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Resumo: Os avanços tecnológicos dos componentes físicos da 

tomografia computadorizada, principalmente no que é concernente à 

aquisição de imagens, dose de radiação e tempo de exposição nas gerações 

de tomógrafos existentes, tem proporcionado uma redução da exposição à 

radiação e a ótima qualidade da imagem, fazendo da tomografia 

computadorizada uma técnica cada vez mais usada na área de bioimagem. 

A definição de novos conhecimentos gerados pela visão tridimensional e de 

reconstrução de estruturas leva a um diagnóstico mais preciso, uma menor 

exposição de radiação para o paciente, assim como a diminuição de tempo 

de aquisição de imagens . 

Palavras-chave: Tomografia Computadorizada. Radiação. Aquisição 

de Imagens. 

 

Introdução 

Depois da descoberta dos Raios X feita Wilhelm Conrad Roentgen em 

1895 e até os anos 70, as informações obtidas na Radiologia eram feitas por 

leituras de imagens radiográficas convencionais, em 2 dimensões, que 

tinham sua densidade determinada pela projeção dos raios x na 3a dimensão 

do paciente em estudo. ( PEDROSA,1997.) 
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Detectadas as limitações da radiologia convencional, empregou-se a 

Tomografia Convencional, técnica na qual ocorre o movimento sincronizado 

da fonte de radiação x e da película radiográfica  em torno de um eixo 

localizado no plano a ser estudado, com melhoria na nitidez e definição dos 

detalhes anatômicos. ( WERLANG et al. 2006.)  

A Tomografia Computadorizada surgiu, no ano de 1972, introduzida por 

Hounsfield, na Inglaterra. A técnica repercutiu bastante, principalmente pela 

possibilidade de visualização e avaliação de tecidos “moles”.  Em pouco 

tempo a Tomografia Computadorizada foi ampliada e passou a ser um dos 

principais componentes de centros de diagnóstico por imagem. Ainda hoje 

sofrendo alterações e sendo objeto de pesquisa constante, principalmente 

no que diz respeito a redução do tempo de exame através da agilização na 

obtenção de cortes e no desenvolvimento de softwares gráficos para 

processamento de imagens. ( Nóbrega, 2012 ) 

 

Evolução dos Aspectos Físicos da Tomografia Computadorizada 

A Tomografia Computadorizada, trabalha com raio x de elevada 

potência. Possui um tubo no interior do aparelho que apresenta movimento 

em rotação de forma justaposta aos detectores, que por sua vez coletam o 

residual de radiação do feixe. ( NÓBREGA, 2012) 

O tubo gira ao redor do paciente durante a aquisição de imagens, um 

feixe de radiação é emitido, incidindo nos detectores que coletam as 

informações em múltiplas projeções, estas informações são enviadas ao 

computador responsável pelo processamento das imagens. ( NÓBREGA, 

2012) 

Tomógrafos de 1ª geração 

Exigiam cerca de 7 minutos para reunir informações de cada corte. 

Consistam de uma ampola de RX, que emitia feixes lineares de RX que 

eram captados por um único detector. (FLOR,2012) 
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Feixe estreito de radiação, depois da primeira varredura o tubo sofria 

rotação de 1º para iniciar uma nova varredura, esse processo se repetia por 

180 vezes, para se obter 180 projeções diferentes com variações de 1º em 

cada uma delas e coleta de dados de 160 feixes por projeção.( 

NÓBREGA,2012) 

 

Figura 1 - Único detector o que fazia com que a varredura fosse bastante demorada e 

apenas uma fatia era coletada a cada varredura. 

 
Tomógrafos de 2ª geração 

Neste tipo de tomógrafo é utilizado o mesmo tipo de ampola de RX, a 

diferença está em emitir não um único feixe, mais vários, e aumenta o 

número de detectores.(FLOR,2012) 

Foi muito diminuído o tempo de aquisição das imagens, o feixe é 

laminar, em forma de leque, passaram a ter de 20 a 40 detectores, 

dependendo do fabricante. A aquisição de imagens é parecida com o dos 

tomógrafos de 1ª geração, só que com múltiplas projeções, com rotação de 

1º para fazendo 180 projeções. O tempo de aquisição de imagens caiu para 

1 minuto. (NÓBREGA,2012) 

 

Figura 2- Vários detectores: proporciona uma varredura mais rápida que nos tomógrafos de 

primeira geração, com a vantagem de também fazer múltiplas projeções 
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Tomógrafos 3ª geração 

Feixe em leque, vários detectores rotativos ( aproximadamente 

500),1,0s por fatia, Scan contínuo (360º). ( ANTÔNIO,2012). 

A partir de então, os tubos não faziam mais varreduras lineares e sim 

movimentos de rotação contínuo junto com a coleta de dados, detectores 

girando sincronicamente com o tubo de raio-X, reduziu bastante o tempo de 

aquisição de cortes. (NÓBREGA,2012) 

 

Figura 3 - Toda a seção transversal do objeto em análise é coberta, os detectores são 

dispostos ao longo de um arco de circunferência com centro na fonte de raios X. 

 

Tomógrafos de 4ª geração 

Tecnologia Slim Ring, que se tratam de anéis de ligas especiais que 

fornecem tensão ao anodo e ao catodo, detectores fixos aproximadamente 

de 800 à 5000,Somente o tubo de raios x gira, tempo de 1,0s por fatia, 

poucas unidades foram comercializadas pelo elevado custo 

(aquisição/manutenção). ( ANTÔNIO,2012) 

 

Figura 4 - é composto por uma circunferência de detectores, com a fonte de raios X 

colocada no seu interior. Projeções adquiridas simultaneamente. 
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Sistema Helicoidal ou Espiralar 

Não difere muito dos sistemas de 3ª e 4ª geração no funcionamento, a 

diferença está  na mesa que movimenta-se, continuamente enquanto a 

ampola irradia o paciente de forma ininterrupta. É o sistema mais rápido de 

tomografia, podendo realizar uma varredura de crânio em menos de 20s, 

enquanto os de 3ª geração que levava cerca de 3 minutos. (ANTÔNIO,2012) 

 

Figura 5 – A mesa vai movimentando-se enquanto a ampola irradia o paciente, as 

varreduras são mais rápidas que em outros sistemas. 

 
Conceitos advindos do modelo helicoidal 

Revolução: Giro de 360° tanto do tubo quanto dos detectores, dura em 

média 1s. 

 
Tomografia Computadorizada Multicorte 

Tem mais de uma fileira de detectores e um maior número de arcos 

detectores que permitem um maior número de cortes por rotação do tubo. O 

feixe deixa de ser delgado, assumindo um formato piramidal. Os tempos de 

aquisição são baixíssimos: 0,5s. São feitas 2000 imagens por exame. Pode 

ser associado à TC helicoidal ou convencional. SALVIONE et al (2010) 
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Figura 6 - São várias linhas de detectores. Permite coletar a cada aquisição os dados 

correspondentes a um volume inteiro, resultando na reconstrução de um numero maior de 

imagens que na tomografia de fatia única. 

 

Tomógrafo de Feixe Cônico (cone-beam) 

É bastante compacto e assemelha-se ao aparelho de radiografia 

panorâmica, o paciente pode ficar deitado ou sentado, possui dois 

componentes principais: a fonte e o detector posicionados em extremos 

opostos a cabeça do paciente. GARIB et al ( 2007 ). 

   O sistema realiza apenas um giro de 360º em torno da cabeça do 

paciente, e a cada um grau adquire uma imagem base da cabeça do 

paciente que assemelha-se a telerradiografia, após o término do exame a 

sequência de imagens é reconstruída e gerada uma imagem em 3D através 

do software do computador. O tempo de exame varia de 10 a 70 segundos e 

o tempo de exposição à radiação é de 3 a 6 segundos. GARIB et al ( 2007 ). 

 

Figura 7 – O equipamento utiliza um feixe de raios-x em forma de cone no lugar do 

convencional feixe de raios-x em forma de leque, graças ao feixe de raios-x em forma de 

cone que captura todas estruturas ósseas em um só volume do crânio, mandíbula e maxila. 

 

Tomografia de Dupla Energia 

Refere-se a utilização de dados a partir de dois feixes de raios-X com 

energias diferentes para classificar e distinguir a composição de materiais. 

Um tecido mostra diferentes graus de atenuação quando está sujeito a 

diferentes espectros de energia,  na tomografia de dupla energia são 
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adquiridas 2 imagens por localização a dois níveis de energia (80 Kv e 

140Kv ), o contrário da tomografia convencional que adquire uma imagem 

por cada localização (SILVA,2011) 

O tomógrafo de fonte dupla possui: 2 detectores com FOV de 50 e 

quase 2700 elementos de detecção, e outro com FOV 26cm e 14000 

elementos de detecção, 2 tubos de radiação em um único gantry e alta 

resolução. O tempo de rotação do gantry é em torno de 0,28s e há uma 

redução de 40% a 80% da dose efetiva, pode também dispensar a 

necessidade de apnéia ou sedação. (COMBA,2011).  

 

Figura 8 – Sistema de dupla energia. Dois feixes de radiação com energias diferentes que 

permite melhor visualização dos tecidos na tomografia. 
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