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Resumo: Os métodos de diagnóstico por imagem vêm sendo amplamente 
utilizados em nossa sociedade e, para tanto, é necessário que haja profissionais 
qualificados. Assim, considerou-se apresentar neste trabalho a importância do docente 
na associação entre o ensino teórico e a prática das técnicas radiográficas, pois esta é 
fundamental na formação dos profissionais da área da radiologia. Estes precisam ser 
capazes de obter imagens, levando em consideração a seleção dos parâmetros 
técnicos, as características da imagem e a otimização da dose de radiação. Partindo 
dessa premissa, foram elaborados testes com um equipamento de raios X convencional 
fixo, fazendo o uso de um fantoma antropomórfico de mão. Foram realizados dez testes 
a partir da seleção de parâmetros técnicos conforme preconiza a literatura e, assim, 
possibilitando uma melhor compreensão no processo de formação da imagem e 
variação nos parâmetros técnicos. Além disso, foram utilizados dosímetros 
termoluminescentes para a avaliação de dose de radiação em cada exposição. Espera-
se que o discente desenvolva um pensamento crítico, para que possa equacionar a 
solução ideal entre todos os elementos que envolvem o exame para obter uma imagem 
com qualidade diagnóstica e fundamentalmente, com uma dose reduzida de radiação. 
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INTRODUÇÃO 

 

A expansão do uso de métodos de diagnóstico por imagem é notável na 

sociedade moderna, bem como a preocupação com o aumento da exposição 

excessiva à radiação.  

O Ministério da Saúde por meio da portaria 453/98 é regida por princípios 

básicos, dentre eles, o princípio de otimização de dose. Segundo este, a dose 

de radiação recebida pelo paciente deve ser a menor possível na obtenção de 

imagens com qualidade diagnóstica. 

Enquanto docentes, existe a preocupação de que os discentes 

compreendam os conceitos que envolvem a produção dos Raios X, a adequada 

seleção de parâmetros técnicos e a otimização da dose de radiação recebida 

pelo paciente.  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é evidenciar a importância do 

ensino prático de conceitos básicos relacionados à otimização de parâmetros 

técnicos e dose de radiação.   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Dentre as características da imagem radiográfica analógica estão 

contraste e a densidade óptica. O contraste é a diferença entre os tons de cinzas 

da radiografia, a densidade óptica é o grau de enegrecimento da imagem 

(CARROL, 2011). 

Deve-se fazer uma seleção correta dos parâmetros técnicos como 

tensão de pico (kVp) e o produto da corrente elétrica pelo tempo de exposição 

(mAs) para obter imagens de qualidade (CARROL, 2011). 

O kVp é obtido por meio da Equação 1, em que “e” é a espessura da 

região a ser examinada e “C” é a constante do equipamento (CARROL, 2011). 

 

Equação 1:                          kVp = 2.e + C 

 

Para alterar visualmente a densidade óptica é necessário um aumento 

mínimo de 30% no valor do mAs. Já para duplicar a densidade óptica é 

necessário aumentar 50% do mAs ou 15% do kVp (CARROL, 2011).  



Pode-se realizar testes que demonstrem a influência dos parâmetros 

técnicos sobre a qualidade da radiografia, sem expor pacientes à radiação, 

usando-se fantomas, que são objetos simuladores do corpo humano (BRASIL, 

1998).   

Uma forma de medir a dose de radiação recebida é por meio do uso de 

dosímetros termoluminescentes (TLD’s), que absorvem a energia da radiação e 

após serem aquecidos a determinada temperatura são capazes de emitir luz, 

cuja intensidade é proporcional a dose de radiação absorvida (TAUHATA, 2003). 

Um tipo de TLD é o composto por Fluoreto de Lítio dopado com 

Magnésio e Titânio, LiF:Mg, Ti. Este pode ser utilizado para aferição de doses 

resultantes de radiações eletromagnéticas com energia na faixa dos Raios X 

(TAUHATA, 2003).      

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para realizar este trabalho foi utilizado um fantoma antropomórfico de 

mão. Este foi exposto simulando o posicionamento radiográfico de mão em 

póstero anterior, receptor de imagem 18 cm X 24 cm.  

A cada exposição, foram colocados cinco pares de TLD´s distribuídos 

pelo campo, sendo um par no centro do feixe e os demais nas bordas superiores 

e inferiores, conforme apresentado na Figura 1.  

 

Figura 1. Fantoma antropomórfico de mão posicionado sobre receptor de imagem 18x24 cm com 

alocação de 5 pares de dosímetros TLD´s.  

Fonte: Autoria Própria.  

 

A Tabela 1 apresenta os parâmetros utilizados em cada exposição. 

 



Tabela 1. Parâmetros técnicos selecionados em cada exposição. 

Teste Tensão (kVp) Corrente elétrica (mA) Tempo (s) DFRI (m) 

1 42 100 0,025 1,00 

2 42 100 0,033 1,00 

3 42 100 0,050 1,00 

4 48 100 0,025 1,00 

5 39 100 0,075 1,00 

6 48 100 0,025 1,00 

7 42 100 0,050 1,00 

8 42 200 0,025 1,00 

9 42 100 0,033 0,70 

10 42 100 0,050 0,70 

 

O processo de revelação foi manual, sendo utilizados dois minutos de 

imersão no revelador, enxágue, dois minutos no fixador e enxágue final.   

Após a exposição os dosímetros foram lidos em uma leitora de TLD. E a 

dose foi calculada por meio da Equação 2. 

 

Equação 2:                           Dose (µGy) = (L–LBG) ×Fc  

 

Em que:  

L é a média das leituras dos pares de dosímetros irradiados;  

LBG é a leitura do par de dosímetros não irradiados (radiação de fundo 

ou de background);  

Fc é o fator de calibração, que neste caso foi de 0,07671. 

 

As imagens obtidas foram analisadas para verificar quais características 

haviam sido modificadas, conforme as diferentes combinações dos parâmetros. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao total foram realizadas dez exposições, utilizando-se quarenta e cinco 

pares de TLD’s, do tipo (MCP) LiF:Mg, Ti, com o intuito de verificar a dose no 



campo de radiação, e adquiridas dez imagens radiográficas do fantoma 

antropomórfico de mão. 

As médias das medidas de dose obtidas pela leitura dos pares de TLD’s 

estão apresentadas na Tabela 2. 

  

Tabela 2: Doses médias obtidas a partir das leituras dos TLD's. 

 Média das doses obtidas pelos pares de TLD (µGy) 

Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 

Teste 1 34,26 12,67 36,80 3,86 45,45 

Teste 2 33,80 57,32 43,26 19,63 35,00 

Teste 3 39,53 48,96 52,53 30,36 56,63 

Teste 4 72,83 73,50 78,33 77,65 67,41 

Teste 5 45,05 74,61 77,40 82,09 74,58 

Teste 6 80,27 68,57 84,89 83,93 87,88 

Teste 7 2,91 4,75 12,43 23,80 11,26 

Teste 8 25,86 BG 3,06 6,41 BG 

Teste 9 0,84 16,24 BG 3,24 12,03 

Teste 10 22,88 9,16 39,46 0,49 BG 

 

A imagem padrão, mostrada na Figura 2, utilizada para comparação com 

as demais, foi obtida com 42 kVp, 100 mA, 0,050s e 1m. O valor da tensão foi 

obtido por meio de cálculo empregando-se a Equação 1. Sendo que a espessura 

utilizada foi de 3 cm, medida por um espessômetro, e a constante do 

equipamento foi 35.  

 

 Figura 2: Imagem radiográfica do fantoma de mão obtida com o parâmetro técnico de 42 Kvp e 

5 mAs 

Fonte: Autoria Própria 



 

A imagem da Figura 2 apresenta contraste e densidade óptica 

adequados, que possibilitam a diferenciação da estrutura interna do fantoma, 

que simula o tecido ósseo, e das partes moles. 

A radiografia apresentada na Figura 3 foi obtida a partir da redução da 

regra dos 15%, em que o valor do kVp foi aumentado em 15% e o mAs foi 

reduzido em 50%. 

A imagem apresentou densidade óptica inferior à radiografia da Figura 

2, porém, isto pode ter ocorrido em consequência da revelação ter sido feita 

manualmente. No entanto, também é possível distinguir as diferentes estruturas 

do fantoma. 

 

Figura 3: Imagem radiográfica do fantoma de mão obtida com o parâmetro técnico de 39 Kvp e 

7,5 mAs 

Fonte: Autoria Própria 

A Figura 4 apresenta uma radiografia obtida a partir da redução de 8% 

no valor do kVp e um aumento de 50% no valor do mAs. A imagem apresenta 

densidade óptica semelhante à da Figura 2 e também é possível diferenciar as 

estruturas internas do fantoma. 

 



 

Figura 4: Imagem radiográfica do fantoma de mão obtida com o parâmetro técnico de 48 Kvp e 

2,5 mAs 

Fonte: Autoria Própria 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme apresentado neste trabalho, o processo de aprendizagem dos 

parâmetros técnicos, características da imagem radiográfica e dose de radiação 

fica mais compreensível quando estes são colocados em prática, evidenciando 

a importância deste tipo de abordagem pedagógica.      

Entende-se que como profissionais da docência é importante 

demonstrar o valor de capacitar adequadamente os estudantes para que estes 

possam efetivamente otimizar as doses, contribuindo com a sociedade em geral 

no que tange a redução da dose de radiação, que é um compromisso global. 
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