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RESUMO
Para produzir boas imagens, os sistemas CR e DR devem
ser devidamente calibrados, configurados, mantidos e
operados adequadamente. Muitos profissionais vêm de uma
experiência baseado no sistema convencional e não estão
familiarizados com as características e funções dos sistemas
de radiografia digital. Este trabalho aborda os fatores que
afetam a qualidade da imagem digital, sob o ponto de vista
do trabalho do técnico e tecnólogo em Radiologia no uso
clinico desses aparelhos , com o objetivo de proporcionar
aos profissionais uma melhor compreensão das nuances
da aquisição da imagem, processamento, exibição e a
desconexão entre causa e efeito, devido às variações na
técnica radiográfica não provocarem facilmente discerníveis
variações na apresentação da imagem. Assim pretendese maximizar a eficiência da operação, fornecer melhor
qualidade de imagem em doses de radiação apropriada,
com excelente nível de segurança e cuidados para pacientes
submetidos a exames de radiografia digital. (4,6)

ABSTRACT
For to make good images the CR and DR devices should be
properly calibrated, configured, maintained, and operated . The
workers often come from a film-based experience and no be
unfamiliar with this systems . This work talk about the factors
that affect of the quality of digital image, about the point of view
of work of radiologic technician and radiologic technologist
in the clinical use of this equipment, with purpose of give
the personnel a better understanding the nuances of digital
image aquisition, processing and display and disconnection
between cause and effect ( owing variations in radiographic
technique do not elicit easily discernible variations in image
presentation), so as to maximize the efficiency operation, to
deliver optimal image quality at appropriate radiation doses,
and provide excellent safety and care for patients undergoing
digital radiography examinations.
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INTRODUÇÃO
“CR” e “DR” são os termos comumente usados
para detectores de radiografia digital. CR é a sigla de
radiografia computadorizada (aquisição com uso do
cassete) e DR é um acrônimo para radiografia digital
(aquisição sem uso do cassete). Sendo assim, o mais
apropriado é a distinção entre operação “com uso de
cassete” versus “sem uso do cassete “. (figura 1-1 e
1-2). Nesta diretriz, o termo radiografia digital é usado
para se referir a todos os tipos de sistemas radiográficos
digitais. (1,2)
Não há dúvida que todas as imagens radiográficas digitais
compartilham muitas características, independentes da
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tecnologia com que são adquiridas, simplesmente porque
todas elas são aproximações digitais de uma projeção
analógica. Deve-se enfatizar, no entanto, que existem
diferenças importantes entre esses detectores e as
diferenças na qualidade da imagem digital, entre os vários
sistemas, são inevitáveis e podem ser muito grandes. Assim
como na radiografia convencional, há uma série de fatores
que impactam a qualidade da imagem na radiografia digital,
contraste, resolução e ruído. (1,5).
Quando a radiografia digital é introduzida em uma
operação de radiografia convencional, a formação inicial
do técnico e tecnólogo é essencial. O profissional deve
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compreender a importância de selecionar os fatores
técnicos adequados, devem aprender a reconhecer um
novo conjunto de artefatos e ter alguma idéia de como
corrigir images inferiores .(6,2,4)
O primeiro desafio é entender o que constitui uma
radiografia bem exposta em sistemas de radiografia

digital, já que a imagem exibida pode ser alterada pelo
ajuste de parâmetros de visualização independentes
dos parâmetros de aquisição. (1)
Outra consideração importante é a dose necessária
para produzir a imagem do paciente, devido à falta de
feedback dado pela apresentação da imagem.(3,1)

Figura 1-1. Esquema de um sistema de imagens CR

Figura 1-2 Esquema de um sistema de imagens DR

Fonte: SAMEI, et .al, 2004

Fonte: SAMEI,et.al, 2004

MÉTODO
Foi realizada pesquisa bibliográfica abordando
os fatores que afetam a qualidade da imagem
digital, ( baseada no conhecimento e nos recursos
disponíveis) através de livros e sites(literatura
cientifica) que descrevem as características de

desempenhos e uso clinico de aparelhos de sistemas
radiográficos digitais , no entanto foi dado mais ênfase
aos fatores que afetam a qualidade da imagem sob o
ponto de vista do trabalho do técnico e do tecnólogo
em Radiologia, no uso dessas tecnologias.

RESULTADOS
A triste realidade é que os sistemas DR estão
sujeitos aos mesmos erros que da radiografia
convencional, além de novos que são resultados da
forma como a imagem na DR é gerada. É necessária
uma compreensão das causas e problemas
novos e antigos, afim de evitar esses erros. As
fontes tradicionais de imagens rejeitadas na
radiografia convencional incluem superexposições
e subexposições do filme. A ampla latitude de
exposições dos sistemas digitais reduz o papel
da técnica radiológica nas imagens rejeitadas, o
movimento do paciente, o posicionamento e os
artefatos, no entanto continuam sendo causas
importantes para a rejeição da imagem. O sistema
de imagem digital pode produzir contraste de

imagem em uma faixa mais ampla de exposição
do que os sistemas convencionais, essa ampla
faixa dinâmica é um dos benefícios dos detectores
digitais, no entanto se o detector for subexposto
em ¼ da metade do nível apropriado, alto níveis de
ruído podem obscurecer a presença de detalhes
na imagem. Exposição excessiva pode produzir
imagens de alta qualidade com características de
ruído melhoradas, mas as custas do aumento da
dose no paciente. (4,7)A exposição excessiva não é
óbvia a partir da aparência da imagem. Em casos
extremos a exposição excessiva do detector resulta
em artefatos. Os artefatos geralmente não são
visíveis até que a exposição exceda 10 vezes o nível
apropriado de exposição .Essa tolerância a fatores de
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técnica inadequada nos sistemas DR é um problema
subjacente , a falta de feedback consistente para
o técnico e para o tecnólogo sobre a utilização de
técnicas de aquisição ideal levou a um aumento
gradual da exposição do paciente ao longo do tempo
após receptores de imagem digital substituírem
os sistemas convencionais, esse fenômeno ocorre
porque os profissionais das técnicas radiológicas
aprendem a evitar a circunstância desagradável de
repetir um exame subexposto aumentando a técnica
radiográfica(6,4). Na radiografia convencional, o
contraste é principalmente controlado pelo pico
de quilovoltagem (kVp). Com CR e DR, kVp ainda
influência o contraste do objeto, mas o contraste
radiográfico é primeiramente controlado por uma
tabela de processamento de imagem look-up table
(LUT) . A LUT é uma tabela que mapeia a imagem em
tons de valores de cinza em algumas intensidades de
saída visível em um monitor ou filme impresso. Com
a radiografia convencional, a densidade ótica no filme
é principalmente controlada por miliamperagem
por segundo (mAs). Para DR e CR, mAs tem mais
influência sobre o ruído na imagem, enquanto
que a densidade é controlada por algoritmos de
processamento de imagem (com LUTs) .
A exposição real necessária para produzir imagens
clinicamente aceitáveis para um determinado receptor
digital é uma função do Detective Quantum Efficency
(DQE). DQE é um descritor útil de desempenho do
receptor de imagem, que leva em conta a eficiência da
detecção, resolução espacial e do ruído. Os sistemas
com maior DQE exige menos exposição para qualidade
da imagem. Tecnologia DR de captura direta e indireta
aumentou o DQE em relação aos sistemas CR e
menos dose é necessário, para que imagens de alta
qualidade sejam produzidas. A exposição inadequada à
radiação resulta em qualidade de imagem inaceitável,
parâmetros de manipulação de contraste devem ser
usados apenas para melhorar a imagem. Nenhuma
quantidade de ajuste pode substituir a seleção de
fatores técnicos adequados. Processamento excessivo
da imagem , em um esforço para alterar a nitidez
, pode levar a excesso de ruído na imagem , grande
cuidado deve ser tomado ao fazer ajustes nos
parâmetros de processamento, porque se algoritmos
impróprios são aplicados á formação da imagem pode
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ser degradada.Muitos serviços de saúde não querem
que o profissional das técnicas radiológicas manipule
muito a imagem antes dela entrar para o sistema de
arquivo e comunicação de imagens(PACS),porque as
mudança feitas reduz a quantidade de manipulação
que o radiologista pode fazer. Depois que a imagem é
armazenada no Picture Archinving and Communicatin
Systems (PACS), todas os resultados de pós
-processamento causa perda de informação partir da
imagem original. A melhor imagem percebida será
conseguida através de fatores técnicos e materiais
adequados.(2)
Uma maneira eficaz para eliminar o aumento de
dose é desenvolver gráficos de técnicas radiográfica
validos para todos os exames realizados em função do
tamanho do paciente ou seguir os limites de fatores de
exposição fornecidos pelos fabricantes de aparelhos
de radiografia digital (1).
Ao contrário da imagem nos sistemas
convencionais, a exibição da imagem na radiografia
digital é independente da aquisição da imagem. A
exposição inadequada se manifesta com níveis mais
altos ou baixos, ao invés de uma imagem clara ou
escura, o brilho final da imagem é controlado não pela
exposição do detector, mas pelo pós processamento
aplicado aos dados da imagem adquirida.
Consequentemente, a imagem superexposta pode
não ser necessariamente escura e a subexposta não
necessariamente ser clara. Este pode ser um novo
e confuso conceito para operadores de sistemas de
radiografia digital que estão acostumados com os
sistemas de radiografia convencional. (8)
Em 2015, o AAPM divulgou a orientação para
radiografia digital intitulada Relatório nº
151
Controle de Qualidade Continuo em Radiografia
Digital. A orientação enfoca os seguintes elementos
de Controle de Qualidade em DR: análise de imagem
rejeitada, analise de exposição e artefatos. (7). A
literatura classifica os artefatos de acordo com o
agente causador; hardware (sistemas de raios X
grade, placa de imagem, leitor de placas, impressora
etc.), software (falhas de algoritmos) e objeto / erros
do operador (movimento do paciente, posicionamento,
colimação inadequada, exposição do cassete com
as costas voltada para fonte, sub e superexposição,
dupla exposição etc.).(2,4)
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DISCUSSÃO
A utilização da tecnologia digital proporciona uma
oportunidade para a transição de um sistema baseado em
impressão de filmes, utilizado nos últimos 100 anos, para
um sistema moderno de aquisição de imagens. Isso não
torna necessariamente o trabalho do profissional mais
fácil, mas dá ferramentas para trabalhar com a melhoria
da qualidade do atendimento, uma vez que o gerenciamento
desses dados tem uma influência sobre a qualidade na
assistência ao paciente.(2)
Em 2001, a conferência de Diretores do Programa de
Controle de Radiação (www.crcpd.org) recomendou taxas
de repetição alvo na faixa de 5-7% de imagens na radiografia
digital. Para alguns, o avanço da radiografia DR anunciou
o fim da análise de repetições. Para outros, a radiografia
levantou novas preocupações, as estimativas das taxas de
rejeição de imagens na radiografia digital variam de 8 a 14%.
Porque estamos vendo um aumento na taxa de rejeição?
Uma multidão de fatores afetam a qualidade da imagem em
sistemas DR e nenhum dispositivo ou operador está imune a
imagens inaceitáveis. Uma estratégia para abordar imagem
que “simplesmente não deu certo” deve ser executada.
Responsabilidades para a documentação, relatórios e tomar
ações corretivas devem ser claramente estabelecidas. Mais

ampla faixa dinâmica significa que os profissionais das
técnicas radiológicas têm que prestar atenção aos valores
de indicador de exposição, em vez de brilho e contraste.
Sem essa atenção, a dose no paciente vai aumentar, pois
radiologistas reagem negativamente a imagens digitais
com excesso de ruído (de baixa exposição do paciente), mas
raramente se queixam sobre imagens com ruído reduzido
devido à exposição excessiva do paciente. Tecnólogos e
técnicos aprendem que podem produzir imagens de melhor
qualidade se aumentarem suas técnicas de exposição,
resultando em menos ruído na imagem. Em resposta,
os departamentos estão desenvolvendo programas para
garantir que a radiografia digital não resulte em exposições
amplificadas à radiação (aumento da dose). Se logs de
indicador de exposição estão disponíveis, eles precisam
ser avaliados. Se não estão, estes terão que ser feitos
manualmente (desenvolver gráficos de técnica radiográfica
validada para todos os exames realizados em função do
tamanho do paciente). (7,4,6)
É muito importante que o profissional de imaginologia
entenda que está trabalhando em um ambiente em mudança,
e precisa estar disposto a aprender continuamente,
evoluindo junto com as tecnologias, adaptando-se às
situações do presente e do futuro da profissão.
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