás provoca ionizações, gerando-se então 

cargas negativas livres, submetidas ao campo eléctrico existente entre as placas. Essas cargas 

migram para a placa positiva, os núcleos ionizados positivos deslocam-se para a placa negativa, 

gerando-se assim uma corrente eléctrica que é proporcional à “quantidade” de radiação incidente. 

Esta corrente é convertida para um sinal eléctrico que é amplificado e por sua vez convertido para 

formato digital. Com a calibração adequada é desta forma possível medir a atenuação de raio-X em 

cada direcção. 

As placas metálicas são altamente direccionais, o que implica uma posição fixa dos detectores 

face à fonte de raio-X. Assim, estes detectores não são utilizados em scanners de 4ª geração, visto 

neste caso a posição angular dos detectores face à fonte de raio-X variar significativamente. 

Por tudo isto, este tipo de detectores é utilizado apenas em scanners mais baratos. 
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3.5.2 Detectores de estado sólido 

3.5.2.1 Semi-condutores, junções e zona de deplecção 

Uma junção é criada na zona de contacto de dois semi-condutores, um do tipo P e outro do tipo N, 

quando juntos. 

A região de deplecção é uma zona isolante num material semi-condutor dopado, onde os portado-

res de carga se difundiram ou se deslocaram por acção de um campo eléctrico. A região de deplec-

ção tem este nome porque tem origem numa região de condução onde foram removidos todos os 

portadores de carga livres, não restando nenhum para condução de corrente. 

Considere-se uma situação de equilíbrio térmico e de um estado estacionário. O sistema não varia 

com o tempo, está em equilíbrio dinâmico; ou seja, sendo S  o sistema, têm-se 0=
∂
∂
t

S
. Neste 

estado, tanto os electrões como as lacunas difundem naturalmente para regiões com uma menor 

concentração dessas mesmas cargas. Um material do tipo N tem excesso de cargas negativas (está 

dopado com um doador de electrões), enquanto um material do tipo P tem excesso de lacunas, devi-

do à dopagem com aceitador de electrões. 

Numa junção p-n (junção entre semi-condutor do tipo p com semi-condutor do tipo n) ocorre natu-

ralmente a difusão de electrões do material do tipo N para o material do tipo P e de lacunas em senti-

do inverso.  

 

fig 3.8 - Representação esquemática de uma junção p-n e processo de difusão de cargas. In ref. bib. [23] 

Esta migração de cargas deixa livres iões doadores positivos no material do tipo N e iões aceitadores 

negativos no lado P da junção. Desta forma, os electrões injectados vão recombinar-se no lado P 

com as lacunas; similarmente lacunas vão recombinar-se com electrões no lado N da junção. Após 

balanço, as cargas injectadas desapareceram, restando os iões carregados adjacentes à região de 

deplecção. Devido aos iões não compensados na recombinação há um excesso de cargas positivas 
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no lado N e um excesso de cargas negativas do lado P da junção. Desta forma é gerado um campo 

eléctrico 
→

E , desencadeando uma força eléctrica oposta à direcção de difusão contínua de portadores 

de carga. Logo que estas duas forças, eléctrica e de difusão, se igualam, é atingida uma situação de 

equilíbrio e cessa a difusão de portadores de carga para ambos os lados da junção. Nesta altura é 

atingida a dimensão de equilíbrio da região de deplecção. 

 

fig 3.9 - Em cima: Concentração de lacunas e electrões. Segundo a contar de cima: densidade de carga. Terceiro: 

Campo eléctrico. Em baixo: Potencial eléctrico. In ref. bib. [24] 

O potencial eléctrico é obtido através da integração do campo eléctrico ao longo da região de 

deplecção. Como se pode ver na figura 3.9, o potencial assume, grosso modo, a forma de degrau. 

Resumindo, a transferência de cargas em dispositivos semi-condutores deve-se à condução origi-

nada por digusão e por campo eléctrico. Numa junção p-n, onde as lacunas conduzem com conduti-

vidade eléctrica σ  e difundem com constante de difusão D , a densidade de corrente final é  

 qpDEj ∇−=
→

σ  (3.11) 

Onde q  é a carga unitária de C
19

106,1
−×  e p  é a densidade de lacunas. A condução força 

as lacunas na direcção do campo eléctrico. A difusão move os portadores de carga na direcção da 

densidade decrescente. Desta forma, para lacunas, perante um gradiente de densidade crescente 

obtêm-se uma corrente negativa. 
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No balanço final, na região de deplecção, em equilíbrio dinâmico, a corrente é nula, devido à rela-

ção de Einstein entre D  e σ . 

3.5.2.2 Como funcionam 

Os detectores de estado sólido são cerca de 2000 a 5000 mais densos que os gases, logo têm um 

poder de travagem (stopping power) e são muito mais eficientes para raios X  e γ . Apesra de nor-

malmente serem maus condutores eléctricos, quando se dá uma ionização provocada por radiação 

incidente, a carga eléctrica pode ser recolhida através da aplicação de um campo eléctrico externo. 

Tal só é possível mesmo para não metais como detector, caso contrário haveria permanente condu-

ção de cargas eléctricas, mesmo não havendo ionização; se se utilizasse um isolante nunca haveria 

condução, independentemente de ter havido ou não ionização por radiação ou outro qualquer pro-

cesso. Assim, só os semi-condutores são adequados para funcionar como detectores de estado sóli-

do. 

Os materiais mais utilizados são o Silício (Si) e o Germânio (Ge). Também são utilizados o Telúri-

do de Cádmio (CdTe) e Telúrido de Cádmio-Zinco (CZT) em aparelhos de contagem e imagiologia 

em Medicina Nuclear. 

Voltando à eficiência, cerca de 3 a 5 eV de energia absorvida produzem uma ionização nestes 

materiais, enquanto nos gases são necessários cerca de 34 eV. Concluí-se daqui que um detector de 

semi-condutor é bastante mais eficiente que um detector de estado gasoso, para além de gerar um 

sinal eléctrico cerca de dez vezes mais forte, o que facilita a detecção e contagem individual de even-

tos de radiação, visto que a magnitude do sinal é proporcional à energia absorvida. 

No entanto, os detectores de semi-condutor apresentam alguns problemas. O Si e especialmente 

o Ge conduzem uma corrente eléctrica significativa gerada termicamente à temperatura ambiente. Tal 

fenómeno produz um ruído de fundo (background noise) que obviamente interfere com a detecção de 

correntes geradas por radiação incidente. Assim, é evidente que os detectores de Si e Ge devem ser 

preferencialmente utilizados a temperaturas bem inferiores à ambiente. 

Outro problema dos detectores de semi-condutor é a presença de impurezas nos cristais. Os áto-

mos que constituem as impurezas provocam perturbações no arranjo regular dos átomos de Si ou de 

Ge na rede cristalina. Estas perturbações podem criar “armadilhas de electrões” (electron traps), que 

vão capturar parte dos electrões libertados no processo de ionização. Este fenómeno provoca uma 

significativa redução do sinal eléctrico produzido e limita a espessura do detector na prática a cerca 

de cm1 . Uma vez que tanto o Si como o Ge têm um número atómico baixo, a eficiência de detecção 

de fotões é significativamente reduzida, devido à diminuição do poder de travagem. 

O problema das impurezas é passível de ser resolvido de duas formas. A primeira é a preparação 

de amostras muito puras do material detector, o que é conseguido com Ge (High purity Germanium – 

HPGe), o que é extremamente dispendioso. Para além disso, a dimensão dos cristais é limitada a 
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cm5  de diâmetro por cm1  de espessura. A segunda solução para o problema é a dopagem com 

doadores de electrões, para que estes possam ser capturados pelas “armadilhas” criadas por outras 

impurezas. Neste sentido, é usalmente utilizado Lítio (Li) para este propósito, no entanto o processo 

de dopar detectores de Si e Ge com Li é caro e as dimensões dos cristais bastante limitadas. Para 

além disso, os iões de Li acabam por condensar na matriz cristalina a temperatura ambiente, daí que 

tenham que operar e ser conservados com azoto líquido, no sentido de evitar correntes de back-

ground. Aliás, basta uma hora à temperatura ambiente para os detectores de Ge(Li) ficarem irreme-

diavelmente danificados. Os detectores de Si(Li) toleram temperaturas altas, mas a sua melhor per-

formance reside de facto a temperaturas de azoto líquido. 

3.5.2.3 Sistemas de detecção 

Um detector de estado sólido em tomografia é composto por um cintilador acoplado a um fotode-

tector. Um cintilador é um detector orgânico ou inorgânico que, quando excitado por radiação X ou γ  

emite luz, cintila. Em tomografia são utilizados materiais inorgânicos, cristais (por exemplo, )(Tl�aI  

ou )(TlCsI ), cujos átomos são excitados pelos raio-X incidentes. A dopagem com átomos de Tl  

serve como elemento activador, pois o simples cristal de �aI  ou de CsI  só são bons cintiladores a 

temperaturas de azoto líquido, devido às correntes térmicas que criam ruído de fundo à temperatura 

ambiente. Na de-excitação dos átomos é libertada energia, sob a forma de vibração da rede cristalina 

e sob a forma de luz (visível, ultra-violeta). A quantidade de luz libertada após a interacção de um 

fotão de radiação X com o cristal é proporcional à energia depositada pelo mesmo fotão no cristal. 

Assim, quanto maior a energia dos fotões incidentes, maior quantidade de luz é libertada.  

Contudo, há uma limitação: apenas são emitidas umas poucas centenas ou milhares de fotões de 

luz por cada fotão de radiação X incidente no cristal. No sentido de amplificar o “sinal” obtido na inte-

racção dos raio-X com o cristal são utilizados dispositivos detectores de luz ultra sensíveis, os foto-

multiplicadores. 

Estes dispositivos são tubos dotados de electrónica ultra sensível de amplificação de sinais lumi-

nosos muito fracos, ideais portanto para amplificar os fracos sinais de cintilação que são produzidos 

pela interacção dos raio-X com o cristal. 

O dispositivo é envolvido por um tubo de vidro, na janela de entrada do qual existe uma substância 

foto-emissora. Este tipo de substância não é mais do que um material que emite electrões quando 

nela incidem fotões. Um exemplo deste tipo de substância é o CsSb  (césio antimónio).  
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fig 3.10 - Fotomultiplicador 

À superfície foto-emissora chama-se fotocátodo e aos electrões ejectados chamam-se foto-

electrões. Quanto à eficiência quântica do fotocátodo é de cerca de 1 a 3 fotoelectrões por cada 10 

fotões de luz incidentes. A eficiência quântica da substância foto emissora é variável em função do 

comprimento de onda da radiação visível incidente. Na figura (3.11) pode-se observar tal dependên-

cia da eficiência quântica com o comprimento de onda: 

 

fig 3.11 - Variação da eficiência quântica de um fotomultiplicador com o comprimento de onda. Note-se o pico na zona 

dos 400 nm (azul) 

A seguir ao fotocátodo existe uma pequena placa metálica, submetida a um potencial positivo em 

relação ao foto-cátodo, tipicamente 200  a V400 , chamada dínodo, que atrai os foto-electrões. 

Estes são direccionados para o dínodo devido a uma grid de focagem. O material do dínodo tem 

características de elevada emissão secundária (por exemplo, o CsSb ), o que permite que um fotoe-

lectrão acelerado ao incidir no dínodo provoque a ejecção de vários electrões secundários da sua 

superfície. Desta forma, o factor multiplicativo dos electrões varia com a energia do fotoelectrão, que 

por sua vez depende da diferença de potencial entre o dínodo e o foto cátodo. 

Estes electrões secundários ejectados do primeiro dínodo são atraídos por um segundo dínodo 

com um potencial 50  a V150  superior, implicando um novo processo de multiplicação de electrões. 

Este processo é repetido através de 9 a 12 andares até um feixe final de electrões incidir no ânodo. 

Os electrões são multiplicados em cada dínodo entre três a seis vezes. No final, obtêm-se um factor 
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de cerca de 126  electrões num foto-multiplicador de doze andares de dínodos, considerando um fac-

tor multiplicativo de 6  por cada dínodo. Desta forma, é produzido um significativo pulso de corrente 

mesmo quando o foto-tubo é estimulado por um fraco sinal luminoso, ou melhor, quando no cristal 

incide um fotão de radiação X. Os fotomultiplicadores exigem tensões de alimentação elevada. A 

título de exemplo, se o primeiro dínodo for submetido a um potencial de V300+  em relação ao 

fotocátodo, com doze dínodos submetidos a um potencial com incremento entre eles de V100+ , 

será necessária uma tensão de alimentação de V1500+ . Devido ao elevado factor de ganho do 

tubo, é necessária uma apreciável estabilidade da tensão de alimentação. 

 

fig 3.12 - Esquema de um fotomultiplicador. Note-se a multiplicação de electrões ao longo de 9 andares e a alimenta-

ção entre 1000 e 1500 V. In ref. bib. [14] 

Em resumo, um sistema de tomografia, emite raios-X que se propagam através do corpo do 

paciente com uma dada atenuação dependente do material a atravessar, incidem no cristal do detec-

tor, depositando uma dada energia que gerará um sinal eléctrico susceptível de ser medido. Poste-

riormente, o sinal será convertido para formato digital, ser-lhe-á atribuído um valor que permite, con-

jugado com os sinais relativos a todas as angulações, obter valores de atenuação que varrem todo o 

corte em causa. Estes valores permitem reconstruir a imagem do corte.  

3.5.3 Matrizes de multi-detectores 

Matrizes de multi-detectores são conjuntos de vários arrays lineares de detectores justapostos. 

Uma matriz de multi-detectores consiste numa montagem de vários módulos de arrays de detectores. 

No caso de um único array de detectores, a espessura de corte é determinada pela abertura dos 

colimadores, que tipicamente se situa entre 1 e mm13  e os elementos detectores são considera-

velmente largos (cerca de mm15 ). 

Com matrizes multi-detectores, a espessura de corte é definida agora pelos detectores e não pela 

abertura dos colimadores. 
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Como não é possível ajustar a espessura dos detectores, nos sistemas multi-corte as espessuras 

de corte a adquirir definem-se através do agrupamento de um ou mais arrays lineares de detectores. 

Por exemplo, um sistema com 16 elementos detectores de mm25.1  de espessura (referido ao 

isocentro), com electrónica disponível para quatro canais, pode combinar os detectores para adquirir 

cortes de mm25.14× , mm5.24× , mm75.34×  ou mm0.54 × . Também se podem combi-

nar os elementos detectores de forma a conseguir espessuras de corte crescentes.  

Os tipos de detectores utilizados são de estado sólido. 

 

fig 3.13 - Esquema de matriz multi-detectores. Repare-se na série de 8 arrays de detectores justapostos. In ref. bib. [1] 

Tipicamente, em scanners de terceira geração são utilizados ângulos de fan de º60 . Os sistemas 

de quarta geração, que têm detectores dispostos º360  em torno do paciente, requerem grosso modo 

seis vezes mais detectores que os scanners de terceira geração. Se tiver em conta que num sistema 

de terceira geração com 16 detectores na direcção da espessura de corte e 750 na outra direcção, se 

tem 1200075016 =×  detectores, num sistema de quarta geração seriam necessários cerca de 

72000  detectores. Por isso, devido à complexidade e custos de concepção, os sistemas com matri-

zes de multi-detectores utilizam geometria de terceira geração. 

3.6 Detalhes de aquisição 

Há diversos parâmetros que podem variar no sentido de definir uma dada técnica de aquisição de 

imagens tomográficas. Esses parâmetros podem determinar a qualidade de imagem, em termos de 

resolução espacial, artefactos, contraste, a dose absorvida pelo paciente, a rapidez de aquisição, etc. 

De entre tais parâmetros são de salientar a espessura de corte em arrays de um detector, em matri-

zes multi-detectores, pitch em aquisição axial e helicoidal. 

3.6.1 Espessura de corte 

Tal como já foi referido na secção anterior, no caso de um único array de detectores, a espessura 

de corte é definida pela abertura dos colimadores: à medida que se abrem os colimadores, a espes-

sura de corte aumenta, à medida que os colimadores fecham, a espessura de corte diminui. No 
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entanto, como é óbvio, a largura do detector define o limite máximo da espessura de corte. Para além 

desta dimensão só se obtêm um acréscimo de dose para o paciente e de radiação dispersa. 

Ao definir a espessura de corte deve ser estabelecido um compromisso. Para a mesma técnica 

(kV e mAs), uma maior abertura dos colimadores permite um aumento linear do número de fotões 

detectados, e por conseguinte um melhor SNR, o que permite obter um contraste mais optimizado. 

No entanto, a resolução espacial na dimensão da espessura de corte é reduzida. A título de exemplo, 

suponha-se que, para uma mesma técnica (kV e mAs), se abrem os colimadores mm1  e depois 

mm4 . O número de fotões detectados deverá multiplicar-se por um factor de 4 . De acordo com a 

equação (1.19), o SNR aumentará de um factor de 2  ( 24 = ). Quando se pretende utilizar espes-

suras de corte muito pequenas, opta-se usualmente por compensar, pelo menos em parte, a perda de 

fotões com um aumento do parâmetro mAs . 

A imagem adquirida não é homogénea em todo o corte, no sentido em que não denota o mesmo 

contraste no centro ou nas extremidades. Um dada lesão denotará maior contraste no centro do corte 

do que à medida que se afasta em direcção às extremidades. Este efeito é descrito pelo perfil de 

sensibilidade do corte. Nos scanners de um só array de detectores, a forma do perfil de sensibilidade 

do corte depende da dimensão finita do foco, da penumbra do colimador, do facto da imagem ser 

obtida de um dado número de projecções em torno do paciente. Nos sistemas helicoidais, o perfil de 

sensibilidade do corte é ligeiramente mais “alargado” devido à translação do paciente durante a aqui-

sição. 

Como também se referiu na secção anterior, em sistemas com matrizes multi-detectores a espes-

sura de corte não é definida pela abertura dos colimadores, mas sim pela largura dos detectores na 

dimensão da espessura de corte. A dimensão de corte pode ser variada através da combinação de 

diferentes elementos detectores adjacentes. Tal consiste na soma electrónica dos sinais dos diferen-

tes elementos detectores combinados. 

Em aquisição axial, a espessura de corte é usualmente definida pela dimensão dos dois arrays de 

detectores centrais. Os limites exteriores dos cortes das extremidades são definidos pelos arrays 

mais exteriores ou pela penumbra dos colimadores, dependendo do ajuste dos mesmos colimadores. 

Na aquisição helicoidal, todos os arrays de detectores contribuem para a reconstrução da imagem, 

logo todos os arrays de detectores têm de ter um perfil de sensibilidade de corte semelhante, no sen-

tido de reduzir artefactos. Para conseguir tal efeito, é normal ajustar a colimação para que a penum-

bra recaia fora dos detectores. Isto implica um ligeiro aumento de dose para o paciente. 

3.6.2 Pitch de detector e colimador 

No processo de aquisição helicoidal surge um parâmetro de extrema importância. No caso de um 

único array de detectores, o pitch é determinado pelo colimador: 
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gantrydarotaçãommmesadatodeslocamen
pitchcoll =  

(3.12) 

Tal como se pode ver na equação (3.12), a abertura do colimador é definida ao isocentro. Tam-

bém a largura dos detectores são referidas ao isocentro. O pitch é um parâmetro de enorme relevo na 

definição de um protocolo de aquisição de imagem tomográfica, pois tem implicações na dose absor-

vida, na qualidade de imagem e no tempo de aquisição. Um valor de pitch inferior a 0.1  significa uma 

aquisição “repetitiva”, ou seja, o deslocamento da mesa durante uma rotação completa de gantry é 

inferior à espessura de corte, o que também pode ser interpretado como uma rotação de gantry supe-

rior a º360  numa “fatia” do corpo do paciente correspondente à espessura de corte. Isto implica, em 

regra, um melhoramento da qualidade de imagem e um acréscimo de dose absorvida para o pacien-

te. 

No entanto, o grande esforço dispendido tem sido no desenvolvimento de sistemas com pitch 

superior a 0.1 . De facto, é comum usar-se valores de pitch até 5.1 . Estes casos, de pitch superior a 

0.1 , implicam aquisições apenas parciais ao longo do paciente, sendo necessárias interpolações, no 

entanto permitem tempos de aquisição mais curtos, menor dose absorvida, menos movimentos cau-

sadores de artefactos de imagem e o uso de menores quantidades de agente de contraste no pacien-

te. 

Quando se pretendem imagens da melhor qualidade é comum utilizar-se protocolos de aquisição 

com projecções distribuídas º360  em torno do paciente, no entanto, para obter uma imagem de corte 

do paciente apenas são necessárias projecções distribuídas por um ângulo de º180  mais o ângulo 

de fan, φ . Os valores de φ  típicos andam em torno de º60 . Para estes casos, têm-se que o reque-

rimento mínimo para a obtenção de imagens tomográficas é de projecções ao longo de 

º240º60º180 =+ , ou seja, 
3

2  do círculo. Neste caso, para determinar um limite superior para o 

pitch é necessário multiplicar a equação (3.12) pelo factor 5.1

3
2

1 = , no sentido de converter a 

deslocação da mesa na correspondente a uma rotação de gantry de º360 , considerando que todos 

os dados adquiridos são contíguos. 

No caso de sistemas com matrizes multi-detectores, como a espessura de corte já não é definida 

pela abertura dos colimadores mas sim pela largura dos detectores, a definição de pitch não será 

simplesmente aquela patente na equação (3.12). Na verdade, pitch do colimador é definido da 

mesma forma. A utilização do feixe é diferente em sistemas de um único array de detectores e em 

sistemas de matrizes multi-detectores. O pitch do detector é também um conceito importante nos 

sistemas com matrizes multi-detectores, e define-se como: 
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Para uma matriz com �  arrays de detectores, têm-se que: 

 
�

pitchDetect
pitchcoll =  (3.14) 

A relação (3.14) é, na verdade, intuitiva. O deslocamento da mesa correspondente a uma rotação 

completa da gantry, normalizada a uma abertura dos colimadores será igual ao mesmo deslocamento 

da mesa, normalizado à largura do total de arrays de detectores, pois os colimadores estarão abertos 

de forma a estarem disponíveis todos os arrays. 

3.7 Reconstrução da imagem 

A reconstrução da imagem tomográfica é uma temática complexa, que envolve operações mate-

máticas e computacionais elaboradas, mais ou menos abstractas, que foram abordadas de forma 

muito ligeira no início deste capítulo. No entanto, nesta dissertação serão apenas abordadas as 

noções principais da reconstrução tomográfica, pois não é do âmbito deste estudo o processo de 

obtenção de imagens bidimensionais através dos valores de atenuação em diferentes projecções. 

Pretende-se apenas expor os instrumentos necessários à compreensão da qualidade de imagem e 

do processo geral da técnica da tomografia. 

A primeira forma de dispor os dados relativos a um corte de tomografia computorizada é o sino-

grama. Nesta representação gráfica, o eixo das abcissas contêm os diferentes raios em cada projec-

ção. De forma a melhor compreender, atente-se, por exemplo, na geometria de terceira geração. É 

utilizado um array de detectores, que adquirem num curto instante de tempo os dados relativos a uma 

série de raios. São estes dados, correspondentes ao comprimento do array (vários detectores) que 

constarão no eixo horizontal. No eixo vertical consta o ângulo de projecção. Se um scanner adquirir 

1000  vistas com 800  raios por cada vista, tal resulta num sinograma com 800  pixéis no eixo hori-

zontal e 1000  pixéis no eixo vertical, num total de 800000  pontos. Este número de pontos tem 

influência na qualidade da imagem final. 

A resolução espacial é influenciada, a nível radial, pelo número de raios utilizados, enquanto a 

nível circunferencial, ou angular, é influenciada pelo número de projecções, como facilmente se 

deduz: maior número de projecções significa ângulos de projecção menores, logo maior número de 

aquisições por grau. 

3.7.1 Pré-processamento dos dados 

Antes do início do processo de reconstrução é necessário um pré-processamento dos dados 

adquiridos, que lhes confere uma dada formatação susceptível de serem utilizados nas operações 

matemáticas dos algoritmos de reconstrução. 
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O ganho dos detectores é ajustado, de acordo com os valores de referência do ar guardados, as 

variações na eficiência geométrica dos detectores são corrigidas, entre outros parâmetros técnicos 

determinantes para a obtenção do valor correcto de atenuação dos raio-X. 

Nesta fase é então possível, fazendo uso da equação (3.6), calcular o logaritmo do quociente do 

sinal de referência pelo sinal correspondente a um dado raio na projecção de interesse. Na equação 

(3.6), x  é a espessura do paciente para o raio em causa, em cm , e µ  é o coeficiente de atenuação 

linear, em 1−cm . Os dados utilizados no cálculo da imagem são lineares em relação a µ . Tendo em 

conta que o valor de µ  é um valor global para cada raio-X, e que depende da composição e densi-

dade do tecido contido em cada vóxel do paciente, sendo linear, o mesmo pode ser definido como 

uma soma de vários componentes em pequenos intervalos de espaço x∆  (esquematizados na figura 

(3.14) por x ): 

 ∑ =
∆⋅=

n

i i xx
1
µµ  (3.15) 

 

fig 3.14 - Esquema de atenuação de um feixe de raio-X ao longo das heterogeneidades. In ref. bib. [1] 

Pode-se dizer então que em a) x

t eII µ−= 0 . Do mesmo modo, em b) 
x

eII 1

01

µ−=  e 

xx
eIeII

)(

012
212 µµµ +−− == .  

Pode-se então aproveitar este raciocínio para eliminar a variável espessura e atribuir ao valor de 

cada pixel o coeficiente de atenuação linear do vóxel correspondente.  

3.7.2 Interpolação dos dados (aquisição helicoidal) 

No processo de aquisição helicoidal, com o movimento da mesa simultâneo com a rotação da 

gantry é produzido um movimento helicoidal, do ponto de vista do paciente. No entanto, os algoritmos 

de reconstrução consideram uma trajectória circular da fonte de raio-X em torno do paciente, e não 

helicoidal. No sentido de ultrapassar esta limitação, é feita uma interpolação dos dados adquiridos, no 

sentido de obter um conjunto de dados correspondentes a uma aquisição axial. 

Na aquisição helicoidal é possível efectuar a reconstrução de imagem em qualquer posição ao 

longo da aquisição entre pelo menos 
2

cortedeespessurapitch ⋅
 de cada limite do volume adquiri-

do. A sensibilidade da imagem tomográfica axial a objectos não centrados no vóxel diminui, pelo que 
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lesões mais subtis entre duas imagens contíguas podem não ser identificadas. No caso da aquisição 

helicoidal é possível obter um maior número de imagens através da interpolação, pelo que o perfil de 

sensibilidade do corte se torna mais uniforme, permitindo desta forma a detecção de lesões subtis. 

Este processo, apesar de requerer tempo adicional para a interpolação, não implica acréscimo de 

dose para o paciente. 

De realçar que a capacidade de reconstruir imagens separadas de pequenos intervalos a partir 

dos dados helicoidais é diferente da resolução axial. Esta última é definida pela espessura de corte. 

3.7.3 Algoritmos de reconstrução 

Em tomografia são utilizados diversos tipos de algoritmos de reconstrução, uns mais elaborados 

que outros. Não é o propósito desta dissertação aprofundar esta temática, pelo que será feita apenas 

uma abordagem no sentido de expor resumidamente as diferentes formas de obter a imagem final, 

fazendo referência aos filtros usados para melhoramentos da mesma. 

O algoritmo simple backprojection (retroprojecção simples) baseia-se em trigonometria e reverte o 

processo de aquisição. Em cada ângulo de projecção, cada raio representa um valor de µ , sendo 

igualmente conhecidos os ângulos de projecção e a posição no array de detectores. É considerada a 

matriz da imagem vazia, ou seja, igual à matriz nula. O valor µ  é retroprojectado na matriz, ou seja 

cada pixel numa linha correspondente ao percurso do raio toma o valor de µ . 

Varrendo os vários ângulos de projecção e repetindo o processo é possível obter então a imagem. 

No entanto, surge na imagem reconstruída com este algoritmo de retroprojecção simples um 

fenómeno de blurring. É como se a radiação incidisse perpendicularmente num ponto cuja imagem se 

pretendia reproduzir. Tal implicaria que os pixéis em torno do mesmo ponto fossem definidos como 

nulos, 0=µ . Os pixéis correspondentes ao objecto pontual seriam retroprojectados, e como as pro-

jecções vão de um lado ao outro do círculo de projecção, é como se a imagem do objecto pontual 

“radiasse” radialmente. É este fenómeno que dá origem ao blurring 
r

1
. Na prática, a imagem real 

),( yxf , e a imagem reconstruída, ),(' yxf , estão relacionadas por: 

 )
1
(),(),('
r

yxfyxf ∗=  (3.16) 

A imagem reconstruída não é mais do que a convolução da imagem real com a função de blurring. 
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É no sentido de resolver esta dificuldade que surge o algoritmo filtered backprojection (retroprojec-

ção filtrada). Se o problema na reconstrução da imagem é o blurring descrito por 
r

1
, então deve-se 

introduzir uma operação que de certa forma “anule” esse efeito. 

Antes da retroprojecção dos dados na matriz de imagem, os mesmos são filtrados.  

Este processo de filtragem é conseguido através da operação de convolução dos dados de pro-

jecção com um kernel que define o filtro a aplicar. São utilizados diferentes filtros, consoante a aplica-

ção clínica, tais como tecidos moles ou ossos. 

Por simplicidade, considere-se que )(xp  representa os dados de projecção (aqui é uma linha 

horizontal do sinograma), e )(xk  representa o filtro ou kernel, também no domínio espacial. No 

domínio do espaço, os dados de projecção filtrados são dados por )(' xp : 

 )()()(' xkxpxp ∗=  (3.17) 

Os dados a retroprojectar na matriz de imagem são os obtidos com a equação (3.17), )(' xp . 

Nesta operação pode-se também trabalhar no domínio da frequência. Para tal é utilizada a Trans-

formada de Fourier, que, aplicada aos dados da projecção os converte para o domínio da frequência 

espacial; a Transformada de Fourier inversa permite converter os dados de volta para o domínio do 

espaço. 

 [ ]{ })()()(' 1 fKxpTFTFxp ×= −  (3.18) 

Neste processo é de salientar que não é necessário efectuar uma operação de convolução, é cal-

culada a Transformada de Fourier dos dados da projecção, multiplicada pelo kernel, definido no 

domínio da frequência, e depois é calculada a Transformada de Fourier inversa do produto, obtendo-

se os dados filtrados prontos para retroprojecção na matriz de imagem. 

O tipo de filtro a utilizar depende das características que se pretendem enfatizar na imagem de 

tomografia. 

Um dos filtros mais utilizados é o filtro rampa, também conhecido por Lak (Dr. Lakshminarayanan). 

Este filtro aumenta a amplitude linearmente com a frequência. O blurring 
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 no domínio da frequência. Desta forma, o filtro rampa fica ( ) ffL = , que, de 

acordo com a equação (3.16) compensa o blurring 
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Este filtro elimina o blurring, mas o ruído nas imagens persiste. Nas imagens obtidas por raio-X 

existe sempre ruído quântico, mais notado nas altas frequências. 

No sentido de evitar este efeito existem outros filtros, como por exemplo os referidos na ref. bib. 

[1], o Shepp-Logan, que é semelhante ao filtro rampa mas nas altas frequências decai um pouco, 

eliminando mais o ruído nas mesmas frequências. Existe também o Hamming, semelhante ao Shepp-

Logan, mas com um decaimento mais acentuado nas altas frequências. 

Os filtros próprios para melhor visualização de ossos têm um menor decaimento nas altas fre-

quências, e por conseguinte estas estão mais acentuadas na imagem, com um acréscimo de ruído. 

Como estas imagens têm, por norma, um elevado contraste, não será prejudicial uma ligeira degra-

dação do SNR a favor de um melhoramento no detalhe da imagem na região dos ossos. 

 

fig 3.15 - Vários filtros utilizados no algoritmo Filtered Backprojection: #1: Ramp; #2: Shepp-Logan; #3: Coseno; #4: 

Hamming. In ref. bib. [1] 

Noutros casos, em que a resolução de alto contraste é mais importante que a resolução espacial, 

como por exemplo a detecção de metástases em tecidos moles, são utilizados filtros que privilegiem 

o contraste em detrimento da resolução espacial, ou seja, com um maior roll-off (decaimento) nas 

altas frequências. As imagens produzidas terão melhor contraste e menos ruído, à custa de uma pior 

resolução espacial. Estas características introduzidas pelos filtros utilizados reflectem-se na curva 

MTF do sistema, pois são estas curvas que analisam a resposta em frequência dos mesmos.  

Existem ainda outros algoritmos, mas que não são muito relevantes para o tema em dissertação e 

não serão aqui apresentados. 

3.8 Considerações de dose 

Na gama de energias utilizada em radiologia, e por conseguinte em tomografia, a Dispersão de 

Compton é a principal interacção que ocorre entre radiação e matéria, sendo portanto responsável 

pela maior contribuição para a dose absorvida pelo paciente. Esta contribuição é por vezes mais sig-

nificativa que a radiação proveniente do feixe primário. Devido a este fenómeno, a aquisição de um 

corte em TC implica uma dose considerável absorvida pelos tecidos adjacentes ao corte, que não 

provém do feixe primário. 
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A forma padrão de determinar dose em TC é através da MSAD (multiple scan average dose – 

dose média de múltiplos scans), que consiste na dose absorvida pelos tecidos, incluindo a contribui-

ção da radiação dispersa emanada de todos os cortes adjacentes. Trata-se portanto de uma dose 

média, absorvida a uma dada profundidade, resultante de uma série de cortes de TC. 

Para medir a MSAD não se vão colocar uma série de medidores de dose, um em cada corte, fazer 

uma série de scans e adicionar as doses medidas em cada corte. Em vez disso usa-se o conceito de 

Computed tomography dose índex – CTDI, que constitui uma boa aproximação da MSAD quando os 

cortes considerados são contíguos. 

Neste sentido, para medir o CTDI é utilizada uma forma prática de determinar a dose de radiação 

dispersa dos cortes adjacentes. Segundo a Food and drug Agency – FDA dos Estados Unidos da 

América, o CTDI é a dose de radiação em cada ponto do paciente, incluindo a contribuição da dose 

de radiação dispersa de 7 cortes em ambas as direcções, num total de 14 cortes. Este é o CTDIFDA e 

pode ser medido através da colocação de vários dosímetros de termoluminescência (TLD’s) em furos 

ao longo de 14 cortes, medindo depois as doses de cada TLD e somando-as. 

No entanto, a forma mais prática de determinar o CTDI é através da utilização de uma câmara de 

ionização de mm100 , capaz de abranger 14 cortes contíguos de mm7  cada. Adquire-se um só 

scan, centrado na câmara. A deposição de energia ao longo da câmara de ionização é assignada ao 

corte e pode calcular-se: 

 ∫
+

−

⋅=
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CTDI

50

50

)(
1

 (3.19) 

Na equação (3.19), o integral representa a soma infinitesimal de dose ao longo de todo o compri-

mento da câmara, de comprimento total mm100 , n  é o número de scans e T  a espessura de 

corte, em mm . Simplificando, pode-se usar a expressão (3.20) para calcular facilmente o CTDI: 

 L
T

Xf
CTDI ⋅

⋅
=  (3.20) 

Na expressão (3.20), X  representa o kerma (kinetic energy released in matter), em mGymGy / , 

f  representa um factor de conversão de kerma em dose absorvida (depende da energia da radiação 

e do fantoma, no caso da Lucite é tipicamente 893.0 , no ar considera-se unitário, tal como em fan-

tomas de perspex), T  é a espessura de corte, em mm , e L  é o comprimento da câmara, também 

em mm . A dose absorvida em tecidos moles é cerca de %20  maior que na Lucite, pelo que, 

dependendo do fantoma, kerma pode eventualmente ser aproximado a dose, como mais à frente se 

verá na apresentação de dados experimentais. 
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As medidas de CTDI feitas desta forma são também designadas por CTDI100, para as distinguir de 

CTDIFDA. Com uma câmara de mm100  só se pode medir CTDIFDA para cortes de mm7  (caso con-

trário, a câmara não teria comprimento suficiente). Para cortes mais finos usa-se a notação CTDI100. 

Se tentar determinar CTDIFDA para cortes de pequena espessura (por exemplo mm2 ) obter-se-á 

uma estimativa por defeito da MSAD, devido à significativa radiação dispersa para além de 7 cortes. 

Para efectuar as medidas que permitem o cálculo do CTDI é necessário um fantoma. Podem-se 

usar fantomas de diferentes materiais, dimensões, como por exemplo o fantoma de cabeça, cilíndrico 

de cm16  de diâmetro ou de torso, cilíndrico e de cm32  de diâmetro. Nestes fantomas existem 

furos longitudinais, no centro e na periferia, estes cada um a cm1  da superfície. Quando a câmara 

está inserida num dos furos, os outros são tapados com varas do mesmo material do fantoma. 

 

fig 3.16 - Inserindo uma câmara de ionização num dos furos de um fantoma de perspex para medição do CTDI 

Actualmente é feito um estudo mais realista, ponderado de medidas efectuadas no isocentro, 

CTDIC, e medidas efectuadas nas extremidades, CTDIE. Assim, obtêm-se um CTDIw, ponderado, 

dado por: 

 ECw CTDICTDICTDI
3

2
3

1 +=  (3.21) 

De realçar ainda que em tomografia a dose absorvida é directamente proporcional à exposição 

(mAs ) utilizada por corte, mantendo a tensão ( kV ). Se, para a mesma tensão se duplicar o factor 

mAs , a dose deverá também ela duplicar. 

3.8.1 Considerações de dose em aquisição helicoidal 

Uma aquisição helicoidal com pitch de colimador unitário é semelhante a uma aquisição axial con-

vencional com cortes contíguos. 
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O parâmetro pitch de colimador é necessário para o cálculo de dose em scanners com matrizes 

multi-detectores. O cálculo de dose em aquisição helicoidal é semelhante ao cálculo para aquisição 

axial, corrigindo o CTDI acima abordado com o factor 
pitchcoll

1 : 

 
pitchcoll

axialDosehelicoidalDose
1

)()( ⋅=  (3.22) 

Intuitivamente, a equação (3.22) é de fácil compreensão: com um pitch de colimador maior, a 

mesa desloca-se a maior velocidade durante uma revolução completa da gantry, pelo que o paciente 

receberá menos dose. Por exemplo, para um pitch colimador de 75.0 , a dose absorvida será %133  

da dose absorvida em aquisição axial; para um pitch de colimador de 5.1 , a dose absorvida será 

%7.66  da dose absorvida em aquisição axial (mantendo o parâmetro mAs ). 

Generalizando o conceito de dose para um índice, obtêm-se o CTDIVOL, que é dado por: 

 
Pitch

CTDI
CTDI W

VOL =  (3.23) 

Usualmente, a aquisição helicoidal utiliza um valor menor de mAs  do que a aquisição axial, pelo 

que o parâmetro mAs  deve ser factorizado, caso seja diferente de mAs  utilizado na determinação 

de CTDI com a aquisição axial.  

3.8.2 Modulação da corrente 

O corpo humano não é cilíndrico (apesar de tal consideração ser útil em alguns raciocínios). Se se 

reparar num corte axial, facilmente se verificará que o corpo é mais “largo” do que “espesso”, como 

se pode facilmente constatar na figura (3.15): 

 

fig 3.17 - Corte axial de uma TC, onde facilmente se observa que o corpo humano é mais “largo” do que “espesso”. 

Cortesia Hospital Nossa Senhora do Rosário 
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É nesta característica que assenta a técnica da modulação de corrente. Nas partes mais espessas 

do corpo humano são necessários mais fotões para penetrar os tecidos, e, portanto, maior valor de 

corrente. Nas projecções menos espessas serão necessários menos fotões, logo exigem-se valores 

de corrente menores. 

Foi acima visto que o SNR depende do número de fotões X que atravessam o corpo do paciente e 

que são detectados. Contudo, devido à forma como o algoritmo Filtered backprojection combina os 

dados de todas as projecções, o valor de SNR mais elevado correspondente às projecções menos 

“espessas” é como que “desperdiçado”, devido ao facto dos níveis de ruído presente nas projecções 

mais “espessas” dominar no resultado final da reconstrução. 

Desta forma, uma redução de corrente nas projecções menos “espessas” permite uma redução da 

dose absorvida pelo paciente, sem comprometer o resultado final da imagem. 

Outra vantagem que decorre desta técnica é a menor carga a que a ampola de raio-X estará sujei-

ta, permitindo um menor aquecimento e a realização de aquisições helicoidais por maiores períodos 

de tempo. 

A nível de concepção, é de referir que esta modulação de corrente é controlada pelos níveis de 

sinal gerado nos detectores em cada angulação, permitindo desta forma obter referências para o 

valor de corrente a gerar em rotações de gantry subsequentes. 

3.8.3 Fluoroscopia em Tomografia computorizada 

A fluoroscopia em tomografia computorizada envolve a irradiação repetida das mesmas zonas no 

paciente, o que implica um acréscimo de dose absorvida nas mesmas zonas, comparativamente à 

tomografia computorizada convencional. 

De forma a baixar essas doses, o valor de corrente (mA ) é substancialmente reduzido. Por exem-

plo, se for usado um valor de corrente de mAs20  durante uma rotação completa da gantry, a dose 

absorvida pelo paciente será apenas um décimo da dose absorvida na aquisição de uma TC conven-

cional a mAs200 . 

Neste processo são realizados os procedimentos pretendidos (por exemplo, uma biopsia) no 

menor tempo possível. 

A dose é calculada de acordo com a expressão (3.24): 

 
CTDIdomAsfactor

tempocorrente
CTDIfluoroDose

⋅
⋅=)(  (3.24) 

Olhando atentamente para a equação (3.24) é óbvio o resultado. Se a dose é directamente pro-

porcional ao factor mAs , o quociente entre o mesmo factor utilizado na fluoroscopia e o utilizado na 
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TC convencional é igual à fracção de dose de TC convencional que corresponde à técnica de fluoros-

copia TC. 

Por exemplo, se para a aquisição convencional de imagem de TC se tiver mGyCTDI 30= , 

medido com mAs200 , uma fluoroscopia TC realizada durante s30  com uma corrente de mA20  

implicará uma dose de mGy90
200

3020
30 =

⋅
⋅ . 
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4. Resultados 

Neste capítulo serão abordados os aspectos técnicos de relevo para a interpretação dos dados 

medidos neste trabalho. De início será abordada a qualidade e visualização de imagens e a técnica 

de Cone Beam. De seguida serão apresentados e interpretados os dados resultantes das medidas 

efectuadas. 

4.1 Qualidade da imagem 

As imagens de tomografia computorizada, quando comparadas com a radiografia convencional, 

denotam pior resolução espacial, no entanto são as imagens que apresentam melhor resolução de 

contraste. 

O grande trunfo da técnica TC é então a resolução de contraste. Esta grandeza traduz a capaci-

dade de uma imagem facilmente permitir distinguir diferenças subtis de contraste. Enquanto na radio-

grafia convencional com filme a resolução de contraste típica é cerca de %5 , com a técnica da 

tomografia computorizada conseguem-se resoluções de contraste da ordem de %5.0 . 

Esta característica é de extrema utilidade, por exemplo, na detecção de tumores. Se o ruído da 

imagem for relativamente pequeno (por exemplo, de 3 a 5 números CT) e a diferença entre tecido são 

e o tumor for de alguns números CT (por exemplo, 20) é possível distinguir a lesão numa imagem de 

tomografia computorizada. 

Conclui-se assim que a resolução de contraste está intimamente relacionada com o SNR. Este 

último depende do número de quanta de raio-X usado por pixel na imagem. Logo, se se reduzir a 

dimensão do pixel (aumentando a resolução espacial), mantendo os níveis de dose, o número de 

raios-X por pixel diminuirá. Desta forma, o SNR diminuirá também. 

Deve então estabelecer-se um compromisso entre a resolução espacial e a resolução de contras-

te, que na técnica de tomografia computorizada se traduz por uma relação bem definida entre SNR, a 

dimensão do pixel, d , a espessura de corte, T , e a dose de radiação, D , que é dada pela equação 

(4.1): 

 
Td

S�R
D

3

2

∝  (4.1) 

Em resumo, a validade de uma técnica de imagem clínica recai na sua resolução espacial e de 

contraste. Existem diversos factores que afectam estas grandezas, sendo de salientar alguns deles.  

A nível de resolução espacial destacam-se o pitch de detector, a abertura de detector (pequenos 

detectores aumentam a frequência de Nyquist – cutoff – permitindo melhor resolução espacial a todas 

a frequências), número de projecções (melhor reconstrução, sem artefactos), número de raios-X, 

dimensão do foco, espessura de corte (igual à abertura de detector, quanto maior, menor a resolução 
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espacial no eixo crânio-caudal, também no plano transaxial a resolução é afectada, por exemplo, uma 

estrutura linear perpendicular ao plano transaxial é reproduzida com máximo detalhe nas suas “ares-

tas”, se pelo contrário atravessa o paciente segundo um dado ângulo, à medida que aumenta a 

espessura de corte nota-se um progressivo blurring das arestas), perfil de sensibilidade do corte, 

algoritmo de reconstrução, número de pixéis, movimentos do paciente, campo de visão (FOV). 

Os factores que mais afectam a resolução de contraste são mAs (influencia o número de fotões 

utilizados para reproduzir a imagem, afectando não só a resolução de contraste como também o 

SNR. Aumentando mAs num dado factor ε  implica um aumento de SNR num factor ε , melhoran-

do por conseguinte também a resolução de contraste), dimensão dos pixéis (se o FOV aumenta, 

também aumentará a dimensão dos pixéis e como consequência o número de raios-X que passa 

através de cada um. Tal permite um aumento da resolução de contraste), espessura de corte (cortes 

mais largos utilizam mais fotões de raios-X, implicando melhor SNR), dimensões do paciente (pacien-

tes mais volumosos implicam a detecção de menos fotões de raio-X e como consequência uma redu-

ção no SNR, e por conseguinte da resolução de contraste), velocidade de rotação de gantry (para mA 

e pitch fixos, rotações de gantry mais rápidas resultam em mAs reduzido para produzir as imagens de 

TC, logo obtêm-se resoluções de contraste também mais reduzidas). 

4.1.1 Artefactos 

Para além dos artefactos de imagem já abordados nesta dissertação, existem aqueles intimamen-

te relacionados com fenómenos físicos bem conhecidos. 

Um dos fenómenos físicos que ocorrem nas imagens obtidas com transmissão de fotões é o cha-

mado endurecimento do feixe, ou “beam hardening”. 

O espectro de raio-X não é monoenergético, têm energias desde cerca de 25 a 120 keV. Sabe-se 

também que o coeficiente de atenuação linear µ  depende da energia, ou seja, define-se como 

)(Eµ . Assim, quando um feixe de raio-X incide no corpo do paciente, haverá uma diferente atenua-

ção das várias componentes do espectro de raios-X, sendo que as componentes de energia mais 

baixa são mais fortemente atenuadas. Desta forma verifica-se um deslocamento da energia média do 

feixe em direcção a valores mais altos, o feixe torna-se, na gíria, mais “duro” (hard, em inglês). Nos 

ossos a atenuação é maior do que em tecidos moles, por exemplo, o que provoca um maior efeito de 

endurecimento do feixe.  

Este fenómeno provoca artefactos nas imagens de TC porque os raios-X de umas projecções são 

“endurecidos” a um diferente nível que os raios-X de outros ângulos de projecção, o que confunde o 

algoritmo de reconstrução. 

A maioria dos sistemas de TC inclui um algoritmo de correcção deste fenómeno que se baseia na 

atenuação relativa de cada raio. Contudo, existem já algoritmos mais sofisticados em que numa pri-

meira instância a imagem é reconstruída incluindo os artefactos, o percurso que cada raio percorre 
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através de osso e de tecidos moles é determinado nesta primeira imagem e então cada raio pode ser 

compensado para o endurecimento do feixe sofrido, baseado nas espessuras de osso e de tecidos 

moles que atravessou. Depois é feita uma segunda reconstrução de imagem usando os valores rela-

tivos a cada raio devidamente corrigidos. 

Existem ainda outros artefactos de imagem, de origem já não em fenómenos físicos mas sim em 

movimentos do paciente. Normalmente, quando ocorrem pequenos movimentos do paciente durante 

a aquisição, surge um blurring da imagem. Quando há grandes deslocamentos, os artefactos resul-

tantes na imagem são imagens duplas, sombras. 

Na secção 3.7.1 viu-se que o valor de cada pixel é proporcional ao valor médio de µ  do vóxel cor-

respondente. Nos casos em que o vóxel é inteiramente preenchido pelo mesmo tipo de tecido, µ  é 

representativo do mesmo, mas nos casos em que num mesmo vóxel existem diferentes tipos e quan-

tidades de tecidos, µ  só pode ser igual a uma média ponderada dos diferentes µ  relativos aos tipos 

de tecido lá existentes. Isto pode dar origem a um artefacto, conhecido como “Partial volume avera-

ging”. Este fenómeno ocorre mais notoriamente para estruturas suavemente arredondadas quase 

paralelas ao corte. Por exemplo, na cabeça, no topo, o crânio partilha uma série de vóxeis com o 

cérebro, e como o valor de µ  do osso do crânio é muito mais acentuado que o µ  do tecido cerebral, 

este último acaba por ser pouco significativo na média ponderada e então são perdidos alguns deta-

lhes do parênquima cerebral. No entanto esta é uma zona anatómica bem conhecida e raramente 

induz um diagnóstico erróneo, mas tal pode ocorrer onde a presença de estruturas anatómicas adja-

centes não é suspeitado. A melhor solução para evitar este erro é a aquisição de cortes mais finos. 

4.1.2 Visualização das imagens 

As imagens tomográficas são disponibilizadas em computador para visualização por médicos para 

diagnóstico. A primeira amostragem das imagens pode não ser a mais adequada à visualização, 

como também cada observador é diferente, pelo que há necessidade de um pós-processamento. 

As imagens de TC estão dispostas numa escala de cinzentos de 12 bits, para um total de 4096 

tons de cinzento (a escala de Hounsfield situa-se em valores entre -1000 e +3095). 

O olho humano é capaz de se adaptar a condições extremas de intensidade de luz, desde o escu-

ro a um dia de muito Sol. Isto resulta da capacidade do olho modular o diâmetro da abertura colectora 

de luz - a pupila. No entanto, para um nível de iluminação fixo (abertura constante da pupila), o olho 

humano só é capaz de resolver de 30 a 90 tons diferentes de cinzento. Logo, são suficientes 6 a 8 

bits para representar a imagem. As imagens terão então que ser reduzidas de 12 para 6 ou 8 bits. 

Este procedimento é conseguido através do ajuste da janela (window) e nível (level). A janela 

determina o contraste da imagem, quanto mais apertada a janela, maior o contraste. É como se 

vários níveis de cinzento fossem condensados num só, e quanto mais apertada a janela, menores 

valores de cinzento ficam disponíveis, logo mais condensada é a escala. O nível define o número CT 
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no centro da janela. Define o nível de luminosidade da imagem, o brilho. Os valores de CT abaixo da 

janela ficam saturados a preto e os valores CT acima da janela são saturados a branco. Nestas 

regiões de saturação a informação da imagem é perdida. Tipicamente observam-se imagens de TC 

com vários valores de janela e nível, a fim de fazer um diagnóstico o mais fiel possível à realidade. 

4.2 A técnica que faltava: cone beam 

A técnica de cone beam (feixe cónico) é uma técnica particular da tomografia. A maior divulgação 

desta técnica de aquisição de imagens tomográficas ocorre no âmbito da medicina dentária, fruto da 

necessidade de aquisição de imagens panorâmicas tridimensionais, de forma rápida, mais económi-

ca, com meios menos pesados e volumosos e com menor dose absorvida do que em tomografia con-

vencional. 

A tomografia computorizada com feixe cónico, comummente conhecida e a partir daqui designada 

por CBCT, encontra-se disponível na Europa desde 1999, para aquisição de imagens craniofaciais; 

desde 2001 também se encontra disponível nos Estados Unidos. 

 A nível técnico, o scanner utiliza um feixe cónico, em vez do linear fan beam utilizado em 

tomografia convencional. Enquanto os sistemas de tomografia convencional utilizam uma matriz 

linear (um corte) de detectores ou uma matriz multi-detectores (2, 4, 8, 16, 32, 64 e mais recentemen-

te 128 cortes), o CBCT utiliza um conjunto de detectores de estado sólido, dispostos de forma rectan-

gular plana (bidimensional) para capturar os raios-X atenuados. Desta forma, enquanto em tomogra-

fia convencional é obtida uma série de cortes consecutivos, em CBCT é obtido um conjunto de dados 

“volumétricos”, posteriormente divididos em cortes. O algoritmo é aplicado a estes dados de forma a 

obter-se um conjunto de imagens bidimensionais representadas numa escala de cinzas. 

  

fig 4.1 - Diferenças dos feixes utilizados em tomografia convencional (fan beam) e CBCT. Note-se a “porção” de volu-

me abrangida pelo feixe cónico. In ref. bib. [15] 
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Apesar da vantagem notória quando não é exigida grande resolução espacial ou ausência de arte-

factos, o CBCT deixa um pouco a desejar quando a finalidade das imagens obtidas é a de diagnósti-

co e planimetria de um tratamento em radioterapia. 

Note-se nas figuras 4.2 e 4.3 as diferenças entre um corte axial pélvico adquirido com um scanner 

convencional de TC e outro adquirido com CBCT: 

 

fig 4.2 - Corte axial pélvico obtido com um scanner de CBCT. Cortesia Hospital Nossa Senhora do Rosário 

 

fig 4.3 - Corte axial pélvico obtido com scanner convencional de TC. Cortesia Hospital Nossa Senhora do Rosário 

São notórias as diferenças não só em termos de resolução espacial, mas também em termos de 

contraste. Nota-se, porém, algum ruído na figura (4.3), fruto da maior tensão utilizada. 

A técnica de CBCT utiliza o mesmo princípio da tomografia convencional para reconstruir a ima-

gem tridimensional. É utilizado tipicamente o algoritmo Feldkamp. 

4.3 Comportamento da dose e comparação entre tomografia convencional e 

CBCT 

Tal como nas secções anteriores se abordou, a tomografia convencional e a técnica de CBCT, 

apesar de produzirem resultados semelhantes (imagens tomográficas), são bastante diferentes na 
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sua operacionalidade e esquema, pelo que a qualidade de imagem, os tempos de aquisição e a dose 

absorvida pelo paciente são também bastante diferentes. 

Desta forma, será aqui apresentado um estudo comparativo que visa esclarecer, de forma estrutu-

rada, as principais diferenças entre estas duas técnicas, acompanhando tais diferenças da respectiva 

explicação. Para o efeito foram realizadas medidas num equipamento de CBCT Varian Aquity e num 

equipamento de TC Toshiba Aquilion de 4 cortes. É de salientar que as medidas comparativas não 

foram efectuadas exactamente com os mesmos parâmetros de aquisição por mera impossibilidade 

dada a diferença dos sistemas. Num caso têm-se um sistema de tomografia computorizada conven-

cional e no outro um sistema de Cone Beam. Ora em CBCT não se mede CTDI da mesma forma 

convencional definida pela expressão (3.20). Dado que é irradiado de uma vez um volume que poste-

riormente (por software) é dividido em cortes pré-definidos pelo utilizador, se medisse CTDI da forma 

convencional, mediria sensivelmente o mesmo para qualquer corte (como aliás tive oportunidade de 

fazer). Desta forma, opta-se por irradiar uma dada extensão do objecto (irradiated length1), na qual se 

encontra a parte do objecto cuja imagem se obtêm (imaged legnth2). 

 Assim, no sentido de apresentar o estudo do comportamento da técnica de tomografia com a 

variação de alguns parâmetros, não serão apresentadas apenas comparações, mas também descri-

ções de medidas efectuadas com apenas uma das técnicas. 

Em tomografia convencional são utilizadas espessuras de corte significativamente mais finas do 

que em CBCT, daí a menor resolução axial das imagens obtidas por esta última técnica. A menor 

espessura de corte implica obviamente uma menor área exposta à radiação, no entanto o índice de 

dose absorvida em CBCT é significativamente menor do que em TC. Isto deve-se ao facto de a 

espessura de corte em tomografia convencional helicoidal ser definida, como acima se abordou, pelo 

elemento de detector, e não pela abertura dos colimadores. Desta forma, a dose medida será signifi-

cativamente maior, não só pelo feixe directo, que terá uma maior área útil, mas também porque o 

fenómeno de dispersão terá maior efeito. Também em CBCT, tal como o próprio nome da técnica 

indica, é utilizado um feixe cónico, que irradia de uma só vez uma maior área do que com fan beam, 

implicando assim que algumas zonas são irradiadas com menor intensidade de radiação. Toda a 

“área adquirida” é depois dividida em cortes (por exemplo, de mm5,2 ) por defeito. A aquisição das 

projecções tem uma resolução angular muito maior em tomografia convencional do que em CBCT, ou 

seja, são adquiridas muito mais projecções, separadas por ângulos menores em TC do que em 

CBCT. 

                                                      

1 Abrangência do feixe de radiação no isocentro. Vide ref. Bibliográfica [1] 

2 Zona ou comprimento do fantoma cuja imagem se obtêm. Vide ref. Bibliográfica [1] 
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Observe-se a variação do CTDI com a espessura de corte em tomografia convencional e o índice 

de dose em CBCT, dando especial atenção à ordem de grandeza do mesmo índice de dose em 

ambos os casos: (CTDI só em CT) 

 

Gráfico 4.1 - Variação do índice de dose com a espessura de corte utilizada em tomografia convencional 

 

Gráfico 4.2 - Variação do índice de dose com a espessura de corte utilizada em CBCT 

Apesar de em CBCT não se poder falar de um CTDI no mesmo sentido que se faz para TC con-

vencional, pode-se estimar o índice de dose para um “comprimento adquirido”, definido aquando da 

configuração da aquisição como o comprimento a obter na imagem.  

Note-se que os índices de dose calculados são significativamente maiores em TC. Para as espes-

suras exemplificadas, valores próximos, obteve-se um índice de )100/(69,12 mAsmGy  para 

CBCT e )100/(44,113 mAsmGy  em TC. Tal significa, para espessuras de corte aproximadas, 

mas ainda assim diferentes, um factor 9,8  de diferença nos índices de dose das duas técnicas. 

No ar é permitido estudar a variação de dose com a espessura de corte, que é linear, uma vez 

que mantendo todos os outros parâmetros, aumentando a espessura do corte, maior número de 

fotões de raios-X chegará ao paciente (não confundir com um aumento quadrático derivado de um 

aumento de área útil de feixe, pois a espessura do mesmo é “dividida” em unidades de espessura, ou 
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seja, é entendido como linear). Observe-se no gráfico (4.3) a variação da dose com a espessura de 

corte: 

 

Gráfico 4.3 - Variação da dose com a espessura de corte. Note-se a linearidade 

A variação de dose absorvida é linear com a corrente. Se aumentar a corrente utilizada para gerar 

o feixe, o número de fotões de raios-X aumentará na mesma proporção, e por conseguinte a dose 

absorvida aumentará linearmente. Observe-se o gráfico (4.4), obtido com medidas de dose no ar no 

sistema de TC utilizado no estudo: 

 

Gráfico 4.4 - Variação da dose absorvida com a corrente. Note-se a variação linear 

Outro factor a ter em conta no estudo de dose entregue por um sistema de tomografia é o tempo 

de varrimento. Anteriormente verificou-se que a variação de dose com a corrente é linear, pois maior 

corrente significa um aumento do número de fotões do mesmo factor. Ora se a corrente se mantiver 

constante, tendo em atenção que mAs  representa um integral de corrente no tempo, um aumento do 

tempo de varrimento significa igualmente um aumento do número de fotões de raios-X do mesmo 

factor que aumenta o tempo de varrimento: 

 [ ] ∫ ⋅=⋅
τ

0

dtIsmAExp  (4.2) 

A equação (4.2), para I  constante, toma a forma 
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 [ ] τ⋅=⋅ IsmAExp  (4.3) 

A equação (4.3) justifica então a afirmação que um aumento no tempo implica um aumento linear 

na exposição, e por conseguinte um aumento linear na dose, como se pode observar no gráfico (4.5): 

 

Gráfico 4.5 - A variação de dose com o tempo de varrimento num sistema de TC Toshiba Aquilion 

Por último, considere-se o factor tensão que produz o feixe de raios-X. Este factor determina a 

qualidade do feixe. Aumentando o potencial na gun, aumenta a energia dos electrões que vão emba-

ter no alvo e produzir raios-X. Desta forma, os fotões produzidos serão mais energéticos, o que impli-

cará maior deposição de dose na câmara de ionização utilizada para medir a dose. Esta variação de 

CTDI com a tensão não é linear. De facto não é intuitiva esta relação, pois uma maior tensão na gun 

vai, como acima se referiu, libertar electrões mais energéticos, que ao embater num alvo, desenca-

dearão a libertação de maior número de fotões, que implicarão um aumento de dose absorvida. De 

facto, a variação de dose absorvida é proporcional ao quadrado da variação da tensão aplicada. Esta 

variação quadrática deve-se ao facto de nesta gama de energias o efeito predominante ser a Disper-

são de Compton. Por exemplo, na mamografia, como a gama de energias é mais baixa, o efeito pre-

dominante é o Efeito Fotoeléctrico, pelo que a dose absorvida varia com o cubo da variação da ten-

são da ampola. 

 

Gráfico 4.6 - O CTDI varia quadraticamente com a tensão produtora do feixe, como se constata com os dados adquiri-

dos com a TC Toshiba Aquilion 

De modo a visualizar esta dependência, atente-se na seguinte tabela: 
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Tabela 4.1 – Variação do CTDI com a tensão da ampola. In ref. bib. [25] 

Energia (KeV) CTDI scan cabeça (mGy) CTDI scan abdominal (mGy) 

80 14 5.8 

100 26 11 

120 40 18 

140 55 25 

 

Os sistemas de tomografia são submetidos a testes de controlo de qualidade rigorosos, que não 

sendo muito aprofundados do ponto de vista analítico, são simples na sua realização e permitem 

obter informação acerca do comportamento do sistema a nível da resolução espacial, da resolução 

de baixo contraste, números CT (calibração), espessura de corte, uniformidade e ruído. 

Foram efectuados testes de qualidade a dois sistemas, um de tomografia convencional, TOSHIBA 

Aquilion, de 4 cortes, e outro de cone beam, Varian Acquity. Observe-se nas tabelas seguintes os 

resultados e as diferenças, nomeadamente a nível de resolução espacial e de baixo contraste. Note-

se que os valores indicados para tomografia convencional são os máximos e mínimos, pois existe 

uma série de graus de liberdade que influenciam os diferentes parâmetros, como sejam o algoritmo 

de reconstrução utilizado, a tensão, o factor de exposição, a espessura de corte ou o campo de visão 

(field of view).  

Tabela 4.2 - Controlo de qualidade da resolução de baixo contraste de 2 sistemas de tomografia 

Resolução de baixo contraste 

Técnica/filtro Referência Actual 

CBCT half fan Até 7 mm diâmetro (4º círculo) 3º Círculo 

CBCT full fan Até 7 mm diâmetro (4º círculo) 4º Círculo 

TC 
Depende do algoritmo, tensão e expo-

sição. Contrastes de 1%, 0.5% e 0.3% 
Entre 8 mm e 2 mm diâmetro 

 

 

Tabela 4.3 - Controlo de qualidade da resolução espacial de dois sistemas de tomografia 

Resolução de espacial 

Técnica/filtro Referência Actual 
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CBCT half fan 6 Line pairs/cm 7 Line pairs/cm 

CBCT full fan 6 Line pairs/cm 8 Line pairs/cm 

TC 
Depende do algoritmo, tensão, exposi-

ção, espessura de corte e FOV 
Máx. 9 lp/cm; min: 7 lp/cm 

 

Também foi feito o teste à calibração do sistema relativamente às densidades electrónicas, atra-

vés da medição dos números CT de diferentes materiais correspondentes a diferentes inserts de um 

fantoma próprio: 

Tabela 4.4 - Controlo de qualidade dos números CT em dois sistemas de tomografia. Note-se a vermelho os valores 

fora da tolerância, no caso do filtro half fan de CBCT 

Números CT 

Material Ref. (±40 UH) CBCT - Full fan CBCT – Half fan TC 

Ar -1000 -996,51 -997,84 
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Teflon 990 955,00 969,92 

Delrin 340 331,40 331,13 

Acrílico 120 92,96 90,46 

Polistireno -35 -58,40 -94,97 

LDPE -100 -112,49 -154,56 

PMP -200 -204,27 -257,46 

 

4.4 Conclusões e apreciação crítica 

Os sistemas de tomografia existem já há mais de três décadas, e como em qualquer campo da 

tecnologia, não param de evoluir. Estão disponíveis no mercado vários modelos de tomógrafos, 

baseados em diferentes gerações. Um equipamento deve ser escolhido em função da sua principal 

finalidade, atendendo, sempre que possível, não apenas a aspectos financeiros, mas especialmente 

à qualidade de imagem, à funcionalidade e rapidez de aquisição das imagens.  
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No caso particular da radioterapia são desejáveis imagens com apreciável resolução espacial e 

com um bom contraste, no sentido de identificar correctamente as lesões e os órgãos de risco adja-

centes. É neste sentido que se devem dirigir os esforços no desenvolvimento e melhoramento de 

técnicas de aquisição de imagem tomográfica. De facto, o que se pôde constatar aquando da pesqui-

sa acerca da evolução histórica da tomografia foi precisamente um não acomodamento perante o 

estado de arte actual, ou seja, ao longo do tempo foram sempre conseguidos melhoramentos signifi-

cativos das técnicas e dos sistemas de aquisição de imagem. Talvez os mais marcantes tenham sido 

a introdução de matrizes multi-detectores (arrays) e a tecnologia slip-ring, pois permitiram a obtenção 

de um significativo maior volume de dados e de uma significativa maior rapidez na aquisição, factores 

cruciais para o desenvolvimento do estado de arte da tecnologia detida. 

4.4.1 Análise dos resultados práticos   

Nos controlos de qualidade semestrais que se fazem habitualmente a sistemas de tomografia, é 

analisada a resolução de baixo contraste apenas para uma série de círculos com %1  de contraste 

definido, contabilizando-se o menor dos círculos ainda visíveis. Obteve-se uma resolução entre círcu-

los visíveis de mm2  e mm8 , dependendo do algoritmo utilizado, algoritmo esse que está predefi-

nido num template adequado a dada região anatómica.  

A resolução espacial é também um dos parâmetros analisados regularmente nos controlos de 

qualidade semestrais de TC’s (mensais em alguns sistemas de CBCT). Tipicamente têm-se uma 

resolução espacial de 6  pares de linhas por centímetro em sistemas de CBCT e entre 7  e 9  pares 

de linhas por centímetro em sistemas de TC convencional. Obviamente que estes resultados foram 

os registados para os sistemas identificados nesta dissertação, no entanto a variabilidade com o apa-

relho não será assinalável.  

Posto isto, é recomendável, sempre que possível que se utilize um sistema convencional de tomo-

grafia para aquisição de imagens cuja finalidade é a realização de uma planimetria em radioterapia. 

Em termos de índice de dose, constatou-se na secção anterior que este é bastante superior em TC 

convencional, face ao CBCT. Esta diferença é de cerca de uma ordem de grandeza, e como em 

todos os exames que envolvem radiações, os procedimentos de tomografia só devem ser adoptados 

quando estritamente necessários e com a extensão mínima necessária. 

Após a realização destes testes práticos de controlo de qualidade, e tendo em conta que os mes-

mos foram validados através da comparação com outros similares e rotineiros, pode-se afirmar que: 

• A técnica de CBCT permite obter imagens tomográficas aceitáveis, no entanto, as estrutu-

ras anatómicas são de difícil visualização e, por conseguinte, também de difícil identifica-

ção, mesmo tendo disponível em software a função de definição da janela e do nível; 

• A imagem de CBCT é útil em casos de urgência (imagem para tratamentos paliativos, por 

exemplo); 
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• Sempre que disponível, no sentido de obter a melhor imagem possível, deve-se adquiri 

imagem num sistema de TC convencional; 

• Os exames devem ser restringidos ao menor número possível e cada exame deve ter a 

menor extensão possível, no sentido de não irradiar despropositadamente o paciente. 

4.4.2 Perspectivas futuras 

Atendendo às necessidades, à própria evolução histórica dos sistemas de tomografia, e ao actual 

estado da arte, é possível apontar algumas direcções em que se perspectiva uma evolução dos sis-

temas de TC. 

Hoje em dia já é possível fazer a fusão de imagem de TC com outros tipos de imagem, nomeada-

mente RMN e PET, sendo neste último caso o resultado final apelidado de PET-CT. Esta modalidade 

de imagens permite um diagnóstico mais aprimorado das lesões a tratar, bem como uma visualização 

mais precisa das estruturas anatómicas. Por exemplo, um tumor no sistema nervoso central pode ser 

de muito difícil visualização numa simples imagem de TC, praticamente imperceptível numa imagem 

de CBCT e facilmente identificado e delimitado numa imagem de RMN. Outro caso de precioso auxí-

lio de fusão de imagem é a PET-CT. Um tumor de pulmão, por exemplo, pode parecer muito localiza-

do numa imagem de TC convencional, e com uma PETC-CT podem ser identificados vários focos 

tumorais anteriormente imperceptíveis. 

Existem hoje em dia tomógrafos capazes de adquirir imagens com frequência tal que possibilita a 

reconstrução do ciclo cardíaco. Outra das possibilidades de evolução passa pela aquisição do ciclo 

respiratório, se bem que isso não tem grandes repercussões na radioterapia, pois as imagens utiliza-

das para planimetria são estáticas. 

Portanto, na minha perspectiva, a evolução dos sistemas de TC deve apontar para a melhoria da 

qualidade de imagem e para a optimização dos algoritmos de fusão com outros tipos de imagem. 

Outro dos aspectos a debruçar será o tipo de detectores. Como acima se abordou, os detectores de 

estado sólido de elevada pureza são dispendiosos e difíceis de conceber. Neste sentido devem ser 

feitos esforços na investigação deste tipo de materiais. Aliás, hoje em dia, por exemplo a Siemens, 

sem qualquer intenção de publicidade, utiliza já detectores de cerâmica ultra-rápida. Ainda em rela-

ção aos detectores, verifica-se um contínuo aumento das matrizes, existindo hoje em dia TC’s de 128 

cortes. Os tempos de rotação também têm sido progressivamente diminuídos, permitindo a redução 

de artefactos causados por movimentos corporais e o tempo de exame, de extrema vantagem para o 

paciente, especialmente se o seu estado não for o melhor. 
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