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RESUMO 

 
A atividade médica é marcada por uma busca de um diagnóstico preciso e da avaliação terapêutica. Para esse 

fim o médico serve-se de uma variedade de técnicas de produção de imagens, entretanto, os métodos que 

utilizam radiações ionizantes são os mais empregados, por serem considerados muito eficientes. A otimização 

da relação risco-benefício não é a realidade da radiologia computacional e digital, onde o país não dispõe de 

normas e protocolos estabelecidos para esse fim. 

Esta pesquisa objetivou - se na otimização de imagens radiográficas computacionais de tórax (na projeção 

póstero anterior - PA). Nesse sentido, foi utilizado um fantoma homogêneo equivalente ao paciente (FEP) na 

calibração do sistema de imagem computacional, de modo a obter uma relação sinal ruído satisfatória para um 

diagnóstico, ajustando a um mínimo a dose recebida pelo paciente. As técnicas foram aplicadas em um fantoma 

antropomórfico (RANDO). As imagens obtidas foram avaliadas, por um radiologista, o qual identificou a 

melhor imagem para determinar possíveis patologias (fratura ou pneumonia).  

As técnicas foram quantificadas objetivamente (Detective Quantum Efficiency – DQE, Modulation Transfer 

Function – MTF, Noise Power Spectrum, NPS). Comparando as técnicas otimizadas com a da rotina clínica, 

conclui-se que todas proporcionam doses abaixo dos níveis de referência. Entretanto a escolha da melhor técnica 

para a visualização de possível penumonia e/ou fratura, foi determinada baseando-se no principio 3D (Dose, 

Diagnostic, Dollar) e considerada como gold standard. Essa imagem apresentou uma redução de dose e carga 

de tubo em torno de 70,5% e 80% respectivamente quando comparadas com a rotina clínica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os benefícios da aquisição de imagens radiológicas em formato digital se tornaram evidentes 

após a introdução da tomografia computadorizada (TC). Esses benefícios incluem maior 

precisão de registro da informação, maior flexibilidade das características de visualização, 

otimização no arquivamento das imagens e facilidade de transmitir imagens de um local para 

outro através de redes de comunicações [1]. Pode-se atribuir a muitos fatores o 

desenvolvimento dos métodos de diagnóstico por imagem, tais como a melhor compreensão 

dos princípios básicos da captação de imagens e melhor conhecimento físico dos dispositivos 

eletrônicos de detecção de radiação, aperfeiçoamento de técnicas matemáticas de 

reconstrução e a evolução dos computadores com desenvolvimento de equipamentos mais 

seguros. Esta melhoria na tecnologia da computação e de novos materiais levou a uma 

tendência para a geração de imagens digitais, favorecendo a transferência dos exames 

convencionais de raios X para sistemas adquiridos e processados computacionalmente. Este 

tipo de aquisição e análise de imagem forma a base de um novo campo chamado radiologia 

digital, a qual pode ser subdividida em radiologia computadorizada (CR) e digital (DR), 

propriamente dita [2,3]. A CR emprega sistema de imagem móvel (placa de imagem), que 

após exposta, passa por um processo de leitura, enquanto que a DR o sistema de imagem é 

fixo, com conversão direta ou indireta dos fótons de raios X. 

 

Setores no qual o filme foi completamente ou em grande parte substituído por sistemas 

eletrônicos que adquirem, arquivam, disponibilizam e exibem, formam a base para a 

radiologia filmless. No Brasil, estima-se que nos próximos 10 anos o mercado se estabelecerá 

com a radiologia filmless [2,4].  

 

As principais vantagens da Radiologia Computadorizada (CR) em relação ao Sistema Tela 

Filme (STF) são a resposta linear do sinal à exposição X, amplo range dinâmico, facilidade 

de visualização e processamento, redução da repetição de exames e interface para o “Picture 

Archival and Communication System (PACS)” [5,6]. 

 

No Brasil, são raros os serviços de diagnostico por imagem que apresentam cartas de técnicas 

radiográficas, para realização de exames utilizando STF, conforme solicita as normas 

vigentes [7]. Esse problema se agrava ao se tratar de serviços que empregam a técnica de 

detecção da imagem utilizando CR. Isso ocorre porque ainda não foram estabelecidas 

metodologias para o processo de otimização de imagens de CR. A literatura refere-se somente 

a protocolos de controle de qualidade para os equipamentos de produção e aquisição das 

imagens [8]. Rotineiramente as instituições que utilizam esse método de diagnóstico por 

imagem empregam as mesmas técnicas radiográficas utilizadas em STF. 

 

Estudos mostram que a utilização de técnicas inadequadas para o sistema de CR tem 

proporcionado exames com doses maiores, quando comparados com STF. Isso ocorre devido 

a tentativas e erros (baseados em técnicas utilizadas em STF) até atingir o Logaritmo Médio 

de Exposição (lgM) indicado pelo fabricante, proporcionando dessa forma exames com doses 

desnecessárias ao paciente.  

 

Dessa forma é necessário a calibração do feixe para um lgM adequado à um sistema detector 

especifico, de modo a otimizar a relação entre qualidade da imagem, dose para o paciente e 

custo para a instituição. Vale enfatizar que a redução da dose não deve comprometer a 

qualidade da imagem [9]. Esse processo de alcançar o equilíbrio entre dose e qualidade da 
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imagem é chamado de otimização. Esta relação está diretamente baseada na filosofia contida 

no princípio ALARA (“As Low As Reasonable Achievable”) [9]. 

 

O exame radiológico do tórax é o mais realizado pela população mundial. Estima-se que cada 

indivíduo realizará, pelo menos, um exame radiológico de tórax durante a vida [10]. O exame 

de tórax é requisitado, principalmente, para investigações clínicas referentes a problemas 

respiratórios, e por decorrência de traumas [10]. 

 

Essa pesquisa tem como objetivo a otimização de cartas de técnicas radiográficas de tórax, 

para melhor visualização de possíveis anomalias na região pulmonar e fraturas, em imagens 

de CR. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Calibração do feixe com o sistema de detecção CR 

 

Esta etapa concerne em calibrar o sistema detector utilizado (CR) com a região a ser 

radiografada, de modo a determinar as mAs associadas aos lgMs [11, 12]. Trabalhos 

consagrados na literatura e recomendações do fabricante (Agfa) do sistema detector utilizado, 

recomendam que o lgM utilizado seja em torno de 1.96 para obter um índice de exposição 

mais apropriado para a obtenção da imagem no sistema CR [12]. Dessa forma foi utilizado 

valores de lgM entre 1.8 até 2.0 para a  determinação das mAs correspondentes. Nesse 

procedimento foi adotado o esquema de montagem apresentado na figura 1 para faixa de 

tensão entre 70 até 117 kVp, com passo de 5 kVp [13].  

 

Neste procedimento o fantoma homogêneo (FEP) foi posicionado a frente da estativa, 

adotando o protocolo normalmente utilizado na rotina clinica: Distância Fonte Detector 

(DFD) de 180 cm, abertura de campo de (35 x 35) cm. 

 

 
 

Figure 1. Esquema de montagem para determinar 

o SC. 

 

Foram obtidas em torno de 5 valores de mAs para cada kVp avaliada, num total de 10 kVps. 

Esse procedimento resultou em 47 imagens produzidas, com técnicas devidamente calibradas 

utilizando o FEP. 
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A seguir foi estimada a dose na superfície de entrada (DSE) para as combinação de kVp e 

mAs previamente determinadas. A DSE foi obtida, posicionado a câmara de ionização na 

superfície do FEP, posicionada no centro do campo de radiação. 

2.2. Avaliação subjetiva gradativa visual das imagens 

 

As técnicas determinadas foram aplicadas em um fantoma antropomórfico (RANDO), 

ilustrado na figura 2. As imagens obtidas foram avaliadas subjetivamente por um observador, 

especialista da área de radiologia, utilizando o método de Avaliação Gradativa Visual (AGV) 

absoluta [14, 15]. Nessa avaliação o observador infere os scores para cada imagem, sem 

comparação entre elas. 

 

 

Figura 2. Fantoma Antropomórfico (RANDO). 

A AGV consistiu em avaliações das imagens do RANDO com scores entre -2 à +2, incluindo 

zero, com passo de 1. Onde +2 foi a nota associada à imagem ótima para cada kVp. Para cada 

grupo de kVp foi selecionada a imagem ótima para visualização de possíveis anomalias 

presentes no pulmão. A seguir, o mesmo procedimento foi adotado, obedecendo aos mesmos 

critérios, desta vez para determinação da imagem ótima para visualização de possíveis 

fraturas na região do tórax. 

 

Na sequência foi adotado o método de AGV relativa [16] para as 10 imagens ótimas 

previamente determinadas. Nessa metodologia o score foi atribuído de forma comparativa 

entre as imagens. Esse procedimento resultou na melhor imagem para visualização de 

possíveis anomalias no pulmão e fratura na região do tórax, denominada como imagem 

standard. 

 

A seguir foi adotado o procedimento de otimização baseando-se no princípio 3D 

(Diagnóstico, Dose and Dolar) [17]. Nesse procedimento, a imagem deve proporcionar um 

diagnóstico médico seguro com doses tão baixas quantos razoavelmente exequíveis e com 

menor custo para a instituição. A imagem selecionada, que adota esses parâmetros, 

exatamente nessa ordem, e inter-relacionados, foi denominada imagem gold standard. 

 

As técnicas comumente utilizadas na rotina clínica do HCFMB-UNESP, para produção de 

imagens de tórax, foram aplicadas no RANDO, obedecendo ao método de tentativas e erros 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

[16]. Esse conjunto de imagens foi avaliado pelo método de AGV relativa, de modo a 

identificar a melhor imagem produzida pela rotina clinica. Finalmente a imagem gold 

standard foi comparada com a melhor imagem produzida pela rotina clinica. 

 

Todas as avaliações visuais foram realizadas em condições estabelecidas pelas normas 

vigentes, quanto à resolução do monitor e a luminosidade da sala [18].   

2.3. Determinação da NPS 

 

O esquema de montagem para a determinação do espectro de potência de ruído (do inglês, 

Noise Power Spectrum (NPS(f))) é apresentada na figura 1.  

 

Foram quantificadas para as 47 imagens o NPS e o ruído normalizado (do inglês, Normalized 

Noise Power Spectrum (NPS(f))), utilizando as equações 1 e 2. Dessa forma foi possível 

determinar a imagem correspondente ao menor ruído. 

 

         NPS (un,vk) = ]e
-2πi(u xi+vkyi)

|
2  

       (1) 

onde I(xi,yj) é a intensidade do pixel na posição (xi,yj),  é média da intensidade global, u e v 

são as frequências espaciais conjugadas com x e y, Nx e Ny são os números de pixels nas 

direções x e y da imagem digital, Δx e Δy são os espaçamentos de pixel em x e y, e M é 

quantidade de regiões de interesse (ROI) para analisar a média do conjunto [19]. 

 

Para normalizar a NPS (dada em unidades de valores digitais ao quadrado multiplicado por 

mm
2
), divide-se a mesma pelo quadrado da média dos valores de pixels usados para análise 

(em unidades de valores digitais). A relação final refere-se à NPS normalizada (NNPS), e tem 

unidade de mm
2 

[19], como podemos analisar pela equação 2. 

 

                                                   NNPS ( , ) =                                             (2)                                                             

 

Nesse procedimento, foi selecionada, no centro de cada imagem, uma região de interesse (do 

inglês, Region of Interest, ROI), com dimensões de 1024 x 1024, conforme ilustra a figura 

3A. Cada ROI foi dividida em 256 partes com dimensões de 64 x 64, ilustrada na figura 3B. 

A seguir foi aplicada a Transformada de Fourier, seguida de uma média nas projeções 

horizontal e vertical. Dessa forma foi determinado o NPS (f) em função da frequência 

espacial (1/mm
-1

). Finalmente o NPS(f) foi normalizado pelo quadrado da média da 

intensidade dos pixels, com auxilio da equação 2, obtendo-se o NNPS (f), conforme figura 4. 
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Figura 3B.  Divisão da ROI em 256 

partes. 
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        Figura 4. Espectro de potência de ruído normalizada 

Foram obtidas em torno de 5 valores de mAs para cada kVp avaliada, num total de 10 kVps. 

Esse procedimento resultou em 47 imagens produzidas, com técnicas devidamente calibradas 

utilizando o FEP. 

 

A seguir foi estimada a dose na superfície de entrada (DSE) para as combinação de kVp e 

mAs previamente determinadas. A DSE foi obtida, posicionado a câmara de ionização na 

superfície do FEP, posicionada no centro do campo de radiação. 

 

2.4. Determinação da MTF 

 

Para a obtenção da MTF, utilizou-se o esquema de montagem apresentado na figura 5, 

incluindo uma placa de alumínio de dimensões 35 x 35 cm com espessura de 1.5 mm, 

posicionada na frente do FEP [19, 20], cobrindo metade do campo de radiação, conforme 

ilustra a figura 24. 

 

Figura 3A: Seleção da primeira ROI. 
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Figura 5.  Esquema de montagem da MTF. 

 

Na determinação da MTF, foram utilizadas as técnicas calibradas no método de detecção de 

borda [19]. Nesse caso a inclusão da placa de Al, no esquema experimental (figura 5), foi 

necessária para que as imagens caracterizassem um sistema “tudo ou nada”. 

 

Pelo sistema detecção de borda, qualquer variação da angulação influencia na aquisição da 

MTF, nesse sentido, o primeiro passo é detectar a borda da imagem e analisar se esta se 

encontra perfeitamente em 90
0
, conforme figura 6A. A seguir foi selecionada uma ROI, onde 

a borda localiza-se exatamente no centro da imagem, conforme figura 6 B-C. 

 

 
               Figura 6A. Detecção da          Figura 6B. Seleção da         Figura 6C. ROI.  

               borda.                                       ROI. 
 

O próximo passo foi aplicar a função de espalhamento de borda (do inglês, Edge Spread 

Function, ESF). A ESF foi obtida a partir da média dos valores de pixels na projeção 

horizontal. O resultado da ESF em função da localização dos pixels é apresentado na figura 

7A. Depois de obtida a ESF, aplicou-se a sua derivada obtendo a função de espalhamento de 

linha (do inglês, Line Spread Function,LSF), apresentada na figura 7B. 
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        Figura 7A. Função de espalhamento        Figura 7B. Função de espalhamento. 

        de borda.                                                      de linha.                  

Para obter a MTF, aplicou-se a transformada de Fourier na LSF. Para CR convencional o 

valor de pixel utilizado é de 100 nm, dessa forma a frequência de Nyquest (FN) é de 5 pares 

de linha/mm
-1

. A MTF em função da FN é apresentada na figura 8. 
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Figura 8. Função de transferencia modulada. 

 

Observa-se que para maiores frequências espaciais a MTF diminui, ou seja, para resolver 

detalhes na imagem, maiores frequências, o sistema não consegue resolver tão bem quanto 

para menores frequências. A resolução total do sistema encontra em 10 % da MTF.  

2.5. Determinação da DQE 

 

A DQE(f) foi obtida dividindo os valores calculados da MTF(f) pela NNPS(f) conforme 

descreve a equação10 [21, 22].  

 

DQE(f) =                                                           (3) 

 

onde q é a quantidade de fótons que interagem com o detector, e E é a exposição registada  no 

detector. 
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A exposição (E) correspondente às técnicas calibradas, descritas na seção 2.1., foi realizada 

utilizado o esquema de montagem apresentado na figura 1, posicionando a câmara de 

ionização dentro da estativa. 

 

A quantidade de fótons (q) que atingiram o detector foi calculada conforme descreve a 

equação 4 [23 – 25]. 

q =                                                           (4) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A tabela 1 apresenta as técnicas calibradas (kVp e mAs), aplicadas no RANDO com os 

respectivos scores para avaliação de possíveis anomalias no pulmão e parte óssea,  lgMs e 

doses (mGy). 

 

Tabela 1. Técinicas calibradas aplicadas ao RANDO coms os seus respectivos lgM, 

scores e dose (mGy). 

kVp mAs lgM Score 
Dose 

(mGy) 

 
kVp mAs lgM Score 

Dose 

(mGy) 

   Osso Pulmão      Osso Pulmão  

 

 

117 

 

 

1.25 

 

 

1.91 

 

 

0 

 

 

+2 

 

 

0.079 

  

 

90 

2,5 

2,8 

3,2 

1,82 

1,87 

1,92 

+1 

+1 

+2 

+1 

+2 

+2 

0,086 

0,099 

0,112 
1,4 1,96 -1 +1 0,086  3,6 1,97 +1 +1 0,125 

1,6 2,00 +2 +2 0,098  4,0 2,01 +1 0 0,134 

109 

1,25 1,81 0 0 0,068  

 

85 

3,2 1,84 +1 +1 0,099 

1,4 1,87 +1 +2 0,076  3,6 1,89 +1 +2 0,112 

1,6 1,92 -1 +1 0,086  4,0 1,94 +2 +2 0,123 

1,8 1,97 +1 +1 0,096  4,5 1,98 +1 +2 0,136 

2,0 2,0 +2 +2 0,103   

 

81 

3,6 1,80 +1 0 0,099 

105 

1,4 1,81 0 0 0,080  4,0 1,84 +1 +1 0,112 

1,6 1,86 +1 -1 0,089  4,5 1,89 0 +1 0,126 

1.8 1,9 +1 +1 0,098  5,0 1,94 +2 +2 0,138 

2,0 1,95 +2 +1 0,107  5,6 1,99 +1 +1 0,156 

2,2 2,0 +2 +2 0,121   

 

75 

5,0 1,79 +1 +1 0,110 

102 

1,6 1,82 +1 +1 0,078  5,6 1,85 +1 +2 0,132 

1,8 1,87 +1 +1 0,084  6,3 1,90 0 +1 0,116 

2,0 1,91 +1 +2 0,092  7,1 1,95 +2 +2 0,167 

2,2 1,95 +2 +2 0,114  8,0 2,01 +2 +1 0,174 

2,5 2,0 +1 +2 0,126   

 

70 

7,1 1,81 0 0 0,144 

96 

2,0 1,82 +1 +1 0,081  8,0 1,87 +1 +1 0,150 

2,2 1,86 +1 +1 0,089  9,0 1,92 +2 +2 0,182 

2,5 1,91 +1 0 0,100  10,0 1,96 +1 +1 0,202 

2,8 1,93 +1 +2 0,112  11,0 2,01 +1 0 0,222 

3,2 2,02 +2 +2 0,127        
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As linhas em negrito da tabela 2 representam as imagens avaliadas como ótimas (score = +2) 

para análise de possíveis anomalias pulmonares e lesões ósseas. Isso resultou num conjunto 

de 10 imagens associadas às distintas tensões, todas com o mesmo grau de confiabilidade 

para um diagnóstico seguro, conforme apresenta a tabela 2. A tabela 2 ainda apresenta os 

níveis de referência (NR) de dose para um paciente padrão [7]. 

 

Tabela 2. Técnicas correspondentes as imagens ótimas (scores máximos) para distintas 

kVps. 

kVp mAs Osso Pulmão lgM Dose 

(mGy) 

NR 

(mGy) 

117 1.6 +2 +2 2.00 0.098  

 

 

 

0.40 

109 2.0 +2 +2 2.00 0.103 

105 2.2 +2 +2 2.00 0.121 

102 2.2 +2 +2 1.95 0.114 

96 3.2 +2 +2 2.02 0.127 

90 3.2 +2 +2 1.92 0.112 

85 4.0 +2 +2 1.94 0.123 

81 5.0 +2 +2 1.94 0.138 

75 7.1 +2 +2 1.95 0.167 

70 9.0 +2 +2 1.92 0.182 

 

As imagens correspondentes às técnicas apresentadas na tabela 2 diferem entre si em termos 

de “beleza de imagem”, e não em seguridade do diagnóstico [10, 16]. Para o observador, a 

imagem standard é representada pela técnica em negrito na tabela 2.  

 

Baseando-se no principio 3D a escolha da técnica radiográfica considerada, neste estudo, 

como gold standard (GS), é apresentada na linha em vermelho da tabela 2. Essa técnica 

proporciona uma imagem de alta qualidade, para um diagnóstico médico seguro, com dose 

tão baixa quanto razoavelmente exequível, com o menor custo para a instituição.  

 

A tabela 3 apresenta a carta de técnicas radiográficas (kVp; mAs) relacionadas às imagens 

gold standard (GS) e a normalmente utilizada pela rotina clinica (RC) de radiodiagnostico do 

HCFMB-UNESP, com sua respectivas doses (mGy) e carga do tubo (CT). Essa tabela 

apresenta ainda redução de dose (RD) e redução de carga do tubo (RCT) entre as técnicas 

avaliadas e os níveis de referência (NR) associada a esse exame. 

 

Tabela 3. Comparação entre (kVp; mAs), associadas à imagem GS e as comumente 

utilizadas na RC, com suas respectivas doses (D(mGy)), a carga no tubo (CT (J)), a 

redução de dose e a redução de carga no tubo em relação ao da rotima clínica 

(RCT(%)). 

Exame Tórax 

Técnica GS RC 

(kVp; mAs) (117; 1.6) (85; 11.0) 

D (mGy) 0.098 0.332 

CT (J) 

RD (%)                                     

RCT (%)               

187.2 

70.5 

80.0 

935.0 

NR (mGy) 0.40 
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As técnicas GS e da RC provêm doses abaixo dos NR, entretanto vale salientar que a técnica 

GS proporciona um diagnóstico médico mais seguro (tabela 3) e doses tão baixas quanto 

razoavelmente exequível com menor custo para a instituição (carga do tubo). 

 

A figura 9A apresenta a imagem GS e a figura 9B normalmente realizada pela RC, utilizando 

o RANDO (B).    

A)                                                             B) 

 
Figura 9A. Imagem produzida com a técnica GS e a 9B. imagem da RC, utilizando o 

RANDO 

 

A figura 9A. (GS) apresenta a melhor visualização do parênquima pulmonar, da continuidade 

dos vasos, da parte mole para diagnostico de possível pneumonia quando comparada com a 

figura 9B. (standard). Assim como melhor visualização das costelas subabdominais, dos 

pedículos vertebrais, dos processos espinhosos e dos transversos. A imagem GS permite um 

diagnóstico seguro, com doses tão baixas quanto razoavelmente exequível e menor custo para 

a instituição. Dessa forma a técnica GS é a mais indicada para compor a carta de técnicas 

radiográficas da rotina clinica do setor de diagnóstico por imagem do HCFMB-UNESP.    

 

A figura 10 apresenta a comparação das DQEs obtidas pelas técnicas da tabela 2, as quais são 

as melhores segundo a avaliação do observador. 
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109 kVp 2.0 mAs

105 kVp 2.2 mAs
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90 kVp 3.2 mAs

85 kVp 4.0 mAs

81 kVp 5.0 mAs

75 kVp 7.1 mAs

70 kVp 9.0 mAS

 
Figura 10. DQE das melhores técnicas. 
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Analisando a figura 10, observa-se que a DQE associada à imagem GS (azul) possui uma 

amplitude menor que a Standard (vermelha), principalmente para banda de menor frequência. 

Porém para uma análise completa da DQE, deve ser feita a área sob a curva de cada uma 

delas, onde pode-se observar o espectro de cada uma delas em toda a faixa de frequência 

espacial. A figura 11, ilustra a área sob a curva em função da DQE para as kVps em estudo. 

Justificando o fato do observador classificar imagens com o mesmo padrão de qualidade para 

qualquer tensão avaliada nesta pesquisa. 
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109 kVp 2.0 mAs

117 kVp 1.6 mAs

 
Figura 11. Área sob a curva das melhores técnicas. 

 

 

 

3. CONCLUSÕES  

 

 As melhores técnicas selecionadas na avaliação subjetiva, em negrito na tabela 

2, apresentam lgMs muito próximos do valor indicado pelo fabricante (lgM de 

1.96); 

 A melhor imagem pode ser obtida por qualquer kVp, com a devida calibração 

do feixe (associada ao lgM). Entretendo esta deve ser otimizada; 

 A melhor imagem para avaliação da região pulmonar e óssea foi classificada 

com a mesma técnica radiográfica. Isto difere do STF que normalmente 

emprega duas imagens, uma para cada finalidade. Isso ocorre devido ao range 

dinâmico, e pela pouca variação da área sob a curva da DQE, mostrando que 

para qualquer energia é possível obter eficiência compatível a boas qualidades;  

 Nesse sentido, respeitando o princípio 3D, a melhor técnica é a que fornece 

menor dose para o paciente, um menor desgaste do tubo, assim como menor 

custo para a instituição devido a maior preservação do equipamento, e 

mantendo o mesmo grau de confiabilidade (tabela 3); 

 A técnica gold standard quando comparada com a da rotina clinica proveu ma 

redução de dose no paciente e carga do tubo, respectivamente, em torno de 

70,5 % e 80 %; 

 As DQEs associadas às melhores técnicas mostraram que a técnica selecionada 

pelo critério de “beleza de imagem” [10, 16], apresenta uma maior eficiência 

comparada com a gold standard, como mostra a figura 32, porém analisando a 

área sob a curva das DQEs, figura 33, mostra que as variações são muito 
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pequenas, evidenciando que essa diferença de eficiência não influencia na 

acuidade visual de forma significativa; 

 A originalidade desta pesquisa se deve ao método adotado de otimização, 

desde o procedimento de calibração das kVps, com as devidas mAs, 

associadas a especificas lgMs, avaliação subjetiva e otimização obedecendo o 

principio 3D, além de realizar uma comparação objetiva das DQEs com 

otimização de imagens; 

 Por fim, para sistema CR, é possível produzir imagens de tórax para um 

diagnóstico médico seguro utilizando qualquer kVp associado a um lgM 

devidamente calibrado. Entretanto é imprescindível adotar o principio de 

otimização da imagem obedecendo ao principio 3D exatamente nessa ordem, 

sem tratá-los de forma separada; 

 Como perspectiva futura dessa pesquisa, vem à aplicabilidade dessa 

metodologia para espessuras do tórax que diferem do homem padrão, assim 

como para qualquer outra estrutura anatômica, além de avaliação do 

comportamento de ruído e DQEs frente a diferentes estruturas e outras 

técnicas. 
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