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Wilhelm Conrad Rontgen (1845-

1923) in 1896 

Radiograph of the hand of Albert von Kolliker, 

made at the conclusion of Rontgen's lecture and 

demonstration at the Wurzburg Physical-Medical 

Society on 23 January 1896.  



Physical Institute of the 

University of Wurzburg, 

taken in 1896. 



• Espectro da Radiação EM e comprimento de onda 

nm m 



(Hz) Frequência do espectro de radiação EM 



•Raios x 

• Descobertos em 1895 por Wilhelm ROENTGEN 

• Compostos por radiação electromagnética invisivel, 

não particulada (quantum de energia) 

• Características: 

• reduzido comprimento de onda 

• elevada frequência 

• Propriedades: 

• propagação em linha recta  

• penetração da matéria 

• fotográficas e luminescentes 
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• Produção de Radiação X 

• Filamento metálico incandescente  

• intensidade (mA) 

• Aceleração dos electrões 

• diferença de potencial (Kv) 





• Produção de Radiação X 

• Efeito de travagem 

(Bremsstrahlung)  

• Radiação característica  



• Ampolas de Rx 



• efeito fotoeléctrico • efeito Compton 
  (radiação secundária) 

• Interacção da Radiação X com a matéria 

•Z da matéria 

•Energia Rx (Kvp) 



Radiação secundária e grelhas anti-difusoras 



Filmes radiográficos e écrans de reforço 



Chassis Radiográficos e écrans de reforço 



Radiologia digitalizada 

• Imagem formada através de métodos de digitalização: 

• Directos: placas de detectores 

• Indirectos: 

• leitura laser de imagem latente em écrans de reforço 

• scanner de digitalização de filme radiográfico 



• Parâmetros de controlo 

• mA: controlam a quantidade de Rx produzida pela ampola 

• + mA=mais electrões 

• afecta a densidade do filme 

• Kv: controlam a qualidade do Rx produzido 

•Alta kilovoltagem 

•maior penetração da matéria 

• menos contraste 

IMAGEM RADIOGRÁFICA 

 Densidade: quantidade de fotões que atingem o filme 

 Contraste: capacidade para discriminar estruturas  

  com diferentes atenuações do feixe de Rx 



Imagem Radiográfica 

• Apresentação do Contraste no filme radiográfico 

• radiopacidade 

• absorção de radiação X 

• branco 

• radiotransparência 

• penetração pela radiação X 

• preto 

• Filme apresentado em negativo 



 Opacidades Básicas em Radiologia 

Gordura Ar Tecidos 

Moles 

Cálcio Metal 

Opacidades naturais 





Imagem Radiográfica 

• Radiografias e não Rx 
• captação de 1 momento (“snap-shot”) 

 

• Fluoroscopia (radioscopia) 
• monitorização do movimento (“modo cinema”) 

• em tempo real 

• diferido 

 

• captura video do sinal oriundo dos detectores 

• intensificação da imagem 

• visualização em monitor video 



Radioscopia com intensificação de imagem 



Radioscopia com intensificação de imagem 





Noções básicas de óptica radiológica 

1 Opacidade de um objecto 

• espessura  

• nº atómico  

2 Efeito de adição e subtracção 

• opacidade final resulta da soma da absorção  

  de Rx pelos objectos individuais 



Efeito de adição 



 Óptica Radiológica 

Efeitos de Subtracção e Adição 



Efeito Tangencial 



• Efeito tangencial 
calcificação da parede  

de um quisto 



• Ampliação radiográfica 
• distância foco-objecto 

• Penumbra geométrica 
• dimensão do foco da ampola de Rx 

• Penumbra cinética 
• movimento do objecto radiografado 





• Definição de Incidência Radiográfica 
• trajecto do raio director relativamente ao objecto radiografado 

• lado mais próximo do meio de registo radiográfico  

Postero-anterior 

Perfil esquerdo 

Oblíqua anterior dta 



• Incidências especiais (complementares) 

• Estudos dinâmicos 

• radiografias em diferentes posições 

• Estudos em carga (ex.: radiograma em ortostatismo) 

• perfil da 

coluna 

cervical 

hiperflexão hiperextensão 



• A imagem final resulta da sobreposição de objectos 

• A radiografia é uma representação bi-dimensional 

  de uma realidade tridimensional 







Centro de homotetia 



Tomografia Convencional 



Ortopantomografia 



• Agentes de Contraste 

• Introdução em cavidades naturais ou patológicas 

• tubo digestivo, vias biliares 

• vasos sanguíneos 

• espaço articular 

 

• Contrastes positivos 

• absorção de Rx 

• Sulfato de bário, iodo 

• Contrastes negativos 

• transmissão de Rx 

• Ar, Co2 

 









Angiografia 

 Angiografia convencional 

ASD: angiografia de subtracção digital 





• Análise sistematizada das Radiografias 
• Identificação  

•data, nome, tipo de radiografia e incidência 

• Avaliação técnica 

• critérios de centragem, parâmetros de exposição 

•Reconhecimento da anatomia normal 

• localização, estrutura 

• Detecção e caracterização de imagens anómalas 

• número 

• localização 

• morfologia 

• forma e contornos 

• estrutura 

• densidade radiográfica (por comparação) 

• homogénea, heterogénea 



• Só se conhece o que se reconhece.... 
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Sir Godfrey Hounsfield 

prémio Nobel 1979 



• Conjunto Ampola-Detectores 

• Rotação síncrona de 360º 

• Produção contínua de Radiação X 

• Técnica Tomográfica 







• Gantry 



Rotação contínua 



• Plano base de corte: AXIAL 

1970 2000 





• Voxel: unidade elementar de volume 

 

• Voxel isotrópico (cúbico) 

• Voxel anisotrópico (rectangular) 

• espessura do corte 

• directamente proporcional à colimação do feixe 

 de radiação X 

 

• Pixel: representação bi-dimensional do voxel 

 

• Qualidade (definição) da imagem maior se 

voxel isotrópico 



• Escala de Densidades Radiológicas em TC 



• Hiperdensas (hiperatenuantes)  

•Calcificadas: > 300 UH 

• Sólidas: ~35-60 UH 

• Hipodensas (hipoatenuantes)  

• Líquidas: ~ 0 UH 

• Adiposas: ~ 20 UH 

• Aéreas: -600 UH 

 Escala de Unidades Hounsfield 



• Manipulação electrónica da imagem em TC 

• Janelas 

• Centro (UH) 

• Largura (UH) 

• Janelas: 

• osso 

• tecidos moles 

• pulmão 

• Algoritmos especiais de reconstrução de imagem 

• alta resolução pulmonar 





• Algoritmo de alta resolução pulmonar 



 Pós-processamento da imagem 

• Reformatações multiplanares 

• plano coronal, sagital, oblíquo 

 

• Reconstruções tridimensionais 

• Maximum Intensity Projection 

• Surface Shaded Display 

• Volume Rendering 

• Visão endoluminal (endoscopia virtual) 





 TC Helicoidal (espiral) 



• TC multidetectores 

• Aquisição helicoidal 

• Várias filas de detectores 

• Multiplicação do nº cortes por rotação (N) 











Colonoscopia Virtual  
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Ecografia 
• Ultra-sons de frequência muito elevada na 

ordem dos 3 a 15 MHz (ouvido humano - 20 

a 20.000 Hz)  

• Os tecidos moles reflectem os ultra-sons 

emitidos consoante a sua composição 

(impedância acústica (Z)) 

• Ultra-sons reflectidos são recebidos pela 

sonda emissora-receptora 

• Digitalização do sinal recebido 

• Representação da sua intensidade num 

monitor por escala de cinzentos 









 Características da Ecografia 

• Não se propaga no ar (gel de contacto)  

• Técnica tomográfica multiplanar 

• Excelente discriminação dos tecidos moles 

• Não estuda: 

• ar (deflexão dos us) 

• osso (reflexão total dos us) 



Vantagens da Ecografia 

• Sem efeitos biológicos conhecidos 

• Cortes em qualquer plano espacial 

• Imagens em tempo real 

• Não invasivo 

• Acessível, barato 

• Mobilizável 

 
Desvantagens 

• Muito dependente do operador 
• Não estuda osso ou pulmão arejado 
• Mostra apenas um campo sectorial da anatomia 



• Ecogénicas: parenquima de órgãos sólidos 

• ex.: fígado, baço 

• Hipercogénicas: muito reflectivas dos us (ex: 

estruturas mineralizadas) 

• Hipoecogénicas (menos ecogénicas que o 

meio que a rodeia) 

• Anecogénica (deixa-se penetrar pelos us): 

ex.: liquído puro 

Características das imagens por US 





Efeito Doppler 



Ecografia Doppler 

• Efeito Doppler 

• detecta movimento intra-vascular 
• direcção 

• velocidade (cm/s) 

• Doppler codificado com cor 
• azul: afasta-se da sonda 

• vermelho: aproxima-se da sonda 

• Espectro Doppler 



Doppler Codificado com cor 



Doppler Codificado com cor 



• Análise do espectro Doppler 


