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O aparelho fabricado em 1897, sob a supervisão direta de Roentgen, foi logo enviado ao Brasil.
Chegando ao País, foi transportado em caixotes, em lombo de burros e carros de boi, de Tamanduá
(atual Itapecerica) até Formiga, no estado de Minas Gerais. O aparelho da marca Siemens era
rudimentar, com bobinas de Rhumkorff, de 70 centímetros cada uma e tubos tipo Crookes. Como não
havia eletricidade na época em Formiga, o aparelho foi inicialmente alimentado por baterias e pilhas
Leclancher rudimentares de 0,75 HP. Atualmente, o aparelho encontra-se no International Museum of
Surgical Science, em Chicago, Estados Unidos.
Na época, o tempo necessário para produzir uma chapa radiográfica era longo. Uma radiografia de
tórax levava cerca de 15 a 30 minutos e uma de crânio em torno de 45 minutos. O extenso período da
exposição não permitia que o paciente ficasse sem respirar, comprometendo a boa definição da
imagem. Outro inconveniente era a intensa radiação que se espalhava durante o exame.
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Placa no International Museum of Surgical Science

Radiografia de tórax realizada em outro aparelho da época (1896). Tempo de exposição: 12 minutos.
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