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EQUIPAMENTO RADIOGRAFICO 

 

Histórico 

A radiação X, tal como é conhecida, foi 

descoberta no dia 8 de Novembro de 1895, na 

cidade de Wüsburg, Alemanha, pelo cientista 

alemão Wilhelm Conrad Roentgen, quando 

fazia experiências com descargas de alta tensão 

em tubos contendo gases. Enquanto trabalhava 

em seu laboratório, ele observou que um cartão 

recoberto pela substância fosforescente 

platinocianureto de bário, que se encontrava 

próximo, apresentava um brilho, durante a 

aplicação de alta tensão na ampola.  

Surpreso com o fenômeno, ele recobriu a ampola com diferentes 

materiais e repetiu o procedimento de aplicação de tensão sobre o gás por 

várias vezes e a distâncias diferentes. Observando que o brilho sofria 

pequenas alterações, mas não desaparecia, concluiu que algo "saía da 

ampola" e sensibilizava o papel. A essa radiação desconhecida, ele resolveu 

dar o nome de RADIAÇÃO X (onde X representa a incógnita matemática, o 

desconhecido).  

Essa descoberta deflagrou uma série de experimentos para avaliar suas 

características e potencialidades de aplicação em vários ramos de atividades. 

O campo onde mais se encontraram aplicações foi o da Medicina, na área de 

diagnóstico por imagem. A partir do uso médico, a descoberta se espalhou 

rapidamente pelo mundo, e os efeitos nocivos da radiação sobre seres vivos 

também foram sendo descobertos. Começou-se, então, paralelamente, o 

estabelecimento de uma série de normas para a manipulação de equipamentos 

que trabalham com esse tipo de radiação, tanto para pacientes, quanto para 

operadores dos mesmos. 

 

Produção dos Raios X 

Para entender-se melhor a 

estrutura de um equipamento 

radiográfico, se faz necessário revisar o 

processo de geração dos raios X. Um 

feixe de elétrons acelerados 

bombardeando um alvo, de material com 

elevado número atômico, é a chave na 

produção de radiação. Para serem 

acelerados, os elétrons necessitam de 

uma grande diferença de potencial, que é 

fornecida por um gerador ou fonte de alta tensão, através de dois eletrodos. 
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Tem-se, então, um canhão de elétrons que lança-os a partir de um eletrodo 

contra o outro. 

O choque entre elétrons e alvo faz com que ocorra a ionização do 

material bombardeado, a partir das camadas K e L da eletrosfera de seus 

átomos. Ocorre, então, a reocupação dos espaços deixados nestas camadas 

(K e L) pelos elétrons de camadas mais energéticas, com liberação de energia 

eletromagnética de alta freqüência e grande poder de penetração: os raios X. 

Basicamente, há dois processos de produção de radiação, baseados na 

interação dos elétrons com o alvo, a saber: radiação de freamento ou 

Bremstrahlung e radiação característica. Independente de suas características 

peculiares, ambas as radiações são produzidas pelos mesmos elementos, o 

elétron acelerado de alta energia e o alvo de metal pesado. Portanto, podemos 

concluir que o aparelho de emissão de raios X é um equipamento que 

necessita ter um dispositivo com capacidade de acelerar elétrons e de dirigi-los 

para o choque com um alvo. 

Por fim, devemos lembrar que a produção de raios X é omnidirecional, 

ou seja, a emissão dos fótons após o choque do elétron com o alvo ocorrerá 

em todas as direções. Logo, há a necessidade de se providenciar para que a 

radiação produzida possa ser direcionada para o paciente a fim de produzir a 

imagem. Por outro lado, a radiação não direcionada ao paciente deve ser 

contida tanto quanto o necessário para proteção dos pacientes e técnicos. 

 

Equipamento Básico 

 

O processo de produção de uma imagem radiológica é composto 

basicamente por uma fonte geradora de radiação, o objeto de irradiação (corpo 

do paciente) e um sistema de registro do resultado da interação do feixe de 

fótons com o corpo, normalmente, o filme radiográfico sensível à radiação X ou 

à luz. Associados à fonte e ao sistema de registro, temos dispositivos que 

servem para atuar sobre a emissão e forma do feixe de radiação, de maneira a 

tratá-lo convenientemente para produzir imagens que possuam validade 

diagnóstica. 

Atualmente, existem vários tipos de equipamentos radiográficos 

produzidos por inúmeras empresas espalhadas pelo mundo. Todos os 

equipamentos possuem os mesmos componentes básicos e funcionam 

segundo o mesmo princípio de produção e detecção ou registro da imagem. 

A tecnologia digital de registro e armazenamento das imagens geradas 

está ocupando o espaço do filme radiográfico, permitindo o tratamento de 

imagens e o envio das mesmas para locais distantes da sala de exames para 

análise por profissionais da aérea radiológica. O que varia nos equipamentos é 

a forma, tamanho, capacidade de produção de raios X e alguns mecanismos 

ou acessórios que permitem maior flexibilidade no uso do aparelho, além, da 

questão da qualidade da imagem e da dose de radiação que o paciente se 
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expõe. Desta forma, podemos dividir os equipamentos radiográficos em três 

grupos: 

 

a) fixos; 

b) móveis; e 

c) portáteis. 

 

 

Equipamento Fixo 

Os equipamentos fixos, pela própria 

classificação, são aqueles que não podem ser 

retirados do local onde foram instalados. 

Necessitam, pois, de uma sala exclusiva para sua 

utilização, com suprimento adequado de energia, 

espaço para movimentação do paciente, técnico e 

equipe de enfermagem, local reservado para o 

operador controlar o equipamento à distância, 

armários para a guarda de acessórios, mesa onde 

se realizam os exames, entre outros requisitos. 

Para clínicas e hospitais, é o equipamento mais utilizado, quando realmente há 

uma grande demanda de exames diários. 

O equipamento fixo possui várias formas e tamanhos, podendo ser fixo 

ao chão por um pedestal ou ser preso ao teto, com uma coluna retrátil. Existem 

muitos fabricantes em nível mundial e cada um procura diferenciar seu 

aparelho com alguma peculiaridade. 

Por isso é difícil identificar muitos pontos em comum nos diversos 

aparelhos radiográficos existentes, embora, todos eles permitam a realização 

de todas as técnicas radiográficas conhecidas. 

A figura ao lado apresenta a foto de um 

aparelho telecomandado, que visualmente não 

apresenta diferenças com um aparelho comum. Isto 

porque o aparelho telecomandado possui como 

diferença principal a possibilidade de ajustar todos 

os parâmetros mecânicos e geométricos (posição 

da mesa, inclinação, tamanho do campo, etc) a 

partir da própria mesa de comando, sem a 

necessidade do técnico tocar na mesa ou paciente. 

Além da radiografia convencional, muitos 

aparelhos radiográficos são construídos para 

realizarem outros tipos de exames, como a 

fluoroscopia e a planigrafia, ou tomografia linear. Do ponto de vista técnico, o 

equipamento pode ser considerado idêntico a um equipamento simples, 
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apenas há a inclusão de alguns dispositivos acessórios que permitem a 

realização destes exames especiais.  

A figura ao lado apresenta um 

equipamento radiográfico que permite a 

realização de exames fluoroscópicos, pois 

possui um tubo intensificador (atrás do 

pedestal escuro, abaixo e no centro da foto). 

Este tubo, que desempenha a função do 

filme radiográfico, capta a imagem formada 

pelos raios X que atravessam o paciente 

deitado na mesa, após a geração na ampola 

(canto superior direito). 

 

 

Equipamento Móvel 

Muito semelhante em recursos, o 

equipamento radiográfico móvel é aquele 

que se constitui apenas do essencial para 

a realização de um exame radiográfico. 

Assim, é dispensada a mesa de exames 

e os controles do equipamento estão 

fisicamente juntos com a unidade 

geradora de radiação. A unidade pode 

ser então transportada facilmente através 

de um sistema de rodas já embutida na 

estrutura, já que possui tamanho 

razoável. Para a realização do exame, utiliza-se geralmente a própria maca ou 

cama onde se encontra o paciente, ou até mesmo a cadeira em que ele estiver 

sentado. A energia necessária para operação do equipamento é retirada da 

rede 127V ou 220V da própria sala onde será realizado o exame, mediante 

uma tomada comum na parede. A capacidade de realização de exames é 

praticamente a mesma de um equipamento fixo. 

Embora tenha um custo bem menor que o equipamento fixo, o equipamento 

móvel não deve ser utilizado como um substituto deste. Até por que o 

equipamento móvel não tem capacidade para ser utilizado constantemente, 

realizando um exame após o outro. Além disso, a utilização do equipamento 

móvel pressupõe que a área onde ele será utilizado, uma UTI, por exemplo, 

deverá ser protegida com biombos de chumbo para que os demais pacientes 

não sejam irradiados. 
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Equipamento Portátil 

A diferença entre o equipamento 

móvel e o portátil está em duas 

características básicas: peso e 

capacidade de radiação, ou 

flexibilidade para realização de 

exames. No caso dos equipamentos 

portáteis, seu peso e tamanho são 

concebidos para que possa ser 

carregado por uma única pessoa, 

através de alças ou armazenado em 

uma valise. Assim, pode facilmente ser 

transportado nas ambulâncias ou mesmo no porta-malas de carros. Na 

realização de exames, o equipamento portátil tem capacidade para radiografar, 

normalmente, apenas as extremidades do corpo humano. Em contraposição, o 

equipamento móvel é muito utilizado para exames de tórax em unidades de 

tratamento intensivo, já que os pacientes não podem  ser removidos até a sala 

de radiografia. 

O baixo custo deste equipamento e a transportabilidade já fez surgir em 

alguns países do hemisfério norte um novo tipo de serviço: o exame 

radiográfico a domicilio. 

 

Componentes Básicos 

 

Vamos centralizar nossa abordagem, inicialmente, sobre as 

características principais do equipamento radiográfico fixo, já que este é o mais 

completo e o mais utilizado atualmente. A partir dele, podem-se verificar quais 

os dispositivos ou acessórios que podem ser suprimidos para a construção de 

um equipamento móvel ou portátil. Além disto, por ser mais complexo, permite 

uma abordagem mais completa sobre os fatores que influenciam na produção 

da radiação X e sua interação com o paciente e com os dispositivos de 

detecção (filme, por exemplo). 

Desta forma, podem-se prever as restrições de qualidade quando da utilização 

de equipamentos móveis ou portáteis. 

A construção de um aparelho de raios X envolve conhecimento de várias 
tecnologias, mas um equipamento básico pode ser dividido em três grandes 
subsistemas: o subsistema gerador de raios X, responsável pela geração do 
feixe de radiação; o subsistema elétrico, responsável pela alimentação do 
gerador de raios X e pelos controles do equipamento, e o subsistema 
mecânico, responsável pela arquitetura do equipamento e pela proteção e 
controle no direcionamento do feixe de raios X gerado. Os aparelhos 
convencionais de raios X estão divididos em seis módulos básicos: 
 

• O cabeçote, de onde se origina o feixe de raios X; 
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• A estativa, onde fica fixado o cabeçote e que permite fazer o 

direcionamento do feixe 

• A mesa, que permite acomodar o paciente e posicioná-Io para a 

aquisição das imagens; 

• O mural, que cumpre a mesma função de posicionamento que a mesa, 

mas e utilizado para posicionamentos verticais do paciente 

(posicionamento ortostático); 

• O gerador de alta-tensão, que cumpre a função de elevar a tensão da 

rede a um valor necessário para gerar o feixe de raios X; 

• O painel de comando através do qual e feita a seleção de parâmetros de 

controle e o acionamento do feixe de raios X para a aquisição da 

imagem. 

A mesa, o mural e o cabeçote encontram-se localizados na sala de 
exames. O painel de controle pode ser posicionado em sala adjunta com janela 
de vidro de alto teor de chumbo que permita visualizar o paciente, ou na sala 
de exames, desde que haja um biombo de chumbo com janela protegida que 
permita ao operador visualizar o paciente e se proteger da radiação espalhada. 

 

 

 
 

 

Nas aulas seguintes veremos detalhadamente cada parte de um 

equipamento de Raios X, sua composição e função... 

A Figura abaixo ilustra a cadeia básica de aquisição de uma imagem 

radiográfica, mostrando desde a fonte de radiação, passando pelo paciente 

colocado sobre a mesa, até o final do processo com o dispositivo de registro da 

imagem, o filme radiográfico. 
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Tem-se, então, mais detalhadamente, a representação da unidade 

geradora - chamada cabeçote, o dispositivo de controle geométrico do feixe - 

caixa de colimação, além de um acessório que se justapõem ao filme 

radiográfico - a grade antidifusora. Pode-se também perceber no desenho, o 

efeito produzido pela passagem do feixe pelo paciente, chamado a radiação 

secundária, que é um efeito colateral da interação do feixe com o paciente que, 

quando produzida em excesso, prejudica a qualidade da imagem, além de 

aumentar a dose de radiação no paciente. 

Podemos identificar na figura, pelos números indicados, os seguintes 

componentes, além da radiação secundária, identificada pelas setas que se 

espalham a partir do paciente: 

 

 

 

 
 

1) Cabeçote do equipamento: Local em que se encontra a ampola (tubo) de 

raios x, onde se produz a radiação propriamente dita. 

2) Sistema de colimação interna do feixe: Responsável pela adequação do 

tamanho do campo, redução do efeito penumbra e da radiação espalhada. 

3) Feixe primário: Assim chamado por ser o feixe que sai da ampola e que irá 

interagir com o paciente. 

4) Faixa de compressão do paciente: Usada para adequar a espessura do 

paciente e melhorar a qualidade da imagem, pela redução da radiação 

espalhada. 

5) Mesa de exames: Local onde são colocados, além do paciente, alguns 

acessórios, tais como o porta-chassi, a grade antidifusora e o filme radiográfico. 
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6) Grade antidifusora: Responsável pela redução dos efeitos de borramento 

da radiação espalhada na imagem radiográfica. 

7) Filme Radiográfico: Elemento sensível à radiação, colocado em um 

invólucro metálico protegido da luz, chamado chassi. 

8) Porta-chassi: Estrutura metálica onde é colocado o chassi que contém o 

filme. 

9) Radiação Secundária: É toda a radiação que não é proveniente do feixe 

principal, resultante da interação do feixe principal com a matéria (paciente, 

mesa, chassis, grade, cabeçote, etc.). 

10) Estativa (não está no desenho): É a coluna ou o eixo onde está preso o 

cabeçote. Pode ser do tipo pedestal, preso ao chão, ou do tipo aéreo, fixado ao 

teto. Normalmente possui um trilho para que possa se movimentar. 

 

 

TUBO DE RAIOS X 

 

AMPOLA 

 

 Evolução 

 

A ampola é o elemento do aparelho radiográfico onde é produzida a 

radiação. Basicamente, pode ser descrita como um espaço evacuado onde 

dois eletrodos são colocados para que haja a circulação de corrente elétrica. 

No final do século XIX, não passava de um tubo de vidro, com algum gás 

rarefeito em seu interior, com dois pedaços de metal inseridos em lados 

opostos. Nas primeiras experiências feitas por Roentgen, os eletrodos eram 

ligados a um gerador de alta tensão, formando, assim, um circuito elétrico. 

Neste circuito, e através dos eletrodos, uma corrente elétrica circulava 

dentro da ampola, passando pelos fios ligados ao gerador. Os elétrons, 

acelerados pela grande diferença de potencial (tensão) aplicada pelo gerador 

aos eletrodos, acabavam por vezes chocando-se com o gás e a parede de 

vidro da ampola. Assim, através do fenômeno de freamento (Bremsstraulung) e 

da colisão com os elétrons dos átomos do gás e do vidro (radiação 

característica), os elétrons da corrente elétrica produziam a radiação X. 
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Ampola para descarga elétrica utilizada nas primeiras experiências com radiação X. 

 

Várias alterações nas ampolas originais, em forma e número de 

eletrodos, foram realizadas com o objetivo de aumentar a eficiência na 

produção de raios X. E cada um desses tubos levava o nome de seu inventor: 

Crookes, Hittorf, Lenard, entre outros cientistas. 

O próprio tamanho e a pressão interna da ampola, bem como a 

substituição do gás interno, foram exaustivamente alterados e testados. Mas a 

grande evolução na produção de radiação aconteceu quando se colocou um 

obstáculo metálico no caminho dos elétrons entre os eletrodos. Assim, 

aumentou-se em muito a chance de interação entre a corrente elétrica e a 

matéria. Como o metal utilizado na época, a platina, possui um peso atômico 

muito maior que os átomos do vidro, a produção de radiação X é muito maior.    

 A partir deste momento, percebeu-se a relação entre a produção de 

raios X e o número atômico do átomo. Quantidade de fótons e poder de 

penetração foram itens que se começou a avaliar com os novos resultados. 

 

 
Ampola onde a placa-alvo é interligada com o ânodo e está no caminho de passagem 

dos elétrons. (Philips – Medica Mundi) 

 

A alteração final, que é aplicada até hoje, em busca da eficiência 

máxima, foi a utilização da própria placa metálica, colocada como obstáculo, 

como ânodo de uma ampola completamente evacuada. Assim, obteve-se 

eficiência total na interação dos elétrons acelerados pela diferença de 

potencial, pois todos se chocavam com a placa-alvo. A partir de então, os 

ajustes na ampola foram pequenos, consagrando a utilização do tungstênio 

como material do alvo e a forma alongada cilíndrica utilizada até hoje. 

 

 
Figura 2.3. Ampola típica. (Philips – Medica Mundi) 
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 Estrutura 

 

A ampola é feita geralmente de vidro temperado evacuado, cuja pressão 

interna é de 10-5 mmHg, e contém dois eletrodos, o ânodo e o cátodo. O vácuo 

é necessário para que os elétrons ali acelerados não percam energia nas 

colisões com partículas gasosas. 

Assim, chegam com energia total para se chocarem com o alvo. Logo, 

pode-se dividir a ampola em três partes principais: cátodo, ânodo e envelope. 

O cátodo e o ânodo são os eletrodos por onde a corrente elétrica, gerada pela 

grande diferença de tensão, irá circular dentro da ampola. No início das 

experiências de Crookes, o inventor do “tubo de descarga elétrica”, os 

eletrodos eram ou duas placas metálicas ou dois fios rígidos inseridos dentro 

da ampola. O envelope é o invólucro, a estrutura de vidro ou metal que irá dar 

sustentação aos eletrodos e garantir o vácuo necessário para a circulação dos 

elétrons. Embora a maioria dos fabricantes utilize o vidro como receptáculo dos 

eletrodos, desde 1940 há uma grande pesquisa em se utilizar ampolas 

metálicas. 

 

 
Partes de uma ampola dentro do cabeçote. 

 

Outra parte importante da ampola é o líquido refrigerante que irá 

envolvê-la. Sabe-se que da colisão dos elétrons com o alvo, 99% da energia é 

convertida em calor, e apenas 1% será transformado em radiação X. 

Normalmente, um óleo mineral de boa viscosidade é utilizado como refrigerante 

da ampola. 

Algumas empresas já desenvolveram ampolas onde o ânodo é oco e 

água circula por seu interior para refrigerá-lo. A figura 2.4 é um exemplo deste 

dispositivo, que apesar da retirada de calor pela água, ainda assim necessita 

estar envolta por um líquido refrigerante. 
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Estrutura de uma ampola com ânodo refrigerado a água. 

 

Tipos 

 

As ampolas são geralmente referenciadas segundo duas características 

principais: tipo de ânodo e número de focos. 

Existem dois tipos de ânodos: 

• fixo - utilizado na odontologia e em equipamentos de pequeno porte, portáteis 

ou móveis; 

• rotatório - mais utilizado por sua eficiência e durabilidade quando do 

envolvimento de grandes quantidades de energia. 

Com relação ao número de focos, ou alvos no ânodo, as ampolas 

podem ser construídas com: 

• um foco - quase todos os equipamentos móveis ou portáteis, odontológicos e 

industriais; 

• dois focos - o mais comum em radiodiagnóstico; 

• três focos - o mais raro, pois é mais complexo de ser construído. 

 

 ENVELOPE 

 

Material 

 

O envelope é o componente da ampola que dá sustentação mecânica 

aos eletrodos. Além disso, cria o ambiente evacuado necessário para que os 

elétrons possam adquirir energia suficiente para que gerem radiação X. Outra 

função importante do envelope é garantir, mesmo que de forma ineficiente, a 

contenção dos fótons X dentro de si, permitindo que apenas alguns possam 

sair da ampola por uma região conhecida por JANELA. Isto é necessário para 

que o usuário da ampola possa assegurar-se que a radiação por ela produzida 

tenha uma direção principal de emissão. Assim, pode-se dizer, de forma 

simplória, que a radiação só é emitida através da janela. 

Uma característica imprescindível é que o material utilizado para 

envelope deve ter é a alta condutividade térmica. Durante a colisão de um 
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elétron de alta energia com a placa-alvo ou mesmo com a parede do envelope, 

apenas 1% de sua energia é convertida em radiação X. Os 99% restantes são 

transformados em calor (radiação infravermelha). Logo, a temperatura de uma 

ampola pode chegar facilmente a atingir mais de 1200 oC. Usualmente, 

utilizam-se vidros temperados misturados com alguns metais específicos, como 

o berílio, para suportarem tamanho calor e poderem também transmitir este 

calor para um material refrigerante externo. Comercialmente, o vidro de ampola 

mais conhecido é chamado Pyrex. 

Alguns fabricantes têm produzido ampolas com envelopes metálicos, 

principalmente para casos de uso contínuo da ampola, como tomografia 

computadorizada, hemodinâmica e fluoroscopia. Neste caso, o metal é melhor 

condutor térmico e, em muitos casos, mais leve. 

 

 
Primeira ampola com ânodo rotatório: Rotalix da Philips (1929). (Philips – Revista Medica Mundi) 

 

As últimas pesquisas têm procurado agregar partes cerâmicas na 

construção dos envelopes já que os compostos cerâmicos possuem alta 

condutividade térmica e isolamento elétrico. E, em alguns casos, possuem 

peso e espessura menores que o equivalente metálico ou vítreo. Isto é 

importante em tomografia computadorizada, por exemplo, pois a ampola irá 

rotacionar ao redor da mesa do paciente, e o esforço da estrutura girante 

dependerá do peso da ampola. 

 

 
Envelope com partes metálicas e cerâmicas (parte branca). (Philips – Revista Medica Mundi) 
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Janela 

 

A interação dos fótons com a matéria produz sempre muito calor, além 

de ionizar os átomos. No caso da ampola, tem-se uma direção preferencial 

para o caminho que os fótons devem percorrer. Este caminho inclui a 

passagem através do envelope. Para que estes fótons não sejam atenuados 

em demasia (desapareçam ou percam energia) e para que o envelope possa 

resistir o calor gerado pela passagem dos fótons, a região por onde eles 

passam são especialmente desenhadas. Esta região, conhecida por JANELA, 

muitas vezes é facilmente identificada pela diferença na textura, espessura ou 

cor. Nos envelopes que não a possuem, nota-se que a região por onde passam 

os fótons acaba sofrendo uma reação físicoquímica, o que lhe altera a cor, 

textura e lhe deixa muitas vezes susceptível a rachaduras ou trincamentos. 

 

CÁTODO 

 

O cátodo é um dos dois eletrodos necessários para que seja aplicada 

uma diferença de potencial entre dois pontos e seja estabelecida uma corrente 

elétrica. Entre os dois eletrodos, o cátodo é o que apresenta o potencial elétrico 

mais baixo, ou mesmo, pode ser considerado nulo. No linguajar comum, é 

conhecido como o eletrodo negativo. O antigo eletrodo de cobre das primeiras 

ampolas foi substituído modernamente por um CANHÃO DE ELÉTRONS. Este 

canhão de elétrons, que recebe este nome de forma conceitual, garantirá a 

emissão dos elétrons necessários para o bombardeio da placa-alvo, o ânodo.  

 Os elétrons emitidos são produto do efeito termoiônico que se obtém 

com o aquecimento de um FILAMENTO. Com o calor gerado no filamento, os 

elétrons dos seus átomos têm energia suficiente para escaparem da eletrosfera 

e viajarem em direção ao ânodo. Como o átomo perde um elétron e se 

transforma em íon, o efeito recebe o nome de termoiônico (termo = calor e 

iônico = íon). 

 

 
Partes componentes de um cátodo. 
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Com o conceito de canhão de elétrons, pode-se ver que hoje o cátodo é 

um complexo sistema mecânico e elétrico. Na figura 2.8 podemos ver as partes 

externas que constituem um cátodo. O eletrodo, que antigamente era 

desprotegido dentro da ampola, agora encontra-se situado dentro do COPO 

CATÓDICO. O copo é deslocado do eixo da ampola por uma peça chamada 

SUPORTE DO COPO. Há um EIXO que sustenta o suporte e que atravessa o 

próprio envelope e serve para sustentação e fixação da ampola no cabeçote. 

Por dentro deste eixo são passados os fios que irão alimentar eletricamente o 

filamento. 

 

 

Copo catódico 

 

O copo catódico tem por função dar proteção ao filamento ou filamentos, 

dependendo do número de focos que o ânodo possui. Também deve possuir 

boa condutividade térmica, uma vez que o filamento deve aquecer-se até cerca 

de 2400 oC para que haja o aparecimento do efeito termoiônico. Por isso o 

material utilizado é sempre metálico ou cerâmico, principalmente as ligas 

metálicas que misturam alumínio, tungstênio, rênio e molibdênio. 

 
Copo catódico - vista frontal. 

 

Filamento 

 

O filamento é um componente fundamental para o dispositivo de 

geração dos raios X, porque nele são produzidos os elétrons que serão 

acelerados em direção ao ânodo. O fio enrolado de tungstênio, semelhante ao 

utilizado nas lâmpadas incandescentes domésticas, tem por objetivo aumentar 

a concentração de calor e garantir uma uniformidade na geometria da produção 

do feixe de elétrons. A utilização do tungstênio se dá por dois motivos: é um 

átomo que possui grande número de elétrons (74) e com ponto de fusão acima 

dos 3400 oC. Quando o filamento é aquecido pela passagem de uma corrente 

elétrica, o calor faz com que os elétrons se "soltem" do metal, e possam, dessa 

forma, ser acelerados pela grande diferença de potencial entre cátodo e ânodo. 
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Existem vários tipos de filamentos, pois a eficiência e durabilidade dos 

mesmos variam muito com a geometria de sua construção, o que faz com que 

cada fabricante possua a sua. Porém, de uma maneira geral, podemos 

identificar 3 formatos distintos para o filamento: 

 

Simples: Feito de somente um enrolamento, utilizado em equipamentos cujo 

ânodo possua apenas uma pista de bombardeio ou foco anódico. 

 

 
 

Duplo Bipartido: Possui dois enrolamentos distintos com a mesma estrutura 

física do simples, porém é utilizado em ampolas cujo ânodo possui duas pistas 

de choque ou dois focos anódicos separados. 

 

 
 

Duplo Separado: Possui dois enrolamentos distintos com a mesma estrutura 

física do simples, porém é utilizado em ampolas cujo ânodo possui duas pistas 

de choque ou dois focos anódicos sobrepostos. 

 

 
Um cuidado especial se deve ter com o super aquecimento do filamento 

que poderá provocar a evaporação do metal que o constitui. Com a 

evaporação, o filamento torna-se mais fino e mais suscetível a vibrações 

mecânicas que o farão romper-se. O superaquecimento é provocado por 

técnicas que utilizam parâmetros máximos de corrente ou tempo, ou às vezes, 

quando uma técnica de alta dose é aplicada com o filamento frio (primeiro 

exame do dia). 

 

Colimador do foco 

 

É importante lembrar sempre que o processo de geração de radiação é 

sempre omnidirecional. Sendo assim, na grande maioria dos casos se faz 
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necessário criar mecanismos ou dispositivos que possam direcionar a 

produção de radiação e assim aumentar a eficiência. O colimador do foco é 

uma estrutura, feita de níquel, colocada em volta do filamento e possui a 

função de fazer com que o feixe de elétrons se dirija somente para o foco 

anódico. Durante a liberação dos elétrons, o colimador do foco permanece com 

o mesmo potencial negativo do filamento, evitando dessa forma, que o feixe se 

disperse para fora do foco anódico. Na figura 2.10 podemos entender melhor o 

funcionamento da colimação do canhão de elétrons através do corte 

longitudinal realizado no copo catódico, salientando o colimador. Como os 

elétrons possuem carga negativa e o colimador também possui um potencial 

negativo, ou nulo, os elétrons vão em busca do potencial positivo, o ânodo. 

Assim, apenas uma pequena secção do filamento, aquela que está 

efetivamente de frente para o ânodo, irá gerar os elétrons acelerados. Os 

elétrons gerados nas partes do filamento que estão envolvidas pelo colimador 

são, pelo potencial negativo, desviados para que tomem o rumo de colisão com 

o ânodo. 

 

← foco s → 

Copo catódico de filamento duplo separado. 

 

Correntes na ampola 

 

Uma confusão comum que acontece entre os técnicos radiologistas é a 

compreensão das correntes elétricas que circulam na ampola. Quando o 

técnico ajusta a corrente a ser utilizada no exame em alguns miliampères, ele 

acredita estar alterando a corrente que passa pelo filamento do cátodo. 

Na realidade, a corrente que o técnico ajusta é a corrente que circula 

entre o cátodo e o ânodo. Ou seja, o técnico ajusta o número de elétrons que 

irão ser arrancados do cátodo e irão colidir com o ânodo. Porém, para que isso 

possa ocorrer, é necessário que uma outra corrente, muito maior, circule pelo 
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filamento para que este se aqueça e possa então, pelo efeito termoiônico, gerar 

a corrente de elétrons que irá em direção ao ânodo. 

 

 
Caminho das correntes no filamento e na ampola. 

 

 

Com o desenho da figura 2.11, podemos verificar que, para que a 

corrente elétrica na ampola não desapareça, a equação das correntes deve ser 

cumprida:   

 
 

ou seja, a corrente que entra no filamento tem que ser igual a soma da corrente 

da ampola com a corrente que sai do filamento. A figura 2.12 mostra o gráfico 

da corrente necessária para aquecimento do filamento em relação a corrente 

que irá circular entre cátodo e ânodo. Para tensões baixas (menor do que 50 

kV), a corrente da ampola é diretamente proporcional a corrente do filamento. 

Para tensões elevadas, esta proporcionalidade não se mantém. 

Podemos notar que quanto maior a diferença de tensão entre ânodo e cátodo, 

mais elétrons são arrancados do filamento. Por isso, um aumento da tensão na 

técnica que está sendo executada deve sempre ser avaliada com cuidado, pois 

pode ser necessário diminuir a corrente ou o tempo, para que a imagem não se 

escureça demais. 

 

 
Relação entre corrente no filamento e corrente na ampola. Mostra-se também a relação 

da tensão no filamento e sua corrente. 
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 ÂNODO 

 

O ânodo é o eletrodo positivo do sistema de alta tensão que produz a 

radiação X. Por ser um eletrodo, e por isso conduzir corrente elétrica, 

normalmente é feito de uma liga metálica, onde está colocado o alvo a ser 

atingido pelos elétrons. O alvo ou o ponto onde os elétrons se chocam pode ser 

fixo ou pode ser rotatório, cujas utilizações são função principalmente da 

produção de calor. A estrutura do ânodo é normalmente composta de um 

material com ótima capacidade de dissipação térmica. Por isso, geralmente 

escolhe-se para o corpo do ânodo metais como cobre, molibdênio ou rênio e, 

em alguns casos, grafite ou ligas metálicas dos metais citados. Sobre o corpo 

metálico é colocado um revestimento sobre a área que sofrerá o impacto com 

os elétrons acelerados vindos do cátodo. Este revestimento pode ser de 

tungstênio (W), o mais usado em radiografia convencional, ou de molibdênio 

(Mo), para mamografia, entre outros, além das ligas metálicas. Este 

revestimento dará origem ao PONTO FOCAL, que é o alvo de colisão dos 

elétrons e o local de produção dos raios X. O material utilizado para o ponto 

focal é o que dará a característica aos raios X produzidos. 

 

Ânodo fixo 

 

O ânodo fixo foi o primeiro a ser utilizado por causa da própria evolução 

dos antigos tubos de Crookes que possuíam todas as partes fixas. Houve 

sempre apenas a preocupação da durabilidade do tubo que era função da 

produção e dissipação de calor. Por isso, a ampola de ânodo fixo é muito 

simples e fácil de ser construída. Ela possui geralmente uma pequena 

dimensão, justamente para facilitar a condução e irradiação de calor. Este calor 

deve ser rapidamente retirado e dissipado para que a alta temperatura 

produzida pela colisão dos elétrons não cause a fissura do ânodo ou o 

derretimento de sua cobertura. Assim, com o pequeno tamanho, fica mais fácil 

do calor chegar ao líquido refrigerante a qual a ampola está submersa. 

 

 
Figura 2.13. Ampola de ânodo fixo. (Oxford série 1600 - divulgação) 
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Conforme é mostrado acima, o ânodo se constitui de um bloco metálico, 

neste caso de cobre, no qual está inserido o que chamamos de FOCO REAL, 

feito de tungstênio, metal mais escuro que aparece na forma de uma mancha 

circular. É nesta área de tungstênio que ocorre o choque dos elétrons para a 

produção da radiação X. A peça anódica não é feita toda de tungstênio, por 

exemplo, por que apenas uma pequena região será atingida pelos elétrons 

acelerados. Portanto, a peça de cobre é impregnada de tungstênio apenas 

para formar o FOCO REAL. Esta construção ajuda a diminuir os custos da 

peça anódica. O material do ânodo deve possuir também uma alta capacidade 

de dissipação de calor. O tungstênio, usado em radiologia convencional, possui 

um ponto de fusão da ordem de 3.400°C, além de possuir alto número atômico, 

o que é adequado para gerar fótons com energia e comprimento de onda 

suficiente para penetrar a matéria e produzir uma imagem adequada para fins 

diagnósticos. 

 
Foco real e efetivo de um ânodo fixo. 

 

Por questões de geometria pura, podemos observar, com o auxílio da 

figura 2.14, a área que a radiação irá cobrir ao ser emitida pelo foco real é 

menor. Chamada de FOCO EFETIVO, marcado pela região pontilhada, esta 

área representa a forma do feixe de fótons gerados a partir do foco real. 

Observe que o foco real é um retângulo e que, pelo fato dele estar em ângulo 

em relação à vertical, sua projeção no eixo horizontal é um quadrado. O ângulo 

do alvo em relação ao feixe de elétrons acelerados é feito propositadamente. 

Assim, fica facilitada a emissão da radiação em direção à janela, 

evitando que o próprio ânodo servisse como uma barreira para os raios X 

gerados. Porém, este ângulo, quanto mais acentuado, mais provoca o aumento 

da penumbra na imagem radiográfica. Portanto, há um compromisso do 

fabricante entre a atenuação ocasionada pelo próprio ponto focal e o aumento 

da penumbra O ânodo deve ser ligado externamente ao circuito gerador de alta 

tensão, por isso a peça do alvo estende-se para fora do envelope para realizar 

o contato. 

Este tipo de ânodo é usado em aplicações que exijam pouca carga, ou 

seja, pouca produção de calor na região de impacto. A área de impacto é 

pequena e não permite muito aquecimento pela impossibilidade de haver 
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dissipação eficiente do calor ali gerado. Convém ressaltar que, no processo de 

geração de raios X, 99% da energia envolvida é transformada em calor. 

Justifica-se, dessa forma, o uso de materiais com boa capacidade de 

dissipação térmica nesse tipo de ânodo. O tamanho reduzido deste tipo de 

ampola permite seu uso em equipamentos portáteis, móveis e odontológicos. 

Outra desvantagem do ânodo fixo é que a região de impacto se desgasta mais 

rapidamente que o outro tipo de ânodo (giratório), pelo fato de haver uma 

concentração grande de elétrons se chocando sempre com a mesma região do 

ânodo (foco real). 

 

 Ânodo rotatório 

 

Como forma de superar os problemas gerados pelo calor em excesso foi 

desenvolvido um tipo de estrutura para o ânodo que permite que este seja 

dissipado de forma eficiente. A diferença básica é que a região de impacto é 

diluída em uma área maior, conforme mostra a figura 2.15. O segredo está em 

girar o disco anódico para que durante a emissão dos elétrons pelo filamento, o 

feixe eletrônico encontre sempre um novo ponto focal. Desta forma, há tempo 

para que a região dissipe o calor até ser atingida novamente, após uma volta 

completa do disco. O ânodo rotatório pode ser dividido em 3 tipos, conforme o 

tipo de pista presente: 

 

Pista simples: É constituído de um disco metálico onde é construída uma 

PISTA ANÓDICA, que irá receber o impacto dos elétrons acelerados pelo 

cátodo. O impacto dos elétrons é feito sempre com a mesma área (foco real), 

na forma de um retângulo, mas como o disco gira a grande velocidade, se 

obtém um grande aumento na região de impacto, demarcado pela área 

escurecida. Com isso, se obtém uma melhor distribuição do calor gerado no 

processo de impacto, e como conseqüência, é possível aumentar a potência do 

equipamento, dada pelo produto da corrente no tubo pela tensão aplicada. Um 

efeito decorrente dessa estrutura é a diminuição do desgaste no ânodo 

causado pelo impacto dos elétrons de alta energia, pois o calor é melhor 

distribuído, provocando menos danos por fissura ou derretimento. A pista é 

feita de tungstênio misturado com rênio para diminuir a aspereza e dificultar a 

produção de fissuras na pista. 
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Pista focal do ânodo rotatório de pista simples. 

 

 
Disco anódico mostrando pista focal simples deteriorada pelo uso. 

 

Pista dupla separada: O disco anódico é o mesmo que o anterior, porém, 

nesse tipo de ânodo existem duas pistas anódicas: uma para foco fino e outra 

para foco grosso. A partir de um filamento duplo bipartido obtém-se duas 

regiões distintas de colisão dos elétrons. O efeito obtido é o de aumentar ainda 

mais a área sobre a qual os elétrons se chocam, produzindo uma redução 

considerável no efeito térmico sobre ela. Assim, se o técnico conseguir alternar 

o uso entre foco fino e foco grosso, a vida útil da ampola será longa. O ângulo, 

em relação ao feixe eletrônico, para cada uma das pistas pode ser diferente. 
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Ânodo rotatório com pista dupla. 

 

Pista dupla sobreposta: Neste tipo de ânodo, também composto por um disco 

metálico, são montadas pistas de focos fino e grosso que se sobrepõem, 

conforme mostra a figura abaixo. Não existe distinção entre as pistas para um 

ou outro foco. O filamento duplo separado, com sua construção paralela, 

direciona os elétrons para cada um dos focos de forma a concentrar o feixe em 

maior ou menor grau. Com há sempre uma mesma região do disco anódico 

sendo bombardeada, a durabilidade do equipamento é menor se comparado 

com as pistas separadas. 

 

 
Pistas focais sobrepostas. 
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Dissipação de calor 

 

Os ânodos rotatórios, apesar de serem construídos justamente para 

aliviar a carga térmica durante a execução de um exame, devem ser 

preparados para suportarem condições extremas. Um problema muito como é 

a paralisação do motor que gira o ânodo. Neste caso, o feixe de elétrons irá 

colidir sempre com a mesma área, sobre-aquecendo a pista anódica, 

ocasionando bolhas e fissuras. Na figura 2.18 podemos notar os dois defeitos 

na mesma peça. 

 

 
 

Detalhe de uma pista anódica trincada por excesso de calor. 

 

CABEÇOTE 

 

O cabeçote, no equipamento radiográfico, tem por função conter o óleo 

refrigerante onde está imersa a ampola. Além disso, serve de barreira para a 

radiação emitida pela ampola, só permitindo que aqueles fótons que saem pela 

janela da ampola continuem seu caminho em direção ao paciente. A radiação 

que ainda assim sai do cabeçote é conhecida como radiação de fuga, e aquela 

que se dirige ao paciente, radiação ou feixe útil. 

 

 
Radiações de fuga e a contida pelo cabeçote. 
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Segundo a legislação, é obrigatório ser assinalado na parte externa 

frontal do cabeçote onde está situado o ânodo e onde está o ponto focal. Estas 

marcas são necessárias para que o técnico possa realizar os exames com 

absoluta certeza sobre a distância foco-paciente-filme e melhor aproveitando o 

efeito anódico,visto em detalhes quando falarmos em imagem radiográfica. 

 

 
 

Cabeçote: (a) preso a estativa; (b) vista frontal. 

 

A lei também exige que todo equipamento deve possuir, junto ao 

cabeçote, caixa de colimação para limitação de campo com localização 

luminosa, além de encaixe para a colocação de cones, diafragmas e filtros. 

Porém ainda é comum encontrar-se em vários hospitais e clínicas aparelhos 

muito antigos que não cumprem estas normas. Principalmente aparelhos 

móveis que não possuem nenhum dispositivo de colimação do feixe, ou mesmo 

orientação visual para que se tenha a certeza do campo a ser irradiado. 

 

Dissipação do calor gerado 

 

Como sabemos, os elétrons acelerados pela diferença de potencial entre 

ânodo e cátodo se chocam com o alvo de metal pesado, desencadeando o 

processo de emissão de radiação X. Ocorre que o rendimento do processo de 

geração da radiação realmente útil para diagnóstico, representa apenas 1% da 

energia envolvida no processo. O restante da energia é dissipado em forma de 

calor. Por isso, além da escolha de materiais com boa capacidade de 

dissipação térmica, faz-se necessário, ainda, a utilização de um óleo especial 

que envolve a ampola, cuja finalidade é a de dissipar o calor ali gerado.  

Nos equipamentos radiográficos convencionais o óleo fica 

hermeticamente contido no cabeçote, não necessitando ter qualquer 

manutenção. No caso de equipamentos tomográficos ou de fluoroscopia, por 
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exemplo, o funcionamento constante por longos períodos de tempo gera 

temperaturas mais altas e por mais tempo. Nestas situações, além do óleo que 

envolve a ampola há a necessidade de se retirar o calor através de um sistema 

de arrefecimento. O próprio óleo pode ser bombeado para que passe por um 

radiador ou então o cabeçote é refrigerado a água. 

 

 EXERCÍCIOS 

 

1. Descreva como o equipamento de raios X faz para produzir o feixe de fótons. 

2. Cite todas as partes que compõem um cabeçote de raios X. 

3. Quantos eletrodos possui uma ampola? Explique. 

4. Por que a ampola possui uma janela? 

5. O que acontece se a ampola não possuir janela? 

6. Corrente no filamento e corrente no tubo são a mesma coisa? Explique. 

7. Para que serve o colimador do foco? 8. Qual a razão da ampola trabalhar 

com tensões de 100 mil Volts? 

9. Quais os tipos de ânodos existentes? 

10. O que é foco anódico? 

11. Por que o foco é inclinado? 

12. O que é pista anódica ou pista focal? 

13. Por que se usa o tungstênio como alvo? 

14. O que é foco real e foco efetivo? 

15. Explique o que é foco fino e foco grosso. 

16. Por que e quando se utiliza o ânodo giratório? 

17. Qual é o gás que se encontra dentro da ampola? 

18. Qual o papel do motor dentro da ampola? 

19. Explique o gráfico da figura 2.12. 

20. Como ocorre a produção e a transferência de calor na ampola. 
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SISTEMA ELÉTRICO 

 

SISTEMA BÁSICO 

 

 Evolução 

 

O item que talvez tenha mais evoluído desde a manufatura dos primeiros 

equipamentos radiográficos até os modernos equipamentos telecomandados 

da atualidade realmente foi o sistema elétrico de alimentação da ampola e o 

sistema de autocontrole de tensão, corrente e tempo.  

Nos primórdios do diagnóstico médico por imagem, o equipamento 

radiográfico era constituído unicamente da ampola de raios X, e seu suporte, e 

do gerador de alta tensão. O controle de tempo era realizado pelo próprio 

médico ou operador que desligava o gerador de alta tensão quando julgava ter 

atingido o tempo ideal, ás vezes controlado por um relógio de pulso. 

Com o advento das válvulas em 1920 e dos transistores em 1950, os 

equipamentos puderam ser aperfeiçoados com a inclusão de temporizadores 

automáticos e controles precisos de tensão e corrente. Em seguida, os 

sistemas totalmente mecânicos, foram substituídos por chaves eletromecânicas 

e as tensões deixaram de ser alteradas unicamente por transformadores. 

Depois, a tensão estabelecida na  ampola foi alterada de monofásica para 

trifásica, e, mais recentemente, gerada através de pulsos de alta freqüência. 

Controles microprocessados de ajuste automático de tensão, corrente e tempo 

foram anexados as mesas de comando com a revolução do computador a 

partir da década de 80. 

 

Esquema Elétrico Simplificado 

 

A figura 3.1 apresenta um esquema elétrico bem simples de como 

poderia funcionar o controle de tensão e corrente de uma ampola de raios X. 

Inicialmente, notamos o transformador de entrada que tem por função elevar a 

tensão da rede elétrica hospitalar de 127 ou 220 volts para 1.000 a 2.000 volts. 

O primeiro ajuste que se pode fazer é quanto ao real valor da tensão elétrica 

disponível para o aparelho. É comum que a tensão no hospital varia de 230 

volts até menos de 200 volts, principalmente no final da tarde quando vários 

equipamentos estão em funcionamento e as luzes são ligadas por causa do 

anoitecer. Como a qualidade da imagem está diretamente ligada a técnica 

utilizada, é importante termos a certeza de que o valor ajustado na mesa de 

comando será efetivamente aplicado na ampola. Para isso, há um monitor de 

linha (voltímetro) que nos informa a tensão real disponibilizada ao aparelho.    

Caso a tensão não seja exatamente 220 V, por exemplo, a correção é feita 

através do botão de COMPENSAÇÃO DE LINHA.  
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Assim, se for assegurado que o primário do transformador recebe 

exatamente a tensão para que foi construído (127 ou 220 V, por exemplo), a 

técnica escolhida na mesa de comando, no que diz respeito a tensão kV, será 

a que realmente estará presente na ampola. 

 

 
Figura 3.1. Esquema elétrico simplificado de um equipamento radiográfico de meia onda. 

 

Para ajuste do kV na ampola, possuímos dois botões, um seletor grosso 

e outro seletor fino. Como apresentado no esquema elétrico, o seletor grosso 

tem por função permitir uma variação da ordem de dezenas de kV, através de 

grandes deslocamentos do tap superior do enrolamento secundário do 

transformador.  Com o seletor fino, o deslocamento no tap do secundário do 

transformador é muito menor, permitindo ajustes das unidades de kV na 

técnica escolhida. Assim, com dois seletores, torna-se mais rápido e preciso a 

alteração dos valores de tensão na ampola.  

Uma vez ajustada a tensão, o esquema nos mostra que há um circuito 

de tempo responsável pela real aplicação da alta diferença de potencial entre 

ânodo e cátodo. O temporizador é propositadamente localizado após a seleção 

de tensão para que se tenha a certeza de que a radiação será gerada apenas 

durante o tempo pré-estabelecido, nem mais nem menos. Assim, uma vez findo 

o tempo programado, o circuito irá cortar a tensão e a ampola não produzirá 

mais radiação X. 

O transformador de alta tensão, o segundo existente no nosso esquema 

elétrico é o verdadeiro gerador da grande diferença de potencial na ampola. 

Enquanto que normalmente o transformador de entrada se encontra na própria 

mesa de comando, o transformador de alta tensão muitas vezes, 

principalmente nos equipamentos mais antigos, era colocado à parte da mesa 

de comando e do pedestal de suporte do cabeçote. A relação de transformação 

é fixa, da ordem de 1:1000, pois a regulagem do kV já foi realizada no 

transformador primário.  

Nos primeiros aparelhos construídos no tempo da 2a Guerra Mundial, o 

transformador de alta tensão era incluído no próprio cabeçote. Atualmente, isto 
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é encontrado em alguns aparelhos móveis e portáteis. Porém, está em desuso, 

pois o cabeçote torna-se muito pesado. 

Após o transformador de alta tensão é colocado um SISTEMA DE 

RETIFICAÇÃO de tensão. A retificação é necessária, pois a tensão alternada 

não é útil para atrair os elétrons, que possuem carga negativa e só se 

deslocam em direção a tensões positivas. A retificação, então, garantirá que a 

tensão do ânodo será sempre positiva em relação ao cátodo. 

 

 
Figura 3.2. Gráfico da forma de onda alternada e após a retificação. 

 

Por fim, em muitos aparelhos, principalmente nos mais antigos, estava 

disponível para o técnico junto à mesa de comando, um amperímetro. Este 

amperímetro tem por função medir a corrente elétrica que circula entre ânodo e 

cátodo e serve para confrontar com o valor ajustado pelo técnico para o mA. 

Nos aparelhos modernos este medidor foi suprimido por que os tempos de 

funcionamento da ampola são tão curtos que é quase impossível acompanhar 

o movimento do ponteiro do amperímetro e conseguir se fazer uma leitura 

confiável. 

Para a regulagem e controle do filamento, o circuito elétrico possui dois 

seletores e um transformador de corrente. O primeiro seletor controla a 

corrente que irá circular no filamento através do controle da corrente no 

primário do transformador, já que a tensão aplicada é sempre a mesma. A 

corrente é escolhida mediante a seleção de um resistor apropriado que, a partir 

da tensão fixa aplicada, irá resultar numa corrente proporcional. No secundário 

do transformador, a corrente amplificada é então aplicada diretamente ao 

filamento do cátodo. Pode parecer estranho controlar a corrente do filamento 

ao invés da corrente da ampola, porém esta é a única maneira, já que não há 

controle sobre os elétrons que são produzidos pelo efeito termo-iônico. No 

entanto, há uma relação direta entre corrente aplicada no filamento e corrente 

resultante no tubo entre ânodo e cátodo. 

O segundo seletor de corrente serve para realizar-se a escolha entre o 

foco fino e o foco grosso. A opção apresentada é a de um transformador onde 

se escolhe o enrolamento primário que receberá a tensão e por conseguinte, 

estará se escolhendo o filamento a ser utilizado. Deve-se sempre lembrar que 

a corrente que passa na ampola é apenas uma fração da corrente que passa 

no filamento, porém, são diretamente proporcionais entre si. 
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SISTEMA RETIFICADO 

 

O sistema elétrico apresentado anteriormente é conhecido como 

monofásico de meia onda. Monofásico porque utiliza apenas uma onda 

senoidal e meia onda, porque aproveita apenas a parte positiva desta onda. 

Este sistema há muito foi abandonado pela indústria pois desperdiça a metade 

da energia disponível ao aproveitar apenas a metade da tensão, ou seja, 

apenas a parte positiva. O sistema monofásico atualmente utilizado é o de 

onda completa, que aproveita toda a onda senoidal. Este aproveitamento total 

se dá pela transformação da parte negativa da onda senoidal em tensão 

positiva. A figura 3.3 indica as formas de tensão alternada e a retificada 

completa. 

Para que se possa realizar esta transformação, há a necessidade de 

utilizar um circuito retificador de meia ponte ou ponte completa. A figura 3.4 

apresenta a alteração na saída do transformador de alta tensão necessária 

para a introdução do circuito retificador de meia ponte. 

 

 
Figura 3.3. Gráfico da forma de onda alternada e após a retificação completa. 

 

 

 
Figura 3.4. Circuito elétrico da ampola alimentada por gerador monofásico de onda 

completa. 

 

Comparando-se as curvas de tensão retificada dos dois circuitos, 

percebe-se a nítida melhoria na qualidade da onda. Nos circuitos de meia 
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onda, a tensão entregue a ampola permanece metade do tempo nula, sem 

qualquer contribuição para a geração de fótons. Na outra metade do tempo, a 

tensão varia de zero até seu valor máximo, o que provoca a geração de um 

feixe de fótons também variável. Na realidade, os elétrons só começam a ser 

arrancados do filamento quando a diferença de tensão entre cátodo e ânodo 

está acima de 20 kV. E a corrente entre os eletrodos torna-se efetiva e capaz 

de produzir um feixe de fótons de qualidade acima de 40 kV ou 50 kV. Logo, na 

maior parte do tempo em que é aplicada a diferença de tensão na ampola, não 

há a produção de radiação suficiente para a realização da imagem. A figura 3.5 

mostra esta situação para o caso do retificador de onda completa onde o feixe 

de radiação só é eficiente em torno de um terço do tempo. 

Esta condição deve ser levada em consideração quando estamos 

escolhendo a técnica em aparelhos distintos. Como no equipamento com 

retificador de meia onda só temos tensão metade do tempo total, o tempo a ser 

escolhido deve ser o dobro do tempo utilizado para um aparelho que utiliza 

retificador de onda completa. Se comparados a circuitos que mantenham a 

tensão constante o tempo todo entre os eletrodos da ampola, este tempo (dos 

circuitos monofásicos de onda completa) deveria ser 3 vezes maior. 

 

 
Figura 3.5. Relação entre a diferença de potencial ânodo-cátodo e a produção de fótons. 

 

Hoje em dia, os geradores de alta tensão monofásicos só são utilizados 

em equipamentos móveis e portáteis por causa da facilidade em ligá-los em 

tomadas simples de parede, que são monofásicas. 

 

SISTEMA TRIFÁSICO 

 

Sempre buscando proporcionar uma alta tensão o mais constante 

possível para a ampola, o gerador de alta tensão sempre foi um item em 

constante desenvolvimento. A rede elétrica de uma cidade é distribuída em três 

ondas senoidais de tensão, defasadas de 120o uma da outra. Para ondas de 

60 Hz, significa que cada onda está atrasada em 5,55 ms em relação à outra. 

Um Hospital, por utilizar muita energia, recebe da companhia de distribuição a 

tensão através de três fases. Assim, é fácil construir-se aparelhos que se 
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beneficiem desta condição, e por isso, todos os aparelhos de grande porte de 

um hospital são trifásicos. 

A maior vantagem dos equipamentos trifásicos, aqueles que utilizam as 

três fases, é que a corrente elétrica, e o consumo de energia, é distribuída nas 

três fases, o que resulta em equipamentos menores, com fios mais finos, e que 

aproveitam melhor a energia total recebida. No caso dos sistemas retificadores 

trifásicos, a tensão nunca chega a atingir zero volts, como ocorre nos sistemas 

monofásicos. A figura 3.6 mostra o resultado final da retificação individual de 

cada fase. 

 

 
Figura 3.6. Tensão trifásica retificada - 6 pulsos. 

 

Existem dois tipos de retificadores trifásicos: de 6 pulsos e de 12 pulsos. 

O primeiro é mais simples, porém a tensão resultante apresenta uma variação 

de 13% entre o valor máximo e mínimo. O segundo, é mais complexo de ser 

construído, pois necessita de dois transformadores para que se consiga as 

tensões hexafásicas, que são defasadas de 60% entre si. Porém, há a 

vantagem da tensão de saída apresentar apenas uma variação em torno de 4% 

do valor máximo. Atualmente, a maioria dos equipamentos fixos é construída 

utilizando geradores trifásicos de alta tensão. 

 

 
Figura 3.7. Tensão trifásica dupla, ou hexafásica, retificada - 12 pulsos. 

 

SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA 

 

O gerador de tensão de alta freqüência para ampola é o dispositivo mais 

moderno disponível e utiliza um complexo sistema de transformação da tensão 

alternada em tensão praticamente contínua. Este tipo de gerador retifica a onda 
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senoidal disponível, monofásica ou trifásica de 60 Hz, em tensão quase 

contínua, porém de baixo valor, em torno de 300 V. Depois, esta tensão 

contínua é transformada em tensão alternada novamente, porém com uma 

freqüência muito alta, mais de 10 000 Hz. 

Esta tensão alternada de alta freqüência é então aplicada num 

transformador que irá elevá-la para os milhares de volts aplicados à ampola. 

Porém, deve ser novamente retificada, pois a ampola só funciona com tensão 

contínua. Esta última retificação não difere das utilizadas nos sistemas 

monofásico ou trifásico, porém, como a freqüência de oscilação da tensão é 

muito maior, a variação da tensão máxima retificada é quase nula. Pode-se, 

então, considerar a tensão constante dentro da ampola, o que 

conseqüentemente, irá provocar um feixe de radiação também constante ao 

longo do tempo de exposição. A variação obtida com estes sistemas é menor 

do que 1%, o que representa menos de 1 kV numa técnica de 100 kV, por 

exemplo. 

Outra vantagem dos sistemas de alta freqüência é que além da tensão 

constante, também se consegue manter a corrente constante na ampola. Isto é 

possível por que o sistema de alta freqüência é todo automático e seu controle 

de tensão também pode ser ajustado para controlar a corrente. Assim, se 

durante os poucos microsegundos que a ampola fica ligada produzindo a 

radiação, a tensão ou corrente saírem do valor escolhido pelo técnico, o 

sistema automático irá corrigi-los. Logo, a técnica escolhida será plenamente 

atingida, o que garante mais qualidade e alta repetibilidade aos exames. 

Alguns fabricantes desenvolveram geradores de alta freqüência que 

podem ser acoplados a equipamentos antigos. Composto do sistema de 

geração de tensão e da mesa de controle, donos de clinicas e hospitais podem 

adaptar este novo sistema aos seus aparelhos radiográficos antigos. Se 

comparado ao equipamento antigo, o novo sistema permitirá uma melhoria na 

qualidade de imagem e diminuição no tempo de exposição, implicando numa 

ampliação da vida útil da ampola existente. É uma forma de se recondicionar 

aparelhos antigos, que poderiam estar desativados, e colocá-los na ativa 

novamente. O aço utilizado para a manufatura da mesa, pedestal, cabeçote, 

etc, não desgasta, e representa uma boa parte do custo final do equipamento. 

A própria ampola não precisa ser trocada. Assim, a substituição do gerador, 

numa análise global, é uma boa opção para melhoria da qualidade do serviço 

radiológico. 
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Figura 3.8. Esquema elétrico simplificado de um gerador de tensão de alta freqüência. 

 

SISTEMA CAPACITIVO 

 

Os equipamentos móveis e portáteis são os que mais se utilizam do 

disparo de tensão por armazenamento capacitivo. Devido a necessidade de 

mobilidade e baixo peso, sem um grande compromisso com a qualidade e 

flexibilidade de exames, este sistema é o mais indicado. Seu funcionamento é 

muito semelhante ao do equipamento radiográfico convencional ou fixo, com 

pequena alteração apenas no circuito de alta tensão. 

 

 
Figura 3.9. Esquema elétrico simplificado de um sistema capacitivo. 

 

O sistema elétrico capacitivo é muito semelhante ao funcionamento de 

uma bateria de carro. Inclusive, algumas motocicletas já utilizaram o sistema 

capacitivo para partida elétrica. Assim como a bateria armazena energia para 

que o carro possa utilizá-la quando necessita dar partida no motor, o capacitor 

irá armazenar a energia necessária quando a ampola necessitar produzir a 

radiação. E para obter esta energia, a bateria precisa de um circuito elétrico 

que a forneça, no caso, o alternador e o regulador do carro. Para o sistema 

capacitivo, a energia é retirada da instalação normal do hospital, em qualquer 

tomada de 127V ou 220V. A diferença entre utilizar armazenamento de energia 

através de um capacitor ou uma bateria está em dois pontos: 

 A bateria perde energia mais devagar com o passar do tempo do que o 

capacitor; por isso é utilizada em carros, que muitas vezes passam 

alguns dias parados; 

 O capacitor tem capacidade de fornecer energia mais rapidamente que a 

bateria; que é conveniente na produção do feixe de fótons, que dura 

apenas alguns poucos segundos. 
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Figura 3.10. Produção de fótons em relação ao tipo de gerador de alta tensão. 

 

QUALIDADE DA RADIAÇÃO 

 

O desenvolvimento de vários tipos de geradores de alta tensão tem dois 

objetivos básicos: a questão eletro-eletrônica e a questão radiográfica. Do 

ponto de vista eletro-eletrônico, sistemas de alta freqüência são mais confiáveis 

e precisos na produção de uma tensão quase contínua. Também são mais 

fáceis de controlar na questão do tempo de exposição e corrente que circula na 

ampola. Por outro lado, também ocupam menos espaço e são mais fáceis de 

fazer manutenção, além de permitirem mais recursos e opções para o técnico, 

inclusive exposição automática. 

Do ponto de vista radiográfico, a melhoria nos geradores trouxe também 

uma melhoria na qualidade do feixe de fótons produzidos. Como os geradores 

de alta freqüência mantêm a tensão constante por mais tempo, são gerados 

mais fótons de alta energia do que no caso dos geradores trifásicos, e às vezes 

quase o dobro que um gerador monofásico. 

 

 
Figura 3.11. Produção de fótons em relação ao tipo de gerador de alta tensão. 

 

Esta melhoria da qualidade do feixe visto na figura 3.11, resulta num 

exame que pode ser executado de forma mais rápida e com menor dose para o 

paciente, já que são reduzidos, proporcionalmente, os fótons de baixa energia. 

Por outro lado, a repetibilidade da técnica, ou seja, a dose e a tensão 

escolhidas na mesa de comando serão sempre corretamente executadas pelo 

aparelho a cada novo exame, diminuindo a necessidade de repetição do 

exame por causa do desgaste da ampola. Isto é um fato corriqueiro em 

equipamentos mais antigos, com pouca manutenção, que seguidamente 

devem ter suas técnicas revistas pois as antigas não funcionam mais. Como 
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dizem os técnicos que já passaram por este problema, o “aparelho cansou” ou 

o “aparelho está fraco”. 

 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Por que deve existir a compensação de linha, manual ou automática? 

2. Qual a principal vantagem entre o sistema retificado trifásico em relação ao 

monofásico? 

3. Como funciona o sistema capacitivo de alta tensão? 

4. Como funciona o sistema de alta freqüência? 

5. Por que devemos ajustar a técnica quando trocamos de um equipamento 

que possui gerador de alta tensão de um tipo para outro com sistema de alta 

tensão? 

 

MESA DE EXAMES 

 

Função da Mesa 

A mesa de exames do 

equipamento radiográfico é 

importante para execução dos 

exames por dois motivos: 

suportar e posicionar o 

paciente e sustentar o filme 

radiográfico. Além disso, ela é 

feita de material que minimize 

a filtração do feixe de fótons, a fim de evitar que a dose no paciente seja 

incrementada para obtenção da mesma qualidade de imagem. Por questões de 

higienização e desinfecção, a mesa deve possuir ou um lençol hospitalar ou um 

lençol tipo papel-toalha a ser trocado a cada novo exame. 

Eventualmente, o técnico pode fazer a desinfecção a cada novo paciente 
utilizando-se das técnicas tradicionais. A vantagem da utilização de uma 
cobertura descartável nos exames contrastados é muito grande, pois absorve o 
contraste eventualmente disperso e evita que o mesmo se espalhe por falhas 
da mesa, ficando escondido sob o tampo ou outro local inacessível, o que 
causaria artefatos no filme radiográfico. 
 
TIPOS DE MESAS 

 
Cada fabricante constrói sua própria mesa de exames sendo, portanto, 

difícil sua classificação em grupos distintos, ou mesmo indicar todos os seus 
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acessórios e dispositivos. De uma forma geral, poderíamos caracterizar os 
tipos de mesas segundo sua movimentação: 

 
• mesas fixas: elas não se 
movimentam de forma alguma, o 
cabeçote é que se alinha com a 
anatomia em movimentos 
longitudinais e transversais; 
• mesas com movimento transversal: 
há apenas o movimento na direção do 
técnico, para frente e para trás, ao 
longo da largura da mesa, o 
posicionamento da anatomia em 

relação ao cabeçote se dá pelo movimento longitudinal da estativa (coluna) que 
sustenta o cabeçote; 
• mesas com movimento total: movimentam-se tanto longitudinalmente quanto 
lateralmente. Geralmente o cabeçote e o porta-chassi são fixos;  
• mesas com movimento vertical: a mesa gira no sentido horário, até ficar de 
pé, o que facilita a execução de procedimentos com contrastes, principalmente 
exames de intestino e nefrologia. 
 

Importante lembrar que a 
movimentação da mesa e/ou do 
cabeçote é uma condição necessária 
do aparelho radiográfico, pois isto 
evita que o paciente tenha que se 
deslocar ou mesmo ficar em posição 
incômoda para a realização do 
exame. E após a movimentação para 
ajuste do campo de irradiação com a 
anatomia desejada para exame, o 
técnico deve lembrar-se de ajustar 

também o porta-chassi para que o mesmo também fique abaixo do campo de 
irradiação. São poucas as mesas que movimentam o porta-chassi 
sincronizadamente com o movimento do cabeçote. 
 
MESA TELECOMANDADA 

 
Equipamentos fabricados atualmente podem contar com um recurso extra, que 
facilita a vida do técnico e a qualidade do exame: a mesa telecomandada. 
Trata-se apenas de uma mesa com motores que a fazem mover em qualquer 
direção, controlada por comandos que estão posicionados junto à própria mesa 
ou junto à mesa de controle. Nesta última opção, o técnico não precisa se 
dirigir até a mesa de exames e reposicionar o tampo da mesa ou o paciente 
para enquadrar o campo de radiação com a anatomia de interesse. Basta 
acionar os comandos e, à distância, realizar a operação. Isto garante a 
qualidade e reduz o tempo do exame, pois evita o deslocamento repetido do 
técnico entre mesa de comando e mesa de exame. 
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Normalmente a mesa telecomandada faz parte de um equipamento 
radiográfico telecomandado, onde o reposicionamento do paciente acontece 
após o técnico visualizar rapidamente, através da fluoroscopia, a anatomia a 
ser irradiada. Caso a anatomia não esteja corretamente posicionada, o técnico 
pode, a partir da mesa de controle, movimentar a mesa e/ou o cabeçote e com 
isso corrigir o erro sem necessidade de se deslocar a te a mesa de exames. 
 
 PORTA-CHASSI 
 

Uma das funções da mesa é a de 
sustentar o chassi onde está acondicionado o 
filme. Isto é importante para garantir o 
alinhamento entre foco, paciente e filme, 
garantindo que a anatomia a ser radiografada 

será registrada nitidamente na imagem. 
As mesas apresentam então, um 

dispositivo conhecido como porta-chassi 
ou gaveta do chassi. O porta-chassi 
possui dois dispositivos basculantes 
que tem por função centrar 
transversalmente e segurar o chassi na 
posição adequada. Estes dispositivos 
são sincronizados, de forma que basta 
a movimentação de um deles (o que 
aparece quando a gaveta está aberta) 
para que outro também se movimente, 

garantindo assim que o chassi sempre estará no meio do porta-chassi. O 
técnico deve apenas tomar o cuidado de central longitudinalmente o chassi 
para que fique posicionado corretamente em relação ao feixe de raios X. As 
figuras  apresentam os dispositivos em posição totalmente aberta na figura (a) 
e fechado para um filme de 18 cm na figura (b). Alguns fabricantes apresentam 
a possibilidade de se ter portas-chassis elétricos, o que diminui a 
possibilidade de colocação fora de centro do chassi. 
 

 
A figura ao lado nos mostra o porta-

chassi elétrico, escondido pela frente onde 
estão os comandos da mesa e com aberto 
para a colocação do chassi. 
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MESA DE COMANDO 

Estrutura 

A mesa de comando é a parte do equipamento que permite ao técnico 
ter todo o controle da parte elétrica do exame radiográfico a ser realizado. As 
mesas podem ser complexas, com várias opções para a escolha dos 
parâmetros, ou mais simples, onde tudo é automático e o técnico escolhe 
apenas um parâmetro da técnica. Basicamente, as mesas podem ser divididas 
em 2 tipos: 
 
• analógicas, com botões rotativos, chaves liga e desliga e mostradores de 
ponteiros; ou 
 
• digitais, com botões de pressão suave e mostradores digitais. 
 

  
 
 
Comandos 
 
Interruptor ligado/desligado 
 

 
Os controles de liga/desliga possuem comandos 
independentes. 
 
 
 
 
 

 
Seletor de foco 

 
Quando ligado, é imediatamente iluminada a 

mesa e feito um check-up nos circuitos do gerador, 
ao mesmo tempo em que o foco grosso do 
dispositivo é ativado (permite maior carga em 
maior tempo. Se o operador desejar trabalhar com 
o foco fino, deverá acionar o botão 
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correspondente, mostrado na figura ao lado. 
 
Seletores de KV, mA e tempo 
 

Dependendo do tipo de equipamento, podemos ter controles de funções 
múltiplas, como segue: 

 
• três comandos independentes; KV, mA, tempo; 
• dois comandos, KV e mAs; 
• um comando, KV; 
• um código de programação, para valores de técnicas já memorizadas; 
• botões de seleção de projeções radiográficas. 

 
Se a seleção é feita independentemente entre mA e tempo, o operador 

precisa fazer cálculos mentais, de maneira a adequar esses parâmetros 
quando aplicar uma determinada dose no paciente. 

Normalmente, em equipamentos que proporcionam dois comandos (KV 
e mAs), o seletor permite variar a tensão de 1 em 1 KV, sendo que a seleção 
de corrente é feita em passos de 30%. Em equipamentos digitais, a seleção de 
KV e mAs é feita por meio de códigos, dependendo do tipo de técnica 
empregada. Também temos disponíveis na mesa, o amperímetro e voltímetro, 
que medem a intensidade de corrente e tensão utilizadas em determinada 
técnica. 

 
 
REALIZAÇÃO DO EXAME 
 
Preparação do Exame 
 

A primeira coisa que o técnico deve fazer, após chamar o paciente e 
identificar o exame a ser realizado, é posicionar o paciente. Se o exame for 
realizado na mesa, o técnico coloca o chassi no porta-chassi, posiciona o 
paciente e ajusta o cabeçote para que o feixe esteja alinhado com a anatomia a 
ser radiografada e o filme. Se precisar, ajusta a colimação para que apenas a 
anatomia seja abrangida pelo campo de irradiação.  Se o exame for realizado 
no Bucky mural, então o paciente fica de pé, e após colocar o filme no porta-
chassi, o técnico ajusta o cabeçote, girando-o 90o. Em seguida, ajusta a 
colimação e se dirige para a mesa de comando. 
 
Preparação de Exposição 

 

O técnico deve sempre usar a 
técnica mais adequada na realização do 
exame solicitado pelo medico. Isto implica 
em conhecer a altura e peso do paciente, 
a presença de algum implante ou sonda 
em seu corpo e o total conhecimento do 
aparelho, tela intensificadora e filme que 

se está utilizando no serviço radiológico.  Uma vez determinada a melhor 
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técnica para o exame, o operador deve selecionar na mesa de comando a 
tensão, corrente e tempo de exposição. Depois, deve selecionar a utilização ou 
não de grade antidifusora, ou Bucky mural, se for o caso. Depois de conferir 
todos os parâmetros, o técnico está pronto para realizar o disparo. A legislação 
vigente no Brasil exige que o dispositivo de disparo seja construído com um 
botão do tipo dois estágios. Esta obrigatoriedade vem em prol da segurança do 
paciente, do técnico e do controle total que o técnico deve ter sobre o 
equipamento. Além do sistema de botão de dois estágios, exige-se que o 
disparador seja solto no equipamento móvel, com cabo de 2 metros, no 
mínimo. 

Em posição de preparação, estamos ativando o circuito de filamento, 
responsável pelo controle da produção de elétrons no filamento, que se torna 
incandescente. 

Quando pressionamos o botão superior, estamos preparando o 
equipamento para o disparo, ou seja, começamos a girar o rotor e, 
conseqüentemente, o ânodo. Poucos segundos depois (1 ou 2 segundos), o 
equipamento está pronto para o disparo, pois o ânodo precisa adquirir uma 
velocidade mínima para isto poder acontecer. O disparo é feito ao 
pressionarmos o botão totalmente, ou seja, ao acionar o segundo estágio. 
 
Exposição 
 

Na posição de exposição, o equipamento está com seus circuitos de 
temporização e de alta tensão ativados. Após decorrido o tempo pré-
selecionado, os interruptores abrem os circuitos de alta tensão e temporização. 
Qualquer tentativa de nova exposição (alivio do botão) antes de terminar o 
tempo pré-selecionado causa a interrupção da exposição. Normalmente, os 
tempos são curtos (milisegundos) e isto se torna difícil de ocorrer, porém pode 
ocorrer em situações de grande tempo de exposição (caso de projeção lateral 
de coluna lombar em adulto obeso). Os circuitos de exposição e temporização 
são independentes. 

O interruptor de exposição normalmente está colocado no primário do 
transformador da alta tensão (interruptor primário). Em alguns equipamentos 
projetados para exposições repetitivas em curto tempo (angiografia), ele está 
colocado no circuito de altatensão (interruptor secundário).  O temporizador é 
composto por um circuito eletrônico, o que permite controlar o tempo de 
exposição de uma maneira bastante precisa. 
 
 
PARÂMETROS DE EXPOSIÇÃO 
 

Existem alguns fatores que influem diretamente na intensidade do feixe 
de fótons produzidos, ou seja, na qualidade e quantidade desse feixe 
energético. É importante que o técnico consiga associar os comandos da mesa 
com as variações da técnica radiológica. 

A exposição do paciente ao feixe de raios X está condicionada, 
basicamente, a três parâmetros principais, que irão definir a qualidade do feixe, 
a saber: 
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Corrente (mA) 
 

Quando falamos em 
corrente elétrica influindo na 
intensidade de um feixe de 
radiação, estamos nos referindo 
ao número de elétrons que são 
produzidos 
no filamento e que serão 
acelerados em direção ao ânodo. 
Logicamente, quanto maior for o 
número de elétrons disponíveis 
no cátodo, maior será o número 

de interações que ocorrerão no ânodo e mais denso será o feixe de fótons 
gerados. 
 
 
Tensão (kV) 
 
 

Quando estudamos 
eletricidade, analisamos, entre 
outros assuntos, o conceito de 
diferença de potencial elétrico 
(tensão). O que acontece quando 
aplicamos uma grande tensão a 
uma ampola é que estamos 
aumentando a energia dos 
elétrons gerados no filamento do 
cátodo. Dessa forma, esses 
elétrons, ao chegarem ao ânodo, 

estarão com energia cinética suficiente para interagirem com os átomos do 
metal alvo e, através dos processos de interação, produzirem radiação cujos 
fótons possuem energias desde poucos KeV até energias do nível daquelas 
dos elétrons incidentes. Da tensão aplicada, depende a máxima energia dos 
fótons gerados. Da mesma forma, através da tensão estamos alterando 
indiretamente o número de fótons gerados, por que sendo mais energéticos, os 
elétrons podem interagir com um maior número de átomos. 
Resumindo, o controle de kV afeta: 
 
• a energia cinética (velocidade) dos elétrons produzidos pelo filamento; 
• o tipo de raio gerado (raios mais ou menos penetrantes), dependendo se o 
valor é alto ou baixo; 
• a seleção da radiação de baixa ou alta energia (poder de penetração). 
 
Tempo de Exposição (s) 
 

O circuito que controla o tempo de exposição é eletrônico e permite a 
seleção de tempos da ordem de milisegundos com extensa faixa de variação. 
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O filamento muitas vezes fica ligado o tempo todo, préaquecido. O ânodo 
giratório é ativado alguns segundos antes da exposição. A radiação só ocorre 
mesmo durante o tempo em que a ampola está sob a ação de dezenas de 
quilovolts. E este tempo é controlado com precisão pelo circuito temporizador. 

O aumento do tempo de exposição implica num aumento do tempo de 
radiação, o que produzirá imagens mais escuras. A diminuição do tempo 
acarreta em imagens mais claras. 
 
 
 DOSE DE RADIAÇÃO 
 

A dose de radiação é determinada pelo produto da corrente pelo tempo 
e oferece muitas possibilidades, mediante a variação de mA e s. 
 
Exemplo: Considere que numa determinada técnica temos mAs = 200. 

Poderíamos obter os mesmos 200 mAs, ou seja, sem alterar a dose no 
paciente, a partir da variação dos parâmetros relativos à corrente e ao tempo, 
de forma que o produto mAs permaneça constante, conforme mostra a tabela 
abaixo. 
 

 
 

O exemplo a seguir mostra como podemos eliminar o efeito produzido 
pelo movimento do paciente durante a exposição. Isto pode ocorrer, por 
exemplo, em exames feitos em crianças. Logicamente, isto pode ser obtido 
com a redução do tempo, como mostra a solução do problema proposto. 
 
Exemplo: Um exame selecionado para 70 kV, 100 mA e 0,12 s produz uma 
imagem borrada por movimento. Devemos reduzir o tempo de exposição para 
0,004 s, qual o mA que mantém a dose no paciente? 
 
Solução: Como o produto mAs deve ser mantido constante, temos que 
calcular o novo valor de corrente que compense a redução do tempo. Para isto, 
temos: 
 
100 mA x 0,12 s = 12 mAs 
O produto 12 mAs é constante. Portanto, a corrente é a incógnita a ser 
calculada da seguinte forma: 
 
I x 0,04 s = 12mAs logo, 
I = 0,012 / 0,04 = 0,3 A = 300 Ma 
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SÍMBOLOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS 
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FILTRAÇÃO E LIMITAÇÃO DO FEIXE 
 
JUSTIFICATIVA 
 

A radiação X tem uma característica muito perigosa: a capacidade de 
ionizar átomos. Por isso, a produção e o manejo do feixe de fótons devem ser 
realizados com muita cautela. Para a produção, o técnico conta com o controle 
do tempo de exposição (ms) e a quantidade de fótons (mA). Com relação à 
energia ou poder de penetração da radiação, o técnico controla apenas a 
energia máxima que os fótons do feixe podem atingir. Ocorre, então, que o 
feixe possuirá fótons de todas as energias possíveis, entre zero e a tensão 
máxima aplicada à ampola. Como se sabe, fótons de baixa energia serão 
espalhados ou absorvidos pelo paciente, pouco ou nada contribuindo para a 
imagem radiográfica. Assim, seria interessante que o paciente sofresse a ação 
apenas de fótons de média e alta energia. Isto implicaria numa imagem de 
melhor qualidade e numa menor dose no paciente. Como não há forma de 
gerar apenas os fótons com a energia que se deseja, a solução é a utilização 
de filtros mecânicos (placas metálicas) colocados no caminho do feixe. A esse 
processo de seleção ou separação dos fótons é dado o nome de FILTRAÇÃO. 
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A necessidade de LIMITAÇÃO da radiação gerada no ânodo se justifica 
por duas situações: proteção do paciente e do técnico e diminuição de dose no 
paciente, com melhoria da qualidade da imagem. 

Primeiro, deve-se lembrar que a produção dos fótons no ânodo é 
omnidirecional. Ou seja, a partir do foco anódico são gerados fótons que se 
distribuem em todas as direções. Desta forma, se a ampola não fosse 
envolvida pelo cabeçote, a radiação seria emitida para todo o corpo do 
paciente e o técnico também estaria exposto constantemente aos riscos da 
radiação. 

Logo, percebe-se a importância de limitar-se o feixe apenas à região da 
janela, e direcionado a anatomia que se quer radiografar. Em segundo lugar, 
deve-se limitar o feixe de radiação X apenas ao tamanho exato (conhecido por 
CAMPO) da anatomia que se deseja examinar. Isto impedirá que o paciente 
receba dose a mais do que o necessário e em partes que não estão sob 
exame. Outro motivo de limitação é a redução da radiação espalhada e 
conseqüente diminuição do borramento da imagem, já que a área irradia é 
menor. 

Observando sempre estas duas condições antes da realização de cada 
exame, o técnico obterá a melhor imagem radiográfica possível com a menor 
dose no paciente e em si próprio, evitando, inclusive, a possibilidade de 
repetição do exame. 
 
 
FILTRAÇÃO 
 
Atenuação do feixe 

 

O conceito de atenuação está vinculado 
à redução de intensidade do feixe de 
fótons, conforme este atravessa a 
matéria. Essa atenuação é provocada 
pela absorção da radiação pelo meio ou 
por dispersão do feixe. Sabemos que um 
feixe de raios X é composto por fótons 
de diferentes energias. Dependendo de 
suas energias, esses fótons serão mais 
ou menos absorvidos (eliminados) pelas 
diferentes estruturas atravessadas por 
eles.  
Os fótons de baixa energia vão “ficando 
pelo caminho”, sobrando, então, os mais 
energéticos. Isto provoca que a energia 

média do feixe (soma da energia disponível dividida pelo número de fótons) 
acabe aumentando. Conseqüentemente, torna o feixe mais penetrante. A figura 
acima apresenta o que ocorre com a energia média e a absorção de um feixe, 
à medida que este atravessa tecidos moles do organismo. 

No exemplo apresentado acima, podemos imaginar que o feixe de fótons 
foi gerado com a aplicação de 100 kV na ampola. Neste caso, como uma boa 
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parte dos fótons possuem em torno de um terço da energia máxima, podemos 
avaliar que a energia média do feixe está perto de 40 keV. Vamos imaginar 
que tenham sido gerados 1 000 desses fótons. Conforme a Figura acima, 
verificamos que, no primeiro centímetro, o número de fótons foi reduzido em 
35%.  

No segundo centímetro, há a redução de mais 28% sobre o número de 
fótons restantes. E, finalmente, no terceiro centímetro, mais 22% de fótons são 
absorvidos pelo tecido. Ou seja, a atenuação diminui conforme o feixe penetra 
nos tecidos. Isto acontece porque, ao mesmo tempo em que ocorre a 
atenuação, a energia média do feixe aumenta de 45 keV para 66 keV. Com 
mais energia, os fótons têm menor comprimento de onda e menor chance de 
interagir com a matéria, o que resulta numa menor taxa de absorção ou 
atenuação. 
 
Curva de atenuação 

 
 

A curva de atenuação de 
um feixe é uma forma de 
visualização da atenuação de um 
determinado feixe em função da 
distância percorrida num 
determinado meio. Ela é obtida 
pelo registro do número de fótons, 
e a medição de suas energias 
respectivas, a cada centímetro 
atravessado pela radiação. A curva 

do gráfico mostra que a maior taxa de atenuação ocorre nos primeiros 
centímetros atravessados. 

Como foi referido acima, em um feixe de raios X, os fótons possuem as 
mais diferentes energias.  
Aqueles fótons que possuem mais energia são os que, na maioria dos casos, 
produzirão um efeito útil na formação da imagem radiológica. Alguns desses 
fótons serão absorvidos e outros atravessarão o organismo, sensibilizando o 
filme de diferentes maneiras e mostrando tonalidades de cinza, desde o branco 
até o preto, de acordo com o tipo de estrutura irradiada. 

Podemos definir filtração de um feixe como sendo uma maneira de 
aumentar a proporção de fótons mais energéticos e diminuir o número de 
fótons de baixa energia que, como se sabe, servem para aumentar a dose no 
paciente. Existem dois tipos de filtração: inerente e adicional.  A soma de 
ambas é chamada de filtração total. 
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Filtração Inerente 
 

É um tipo de filtração que ocorre 
naturalmente desde o ponto onde há a 
produção do feixe, junto ao ânodo. Sabe-se que 
o próprio anodo absorve parte dos fótons que 
são gerados, inclusive sendo a causa do 
aquecimento. Depois, o vidro que compõe a 
janela da ampola, o óleo que serve como 
dissipador de calor produzem mais filtração no 
feixe. 

O próprio cátodo pode refletir alguns 
fótons, principalmente os mais energéticos, 

absorvendo os de baixa energia. A curva de atenuação do conjunto vidro-óleo 
e demais componentes depende do processo de construção e dos materiais 
utilizados. 

Para medirmos a filtração inerente, consideramos o equivalente de 
alumínio que produziria o mesmo grau de filtração. Ela deve variar entre 0,5 e 
1,0 mmAl. 
 
Filtração Adicional 
 

Como o nome sugere, a filtração adicional depende da técnica 
empregada, ou seja, da tensão aplicada ao tubo. Trata-se de uma placa 
metálica de material adequado ao exame, normalmente o alumínio (Al) ou 
chumbo (Pb), que é interposta entre o feixe e a anatomia a ser radiografada. 
No caso do alumínio, que possui massa atômica 27, ele consegue barrar 
apenas fótons de baixa energia. Para o chumbo, massa atômica 207, apenas 
os fótons de alta energia passam. A espessura da placa de alumínio deve ser 
de, no mínimo, 1,5 mm. 

Em muitos casos, quando a filtração inerente não for equivalente a 2,5 
mmAl, a legislação obriga o fabricante a inserir junto à janela da ampola ou por 
dentro do cabeçote, diretamente abaixo da janela, placas metálicas que 
provoquem a atenuação do feixe até o equivalente a 2,5 mmAl. Assim, garante-
se que qualquer exame executado pelo técnico terá a dose diminuída por esta 
atenuação forçada. 
 
Filtração Total 
 

A filtração total é a soma 
das duas anteriores e deve ter 
um valor mínimo de 2,5 mm de 
alumínio. Depois do processo de 
filtração, o feixe de radiação se 
modifica, assumindo uma energia 
média maior, pela eliminação dos 
fótons de baixa energia (entre 10 
e 25 keV). A esse processo dá-se 
o nome de endurecimento do 
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feixe, pelo aumento da sua energia média, mas sem alterar sua energia 
máxima, como mostra a figura, que considera um feixe cuja energia máxima é 
de 100 keV. A curva pontilhada representa o feixe sem filtração e a curva cheia 
o mesmo feixe 
depois da filtração. 
 
 
CAMADA SEMI-REDUTORA 
 

 
A camada semi-redutora, 

também conhecida como camada 
de meio valor, é a espessura de um 
material que atenua o feixe em 50% 
de seu valor original. Cada material 
tem o seu poder de atenuação do 
feixe. O chumbo atenua um feixe de 
125 KV, desde que tenha uma 
espessura de 0,25 mm. Logo, a 
CSR para 125 KV é de 0,25 mm de 
chumbo. A figura 4.5 mostra como o 

organismo atua na filtração de um feixe. 
Uma forma de se determinar experimentalmente qual é o valor da CSR 

necessária para um determinado equipamento e técnica é através da 
realização de medidas com um detector de radiação e lâminas de alumínio de 
várias espessuras. Acompanhando as medidas pela tabela abaixo, podemos 
verificar que inicialmente, sem nenhum obstáculo, foi medida uma exposição 
de 95 mR. Ao colocarmos uma lâmina de alumínio de 0,5 mm de espessura na 
frente do medidor de radiação, a exposição caiu para 80 mR. Utilizando uma 
lâmina de 1,0 mm, a exposição foi de 69 mR. Assim, quanto maior a espessura 
da lâmina de alumínio, menor a radiação que incidia sobre o aparelho de 
radiometria. Por fim, analisando os dados, podemos verificar que se 
colocássemos uma lâmina de exatos 2,17 mm de espessura, a radiação inicial 
de 96 mR cairia para a metade, 48 mR. Logo, a CSR deste aparelho e técnica 
(principalmente o kV) é de 2,17 mmAl. 
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LIMITAÇÃO 
 
 

Quando 
executamos um exame 
de raios X, necessitamos 
centralizar (focalizar) o 
feixe sobre uma 
determinada área de 
interesse, para não 
expor o paciente a uma 
dose demasiada de 
radiação e sem proveito 
para o diagnóstico. 

Com esse objetivo, o equipamento dispõe de alguns dispositivos que 
possuem essa função: são conhecidos como limitadores do feixe. Eles visam 
diminuir a dose no paciente e eliminar tanto quanto possível a radiação 
secundária, melhorando com isso a qualidade da imagem. Existem três tipos 
básicos de limitadores: diafragmas, cones e colimadores. 
 
 
Diafragmas 
 

Os diafragmas são limitadores 
de feixe simples, constituídos de uma 
placa metálica, em geral chumbo ou 
alumínio, com um furo no centro, 
postos à frente da janela da ampola 
por onde saem os fótons. 
A eles se podem adicionar cones ou 

cilindros de chumbo, tornando o feixe circular, para irradiar pequenas regiões. 
Os furos não necessariamente precisam ser redondos (embora os mais 
comuns), podendo ser feitos recorte quadrados, elípticos, meio círculo, etc. 

Seu manuseio é mais crítico por que pode provocar folgas, quando 
ancorados (associados) no cabeçote. A sua utilização é mais acentuada na 
mamografia, principalmente para delimitação de áreas expostas, já que o 
mamógrafo não possui caixa de colimação. 
 
Cones e Cilindros 

 
Outro tipo de limitador 

de feixe muito utilizado pelo 
técnico é o cilindro de 
alumínio. Às vezes, em 
forma de cone, o cilindro tem 
função de reduzir 
drasticamente a área 

irradiada sobre o paciente. Este dispositivo diminui a dose no paciente e reduz 
muito a radiação espalhada, o que resulta numa imagem radiográfica mais 
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nítida. Em equipamentos mamográficos, o cone é sempre utilizado, reduzindo a 
dose na região torácica da paciente. 

Os cones também representam uma proteção adicional para o técnico 
ou pessoa que tenha que ficar próxima do paciente durante a realização do 
exame. 
 
 
Colimadores 
 

É o tipo de limitador de feixe mais usado e são feitos de placas de 
chumbo que se posicionam de forma a que possuam um movimento horizontal, 
conforme mostra a figura abaixo. Possui algumas vantagens em relação aos 
referidos anteriormente: 
• permitem regulagem do tamanho e forma do campo (quadrada ou retangular); 
• com o auxílio de um feixe luminoso é possível visualizar a configuração do 
campo. 

Essas lâminas são duplas, conforme mostra o desenho abaixo, para 
evitar o que se chama de efeito penumbra, que consiste de um irradiação fora 
dos limites do campo, devido à passagens dos raios não perpendiculares ao 
plano de incidência do feixe primário. 
 

 

    
 
 
 
 
 
 

O campo a ser irradiado é limitado 
por um feixe de luz que coincide com a 
área de abrangência do mesmo. Isto se 
obtém com a colocação de um espelho 
próximo à saída do feixe, associado a uma 
lâmpada. Como o espelho é transparente 
ao feixe de radiação, não obstrui sua 
passagem. 
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Acoplado ao sistema de colimação 

existe uma fina lâmina plástica 
transparente em cujo centro está 
desenhada uma pequena cruz, que 
identifica o local de incidência do raio 
central. Existem equipamentos 
telecomandados onde o sistema de 
colimação é automático, movido por 
motores que movimentam as placas de 
acordo com o chassi utilizado, evitando 
que o campo ultrapasse o tamanho do 

chassi protegendo o paciente (e o técnico) de irradiação desnecessária. 
 
 
TÉCNICA, DOSE E IMAGEM 
 

Quando o técnico radiologista utiliza algum tipo de filtração ou limitação 
do feixe, deve ter em mente que a técnica a ser utilizada e a imagem resultante 
serão diferentes. No caso da filtração, a imagem se torna mais contrastada e 
mais clara. Logo, há a necessidade de se aumentar a dose no paciente (mAs), 
seja pelo aumento do tempo ou da corrente na ampola. 

Se o técnico optar por colimar o feixe, deve esperar que a imagem fique 
mais contrastada, já que haverá menos radiação secundária, e 
conseqüentemente, menos borramento. De uma forma geral, o tom da imagem 
se altera pouco, tornado-a mais clara e com menos tons intermediários de 
cinza. 
 

GRADE ANTIDIFUSORA 
 

HISTÓRICO 
 

 
 
Embora os diafragmas e cones reduzam a 

radiação espalhada ou secundária pelo bloqueio da 
maior parte dos fótons oriundos da ampola de raios 
X pela diminuição da área irradiada e pela 
compressão dos tecidos, estes dispositivos não têm 
efeito sobre a radiação espalhada pela própria 
anatomia irradiada. 

Esta radiação, quando em excesso, provoca 
perda de nitidez na imagem, pois o filme fica 
sensibilizado em regiões onde não deveria. Logo, 

toda a imagem possui um borramento natural devido a esta radiação 
secundária. 

Este borramento foi primeiro evidenciado por Arthur Wright, que em 
Fevereiro de 1986 utilizou uma lâmina espessa de madeira entre o paciente e o 
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filme radiográfico e concluiu que a perda de nitidez da imagem era devido a 
presença da peça de madeira. 

O suíço Otto Pasche talvez tenha sido o primeiro, em 1903, a sugerir a 
criação de um dispositivo a ser colocado entre o paciente e o detector 
radiográfico, como forma de bloquear a radiação secundária. Até então, alguns 
cientistas haviam tentado colocar dispositivos junto ao tubo de raios X ou entre 
o tubo e o paciente. O dispositivo testado por Otto era um conjunto de dois 
diafragmas com uma pequena abertura. 

Um diafragma era colocado logo acima do paciente e o outro, embaixo 
dele, sobre o filme. Os diafragmas se moviam em conjunto para que apenas 
uma parte do corpo fosse exposta a cada instante, diminuindo sensivelmente a 
radiação secundária e evitando que ela atingisse o filme, que passa a maior 
parte do tempo protegido pela lâmina do diafragma. 
 

Gustav Bucky, alemão, em 1913 anunciou o 
desenvolvimento de um diafragma montado como se 
fosse uma colméia de abelhas a ser utilizado sobre o 
dispositivo sensível a radiação. A GRADE constituía 
numa rede metálica cujas células eram orientadas 
para que os fótons oriundos diretamente do ponto 
focal pudessem atravessá-las. Contudo, os fótons 
emitidos em outros ângulos pelos átomos do corpo do 
paciente eram bloqueados e absorvidos pelas 
lâminas de metal. 
 

 
 
 
 

 
Embora parecesse revolucionário, 

o dispositivo de Bucky possui um defeito 
grave de concepção: as lâminas 
metálicas, de alto número atômico para 
absorver os fótons, bloqueavam os fótons 
que eram emitidos em linha reta a partir 
da ampola causando sombra (artefato) 
no filme radiográfico. Assim, criou-se 
uma contradição, o dispositivo que 
aumentava a nitidez da imagem acabava 
por registrar sua própria marca sobre ela. 

Bucky, tentando minimizar o problema, chegou a afirmar que as linhas brancas 
presentes na imagem não eram um empecilho para a utilização do dispositivo, 
ao contrário, tinham a vantagem de facilitar a medição precisa dos órgãos e 
anomalias. 
A grande maioria dos radiologistas não concordou com Bucky, e o dispositivo 
recém inventado praticamente foi deixado de lado. 
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     Bucky não desistiu, e logo propôs 
a movimentação da grade para que 
a sombra mudasse de posição e 
com isso não marcasse visivelmente 
o filme. 
A mesma idéia foi testada por 
Eugene Caldwell, em 1917, e 
constituía em mover a grade contra 
o feixe de radiação (para cima e 

para baixo). Mas como Bucky, Eugene não divulgou suas idéias no meio 
médico, até por que Bucky já havia patenteado sua grade móvel.  

 
Assim, ao mesmo tempo, em 1915, o 

americano Hollis Potter apresentou num congresso 
médico sua grade móvel para fluoroscopia, um disco 
com lâminas radiais que bloqueava a radiação 
secundária através de sua rotação, entre o paciente 
e o filme, a uma velocidade apropriada. 

Até então, todas as grades tinham um 
problema sério: a imagem radiográfica sempre 
apresentava riscos brancos equivalentes ao padrão 
das lâminas presentes nas grades. Potter continuou 

suas experiências e ao invés de elaborar um dispositivo  mais complexo, 
simplificou utilizando um simples fio de cobre. Ao movimentar uniformemente o 
fio perpendicularmente ao feixe de fótons, Potter percebeu que não havia 
sombra registrada no filme. Ao substituir o fio por uma fina lâmina, a mesma 
situação se repetiu. Logo percebeu que se a grade fosse feita apenas de 
lâminas paralelas em uma única direção, e se movimentando uniformemente 
no mesmo plano, perpendicular ao feixe, a sombra não teria condições de ser 

formada na imagem radiográfica. 
Assim, em fevereiro de 1917, Potter 

apresentou sua invenção no congresso da 
Sociedade Americana dos Raios Roentgen 
(ARRS), que ficou conhecida como a 
grade Potter-Bucky. Por fim, em 1921 a 
General Electric começou a fabricar e 
comercializar o  fantástico dispositivo que 
eliminava o borramento das imagens. No 
mesmo ano, pesquisadores da Kodak 
provaram que a grade conseguia eliminar 
até 80% da radiação secundária, o que 

serviu de aval para o sucesso nas vendas.  
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CONSTRUÇÃO 
 

Modernamente, a grade antidifusora é uma placa construída de uma 
série de lâminas de material radiopaco, normalmente chumbo, separadas por 
um material radiotransparente, em geral, plástico ou alumínio. 

A grade é um acessório colocado entre o paciente e o filme, que serve 
para evitar que a radiação espalhada possa prejudicar a formação da imagem, 
fazendo com que esta perca a nitidez. Este processo de separação entre 
radiação direta e radiação secundária se deve ao posicionamneto das lâminas 
que permitem a passagem apenas dos raios que vem diretamente da ampola 
(perpendiculares à grade) e absorvem aqueles que são oblíquos à grade, 
oriundos do paciente. 
Por exemplo, as grades atualmente são construídas com uma lâmina opaca de 
50 μm de espessura (0,05 mm) e um espaço entre lâminas, ou seja, uma outra 
lâmina radiotransparente, mais grossa, de 350 μm (0,35 mm). Isto significa que, 
de cada 1 000 fótons que emergem do paciente, no mínimo 125 são 
bloqueados pela grade. A maioria são daqueles que pertencem ao feixe 
primário, já que cada lâmina constitui uma barreira física aos fótons oriundos 
diretamente da ampola. Testes feitos em laboratório garantem que grades de 
alta qualidade conseguem absorver entre 80 e 90% da radiação secundária, 
pois depende do ângulo de incidência da mesma com a grade. 
As lâminas teoricamente devem ser extremamente finas e possuir um material 
de alto poder de absorção da radiação espalhada. Dos vários materiais 
possíveis, o mais usado é o chumbo pelo seu baixo custo e maleabilidade, 
além de possuir alto número atômico e densidade. Já se tentou utilizar o 
próprio tungstênio, além de ouro, urânio e platina, porém sem sucesso 
econômico. 
 

As lâminas de chumbo são 
separadas por alumínio ou plástico. O 
alumínio serve como uma filtração 
adicional ao feixe de fótons de baixa 
energia, porém, com isso, ajuda a 
incrementar a dose no paciente em até 
20%. Como ponto a favor, o alumínio 

dificulta a formação de linhas de grade na imagem radiográfica.  
Para evitar a filtração pelo espaço entre lâminas e o aumento de dose, 

muitos fabricantes utilizam o plástico ou outro tipo de fibra para separar as 
lâminas. No entanto as fibras podem absorver umidade e sujeira, deformando-
se. A seletividade de uma grade antidifusora depende, além dos fatores 
geométricos das lâminas, do material radiotransparente utilizado e da 
espessura (T) de cada lâmina. A utilização de grades também leva em conta 
fatores tais como distância foco-filme e o tipo de exame realizado. Pode ser 
utilizado, ainda, um arranjo entre grades multilíneas, sobrepostas em forma 
cruzada (grade fixa). Os fabricantes fornecem grades específicas para alguns 
tipos de exames. 
Existem chassis que permitem a colocação de grades multilíneas em seu 
interior (através de cola ou simples inserção), que permitem o uso em 
radiografias em leito, por exemplo. 
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PARÂMETROS 
 
Razão de grade 
 

 

A grade antidifusora pode ser 
construída com várias variações em 
relação as espessuras e alturas das 
lâminas. Por isso, foi desenvolvido 
um parâmetro para comparação da 
qualidade ou utilização das grades. 
A razão de grade é a relação entre 

a altura das lâminas (espessura da grade) e a distância entre as lâminas 
(espaçamento radiotransparente). 
 
Razão = h / D 
 

Grade com alta razão são mais eficientes na eliminação da radiação 
secundária por que exigem grandes ângulos de incidência dos raios X, uma 
vez que são muito estreitas e altas. Isto implica que os raios devam ser quase 
perpendiculares para poderem atingir o filme. Razão de grade baixa permite 
que a radiação quase paralela a mesa possa atingir o filme, diminuindo o 
contraste.  

O custo financeiro da construção de uma grade de alta razão é muito 
alto, pois exige ou a diminuição do espaço inter-lâminas ou aumento da altura 
da lâmina radiopaca. Nestes casos, ou é difícil trabalhar com lâminas muito 
finas ou o custo do chumbo não compensa. Alguns fabricantes trabalham com 
ambas as dimensões, procurando encontrar o ponto ideal entre custo e razão 
de grade. 

No entanto, além do custo financeiro, há um custo muito maior na saúde 
de paciente: o aumento de dose. Como a grade antidifusora tem por objetivo 
bloquear parte da radiação que chega ao filme, após ter passado pelo paciente, 
é necessário aumentar-se a dose no paciente (mAs) para que a quantidade de 
radiação incidente no filme seja suficiente para proporcionar o diagnóstico 
correto. 

As grades são construídas normalmente com razões de 5:1 até 16:1. O 
que significa uma redução de 85 % a 97 % na radiação secundária, 
respectivamente. Em geral, as grades mais usadas possuem razões de 8:1 e 
10:1. 
 
Exemplo: Seja uma grade construída com barras de chumbo de 30 μm de 

espessura separadas por um espaçamento de 300 μm. A grade possui uma 
espessura de 2,4 milímetros. Qual é a razão de grade? 
Em primeiro lugar, vamos transformar tudo na mesma unidade – μm 2,4 mm = 
2400 μm 
Razão = h / D 2400 / 300 = 8:1 
 
 
Freqüência de grade 
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A freqüência da grade mede o número de linhas ou lâminas por 
polegada ou centímetro. Grades de alta freqüência implicam em espaços entre 
lâminas muito finos, o que, por conseqüência, levam a altas razões de grade. 
Mais uma vez, a dose de radiação deve ser elevada para manter-se a 
qualidade  da imagem obtida, pois quanto menor o espaço radiotransparente, 
maior a área de absorção. 

Por questões econômicas e de eficiência, os fabricantes constroem 
grades com freqüências da ordem de 25 a 45 linhas por centímetro. 
EXEMPLO: Seja uma grade construída com barras de chumbo de 35 μm de 
espessura separadas por um espaçamento de 275 μm. Qual a freqüência desta 
grade? 
Em primeiro lugar, vamos transformar tudo na mesma unidade – μm 
 
1 cm = 10.000 μm 
Freqüência = 10.000 / (275+35) 1/0,031 = 
32,258 linhas por centímetro 
 
Fator de Melhoria do Contraste 
 

A grande vantagem da utilização das grades antidifusoras é a nítida 
melhoria da qualidade da imagem radiográfica. Para poder melhor avaliar este 
ganho de qualidade, foi definido um parâmetro conhecido como FATOR DE 
MELHORIA DO CONTRASTE, ou seja, o quanto de borramento, sem a grade, 
foi evitado pelo uso da grade. Para calcular este fator, realizam-se duas 
exposições iguais, da mesma anatomia e com a mesma técnica. A medida da 
melhoria 
da qualidade da imagem é realizada pela divisão da densidade ótica da 
primeira imagem pela densidade ótica da segunda imagem. 
Movimentação 
 
O efeito desejado da colocação a grade antidifusora é melhorado se esta for 
provida de um movimento durante a realização de uma determinada técnica, 
para evitar que possam surgir sombras das lâminas na imagem. O movimento 
da grade é obtido partir da utilização de motores que são associados aos 
circuitos de comando, tanto em mesas Bucky ou em Bucky Mural (vertical). 
Quando este movimento não acontece, por defeito do equipamento ou porque 
o técnico não o requisitou na mesa de comando, o erro é facilmente detectável. 
O filme radiográfico aparecerá com linhas brancas no sentido longitudinal 
indicando que a grade ficou estática e provocou sombra (artefato) na imagem. 
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POSICIONAMENTO DA GRADE 
 
 
 

Outro fator que afeta a qualidade de 
uma imagem radiográfica e que se 
relaciona com a grade antidifusora é o que 
se chama de centralização da grade, efeito 
mostrado na figura abaixo, onde aparecem 
duas situações distintas. Na figura ao lado, 
temos a grade perfeitamente centralizada 
em relação ao foco emissor de radiação. 
Isso faz com que a sombra que se produz 
no filme tenha uma uniformidade, 
mostrada pelas barras escuras, de igual 

largura. Na situação B, temos uma descentralização em relação ao foco, o que 
produz um sombreamento não uniforme, evidenciado pelas barras de larguras 
diferentes. 

 
 
No exemplo apresentado, notamos 

que a grade possui uma pequena 
inclinação em suas lâminas para 
compensar o efeito geométrico devido ao 
poço pontual e a distância até o filme. 
Com este tipo de grade, deve-se tomar o 
cuidado de não invertê-la, pois se não ela 
funcionará como um filtro total. 

 
 

 
 
Outro erro comum durante um 

procedimento é a utilização de uma distância 
foco-paciente fora dos padrões usuais. As 
grades também possuem uma distância 
máxima do foco para que não aconteça a 
filtração excessiva da radiação. 
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Existem alguns chassis que possuem 
uma grade antidifusora incorporada para 
serem utilizados em exames radiográficos 
em leitos, por exemplo. Quando utilizar este 
dispositivo, o técnico deve ter o cuidado de 
manter o chassi, e por conseqüência, a 
grade completamente nivelada, para evitar 
problemas na imagem. 
 
 
 

 
BUCKY MURAL 
 

 
Além das mesas, os exames radiográficos 

podem ser realizados com o paciente de pé. 
Exames de pulmão e tórax são normalmente 
realizados com o paciente em posição vertical. 

O dispositivo que possui o porta-chassi preso 
à parede é conhecido como BUCKY MURAL. Um 
pedestal permite ao porta-chassi deslocar-se 
verticalmente para ajustar-se a altura do paciente. 
Alguns fabricantes, para conforto do paciente, 
permitem que o porta-chassi, ou mesmo todo o 
pedestal, desloque-se horizontalmente. 

 
 
 

 
Na mesa de comando existe a 

opção de se indicar qual das grades 
antidifusoras se está utilizando, a da 
mesa de exames ou o Bucky mural. 
Esta escolha implica em avisar ao 
equipamento qual a grade deve ser 
movimentada durante a exposição. 
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS 
 

 
 

 

ALFABETO DE CHUMBO  

 
Com base em PVC contendo 5 (cinco) 
letras de cada, com trilho metálico para 
composição da palavra. Tamanhos: 06, 
08 e 10mm de altura ou especial.  

 

 
 

 
CHASSI RADIOGRÁFICO  

 
Em alumínio e cantos em nylon de alto 
impacto. Com sistema de fechamento 
com travas tipo push, com área interna 
revestida em espuma mantendo o 
perfeito contato entre filme e ecrans, 
proporcionando nitidez e qualidade de 
imagem.  

 

 

 
CILINDRO DE EXTENSÃO 

 
Cilindro de extensão para seios da 
face, em latão cromado e base em aço 
inoxidável revestido com chumbo, 
adaptável a qualquer equipamento de 
Raios X.  
Observação: O tamanho da base do 

cone de extensão será de acordo com 
o colimador do aparelho onde o 
acessório será utilizado.  

 

 

 
CILINDRO DE MASTÓIDE  

 
Cilindro para mastóide, em aço 
inoxidável, com base em aço inóx 
revestido com chumbo, adaptável à 
qualquer equipamento de Raios X.  
Observação: O tamanho da base do 

cone de extensão será de acordo com 
o colimador do aparelho onde o 
acessório será utilizado.  
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DIVISORES RADIOGRÁFICOS  

 
Em chumbo laminado, com 
acabamento em aço inoxidável, 
encaixe para o chassi. O divisor 
radiográfico possibilita melhor 
aproveitamento do filme, tanto no 
sentido longitudinal (L) como no 
sentido transversal (T).  

 

 

ECRANS INTENSIFICADORES BASE 

VERDE  

Com base no fósforo e com técnicas 

avançadas de recobrimento, o écran 

LUMAX possui uma regularidade 

superior entre a velocidade e 

resolução, proporcionando uma ótima 

qualidade de imagem. Devido ao 

revestimento de poliéster o écran 

LUMAX elimina a carga estática, tem 

maior flexibilidade e maior duração. 

Compatível com todos os filmes 

disponíveis no mercado.  

 

 
 

 
ESPESSÔMETRO  

 
Em alumínio polido ou aço inoxidável, 
permite nítida observação de medidas 
até 16 polegadas ou 40cm.  

 

 
 

 
FAIXA DE PACIENTE E 

COMPRESSOR UROGRÁFICO  

 
Faixa de paciente em lona crua 
maleável e fechamento regulável em 
velcro. Compressor urográfico com 
insuflação simultânea em dois balões.  
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FAIXA DE COMPRESSÃO  

 
Faixa de compressão para urografia de 
mesa, estrutura adaptável a qualquer 
mesa de exames. Faixa em lona crua 
maleável, estrutura com acabamento 
em alumínio.  

 

 
 

 
GONIÔMETRO  

 
Em alumínio com dupla angulação, 

escala 0º a 180º e 180º a 360º e haste 
alongada com 30 cm.  

 

 
 
 

 
 

GUILHOTINAS  

 
Guilhotinas radiográficas para corte do 
filme no tamanho desejado. Base de 
apoio com medidas em centímetros e 

milímetros, facilitando a utilização.  
 

 
 

 
 

HISTEROSALPINGÓGRAFO  

 
Conjunto para histerosalpingografia em 
latão cromado, com 3 pontas cônicas 
de nylon e 1 ponteira de silicone, 
suporte e caixa de esterilização em aço 
inoxidável.  
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NÚMEROS DE CHUMBO  

 
Com base em PVC, contendo 5 (cinco) 
algarismos de cada, mais a letra “D” 
(direita) e a letra “E” (esquerda). 
Acompanha um trilho metálico para 
composição do código. Fornecido em 
três tamanhos: 06, 08 ou 10mm de 
altura ou especial.  

 

 
 

 
PINÇA DE 4 GARRAS  

 
Pinças de quatro garras para 
uretrocistografia em latão cromado. 
Acompanha caixa de esterilização aço 
inoxidável.  

 

 

 

 
PINÇA DE KNUTSEN  

 
Pinças de Knutsen para 
uretrocistografia com duas garras em 
latão cromado. Acompanha caixa de 
esterilização aço inoxidável.  

 

 
 

 
RÉGUA ESCANOGRÁFICA  

 
Em acrílico, preenchida com chumbo, 
espessura 1,5mm.  
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SUPORTE PARA 

TELERADIOGRAFIA  
 
Em aço tratado e pintado, deslizamento 
longitudinal com encaixe do chassi. 
Fixo na parede através de parafusos 
ou móvel com base de sustentação.  

 

 
 

 
TERMÔMETROS E RELÓGIOS  

 
Relógio para câmara escura 60 
minutos com alarme e termômetro 
flutuante revestido em plástico, para 
utilização no tanque de revelação.  

 

 
 

DÍSTICOS RADIOGRÁFICOS  

Dísticos com base em PVC com 06, 08 
ou 10 mm de altura, para mamografia, 
padrão ou especial.  

 

 

 

 

COLGADURAS 

Colgadura tipo americana em aço inóx, 
qualquer tamanho. 
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EXAUSTOR 

Exaustor para câmara escura construído 
em chapa de aço tratado e pintado, 
totalmente à prova de luz, com motor de 
1280rpm, dimensões 30x30x45cm, 
disponível em 110v ou 220v. 

 

  

 

Identificador radiografico 

 

Identificador radiográfico eletrônico, para 
ser utilizado na câmara escura, identifica o 
filme através de fichas. possui controle do 
nível de exposição. disponível em 110v ou 
220v. 

 

  

 

LANTERNA DE SEGURANCA (Dupla) 

Lanterna de segurança dupla para câmara 
escura, com filtro vermelho e tela branca 
para ser utilizada como negatoscópio. possui 
dispositivo de segurança que evita o 
acendimento da luz branca quando a luz 
vermelha estiver acesa. construída em aço 
tratado e pintado, disponível em 110v ou 
220v. 

 

LANTERNA REDONDA 

Lanterna de segurança redonda ajustável 
com filtro vermelho, construída com chapa 
de aço tratado e pintado, interruptor 
externo para acendimento de lâmpada de 
5w, disponível em 110v ou 220v.. 
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Passa chassi 
Passa-chassis de 04 portas construído em 
chapa de aço inoxidável, para ser embutido 
na parede entre a câmara escura e a sala de 
raios-x, permite a abertura de apenas uma 
das portas de cada vez. com forração 
interna, permite a passagem de chassi de 
até 35x43cm. dimensões: altura 60cm; 
largura 47cm; comprimento 45cm (chassi 
não incluso). 

 

Processadora manual 
Processadora manual para filmes de raios-x, 
montada em estrutura monobloco de 
alumínio, contendo: tanque 20/40/20litros em 
aço inoxidável, com sistema de circulação 
por cascata e parte hidráulica completa, 
secador para até 12 colgaduras, identificador 
radiográfico eletrônico, arquivo para filmes 
ou chassis e bandeja pingadeira. 
alimentação 220v. dimensões: altura 100cm; 
largura 50cm; comprimento 145cm. 

 

Relógio para câmara escura 

 
Relógio para câmara escura, permite marcar 
o tempo de revelação, com capacidade para 
60 minutos e alarme. 

 

Secador radiográfico 

Secador radiográfico construído em chapa 
de aço tratado e pintado com tinta epóxi, 
permite a secagem através de ar quente ou 
ar frio de até 12 colgaduras de cada vez. 
alimentação 220v. dimensões - altura: 
1070mm; largura: 550mm; prof.: 535mm. 

 

Suporte para colgaduras 
Suporte para colgaduras secas construído 
em aço inoxidável para ser fixado na parede 
(colgaduras não inclusas). 
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Tanque de revelação 
Tanque de revelação em aço inoxidável com 
capacidade de 06 litros para revelador, 20 
litros para água e 06 litros para fixador, com 
sistema de circulação por cascata e parte 
hidráulica completa. 

 

Sensitometro 

O sensitômetro x-rite modelo 396 é um 
sensitômetro de exposição monoface, 
bicolor, que funciona com baterias e é 
projetado para o controle de qualidade de 
sistemas de revelação de filmes 
radiográficos. 

 

DENSITOMETRO 

O densitômetro x-rite modelo 331 é um 
instrumento para medir densidade óptica em 
filmes radiográficos, portátil ideal para uso 
em laboratórios e medidas em campo. 
funciona a bateria recarregável e também 
com adaptador ac para ligar diretamente na 
tomada. 

 

Negatoscópio de 01 corpo de mesa 

Negatoscópio de 01 corpo de mesa, 
contruído em chapa de aço tratado e pintado 
na cor cinza martelado, parte frontal em 
acrílico translúcido branco leitoso, iluminação 
através de 01 lâmpada de 32w. 

 

Negatoscópio de 02 corpos simples 
Negatoscópio de 02 corpos, modelo simples, 
construído com chapa de aço, pintado nas 
cores cinza, branco, bege ou preto. parte 
frontal em acrílico translúcido branco leitoso, 
iluminação através de duas lâmpadas 
fluorescentes circulares. 
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Avental p/ prot. órgãos genitais 30x30cm 
0.50mmpb 

Avental para proteção dos órgãos genitais, 
tamanho 30x30cm, para paciente(infantil), 
confeccionado em borracha plumbífera 
flexível com equivalência em chumbo de 
0,50mm, acabamento em nylon lavável. 

 

Avental p/paciente adulto 0,25mmpb 
(padrão) 

Avental odontológico para proteção do 
paciente, confeccionado em borracha 
plumbífera flexível com equivalência em 
chumbo de 0,25mm, acabamento em nylon 
lavável, fechamento em velcro, dimensões 
100x60cm. 

 

Avental padrão 0,25mmpb 100x60cm 
Avental padrão 100x60cm, para proteção do 
paciente, sem proteção nas costas, 
equivalência em chumbo de 0,25mm, 
acabamento em nylon impermeável. 

 

Óculos de proteção frontal e lateral 
0,75mmpb 

Óculos de proteção frontal e lateral fabricado 
com armação de acrílico e lentes de vidro 
plumbífero com equivalência de 0,75mm de 
chumbo. 

 

Protetor de tireóide adulto 0,50mmpb 

Protetor de tireóide confeccionado em 
borracha plumbífera flexível com 
equivalência em chumbo de 0,50mm, 
acabamento em nylon lavável. 
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Avental padrão 0,50mmpb normatizado 
c/ca 110x60cm 

Avental padrão 110x60cm para profissional, 
com proteção na frente de 0,50mmpb e com 
proteção nos ombros de 0,25mmpb. 
acabamento em nylon impermeável. 

 

Luva plumbífera tipo escudo 0,50mmpb 
c/Ca 

Luva tipo escudo, confeccionada em 
borracha plumbífera flexível com 
equivalência em chumbo de 0,50mm, 
acabamento em nylon lavável, tamanho 
padronizado. 

 

Biombo curvo 1800x800x1mm com visor 

Biombo de proteção curvo de 1mm, 
construído em chapa de aço tratado e 
pintado, com visor de vidro plumbífero 
tamanho 7,5x13,0cm, montado sobre 
rodízios. dimensões: largura - 80cm; altura: 
180cm 

 

Biombo reto 1800x800x2mm com visor 

Biombo de proteção plumbífera reto de 2mm, 
construído com estrutura de alumínio e 
acabamento em eucaplac, com visor de vidro 
plumbífero de 7,5x13,0cm, montado sobre 
rodízios. dimensões: altura - 180cm; largura: 
80cm. 

 

Massa baritada prot-bar (kg) 
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Dísticos para mamografia – tipo 1 
Jogo de dísticos para mamografia. 

 

Dísticos para mamografia – tipo 2 
Jogo de dísticos para mamografia.  
 
 
 

 

 
Dísticos para Mamografia – tipo 3 

 

 

 
 
 
 

Lupa 100mm com cabo plástico 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Processadora Convencional 
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Reveladora odontológica manual 

 

Processadora Automática para Filmes 
Odontológicos 

 

Revela todos os tamanhos de películas 
periapicais, oclusais, panorâmicas e 
cefalometricas ate 24x30cm. 
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