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RESUMO 

 

 A mamografia é a radiografia da mama que tem a finalidade de detectar 

precocemente o câncer. Embora exponha o paciente a baixas doses de radiação, há 

sempre um risco estocástico associado de câncer radioinduzido decorrente de cada 

exame realizado.  

Existem equipamentos específicos para a realização dos testes de Controle de 

Qualidade (CQ) em cada tipo de aparelho emissor de raios X. Na mamografia, um dos 

instrumentos de medição de radiação projetados para os testes CQ é a câmara de 

ionização. Neste trabalho foi avaliado o desempenho nos testes de CQ para 

mamografia do modelo cilíndrico de câmara de ionização utilizada em raios X de forma 

geral (Radcal Mod. 10x5-6), com os resultados da câmara de ionização de placas 

paralelas (câmara de referência) projetada para uso específico em mamografia 

(Radcal Mod. 10x5-6M), ambas sob as mesmas condições de ensaio. 

 Os testes realizados foram os de Dose na Entrada da Pele, de Reprodutibilidade 

e Linearidade do Rendimento e de Camada Semi-redutora, somente para a 

configuração Mo/Mo (alvo/filtro). Nos testes de CQ de reprodutibilidade e linearidade 

do rendimento, em termos de conformidade, os resultados para ambas as câmaras 

foram idênticos. A máxima diferença obtida foi abaixo de 4%. Para os testes da 

camada semi-redutora, as diferenças nas médias das leituras foram abaixo de 4% no 

feixe direto (sem filtração). Com as filtrações adicionais, esta diferença é da ordem de 

1%. 

 Aplicando-se os fatores de correção de calibração nas leituras de kerma no ar 

incidente Ka,i obtidas com os dois tipos de câmara de ionização, obteve-se uma 

diferença percentual máxima de 3%, entre as médias das leituras de ambas as 

câmaras. Este resultado indica que é possível usar, em mamógrafos com a 

combinação Mo/Mo, a câmara cilíndrica de modelo 10x5-6 em substituição à câmara 

de placas paralelas de modelo 10x5-6M, para os testes de controle de qualidade, uma 

vez que a incerteza requerida para dosimetria é da ordem de 7%, segundo os 

documentos internacionais da ICRU 2005, IAEA 2007 e AAPM 1992. 
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ABSTRACT 

  

 Mammography is the breast radiography that aims at an early detection of 

cancer. Although it exposes the patient to low radiation doses, there is always a 

stochastic associated risk of radiation induced cancer following each examination. 

There are specific equipments to perform Quality Control (QC) for each X-ray 

emitter device. For the mammography modality, one of the radiation measuring 

instruments designed for testing QC is the ionization chamber. This study evaluated 

the performance of the cylindrical model ionization chamber used in general X-ray 

(Radcal Mod 10x5-6) with the ionization chamber parallel plate (reference chamber), 

designed specifically for use at mammography (Radcal Mod 10x5-6M), both under the 

same conditions test . 

 Tests were performed for Skin Entrance Dose, Reproducibility and Linearity of 

output and half-value layer, only for the configuration Mo / Mo (target / filter). In the QC 

tests for reproducibility and linearity performance, in terms of compliance, the results 

for both chambers were identical. The maximum difference obtained was below 4%. In 

the results of the half-value layer, the differences in the mean of the readings were less 

than 4% in the direct x-ray beam (without filtration). With additional filtration, this 

difference is around 1%. 

 Applying the correction factors for calibration in the readings of the incident air 

kerma (Ka,i) obtained with the two types of ionization chamber, a maximum percentage 

difference of 3% was obtained  between the mean of readings of both chambers. This 

result indicates that it is possible use the cylindrical ionizing chamber, model 10x5-6, at 

mammography systems with Mo/Mo configuration of target/filter, to replace the parallel 

chamber model 10x5-6M, at tests of quality control, since for dosimetry, the required 

uncertainty is in the order of 7%, according to international documents of ICRU 2005, 

IAEA 2007 and AAPM 1992. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Gerais 

 

Nos serviços de radiologia diagnóstica, em especial os que operam com 

mamografia, a produção de imagens radiológicas com qualidade e os critérios básicos 

de proteção radiológica, além de serem necessidades intrínsecas ao funcionamento 

adequado de qualquer serviço são também exigidos em norma específica 

regulamentadora. Para os serviços de Radiodiagnóstico Médico e Odontológico a 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA publicou o Regulamento Técnico: 

“Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico” 

(BRASIL, 1998). Este documento regulamenta do uso dos raios X diagnósticos em 

todo o território nacional, apresentando requisitos operacionais referentes à 

organização, responsabilidades, qualificação profissional, controle de áreas e 

ocupacional, características dos equipamentos e garantia de qualidade. Também 

apresenta os níveis de referência de dose para pacientes, limites de dose individual 

anual para trabalhadores e indivíduos do público, assim como valores de restrição de 

dose para fins de planejamento de barreiras físicas de uma instalação e para 

verificação de adequação dos níveis de radiação em levantamentos radiométricos. 

Para a quantificação das doses empregadas em radiodiagnóstico, pode-se 

utilizar diversos tipos de instrumentos de medir radiação, dentre eles a câmara de 

ionização. Para cada tipo de qualidade de feixe de raios X (faixa de energia), taxa de 

dose e geometria do feixe são utilizados diferentes e específicos modelos de câmara 

de ionização. Estes modelos de câmara de ionização diferem entre si principalmente 

na geometria de construção, material das paredes, tensão de polarização empregada 

entre anodo e catodo, volume sensível e faixa energética de aplicação. 

Em geral, os instrumentos de medir radiação são constituídos basicamente de 

um eletrômetro, um pré-amplificador de sinal e a câmara de ionização. No modelo 

Radcal o sinal passa para uma alta freqüência, não sendo um eletrômetro puro. O 

eletrômetro tem por finalidade básica receber e quantificar as cargas elétricas geradas 

no volume sensível da câmara de ionização. A câmara de ionização tem por finalidade 

básica capturar os pares de íons gerados pela interação dos fótons com a parede da 

câmara e com a massa de ar presente em seu volume sensível. Através de uma 

tensão de polarização entre o anodo e catodo é gerada uma corrente elétrica que flui 

para o eletrômetro. Muitos destes instrumentos já possuem o eletrômetro integrado 

fisicamente a câmara de ionização não sendo possível a troca desta, o que torna o 

uso do aparelho restrito a determinadas modalidades de aplicação. Em alguns casos o 

instrumento possui em separado estes três elementos básicos, eletrômetro, o pré-
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amplificador de sinal e a câmara de ionização. Dependendo da marca e modelo do 

instrumento troca-se apenas a câmara de ionização de acordo com a modalidade 

diagnóstica que está sendo estudada (mamografia, raios X convencional, fluoroscopia, 

tomografia computadorizada).  

 Os instrumentos multifuncionais para controle de qualidade são aqueles que 

possuem a capacidade de realizar diferentes tipos de medições em diversas faixas de 

energia de feixe. Os que apresentam menor incerteza em suas medições são em sua 

maioria caros. Isto se deve em razão da maior tecnologia empregada na sua 

construção. 

 Os instrumentos que dispõem de câmaras de ionização intercambiáveis 

possuem algumas vantagens em relação aos multifuncionais, sendo a principal a 

diversidade de equipamentos que podem ser avaliados, uma vez que se tenha a 

câmara de ionização adequada para acoplar ao eletrômetro. 

 Para se adquirir um conjunto completo de câmaras de ionização com respectivo 

eletrômetro, é sabido que o custo monetário é bastante elevado, portanto torna-se 

inviável para um profissional de física médica autônomo. Muitos profissionais possuem 

apenas um determinado modelo de câmara pela sua versatilidade de aplicação em 

diversas modalidades de equipamentos, portanto existe um interesse geral dos 

profissionais de física médica e pesquisadores na expansão da aplicabilidade deste 

modelo de câmara de ionização. 

Para que uma câmara de ionização seja utilizada em mamografia ela precisa 

atender a alguns requisitos, tais como pequena dependência em energia, boa 

estabilidade em longo prazo, ser calibrada em kerma no ar incidente, com calibração 

rastreável a um laboratório primário. 

Existem alguns modelos de câmaras de ionização com finalidade de aplicações 

distintas, mas que possuem muitas semelhanças nas suas características 

fundamentais e algumas características até idênticas. Existem alguns modelos de 

câmaras de ionização que foram projetadas somente para determinadas aplicações 

específicas, contudo suas características de desempenho podem permitir sua 

utilização de forma mais abrangente, ou seja, em outras aplicações.   

 Faz-se necessário então um estudo da resposta do conjunto eletrômetro e 

câmara de ionização nos feixes de radiação diferentes dos feixes habituais de sua 

utilização. 
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1.2. Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade de se empregar uma câmara de 

ionização projetada para feixes de raios X diagnósticos convencionais em feixes de 

raios X mamográficos em ensaios de controle de qualidade do mamógrafo. 

 

1.2.1.  Objetivos Específicos 

 

• Estudar a resposta da câmara de ionização cilíndrica com volume de 6 cm3 

(6 cc), projetada para raios X convencionais, em um feixe de raios X 

mamográfico. 

• Discutir se os resultados obtidos são confiáveis a ponto de se utilizar este 

instrumento em testes de controle de qualidade que avaliam o kerma no ar 

incidente, camada semi-redutora e rendimento, sem nenhuma restrição 

operacional. 

•  Discutir em que circunstâncias este instrumento pode ser utilizado.  

 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. Câncer de Mama  

  

Câncer refere-se a um grupo de doenças nas quais as células de uma parte do 

corpo humano crescem de forma anormal. O fator comum para os diferentes tipos de 

cânceres é que todas se iniciam quando as células crescem fora de controle. O câncer 

de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido à sua alta freqüência 

e sobretudo pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da sexualidade e 

a própria imagem pessoal. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mas 

acima desta faixa etária sua incidência cresce rápida e progressivamente. Se não 

tratado em sua fase inicial pode levar à morte por ser um tumor maligno, que 

normalmente começa a partir das glândulas mamárias (NBCC, 2006). 

Este tipo de câncer representa, nos países ocidentais, uma das principais causas 

de morte em mulheres. As estatísticas indicam o aumento de sua freqüência tanto nos 

países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), nas décadas de 60 e 70 registrou-se um 

aumento de 10 vezes nas taxas de incidência ajustadas por idade nos Registros de 

Câncer de Base Populacional de diversos continentes (INCA, 2009). 
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No Brasil, o câncer de mama é o que mais causa mortes entre as mulheres. Mas 

também existem casos de câncer de mama em pacientes do sexo masculino. 

O número de casos novos de câncer de mama esperados para o Brasil em 2010 

será de 49.240, com um risco estimado de 49 casos a cada 100 mil mulheres. Na 

Região Sudeste, o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres, com um 

risco estimado de 65 casos novos por 100 mil. Sem considerar os tumores de pele não 

melanoma, este tipo de câncer também é o mais frequente nas mulheres das regiões 

Sul (64/100.000), Centro-Oeste (38/100.000) e Nordeste (30/100.000). Na Região 

Norte é o segundo tumor mais incidente (17/100.000) (INCA, 2009)  

Na tabela 1 são mostradas as estimativas para alguns tipos de câncer para o 

ano 2010 e sua distribuição regional no Brasil. Em destaque o valor estimado para a 

região sudeste.  

 

Tabela 1: Estimativas para o ano 2010 de número de casos novos de câncer (INCA 

2009) 

Localização Primária Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste

Mama Feminina 1.350 8.270 2.690 9.310 27.620

Traquéia, Brônquio e Pulmão 1.080 3.950 1.760 7.230 13.610

Estômago 1.300 4.280 1.270 4.090 10.560

Próstata 1.960 11.570 3.430 9.820 25.570

Colo do Útero 1.820 5.050 1.410 3.110 7.040

Cólon e Reto 620 3.040 1.580 6.150 16.720

Esôfago 260 1.530 580 3.040 5.220

Leucemias 560 2.070 650 1.790 4.510

Cavidade Oral 410 2.810 800 2.510 7.590

Pele Melanoma 180 540 250 2.020 2.940

Outras Localizações 5.260 14.780 8.090 28.810 80.960

Subtotal 14.800 57.890 22.510 77.880 202.340

Pele não Melanoma 4.320 31.460 7.830 24.600 45.640

TOTAL 19.120 89.350 30.340 102.480 247.980  

 

2.2. Mamografia 

 

A mamografia é a radiografia da mama com a finalidade de detectar 

precocemente o câncer. É capaz de mostrar lesões em fase inicial, de tamanho muito 

pequeno da ordem de milímetros. Estudos sobre a efetividade da mamografia sempre 

utilizam o exame clínico como exame adicional, o que torna difícil distinguir a 

sensibilidade do método como estratégia isolada de rastreamento. A sensibilidade 

varia de 46% a 88% e depende de fatores tais como: tamanho e localização da lesão, 

densidade do tecido mamário (mulheres mais jovens apresentam mamas mais 

densas), qualidade dos recursos técnicos e habilidade de interpretação do 

radiologista. A especificidade varia entre 82%, e 99% e é igualmente dependente da 



 

5 

 

qualidade do exame. Os resultados de ensaios clínicos randomizados que comparam 

a mortalidade em mulheres convidadas para rastreamento mamográfico com mulheres 

não submetidas a nenhuma intervenção são favoráveis ao uso da mamografia como 

método de detecção precoce capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama. Os 

resultados demonstram que os benefícios do uso da mamografia se referem, 

principalmente, a cerca de 30% de diminuição da mortalidade em mulheres acima dos 

50 anos, depois de sete a nove anos de implementação de ações organizadas de 

rastreamento (INCA, 2009). 

No rastreio em mamografia um grande número de mulheres sem sinais clínicos 

de câncer de mama são expostas à radiação ionizante, destas somente uma fração é 

beneficiada com a detecção precoce do câncer. Porém, como acontece com qualquer 

exame que inclui raios X, há sempre um risco estocástico de indução de câncer. Por 

isso é importante para avaliar e controlar a dose administrada ao paciente (DANCE, 

1999). Em outras palavras, é preciso sempre otimizar as doses, mantendo os valores 

de dose tão baixos quanto possível consistente com um diagnóstico preciso (princípio 

ALARA – As Low as Reasonable Achievable).  

Na mama, o tecido glandular é o mais radiosensível quando comparado, por 

exemplo, com tecido adiposo ou pele. Portanto a dose média para o tecido glandular é 

mais útil quando se deseja caracterizar o risco de carcinogênese no exame de 

mamografia. Porém, a mamografia continua sendo uma das técnicas mais eficazes 

utilizadas para detectar, diagnosticar e mostrar uma variedade de doenças da mama. 

Ela é, atualmente, a principal ferramenta para o rastreio populacional do câncer de 

mama, para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, é recomendada como método 

efetivo para detecção precoce (INCA, 2009). 

 

2.3. Anatomia da mama 

 

 A fim de entender as mudanças que podem acontecer com a mama sob 

situações anormais, é importante conhecer a suas estruturas anatômicas. Em geral, o 

seio de uma mulher adulta é composto de glândula e gordura. 

O tamanho e a forma da mama podem mudar ao longo do tempo, devido por 

exemplo, ao ciclo menstrual, gravidez e idade. Algumas mulheres, possuem mais 

glândula mamária do que outras mulheres: isto se relaciona principalmente com a 

idade, onde mulheres mais jovens possuem maior percentual de glândula mamária do 

que as mais idosas. Algumas mulheres possuem mais tecido adiposo, e outras, mais 

tecido conjuntivo, o que faz com que a mama fique mais firme. Na figura 1 é 

apresentada a anatomia de uma mama feminina. 
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Figura 1: Vista coronal da anatomia da mama feminina (PATRICK, 2006). 

 

2.4. O Mamógrafo 

 

Os exames de mamografia são sempre realizados em um equipamento 

chamado mamógrafo. Nele, a mama é comprimida para fornecer imagens melhores e, 

portanto, aumentar a capacidade de diagnóstico.  

No desenho esquemático da figura 2 está apresentada uma vista lateral do 

mamógrafo, com seus principais componentes. Na seqüência há uma breve descrição 

das suas respectivas funcionalidades. A mama do paciente é posicionada entre o 

bucky (estrutura de suporte do cassete, onde é inserido o filme radiológico) e a 

bandeja de compressão. 

 

 
Figura 2: Desenho esquemático de um mamógrafo e suas principais estruturas 
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A janela do tubo de raios X produz uma filtração chamada inerente, sua 

espessura é de 1,0 mm, sendo constituída de Berílio (Be). 

Na abertura de saída do feixe são adicionados filtros (lâminas) que tem por 

finalidade endurecer o feixe, retirando os fótons de baixa energia que não contribuem 

para a formação da imagem radiográfica e em contrapartida aumentam a dose 

depositada na pele da paciente. Além disso, no caso da combinação anodo/filtro, 

Mo/Mo e Rh/Rh, o filtro tem uma função adicional. Ele corta os fótons de energia um 

pouco mais alta da energia de absorção da camada K (limiar da camada) do Mo ou 

Rh, porque nesta região a probabilidade de absorção (no filtro) aumenta. No espectro 

observa-se o corte e diminuição dos fótons de energia acima do limiar da camada K e 

ao mesmo tempo um aumento na intensidade das linhas de raios X características, 

que são os fótons característicos produzidos no filtro. O mesmo raciocínio é usado 

para o caso de Mo/Rh, apenas que o corte no espectro ocorre em uma energia mais 

alta do que o Mo/Mo.  

A colimação do feixe delimita o campo de radiação para área de interesse, 

principalmente no lado da parede torácica, evitando a irradiação desnecessária do 

rosto e peitoral da paciente. 

A atuação da bandeja de compressão sobre a estrutura da mama, reduz o seu 

volume, uniformizando sua espessura e, consequentemente, a intensidade média dos 

fótons que atingem o filme ou os detectores (em sistemas de imagens digitais). A 

bandeja de compressão também produz os seguintes benefícios: 

- Aumento da penetração do feixe, permitindo valores menores de tensão (kVp); 

aumentando o contraste e qualidade da imagem; 

- Diminui a possibilidade de sobreposição na imagem de estruturas como 

microcalcificações, massas ou nódulos; 

- Diminui o espalhamento da radiação incidente; por conseqüência há pouco 

borramento geométrico; 

- Redução da dose. 

 

2.5. Modos de Operação do Mamógrafo 

 

Os equipamentos de mamografia possuem no mínimo dois modos de operação 

para realização de exames, o modo manual e semi-automático. No modo manual, o 

operador seleciona os parâmetros de técnica radiográfica, de acordo com um 

procedimento padronizado pelo serviço. São selecionados no comando do aparelho a 

tensão de pico (kVp) aplicada ao tubo e produto corrente-tempo (mAs). Para 

estabelecimento deste protocolo, também chamado de tabela de técnicas 
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radiográficas, são levados em consideração os seguintes parâmetros anatômicos: o 

tipo de mama e sua espessura comprimida. No modo semi-automático o operador 

seleciona somente o valor de tensão (kVp) de acordo com as características da mama 

da paciente e o aparelho seleciona automaticamente a quantidade de mAs 

empregada, ou seja, a dose para cada tipo de mama. 

Quando o equipamento está bem ajustado é esperado que todas as imagens 

mamográficas produzidas apresentem escala de contraste semelhante, independente 

da espessura da mama.  

Os equipamentos mais modernos possuem além dos modos de operação mais 

elementares (manual e semi-automático), outros modos automáticos. Nestes modos o 

operador apenas posiciona a mama, comprime adequadamente e dispara a radiação. 

O mamógrafo seleciona automaticamente a tensão, corrente e tempo de exposição. 

 Dependendo do fabricante do mamógrafo estes modos são projetados para 

ajustar os parâmetros da técnica segundo a intenção do estudo, alguns privilegiam o 

contraste da imagem aumentando a dose no paciente, outros reduzem a dose e 

perdem contraste radiográfico e outros fazem um balanço entre dose e contraste 

radiográfico. 

 

2.6. Sensor foto-célula (Phototimer) 

 

O sensor Phototimer, também chamado de foto-célula, é um dispositivo localizado 

no bucky, abaixo do compartimento do cassete. É o elemento responsável em 

contabilizar a radiação que o atinge após atravessar a bandeja de compressão, a 

mama, a grade antidifusora e o cassete, e dá um sinal para cessar o feixe após um 

limiar pré-estabelecido. Portanto, este dispositivo opera somente quando no aparelho 

é selecionado o modo semi-automático ou o modo automático. É o componente 

principal do sistema de controle automático da exposição (CAE). O modo pelo qual 

este sensor está disposto no interior do bucky depende exclusivamente do fabricante 

do mamógrafo. De um modo geral, ele possui postos de posicionamento, ajustados 

pelo operador, no eixo parede torácica-mamilo. A escolha de sua localização 

adequada sob a mama para a realização do exame é feita de acordo com o tamanho 

físico e composição da mama. 

O valor de corte para a radiação pode ter um ajuste manual mais fino no 

comando através do seletor de densidade óptica. Os valores variam em inteiros no 

intervalo de –5 (menos cinco) até +5 (mais cinco), diminuindo ou aumentando seu 

ganho em cerca de 10 a 15% por incremento. Normalmente os mamógrafos trabalham 

com o valor deste seletor na posição zero. 
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Da prática em mamografia, pode-se observar que para a maioria dos 

mamógrafos, desconsiderando-se aqueles que apresentam desajuste na calibração do 

mAs, a faixa de valores de mAs fornecidos automaticamente pelo aparelho para 

exames nas mamas ditas normais (espessura comprimida entre 3,0 cm e 5,0 cm), a 

faixa útil fica entre 40 mAs e 100 mAs, para quaisquer uma das 4 incidências básicas 

de rotina, a saber, crânio caudal (CC) direita e esquerda, média lateral oblíqua (MLO) 

direita e esquerda. 

 

2.7. Radiação espalhada e grade anti-espalhamento 

 

A radiação transmitida consiste da radiação primária e radiação espalhada. A 

radiação espalhada adiciona sinal sem informação útil na formação da imagem. O 

espalhamento é proporcional a espessura da mama e tamanho. 

A redução da radiação espalhada pode ser obtida utilizando-se a grade anti-

espalhamento, com a técnica de aumentar a distância objeto-filme chamada de air-gap 

(MAALEJ et al., 2007) e compressão adequada. 

Como parte da radiação incidente é absorvida pela grade, aumenta-se a dose no 

paciente para compensar essa perda. Este aumento na dose justifica-se pelo benefício 

obtido pela melhora na qualidade final da imagem produzida (melhor resolução de alto 

contraste), se comparada à imagem obtida sem grade.  

 

2.8. O Tubo de Raios X 

 

O principal componente de todo equipamento com fins de diagnóstico que opera 

com raios X é o tubo de raios X, parte responsável pela emissão dos raios X. Nos 

mamógrafos são utilizados modelos que possuem características específicas para o 

estudo do tecido mamário. 

Uma das diferenças entre o tubo utilizado em mamografia se comparado ao 

utilizado em radiologia convencional está nos valores de tensão empregados, em 

mamografia abaixo de 35 kV, no tipo de espectro produzido e na energia efetiva do 

feixe. Um exemplo de tubo de raios X para mamógrafos é mostrado na figura 3. 
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Figura 3: Tubo de raios X mamográfico Varian®, modelo M-105SP. (VARIAN, 2007) 

 

2.8.1. Anodo 

O material mais comum usado para o anodo do tubo de raios X na mamografia 

é o molibdênio (Mo) com (Z = 42), embora se possa encontrar ródio (Rh) com (Z = 45) 

e tungstênio (W) com (Z = 74) em algumas máquinas (BUSHBERG, 2002).  

Os tubos de raios X empregados nos mamógrafos sempre utilizam o anodo 

rotatório. A filtração adicional do feixe de saída, que tem por finalidade retirar os fótons 

de baixa energia, pode ser constituída de molibdênio (Mo) ou de Ródio (Ro). Na 

figura 4(A), estão sobrepostos dois espectros não filtrados para as tensões máximas 

de 26 kVp e 30 kVp. É interessante observar a intensa produção de raios X de baixas 

energias por bremsstrahlung. Na figura 4(B), na saída do tubo foi adicionada uma 

filtração de molibdênio de 0,030 mm de espessura para retirada dos fótons de baixa 

energia. 

 

 
Figura 4: Efeito da filtração no espectro de saída do tubo de raios X (BUSHBERG, 2002) 

As combinações possíveis entre alvo/filtração para estes dois materiais são, 

respectivamente Mo/Mo, Mo/Rh e Rh/Rh e W/Al.  
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A produção dos raios X característicos emitidos pelo molibdênio e ródio é a 

razão principal em se utilizar estes dois materiais como alvo no ânodo. Estes materiais 

são amplamente utilizados no mundo inteiro na construção dos mamógrafos (HALL, 

2000; BUSHBERG, 2002) 

A energia dos raios X característicos produzidos pelo molibdênio são 17,5 e 

19,6 keV, e o ródio possui raios X característicos com energias de 20,2 e 22,7 keV. 

(BUSHBERG, 2002). 

Analisando os espectros apresentados na sequência das figuras 5 a 12 é 

possível observar que a filtração de ródio de 0,025 mm de espessura promove um 

aumento na transmissão dos fótons de bremsstrahlung, acima de 20 keV, se 

comparado a filtração de molibdênio de 0,030 mm de espessura. 

 

 

 

Figura 5: Espectro de energia para 25 kVp Mo/Mo @ 0,03mmMo (2004, SPRINGER) 
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Figura 6: Espectro de energia para 28 kVp Mo/Mo @ 0,03mmMo (2004, SPRINGER) 

 

   
Figura 7: Espectro de energia para 30 kVp Mo/Mo @ 0,03mmMo (2004, SPRINGER) 
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Figura 8: Espectro de energia para 32 kVp Mo/Mo @ 0,03mmMo (2004, SPRINGER) 

 

 

 

Figura 9: Espectro de energia para 28 kVp Mo/Rh @ 0,025mmRh (2004, SPRINGER) 
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Figura 10: Espectro de energia para 28 kVp Rh/Rh @ 0,025mmRh (2004, SPRINGER) 

 

 
Figura 11: Espectro de energia para 30 kVp Rh/Rh @ 0,025mmRh (2004, SPRINGER) 
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Figura 12: Espectro de energia para 32 kVp Rh/Rh @ 0,025mmRh (2004, SPRINGER) 

 

Na figura 13, estão apresentados dois espectros produzidos em um tubo com 

alvo de molibdênio, obtidos com tensão nominal de 30 kVp. As linhas pontilhadas 

representam o espectro com filtração de molibdênio (0,03 mm), a linha contínua, ródio 

(0,025 mm). 

 

 
Figura 13: Comparativo entre as filtrações de 0,030 mmMo e 0,025 mmRh  
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2.8.2. Catodo 

 

O catodo possui uma configuração típica com dois filamentos que produzem um 

ponto focal nominal de tamanhos de 0,3 mm (ponto focal largo) e 0,1 mm (ponto focal 

fino), como mostrado na figura 14 (BUSHBERG, 2002). O menor ponto focal, de 

0,1 mm, é utilizado para minimizar o borramento geométrico e obter uma resolução 

espacial necessária para detecção de microcalcificações. 

 

 
Figura 14: Representação dos filamentos do catodo.  

2.8.3. Efeito Anódico (Efeito Heel) 

 

O anodo da mamografia possui geralmente uma angulação efetiva que varia de 

10º a 20º (GAONA, 2002). Esta angulação escolhida pelo fabricante é determinante na 

definição da área efetiva do alvo e do tamanho do ponto focal.  A orientação do eixo 

anodo-catodo está ao longo da direção parede torácica-mamilo. O efeito Heel, um 

resultado da auto-filtração do anodo decorrente de sua inclinação, descreve um 

significante declínio da intensidade da radiação ao longo de sua direção. 

Devido à inclinação do ângulo, a intensidade de radiação é maior na direção do 

catodo, isso acontece porque os elétrons que bombardeiam o alvo produzem raios X 

em todas as direções, os raios X que vão em direção ao anodo acabam sofrendo uma 

maior atenuação do próprio alvo, como mostra a figura 15. 
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Figura 15: Representação da auto-absorção dos raios X pelo anodo.  

Por esta razão, o lado da parede torácica da mama (parte mais espessa) está 

posicionado sob o catodo para equalizar a transmissão dos raios X (figura 16). 

 

 
Figura 16: Representação esquemática do efeito anódico (Heel).  

2.9. Dosimetria do Paciente em Radiologia 

 

 Em radiologia, há duas razões fundamentais para medir ou estimar a dose no 

paciente. Em primeiro lugar, as avaliações fornecem um meio para a definição e 

verificação dos padrões de boas práticas, como um auxílio para a otimização da 

proteção radiológica do paciente e de qualidade de imagem. Em segundo lugar, as 

estimativas da dose absorvida para os tecidos e órgãos do paciente são necessárias 

para avaliar o detrimento de radiação de modo que as técnicas radiológicas possam 

ser justificadas e os casos de superexposição acidental, investigados (ICRU, 2005). 

Para orientar uma boa prática são recomendados níveis de referência de dose 

em exposições médicas sempre associados aos critérios de qualidade da imagem 



 

18 

 

clínica. Estes níveis devem sempre ser levados em consideração em todos os exames 

praticados. Periodicamente, os procedimentos adotados pelo serviço devem ser 

revisados, de tal forma que qualquer exame realizado esteja sempre adequado, para 

que as doses não excedam os valores especificados sem a devida necessidade. 

 Especificamente em mamografia, as avaliações da dose absorvida na mama são 

necessárias, para que o risco da exposição à radiação possa ser estimado (ICRU, 

2009). Este risco tem de ser muito menor que os benefícios esperados, tanto para o 

rastreio populacional de pessoas assintomáticas, como para o diagnóstico de 

pacientes com suspeita de câncer de mama. Em mamografia, para estimativa dos 

efeitos estocásticos, a grandeza dosimétrica adequada é a dose média glandular (DG) 

(ICRU, 2009). 

 

2.10. Requisitos para Dosimetria em Radiologia 

 

 Exames de radiodiagnóstico geralmente resultam em uma irradiação limitada do 

corpo. Como as doses recebidas são relativamente baixas e as incertezas associadas 

aos fatores de risco para efeitos estocásticos são elevadas, uma exatidão de 20% nas 

medições dosimétricas, para estimativa de risco, em exames radiológicos de adultos é 

suficiente (IAEA, 2007). 

 Programas de garantia de qualidade em radiologia diagnóstica englobam todas 

as ações planejadas e sistemáticas necessárias para garantir um grau de confiança 

adequado para que uma qualidade ótima de todo o processo de diagnóstico seja 

alcançada. Para uma técnica de imagem selecionada, o resultado final depende do 

desempenho do equipamento e da sua utilização pelos operadores. Portanto, é 

necessário o controle do desempenho dos equipamentos de imagem. As medições de 

vários parâmetros devem ser executadas rotineiramente para assegurar o bom 

funcionamento do equipamento. Algumas dessas medições requerem o uso de 

dosímetros. Estas incluem o rendimento do tubo de raios X, sua linearidade com o 

produto da corrente pelo tempo de exposição e sua  reprodutibilidade.  

 Os feixes de raios X são especificados em termos de uma camada semi-

redutora (CSR), que também precisa ser determinada. Além disso, o conhecimento da 

CSR é importante para o estabelecimento dos fatores de retro-espalhamento e dos 

coeficientes de conversão que relacionam uma grandeza medida com uma grandeza 

utilizada para o cálculo de dose em órgão(s). 

 Segundo a recomendação internacional contida no documento TRS 457 

(IAEA, 2007), uma incerteza de 7% na medição da dose em radiologia é suficiente. 

Segundo o AAPM Report No. 35, após aplicação dos fatores de correção de 
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calibração, qualquer medição realizada por uma câmara de ionização deve concordar 

dentro da tolerância de ± 7,5% com padrão estabelecido pelo National Institute of 

Standards and Technlogy (NIST), sob as mesmas condições de temperatura e 

pressão padrão deste laboratório (WAGNER et al., 1992). 

 

2.11. Grandezas e Unidades Dosimétricas da Radiologia 

 

O termo “radiação ionizante” refere-se a partículas carregadas ou não, que 

podem produzir ionizações em um átomo. As grandezas dosimétricas, são aquelas 

que quantificam a interação da radiação ionizante com um meio. Essas grandezas são 

resultado das combinações de grandezas radiométricas, que definem o campo de 

radiação, com coeficientes de interação. 

Em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico, a grandeza fundamental na qual os 

padrões nacionais são calibrados é o kerma no ar. A partir do kerma no ar podem-se 

determinar todas as demais grandezas de uso prático (LNMRI, 2002). Todos os 

instrumentos de medição devem estar calibrados e rastreados aos padrões nacionais.  

 

2.11.1. Kerma (K) 

 

A grandeza kerma (kinetic energy released per unit mass), K, é uma grandeza 

pontual definida como a energia transferida, dEtr, em um volume  infinitesimal de um 

certo material, dV, dividida pela massa deste volume, dm, conforme a equação 1. A 

energia transferida é igual à soma de todas as energias cinéticas de todas das 

partículas ionizantes carregadas que são liberadas por partículas não carregadas (no 

caso da Radiologia, fótons) neste volume infinitesimal de material (ATTIX, 1986). 

 

 

             Equação 1 

A unidade no SI (Sistema Internacional de Unidades) da grandeza kerma é o 

joule por quilograma (J.kg-1). O nome especial para esta unidade é gray (Gy). 
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2.11.2. Kerma no ar incidente (Ka,i) 

 

A grandeza kerma no ar incidente, Ka,i, é definida, para exames radiológicos, 

como o kerma no ar no ponto do eixo central do feixe de raios X incidente localizado à 

distância foco-superfície da pele, isto é, no plano de entrada da pele. Inclui apenas o 

feixe primário incidente no paciente nenhuma radiação retro-espalhada. Esta grandeza 

também é chamada, kerma no ar de entrada ou simplesmente kerma no ar (AK) 

(ICRU, 2009). 

 

2.11.3. Kerma no ar na superfície de entrada (Ka,e) 

 

A grandeza kerma no ar na superfície de entrada, Ka,e, é definida, para exames 

radiológicos, como o kerma no ar no eixo central do feixe de raios X no ponto onde ele 

entra no paciente ou no simulador. Nesta grandeza, a contribuição da radiação retro-

espalhada é contabilizada (ICRU, 2005). Esta grandeza também é chamada de dose 

na superfície de entrada (ESD ou DEP) (LNMRI, 2002, BRASIL, 1998).  

Está relacionado ao kerma no ar incidente pelo fator de retro-espalhamento, B 

(ICRU, 2009). 

 

Equação 2 

 O fator de retro-espalhamento depende do espectro de raios X, do tamanho do 

campo de raios X, da espessura e composição do paciente ou fantoma (ICRU, 2009). 

Para a maioria dos tubos de mamografia com alvo de molibdênio, o fator de 1,09 é 

adequado (ZOETELIEF, 1996). 

 

2.11.4. Dose Média Glandular (DG) 

 

A medida da dose na mama é uma parte importante do programa de controle de 

qualidade. A dose média glandular (DG) é a grandeza mais adequada, para avaliação 

das doses em exames mamográficos, porque associa os riscos de carcinogênese com 

o uso dos raios X. Para determinação da DG é necessário medir o kerma no ar 

incidente (Ka,i) e usar fatores multiplicativos de conversão apropriados (gPB), obtidos a 

partir de cálculo por métodos de Monte Carlo, apresentados na tabela 2  

(DANCE, 1990), conforme a equação 3. 
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Equação 3 

  Os fatores gPB são calculados para a composição padrão de mama de 50% 

de tecido adiposo e 50% de tecido glandular, levando-se em consideração a 

magnificação e a tensão (KOUTALONIS et al., 2006). Eles dependem da camada 

semi-redutora (CSR) da radiação incidente e da espessura da mama comprimida. 

Para as diversas combinações possíveis de anodo/filtração existem diferenças 

nos valores calculados para o fator gPB, porém a magnitude destas diferenças não é 

maior do que 5%. Este valor, se comparado à tolerância aceita na determinação da DG 

(aproximadamente 30%), é considerado pequeno (DANCE, 2000). 

Portanto para estimar a DG para uma mama padrão com 45 mm de espessura 

comprimida, com composição de 50% de tecido adiposo e 50% de tecido glandular, a 

partir das leituras de Ka,i feitas num fantoma paralelepípedo de PMMA 

(polimetilmetacrilato) padrão de 45 mm de  espessura pode-se utilizar a tabela 2. 

Os valores de referência (guidance levels) para a DG recomendados pela 

Agência Internacional de Energia Atômica (ZOETELIEF, 1996), são de 1,0 mGy e 3,0 

mGy, sem grade e com grade antidifusora, respectivamente. Isto para uma mama 

padrão de composição 50%-50%, com 4,5 cm de espessura comprimida, num sistema 

tela-filme e utilizando a combinação Mo/Mo (alvo/filtro). 

 

Tabela 2 – Fatores de conversão gPB para o cálculo de DG (AICHINGER et al., 2004). 

CSR (mm Al) gPB em mGy/mGy

0,25 0,149

0,30 1,77

0,35 0,202

0,40 0,223

0,45 0,248

0,50 0,276

0,55 0,304

0,60 0,326

0,65 0,349
 

 

2.12. Detectores para Diagnóstico ou Dosímetros 

 

 Os instrumentos utilizados para gerar um sinal com propósito de medir a 

exposição ou dose são chamados de dosímetros. Uma definição generalizada de um 

dosímetro é um volume de um meio sensível a radiação, possivelmente delimitado por 

uma parede de um outro meio. O volume sensível é identificado como “cavidade”. O 

meio dentro da cavidade pode ser um gás, líquido ou sólido. A Teoria da Cavidade 
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apresenta o método para cálculo da dose entregue utilizando um detector com estas 

descrições. Os detectores mais comuns em radiologia diagnóstica incluem a câmara 

de ionização, filme radiográfico, dosímetros termoluminescentes (TLD), dosímetros 

luminescentes foto-estimuláveis, cintiladores e semi-condutores. Cada tipo tem 

vantagens e limitações. O dosímetro mais utilizado e rastreado aos laboratórios 

internacionais é a câmara de ionização. 

 

2.13. Câmaras de ionização 

 

 Em uma câmara de ionização um campo elétrico é gerado através de duas 

placas condutoras cuja separação define o volume que o gás preenche. Normalmente 

o gás utilizado é o ar e o volume normalmente é projetado para haver comunicação 

com o exterior da câmara, produzindo na massa de ar uma dependência com as 

condições de temperatura, pressão e umidade. Os efeitos da umidade podem ser 

ignorados, mas os efeitos da temperatura e pressão podem ser significantes. Algumas 

câmaras são seladas, sem comunicação com a atmosfera, desta forma o gás contido 

no volume sensível não se comunica com o ar externo, para evitar esta dependência. 

 Uma placa da câmara de ionização é aterrada (colocada em potencial de terra) e 

a outra sob um potencial suficiente para coletar todos os íons que serão gerados no 

gás separado pelas placas, mas não tão grande que acelere os íons e cause 

ionização por colisão com outras moléculas. O número de íons coletados ou a taxa de 

sua coleção é o sinal que é armazenado. 

 Teoricamente, a exposição é a carga coletada dividida pela massa de ar no 

volume de coleção. Na prática, um pequeno fator de correção terá que ser aplicado 

para as leituras por causa das limitações físicas que causam inexatidão. Os fatores de 

correção devem ser obtidos para todos os instrumentos usados para dosimetria de 

raios X. A calibração do instrumento geralmente envolve a câmara de ionização e o 

eletrômetro usado para ler a carga acumulada durante a medição da câmara. O tipo 

mais comum de câmara de ionização para medidas de exposição em radiologia 

diagnóstica é câmara de placas paralelas, como apresentado na figura 17. 

 

 
Figura 17: Representação esquemática da câmara de placas paralelas (DeWERD, 1999).  
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Wagner et al. deram recomendações para a calibração e utilização de câmaras 

de ionização (WAGNER, 1992). DeWerd descreveu as características de detectores 

de radiação de mamografia (DeWERD, 1999). O tipo mais comum de câmara de 

ionização para medições de kerma no ar em mamografia é o modelo de placas 

paralelas. Estas câmaras são calibradas com suas placas sempre orientadas 

perpendicularmente ao eixo do feixe, que é também a orientação em que devem ser 

usadas. Algumas destas câmaras têm suas janelas de entrada e saída de diferentes 

composições e espessuras. Neste caso, na medição, é importante que a janela de 

entrada fique voltada para a fonte de raios X. A câmara tipo placas paralelas pode ser 

tomada como modelo para descrever os elementos essenciais de uma câmara de 

ionização. Como apresentado na figura 17, a câmara de placas paralelas possui três 

eletrodos denominados coletor, guarda e terra. O eletrodo coletor entrega a corrente 

ao dispositivo que registra o valor da corrente coletada. O eletrodo de guarda é 

geralmente mantido pelo eletrômetro sob um potencial de +300V, sua função é manter 

as linhas de campo uniformes e eliminar qualquer sinal vindo de fora do volume de 

coleção de cargas. 

Qualquer ionização que ocorrer no volume de ar da câmara tem seus íons 

positivos e negativos atraídos para o coletor ou para a superfície externa da parede, 

que normalmente está aterrada. Frequentemente o coletor é polarizado com tensão 

positiva para coletar as cargas negativas, quando se está medindo um feixe de fótons. 

Outro modelo muito comum de ser encontrado é do cilíndrico, como apresentado 

na figura 18.  

 
Figura 18: Representação esquemática da câmara cilíndrica (DeWERD, 1999).  

Uma das vantagens deste modelo de câmara cilíndrica é que a dependência 

direcional é sobrepujada em relação ao modelo de placas paralelas, pois resposta das 

câmaras cilíndricas é simétrica em relação ao eixo da câmara. Elas normalmente são 

orientadas com o eixo cilíndrico perpendicular ao feixe de raios-x. 

 Estes instrumentos de leitura geralmente fornecem o valor de Exposição em 

Roentgens (R) ou kerma no ar medidos na unidade Gray (Gy). 

As leituras de kerma no ar utilizando estas câmaras são obtidos pela 

multiplicação do valor da Exposição pela energia média necessária para produzir um 

par de íon no ar seco, que é 33,97 J/C ou 8,76 mGy/R (ATTIX, 1986). 
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Os componentes essenciais da câmara de ionização são seus dois eletrodos 

coletores: anodo e o catodo. O anodo é carregado positivamente com respeito ao 

catodo. Na maioria dos casos, a parede externa da câmara serve como catodo. 

No seu interior, preenchido por gás, são produzidos íons provenientes das 

interações das radiações ionizantes. Estes são coletados nos eletrodos, por atração 

elétrica gerando uma diminuta corrente elétrica, utilizada para criar o sinal que 

quantificará o efeito das radiações ionizantes no volume sensível. A corrente típica 

gerada pelas câmaras de ionização é da ordem de 10-14 a 10-6 A. Os eletrômetros, 

responsáveis por esta leitura, funcionam como voltímetros de alta impedância 

(DeWERD, 1999). 

Para as câmaras não-seladas, existe a troca de massa de ar, portanto os valores 

devem sempre ser corrigidos pelos valores de temperatura e pressão medidos no 

momento e local do ensaio, corrigindo assim as mudanças na densidade do ar no 

interior da câmara (IEC, 1997).  

A equação 4 mostra como se obtém este fator de correção, Ftp, a partir da lei do 

gás ideal. 

 

  

Equação 4 

 

Onde, T e p são a temperatura e a pressão ambientes, e To e po são a 

temperatura e a pressão padrões, fornecidos pelo laboratório de calibração no 

certificado de calibração do instrumento. 

 

2.14. Características e Calibração de Dosímetros 

 

 A dosimetria em mamografia é feita a partir da determinação do kerma no ar 

incidente em uma posição correspondente à superfície de entrada da mama. O kerma 

no ar é medido usando uma câmara de ionização, que deve ter uma calibração 

rastreável a um laboratório primário. O laboratório primário estabelece um padrão de 

mamografia com o uso de uma câmara de ar livre (CAL). A CAL projetada para 

mamografia foi descrito por Coletti (COLETTI et al., 1997) e foi adotada como 

instrumento-padrão primário pelo U.S. National Institute of Standards and Technology 

(NIST). As comparações de medidas com CAL de diferentes institutos nacionais de 



 

25 

 

metrologia em geral concordam com a precisão de 0,5%, o que está dentro do limite 

da incerteza envolvida nas comparações (BURNS ET AL., 1999). 

 Alguns laboratórios primários calibram as câmaras de usuário diretamente, no 

entanto, é geralmente impraticável para eles calibrar o grande número de intrumentos 

que estão em uso em todo o mundo. Portanto, normalmente, o padrão de mamografia 

é transferido para um laboratório secundário, que por sua vez, calibra as câmaras que 

são usadas para medições em ambiente clínico. 

 Os laboratórios secundários fornecem as calibrações para diferentes qualidades 

de radiação de acordo com o uso apropriado do instrumento fornecendo também as 

incertezas da calibração destes. 

 A principal vantagem das câmaras de ionização é que elas podem ser 

construídas de modo a que apresentem somente uma pequena variação da resposta 

sob diferentes energias de radiação. Além disso, elas são conhecidas por terem boa 

estabilidade a longo prazo. É sempre necessário que uma câmara de ionização tenha 

uma calibração (certificado de calibração) com validade e rastreabilidade a um 

laboratório primário para a energia ou energias em que a calibração secundária se 

aplica. Geralmente, as calibrações são realizadas através da técnica de substituição 

em que a câmara de referência do laboratório é utilizada para determinar primeiro o 

kerma no ar e esse valor é então transferido para a câmara do usuário cuja resposta é 

medida na mesma posição. 

  

2.14.1. Características do Modelo de Placas Paralelas 10x5-6M 

A câmara de ionização Radcal modelo 10X5-6M, mostrada esquematicamente 

na figura 19, é projetada para uso exclusivo em mamografia. Possui resposta plana na 

faixa de energia de 10 a 40 keV. Ao contrário de detectores de estado sólido, a 

resposta do modelo 6M não é influenciada pelos materiais que constituem o alvo e a 

filtração (WAGNER et al., 1990). Estudos mostram que para as diversas combinações 

de alvo e filtro os coeficientes de calibração calculados estão todos dentro de um 

intervalo de ±2% (WITZANI et al., 2004). 
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Figura 19: Representação esquemática do modelo 10X5-6M. 

 

Este modelo possui as especificações técnicas descritas na tabela 3. 

 

Tabela 3: Características da câmara de ionização modelo 10X5-6M 

CAMARA DE IONIZAÇÃO MODELO 10X5-6M 
Modo Taxa: 0,1 mR/min - 840 kR/min  

0,1 µGy/min – 7,4 Gy/min 

Modo Exposição: 1 µR - 70 kR 
0,01 µGy - 600 Gy  

Exatidão de Calibração: ±4% usando raios X @ 20 kVp & 0,26 mm Al (CSR) 

Dependência com a Taxa: ±5%, 0.02 R/min a 600 R/min 

Dependência com a energia: ±5%, 10 keV a 40 keV 

Parâmetros de construção: 0,7 mg/cm2 janela de poliester metalizado; Volume ativo de 6 cm3; 0,08 kg  

 

 

2.14.2.  Características Específicas da Câmara de Ionização cilíndrica 10X5-6 

 

Esta câmara de ionização (figura 20) é utilizada para os diferentes feixes de 

raios X para medições diretas e indiretas, em radiologia convencional e odontológica. 
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Figura 20: Representação esquemática do modelo 10X5-6. 

 

Este modelo possui as especificações técnicas descritas na tabela 4. 

 

Tabela 4: Características da câmara de ionização modelo 10X5-6 

CAMARA DE IONIZAÇÃO MODELO 10X5-6 
Modo Taxa: 0,1 mR/min - 840 kR/min  

0,1 µGy/min – 7,4 Gy/min 

Modo Exposição: 1 µR - 70 kR 
0,01 µGy - 600 Gy  

Exatidão de Calibração: ±4% usando raios X @ 60 kVp & 2,6 mm Al (CSR) 

Dependência com a Taxa: ±5%, 0.02 R/min a 1000 R/min, até 500 R/min para pulsos de 10 ms 

Dependência com a energia: ±5%, 30 keV a 1,33 MeV 

Parâmetros de construção: Paredes de Policarbonato; Cobertura de grafite no eletrodo condutivo interior 
volume ativo de 6 cm3; 0,05 kg  

 

 

2.15. A Portaria N° 453/ANVISA (BRASIL, 1998)  

 

 A regulamentação brasileira em radioproteção na área de radiodiagnóstico tem 

seu marco principal na Portaria N° 453 da ANVISA. Este documento tem como 

principais objetivos:  

 

1. Estabelecer uma padronização nacional de Proteção Radiológica em 

Radiodiagnóstico, uma vez que as exposições médicas somadas constituem 

a principal fonte de exposição à radiação da população. 

2. Estabelecer padrões para as práticas, de tal forma que as condições nas 

quais são realizados os exames radiológicos estejam otimizados com 

respeito à radioproteção. 

3. Regulamentar a produção, comercialização e utilização de equipamentos 

emissores de radiações ionizantes. 

4. Garantir a qualidade dos serviços prestados à população tanto na esfera 

pública quanto na privada. 

5. Garantir os requisitos mínimos de proteção radiológica para 

pacientes/clientes dos serviços, profissionais envolvidos e indivíduos do 

público. 

6. Estabelecer as responsabilidades e atribuições dos diversos profissionais 

dentro dos serviços de radiodiagnóstico. 

7. Orientar com respeito ao licenciamento do serviço. 
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8. Determinar os critérios de aceitação e desempenho para os equipamentos 

radiológicos, de tal forma que em qualquer exame realizado as doses 

entregues estejam tão baixas quanto razoavelmente exeqüível, mas ainda 

assim consistentes com respeito à qualidade da imagem radiográfica. 

Esta Portaria estabelece em seu anexo A, os níveis de referência para o Kerma 

na Superfície de entrada (chamdo de DEP), em miligray (mGy) para alguns dos 

principais exames radiológicos realizados comumente. Para os exames mamográficos, 

preconiza dois valores de níveis de referência, 10 mGy e 4 mGy, respectivamente com 

grade anti-difusora e sem grade anti-difusora, para incidência crânio caudal (CC). O 

padrão estabelecido é determinado para uma mama comprimida de 4,5 cm para 

sistema tela-filme e uma unidade com anodo e filtração de molibdênio. 

No seu capítulo Controle de Qualidade, no item 4.45, apresenta os testes de 

constância para os diversos equipamentos radiológicos, dentre estes, devem ser 

avaliados os valores representativos de dose dada aos pacientes, que pode ser obtida 

utilizando um fantoma (simulador) apropriado ou pelo terceiro quartil da distribuição de 

dose em pacientes Observando-se o princípio de otimização ALARA (doses tão baixas 

quanto razoavelmente exeqüíveis), deve-se sempre avaliar periodicamente nos 

serviços de mamografia estes valores de doses, a fim de garantir que o princípio 

ALARA está sendo atendido. Um serviço que está comprometido com este princípio 

de proteção radiológica está de certa forma, contribuindo para a segurança de seus 

pacientes/clientes, diminuindo assim as chances/probabilidades da ocorrência de 

possíveis malignidades.  

 

2.16. O Controle de Qualidade em Mamografia 

 

A Portaria N° 453/98 não descreve as metodologias para realização do controle 

de qualidade nos diversos equipamentos radiológicos. Porém a ANVISA publicou 

outro documento em 2005, denominado Radiodiagnóstico Médico: Desempenho de 

Equipamentos e Segurança (BRASIL, 2005), que descreve metodologias para 

realização dos testes de controle de qualidade para a maioria dos equipamentos 

radiológicos, incluindo a modalidade de mamografia. 

 

2.16.1. Teste da Dose na Entrada da Pele 

 

Dentre o conjunto de testes específicos para mamografia há o teste chamado de 

Dose na Entrada da Pele, que segundo este documento tem por objetivo estimar a 

dose na entrada da pele da mama para adotá-la como representativa dos exames 
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praticados no serviço. Para realização deste teste são necessários os seguintes 

instrumentos: 

 (1) Câmara de ionização e eletrômetro, 

 (2) Fantoma mamográfico ACR (American College of Radiology) ou equivalente,

 (3) Chassi e filme mamográfico. 

 A metodologia para realização deste teste é a seguinte: 

 (1) Colocar o fantoma sobre o porta-chassi, na posição a ser ocupada pela 

mama do paciente. 

 (2) Selecionar a posição do sensor adequada para o fantoma. 

 (3) Colocar um chassi carregado no porta-chassi. 

 (4) Fazer uma exposição e anotar os parâmetros técnicos. 

 (5) Desativar o controle automático de exposição (CAE) e substituir o fantoma 

pela câmara de ionização, de forma que a superfície desta fique no mesmo nível do 

fantoma.  

Obs.: a câmara deve estar completamente dentro do campo de radiação. 

 (6) Selecionar, em modo manual, os parâmetros técnicos registrados. 

 (7) Realizar uma série de quatro exposições e registrar as leituras. 

Para realização dos cálculos deve-se proceder às seguintes etapas: 

 (1) Calcular a média das exposições. 

 (2) Calcular a dose de entrada na pele (DEP) da mama utilizando a equação 5: 

 

 
Equação 5 

Onde: 

 

Ka,i   =   Kerma no ar (kerma no ar incidente) 

FPT   =   Fator de correção para temperatura e pressão 

fc      =   Fator de calibração da câmara de ionização. 

BSF =    Fator de retro-espalhamento. 

Com respeito à interpretação dos resultados é recomendado que o valor obtido 

para a DEP do feixe seja menor ou igual a 10 mGy, para uma mama comprimida para 

a espessura de 4,5 cm. 

No controle de qualidade em mamografia existem outros testes em que se utiliza 

uma câmara de ionização além do teste dose na entrada da pele. São estes: 

reprodutibilidade e linearidade da taxa de kerma no ar e camada semi-redutora (CSR). 
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2.16.2. Teste da Reprodutibilidade e Linearidade 

 

O teste da reprodutibilidade e linearidade da taxa de kerma no ar tem a 

finalidade de avaliar a constância da taxa de kerma para um dado mAs e a linearidade 

do rendimento (taxa de produção dos raios X). Segundo as recomendações do manual 

da ANVISA (BRASIL, 2005), a seguinte metodologia deve ser adotada: 

(1) Definir três valores de mAs típicos para mamas finas, médias e espessas 

(p.ex.: 20 mAs, 40 mAs e 80 mAs). 

(2) Desativar o sistema de controle automático de exposição. 

(3) Selecionar um valor de tensão nominal utilizado normalmente na rotina. 

(4) Posicionar a câmara de ionização sobre o suporte de mama, centralizada e à 

distância aproximada de 4 cm da parede torácica. 

(5) Selecionar o primeiro valor de mAs definido e fazer quatro exposições. 

(6) Repetir o procedimento para os demais valores de mAs selecionados, 

mantendo a tensão constante. 

A Portaria N° 453/98 (BRASIL, 1998) descreve as tolerâncias paras estes 

parâmetros, no item 4.49 (j) e (k): 

- “Para uma dada tensão do tubo, a taxa de kerma no ar deve ser linear com o 

produto da corrente pelo tempo (mAs) para a faixa de corrente e de tempo utilizados 

rotineiramente. O desvio (diferença entre duas taxas de kerma no ar expressas em 

mGy/mAs) máximo não deve ultrapassar 20% do valor médio, para todas as 

combinações de tempo e corrente comumente utilizadas.” 

Para avaliar a conformidade da linearidade para os diferentes valores de mAs 

deve-se calcular a média do grupo de (três) leituras de taxa de kerma no ar 

(mGy/mAs) para cada valor de mAs. Destes resultados, os valores médios, obter a 

média, o valor máximo e mínimo, e analisar segundo a equação 6. 

 

(Máx.MTk – Mín.M.Tk) ≤ (0,20 x Méd.M.Tk) 

Equação 6 
Onde: 

Máx.MTk : Máximo valor dentre os valores médios para cada mAs. 

Mín.MTk : Mínimo valor dentre os valores médios para cada mAs. 

M.MédTk : Média dos valores médios para todos os valores de mAs avaliados. 

- “Para um dado mAs, a taxa de kerma no ar deve ser reprodutível em ±10%. 

Isto é, para um grupo de quatro medidas, a diferença máxima entre duas medidas 

deve ser menor que 10% do valor médio.” 
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Para avaliar a conformidade da reprodutibilidade para um único valor de mAs 

deve-se calcular a média das (três) leituras de taxa de kerma e obter seu valor médio. 

Destes resultados obter o valor máximo e mínimo, e analisar segundo a equação 7: 

 

(Máx.VTk – Mín.VTk) ≤ (0,10 x Méd.V.Tk) 

Equação 7 
Onde: 

Máx.VTk : Máximo valor de mGy/mAs para um determinado valor mAs. 

Mín.VTk : Mínimo valor de mGy/mAs para um determinado valor mAs. 

Méd.VTk : Média dos valores mGy/mAs para um determinado valor mAs. 

 

2.16.3. Teste da Camada Semi-Redutora (CSR) 

 

 O termo qualidade da radiação em geral significa a distribuição espectral da 

energia de um feixe. Desta forma, a qualidade de um feixe de radiação X pode ser 

especificada em termos de seu espectro ou de suas características de atenuação em 

relação a um material de referência (ATTIX, 1986).  

 Uma vez que a filtração do tubo influencia em parte, o espectro de saída e 

portanto, a dose depositada, é importante que a quantidade total de filtração presente 

num equipamento de mamografia seja conhecida com exatidão e se mantenha 

constante ao longo do tempo.  A Portaria N° 453/98 recomenda que para os tubos de 

mamografia, a filtração total permanente seja equivalente no mínimo a 0,03 mm de 

molibdênio. 

Para o teste da verificação da camada semi-redutora (CSR - espessura de um 

material especificado que, introduzido no feixe de raios X, reduz a taxa de kerma no ar 

à metade) a Portaria N° 453/98 apresenta os seguintes valores de referência no Item 

4.49 (g) (BRASIL, 1998): 

 

- A camada semi-redutora para mamografia (filme/tela) deve estar entre os 

valores medidos de kVp/100 e kVp/100 + 0,1 mm equivalentes de alumínio. 

 

Este teste tem por finalidade avaliar a qualidade do feixe produzido a partir do 

valor calculado para a CSR. A metodologia recomendada pelo manual da ANVISA 

(BRASIL, 2005) para realização deste teste segue abaixo:  
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(1) Selecionar o modo de operação manual e o valor de tensão mais próximo de 28 

kVp (valor medido). 

(2) Selecionar um valor de mAs que forneça uma leitura de aproximadamente 5 mGy. 

(3) Posicionar a câmara de ionização centralizada, a 4 cm da parede torácica, e acima 

do suporte de mama cerca de 5 cm. 

Obs.: a câmara de ionização deve estar completamente dentro do campo de radiação. 

  

Segundo a IAEA, para a tensão no tubo de 28 kVp, com filtração adicional de 

0,03 mmMo, o valor para a primeira CSR deve ser 0,358 mmAl  (IAEA, 2007). 

 

Os resultados podem ser calculados segundo a equação 8 (BRASIL, 2005):    

 

 

Equação 8 
Onde:  

y0 = leitura inicial sem material atenuador. 

y2 = leitura de exposição imediatamente superior a y0/2. 

y1 = leitura de exposição imediatamente inferior a y0/2. 

x1 = espessura de Al correspondente à leitura y1. 

x2 = espessura de Al correspondente à leitura y2. 

 

 Ou também podem ser obtidos graficamente através do ajuste exponencial da 

curva de atuação do feixe, para os valores de leituras para cada espessura de material 

atenuador (Al) interposto no feixe. A equação que descreve o comportamento de um 

feixe monoenergético ao atravessar um material atenuador é dada por:  

 

 

Equação 9 

Onde: 

I = Intensidade do feixe emergente pós-filtração; 

I0 = Intensidade do feixe incidente pré-filtração; 

µ = Coeficiente de atenuação linear; 

x = Espessura do material atenuador. 
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 A camada semi-redutora pode ser obtida facilmente através da equação 10. 

 

 

Equação 10 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1. Materiais utilizados 

 

Foram utilizados os seguintes modelos de mamógrafos da marca 

General Electric: Senographe DMR, Senographe 600T, Senographe 700T, 

Senographe 800T, Senographe Performa. Da marca Siemens, foi utilizado o 

equipamento Mammomat 1000. Todos os aparelhos utilizados nos testes estavam em 

conformidade com respeito aos testes de controle de qualidade. 

 Para as medições foram utilizados: 

• Eletrômetro da marca Radcal Corporation modelo 9015 (figura 21);  

• Câmara de ionização de placas paralelas da marca Radcal Corporation, modelo 

10X5-6M, dedicada para mamografia (figura 22); 

• Câmara de ionização cilíndrica da marca Radcal Corporation, modelo 10X5-6, 

para uso geral em raios X (figura 23); 

• Trena metálica (para realizar medidas de posicionamento dos instrumentos); e 

• Filtros de alumínio com pureza > 99,9% (figura 24). 

 

 

 

 

Figura 21: Eletrômetro modelo 9015 Radcal. 
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Figura 22: Câmara de ionização da marca Radcal Corporation, modelo 10X5-6M. 

 

 

 

Figura 23: Câmara de ionização da marca Radcal Corporation, modelo 10X5-6. 

 

 

Figura 24: Filtros de alumínio de espessuras de 0,1 mm. 

 



 

36 

 

3.2. Determinação dos parâmetros de técnica do mamógrafo 

 

Para realização deste estudo a escolha dos parâmetros de exposição seguiu 

alguns critérios na sua determinação. Para definição dos valores de tensão de pico do 

tubo de raios X (kVp), foram escolhidos 4 valores distintos que compreendem a faixa 

útil e mais comum para os exames em mamografia, a saber, 26 kVp, 28 kVp, 30 kVp e 

32 kVp. 

Para o produto corrente versus tempo, que na prática é denominado mAs, foram 

escolhidos 4 valores: 10 mAs, 20 mAs, 40 mAs e 80 mAs, com base na faixa mais 

utilizada nos mamógrafos, como citado no item 2.6. Cabe ressaltar que os 

mamógrafos utilizados não permitem ajustes independentes de corrente (mA) e tempo 

de exposição (s).  

Os valores mais baixos de 10 mAs e 20 mAs foram escolhidos pois foi de 

interesse também observar o comportamento das câmaras de ionização em baixas 

doses. Não foram utilizados valores acima de 80 mAs por serem realizadas muitas 

medições seqüenciais em um curto intervalo de tempo, uma vez que todos os ensaios 

não foram realizados em laboratório, mas em clínicas de exame e durante o 

expediente de trabalho. Havendo muitas exposições durante o ensaio no 

equipamento, o tempo para resfriamento adequado do tubo fica comprometido, desta 

forma há um inevitável aquecimento do tubo de raios X acima do normal, se 

comparado a uma rotina de trabalho. Como o aquecimento é proporcional ao mAs 

empregado, se fossem realizadas várias medições com valores elevados, acima de 

100 mAs poderia produzir um stress no tubo, reduzindo sua vida útil, posteriormente 

prejudicando sua eficiência na produção de raios X, comprometendo a qualidade do 

ponto focal no ânodo e podendo danificar o tubo em definitivo pelo excesso de 

medições. 

 

3.3. Setup utilizado para as medições 

 

Para realização das medições foram adotados os seguintes critérios para 

posicionamento de ambas as câmaras de ionização. 

1. O centro do volume sensível sempre posicionado na linha média do bucky. 

2. O centro do volume sensível sempre posicionado a 4,5 cm da superfície do 

bucky. 

3. O centro do volume sensível sempre afastado 4,0 cm da extremidade do bucky 

para dentro do campo de radiação, a partir da posição de localização da 

parede torácica da paciente. 



 

37 

 

4. Posicionamento perpendicular do volume sensível em relação ao campo de 

radiação. 

5. Distância de 60 cm do foco ao centro geométrico da câmara. 

 

As figuras 25 e 26 apresentam os detalhes e distâncias adotadas para os 

posicionamentos dos centros dos volumes sensíveis das câmaras de ionização de 

modelos, respectivamente 10x5-6M e 10x5-6, cujas características foram descritas no 

item 2.9. 

 

 

Figura 25: Setup para as medições com o modelo 10X5-6M. 
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Figura 26: Setup para as medições com o modelo 10X5-6. 

 

Para a realização das medições foi adotado o seguinte protocolo: 

 

1. O aparelho de mamografia operando sempre no modo manual. 

2. Todas as medidas obtidas nos ensaios, em cada aparelho de mamografia, foram 

realizadas no mesmo dia, seqüencialmente para os dois modelos de câmara 

de ionização comparados. 

3. Para cada combinação possível de tensão nominal (kVp) e do produto mAs, 

foram realizadas 3 medições consecutivas. 

4. As medidas foram realizadas somente com a combinação Mo/Mo, de alvo e 

filtração, por ser o tipo mais comumente encontrada nos mamógrafos atuais.  

5. Para todas as medidas utilizou-se somente o ponto focal largo (0,3 mm). 

6. Todas as medidas foram realizadas sem a bandeja de compressão interposta no 

feixe. 

 

3.4. Cálculo das correções das leituras dos instrumentos de medir radiação 

 

Os valores obtidos, a partir da equação 4, para as correções de temperatura e 

pressão para as leituras das câmaras de ionização foram desprezadas, pois as 

câmaras de ionização foram utilizadas com pressão similar à de referência para 

calibração (nível do mar) e temperaturas na faixa de 19 a 25ºC. Nestas condições, os 
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valores calculados para os fatores de correção foram da ordem de 1%. Além disto, 

comparativamente, as diferenças entre os fatores de correção para ambas as câmaras 

foram menores do que 0,1%. 

Estes instrumentos foram calibrados no Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares – IPEN, da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, no Laboratório 

de Calibração de Instrumentos – LCI. Os respectivos certificados de calibração 

encontram-se no ANEXO I. Na determinação do fator de calibração para a câmara 

modelo 10x5-6M, utilizou-se o valor médio dentre três fatores de calibração para 

respectivas qualidades de energias não atenuadas, M25 (25 kV), M28 (28 kV) e M35 

(35 kV). O valor médio obtido foi de 1,016, com incerteza de 3,0% para um fator de 

abrangência k=2 e nível de confiança de 95,45%. Para o modelo 10x5-6, adotou-se 

como referência a sua menor qualidade de energia em que foi calibrado, RQR3 (50 

kV), para esta qualidade de energia o fator de calibração é de 1,042, com incerteza de 

1,5% para um fator de abrangência k=2 e nível de confiança de 95,45%. Estes valores 

foram utilizados para corrigir as leituras obtidas com as câmaras de ionização. 

 

3.5. Cálculo comparativo e incertezas 

 

O cálculo do intervalo de confiança do valor médio  (I95%) do conjunto das três 

leituras para cada  câmara de ionização, para o nível de confiança de 95%, é dado 

pela equação 11. 

 

Equação 11 

Onde: 

t3,95% – t de student para n=3 e 95% de confiança, igual a 4,3; 

s – desvio padrão das três leituras. 

 

A diferença percentual (Dif(%)) entre o valor médio das leituras obtidas com a 

câmara de modelo 10x5-6 comparado com o valor médio das leituras obtidas com a 

câmara de modelo 10x5-6M, específica para mamografia, é calculada pela equação 

12. 

 

 

Equação 12 
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Onde: 

Lx – Média das três leituras com a câmara de 10x5-6; 

Lm – Média das três leituras com a câmara 10x5-6M. 

Propagando-se as incertezas, a incerteza associada ao valor da diferença 

percentual (µDif%) é calculada pela equação 13. 

 

    

Equação 13 

Onde: 

ILx – Intervalo de confiança da média das três leituras com a câmara de 10x5-6; 

ILm – Intervalo de confiança da média das três leituras com a câmara de 10x5-6M; 

 

3.6. Cálculo da Linearidade e Reprodutibilidade do Rendimento 

 

 Para a realização dos cálculos de determinação da linearidade e 

reprodutibilidade do rendimento do tubo, foram utilizadas as recomendações da 

ANVISA que foram apresentados nos fundamentos teóricos no item 2.16.2. 

 

3.7. Avaliação da Camada Semi-redutora (CSR) 

 

 Para a realização do teste de camada semi-redutora, o mamógrafo foi operado 

no modo manual. Os parâmetros de técnica selecionados foram 28 kVp e 40 mAs, 

como descrito no documento da ANVISA (item 2.16.3).  

 Foram realizadas 3 medições para cada valor de filtração adicional de 0,1 mm 

de alumínio (até o total de 0,5 mm), incluindo a medida direta (sem filtração). Os filtros 

de alumínio foram posicionados a 30 cm do ponto focal. Para o posicionamento dos 

dois tipos de câmaras de ionização, foi utilizado o mesmo setup dos outros testes 

apresentados no item 3.3 e a metodologia do item 2.16.3. Foram avaliados os 

mamógrafos G.E. Senographe 700T e G.E. Senographe 800T.  

 Tomando-se uma postura conservadora, todas as medições do teste da CSR 

com ambos os modelos de câmaras de ionização foram realizadas sem a bandeja de 

compressão, embora a Portaria N° 453/98 faça menção de mantê-la para os testes. 

Esta postura foi adotada para evitar a atenuação que seria imposta no feixe pela 

espessura de acrílico da bandeja (aproximadamente 3 mm). Em razão desta 
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atenuação a resposta energética da câmara cilíndrica modelo 10x5-6 seria melhorada 

pela mudança no espectro com aumento da energia efetiva do feixe. Se assim fosse, 

na análise dos dados os resultados estariam muito mais próximos percentualmente 

com os dados obtidos com o modelo 10x5-6M de placas paralelas, o que não 

corresponderia ao real objetivo deste trabalho, o estudo das respostas das câmaras 

de ionização. 

 Foram empregadas duas metodologias para o cálculo da CSR, a recomendada 

pelo manual da ANVISA, que utiliza a equação 8 na sua determinação, e a do ajuste 

da curva de atenuação exponencial (equações 9 e 10), a partir das médias das três 

leituras para cada valor de espessura de alumínio. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Controle de Qualidade - DEP 

 

Os valores de Ka,i obtidos com as câmaras de ionização de modelos 10x5-6M e 

modelo 10x5-6 em cada mamógrafo estão apresentados nas tabelas 5 a 10, abaixo. 

Para cada tabela referente a um modelo de mamógrafo, estão apresentadas em suas 

colunas: a média das três leituras (Lm e Lx), o desvio padrão (DPm e DPx) e a 

incerteza da média com 95% de grau de confiança (ILm95% e ILx95%). Nas duas últimas 

colunas estão apresentados os valores calculados para a diferença percentual entre 

as médias Lm e Lx, a sua incerteza associada (µDif.(%)) tomando como referência a 

câmara de ionização específica para mamografia (modelo 10x5-6M).  

 

Tabela 5: Leituras no mamógrafo Senographe DMR. 

kVp mAs 
Lm

(mGy)

DPm

(mGy)

ILm 95%

(mGy)

Lx

(mGy)

DPx

(mGy)

ILm 95%

(mGy)
Dif.(%) µDif (%)

10 1,089 0,002 0,005 1,057 0,002 0,005 -2,93 0,68

20 2,200 0,002 0,004 2,137 0,000 0,000 -2,86 0,18

40 4,431 0,001 0,001 4,303 0,001 0,003 -2,88 0,07

80 8,898 0,003 0,008 8,644 0,001 0,003 -2,86 0,09

10 1,364 0,001 0,001 1,330 0,001 0,003 -2,51 0,22

20 2,755 0,001 0,003 2,698 0,001 0,001 -2,07 0,11

40 5,545 0,000 0,000 5,417 0,001 0,003 -2,31 0,05

80 11,139 0,006 0,015 10,892 0,006 0,015 -2,21 0,19

10 1,663 0,001 0,001 1,627 0,004 0,011 -2,14 0,65

20 3,360 0,001 0,001 3,290 0,001 0,001 -2,07 0,06

40 6,753 0,001 0,001 6,625 0,001 0,001 -1,90 0,03

80 13,547 0,006 0,015 13,299 0,006 0,015 -1,83 0,15

10 1,988 0,001 0,003 1,953 0,001 0,001 -1,74 0,16

20 4,006 0,002 0,005 3,944 0,001 0,003 -1,56 0,15

40 8,050 0,001 0,003 7,921 0,001 0,003 -1,60 0,04

80 16,148 0,006 0,015 15,901 0,000 0,000 -1,53 0,09

32

 Modelo 10x5-6M (Mamo) Modelo 10x5-6 (Raio X) Análise Comparativa

26

28

30
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Tabela 6: Leituras no mamógrafo Senographe 600T 

kVp mAs 
Lm

(mGy)

DPm

(mGy)

ILm 95%

(mGy)

Lx

(mGy)

DPx

(mGy)

ILm 95%

(mGy)
Dif.(%) µDif (%)

10 1,054 0,001 0,001 1,048 0,000 0,000 -0,54 0,14

20 2,103 0,003 0,008 2,095 0,001 0,001 -0,38 0,37

40 4,215 0,003 0,008 4,187 0,001 0,001 -0,66 0,20

80 8,428 0,001 0,003 8,387 0,002 0,004 -0,49 0,06

10 1,332 0,002 0,004 1,339 0,000 0,000 0,50 0,29

20 2,667 0,002 0,004 2,679 0,001 0,001 0,45 0,15

40 5,335 0,002 0,005 5,347 0,002 0,004 0,22 0,13

80 10,661 0,006 0,015 10,691 0,000 0,000 0,28 0,14

10 1,637 0,001 0,003 1,655 0,001 0,003 1,12 0,25

20 3,303 0,002 0,005 3,305 0,002 0,004 0,04 0,20

40 6,558 0,001 0,001 6,657 0,001 0,003 1,52 0,05

80 13,110 0,006 0,015 13,230 0,016 0,040 0,92 0,32

10 1,975 0,001 0,001 2,000 0,001 0,001 1,29 0,11

20 3,943 0,001 0,003 3,996 0,001 0,003 1,34 0,11

40 7,877 0,001 0,003 7,964 0,001 0,003 1,10 0,05

80 15,741 0,012 0,029 15,922 0,000 0,000 1,15 0,19

32

 Modelo 10x5-6M (Mamo) Modelo 10x5-6 (Raios X) Análise Comparativa

26

28

30

 

 

 

 

Tabela 7: Leituras no mamógrafo Senographe 700T 

kVp mAs 
Lm

(mGy)

DPm

(mGy)

ILm 95%

(mGy)

Lx

(mGy)

DPx

(mGy)

ILm 95%

(mGy)
Dif.(%) µDif (%)

10 1,032 0,007 0,018 1,024 0,005 0,012 -0,84 2,11

20 2,068 0,000 0,000 2,069 0,001 0,003 0,06 0,14

40 4,144 0,003 0,008 4,154 0,001 0,003 0,25 0,21

80 8,307 0,003 0,008 8,331 0,002 0,004 0,29 0,11

10 1,284 0,002 0,005 1,299 0,002 0,005 1,13 0,57

20 2,590 0,001 0,001 2,614 0,003 0,008 0,91 0,33

40 5,211 0,001 0,001 5,251 0,001 0,001 0,77 0,04

80 10,465 0,000 0,000 10,535 0,010 0,026 0,67 0,25

10 1,566 0,002 0,004 1,593 0,001 0,001 1,67 0,26

20 3,149 0,007 0,016 3,210 0,001 0,001 1,92 0,52

40 6,312 0,004 0,010 6,443 0,002 0,005 2,07 0,18

80 12,646 0,006 0,015 12,921 0,010 0,026 2,17 0,23

10 1,853 0,002 0,005 1,903 0,003 0,008 2,67 0,50

20 3,732 0,002 0,004 3,839 0,000 0,000 2,86 0,10

40 7,489 0,006 0,015 7,712 0,001 0,001 2,98 0,21

80 15,020 0,006 0,015 15,456 0,006 0,015 2,91 0,14

32

 Modelo 10x5-6M (Mamo) Modelo 10x5-6 (Raios X) Análise Comparativa

26

28

30
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Tabela 8: Leituras no mamógrafo Perfoma 

kVp mAs 
Lm

(mGy)

DPm

(mGy)

ILm 95%

(mGy)

Lx

(mGy)

DPx

(mGy)

ILm 95%

(mGy)
Dif.(%) µDif (%)

10 1,797 0,011 0,027 1,797 0,003 0,008 0,03 1,56

20 2,958 0,000 0,000 2,970 0,014 0,034 0,41 1,14

40 5,911 0,002 0,005 5,942 0,004 0,009 0,52 0,18

80 11,738 0,006 0,015 11,816 0,018 0,045 0,67 0,40

10 2,255 0,014 0,036 2,280 0,015 0,038 1,10 2,33

20 3,679 0,016 0,039 3,744 0,002 0,004 1,77 1,06

40 7,509 0,001 0,003 7,592 0,006 0,016 1,11 0,21

80 14,939 0,016 0,039 15,095 0,006 0,015 1,05 0,28

10 2,692 0,001 0,001 2,751 0,020 0,049 2,18 1,83

20 4,519 0,001 0,003 4,626 0,004 0,010 2,37 0,24

40 9,128 0,012 0,030 9,239 0,007 0,018 1,21 0,39

80 18,274 0,033 0,081 18,530 0,012 0,030 1,40 0,47

10 3,262 0,024 0,059 3,339 0,004 0,010 2,36 1,85

20 5,515 0,000 0,000 5,589 0,006 0,016 1,34 0,29

40 11,024 0,018 0,044 11,191 0,000 0,000 1,52 0,40

80 22,057 0,020 0,050 22,427 0,006 0,015 1,68 0,24

32

 Modelo 10x5-6M (Mamo) Modelo 10x5-6 (Raios X) Análise Comparativa

26

28

30

 

 

 

 

Tabela 9: Leituras no mamógrafo Senographe 800T 

kVp mAs 
Lm

(mGy)

DPm

(mGy)

ILm 95%

(mGy)

Lx

(mGy)

DPx

(mGy)

ILm 95%

(mGy)
Dif.(%) µDif (%)

10 1,047 0,001 0,001 1,034 0,001 0,001 -1,26 0,20

20 2,094 0,001 0,003 2,064 0,000 0,000 -1,44 0,14

40 4,186 0,001 0,001 4,129 0,000 0,000 -1,36 0,03

80 8,385 0,001 0,001 8,257 0,000 0,000 -1,53 0,02

10 1,340 0,001 0,001 1,327 0,001 0,001 -0,97 0,16

20 2,682 0,001 0,001 2,655 0,000 0,000 -0,99 0,05

40 5,366 0,002 0,004 5,311 0,000 0,000 -1,03 0,07

80 10,736 0,006 0,015 10,628 0,000 0,000 -1,00 0,14

10 1,652 0,000 0,000 1,645 0,001 0,001 -0,43 0,09

20 3,309 0,000 0,000 3,292 0,001 0,001 -0,52 0,05

40 6,626 0,000 0,000 6,590 0,000 0,000 -0,55 0,00

80 13,259 0,000 0,000 13,181 0,000 0,000 -0,58 0,00

10 1,997 0,001 0,001 1,996 0,004 0,009 -0,03 0,45

20 4,002 0,002 0,006 3,995 0,000 0,000 -0,17 0,15

40 8,008 0,002 0,004 7,993 0,000 0,000 -0,19 0,05

80 16,009 0,006 0,015 15,984 0,000 0,000 -0,15 0,09

32

 Modelo 10x5-6M (Mamo) Modelo 10x5-6 (Raios X) Análise Comparativa

26

28

30
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Tabela 10: Leituras no mamógrafo Mammomat 1000 

kV mAs 
Lm

(mGy)

DPm

(mGy)

ILm 95%

(mGy)

Lx

(mGy)

DPx

(mGy)

ILm 95%

(mGy)
Dif.(%) µDif (%)

10 1,160 0,003 0,007 1,138 0,001 0,001 -1,96 0,59

20 2,400 0,000 0,000 2,345 0,001 0,003 -2,28 0,12

40 4,877 0,002 0,005 4,803 0,072 0,180 -1,52 3,69

80 9,830 0,001 0,003 9,602 0,001 0,003 -2,33 0,04

10 1,462 0,001 0,003 1,437 0,001 0,003 -1,76 0,29

20 3,016 0,002 0,004 2,966 0,000 0,000 -1,67 0,13

40 6,119 0,001 0,003 6,020 0,001 0,003 -1,62 0,07

80 12,321 0,006 0,015 12,118 0,000 0,000 -1,64 0,12

10 1,787 0,001 0,003 1,768 0,000 0,000 -1,04 0,16

20 3,681 0,002 0,004 3,638 0,001 0,003 -1,18 0,13

40 7,459 0,002 0,004 7,367 0,001 0,001 -1,25 0,06

80 15,027 0,000 0,000 14,828 0,000 0,000 -1,32 0,00

10 2,144 0,000 0,000 2,125 0,001 0,003 -0,88 0,14

20 4,401 0,001 0,003 4,364 0,000 0,000 -0,83 0,07

40 8,905 0,001 0,003 8,834 0,002 0,004 -0,79 0,06

80 17,932 0,000 0,000 17,766 0,000 0,000 -0,93 0,00

32

 Modelo 10x5-6M (Mamo) Modelo 10x5-6 (Raios X) Análise Comparativa

26

28

30

 

 

 Analisando as tabelas acima se observa que a repetitividade das três leituras em 

ambas as câmaras são excelentes, uma vez que os equipamentos de mamografia 

também apresentam uma excelente repetitividade. A incerteza da média das três 

leituras para 95% de grau de confiança é da ordem de 0,1% para ambas as câmaras. 

Isto comprova tanto a estabilidade das câmaras. A AAPM recomenda em seu 

documento, Task group No. 6 (WAGNER, 1992), que para evitar que a imprecisão do 

instrumento de medição influencie consideravelmente no erro nas medições, é 

recomendado que a exatidão do instrumento esteja dentro de 3% (1% de desvio 

padrão). 

Para o mesmo valor de tensão do tubo (kVp) a Dif.(%) na análise comparativa das 

duas câmaras é sempre similar para os diferentes valores de mAs. Isto comprova que 

não é necessário avaliar o desempenho das duas câmaras para valores maiores que 

80 mAs, pois o que muda a resposta das câmaras é o espectro de energia dos fótons 

produzidos pelo tubo, que é alterado quando se aumenta ou diminui o valor da tensão 

empregada no tubo, uma vez que a corrente no tubo altera somente a quantidade de 

fótons produzidos. 

A partir dos dados das tabelas 5 a 10, pode-se criar outra tabela fazendo um 

comparativo do desempenho das câmaras de ionização para os diferentes 

mamógrafos. A tabela 11 contém somente os máximos valores de diferenças 
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percentuais (Dif.(%)) e suas respectivas incertezas, para os quatro valores de mAs 

utilizados para cada valor de tensão. 

 

Tabela 11: Seleção das Máximas diferenças percentuais obtidas. 

kVp Máx. Dif.(%) µDif(%) Máx. Dif.(%) µDif(%) Máx. Dif.(%) µDif(%) Máx. Dif.(%) µDif(%) Máx. Dif.(%) µDif(%) Máx. Dif.(%) µDif(%)

26 -2,93 0,68 -0,66 0,20 -0,84 2,11 0,67 0,40 -1,53 0,02 -2,33 0,04

28 -2,51 0,22 0,50 0,29 1,13 0,57 1,77 1,06 -1,03 0,07 -1,76 0,29

30 -2,14 0,65 1,52 0,05 2,17 0,23 2,37 0,24 -0,58 0,00 -1,32 0,00

32 -1,74 0,16 1,34 0,11 2,98 0,21 2,36 1,85 -0,19 0,05 -0,93 0,00

Modelo dos Mamógrafos

Máxima  Dif.(%) por kVp avaliado

Mam. 1000DMR 600T 700T Performa 800T

 

 

Pode-se então em cada aparelho observar através de um gráfico o 

comportamento da máxima diferença percentual (Max. Dif.(%)) versus tensão (kVp) 

como mostram as figuras 27 a 32. 

 

 

Figura 27: Resultados para o aparelho Senographe DMR 
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Figura 28: Resultados para o aparelho Senographe 600T 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Resultados para o aparelho Senographe 700T 
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Figura 30: Resultados para o aparelho Senographe 800T 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Resultados para o aparelho Performa 
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Figura 32: Resultados para o aparelho Mammomat 1000 

 

Combinando-se todos os resultados da Max. Dif.(%) num único gráfico pode-se 

entender melhor o comportamento deste parâmetro quando se aumenta os valores de 

tensão, como apresentado na figura 33. 

 

Figura 33: Gráfico com os dados dos seis mamógrafos. 
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A partir dos gráficos pode-se observar que as máximas diferenças percentuais 

estão entre +3% e -3%. Estas diferenças apresentam um comportamento linear em 

três mamógrafos utilizados, Senographe DMR, Senographe 800T e Mammomat 1000. 

Em alguns ensaios com ambos os modelos, as diferenças máximas diminuíram com o 

aumento da tensão no tubo (aumento da energia média dos fótons do espectro 

produzido). 

Esta melhora na sensibilidade de detecção da câmara cilíndrica modelo 10x5-6, 

já era esperada para valores maiores de kVp, em razão da dependência energética na 

resposta da câmara. Não é possível predizer o seu valor exato da dependência 

energética para valores abaixo de 30 kVp, mas é sabido que é cerca de 5% para 

valores acima de 30 kVp, segundo os dados do fabricante, apresentados na tabela 4. 

A resposta da câmara de ionização modelo 10x5-6 se apresentou muito próxima 

da resposta obtida com o modelo de placas paralelas 10x5-6M, uma vez que a 

máxima diferença percentual (Dif.(%)) dentre todas as combinações de tensão (kVp) e 

mAs avaliadas foi da ordem de ± 3%, dentre todos os seis ensaios em cada 

mamógrafo. 

Estes resultados estão dentro do intervalo de tolerância para qualquer valor 

obtido pela câmara 10x5-6M utilizada como referência, em razão de seu fator de 

calibração já possuir 3% de incerteza associada (ANEXO I).   

Tomando por base o documento internacional TRS 457 (IAEA, 2007) que aceita 

uma incerteza de 7% na medição das doses em radiologia o valor calculado para o 

maior desvio entre as leituras de ambos os modelos é menor que a metade da 

tolerância aceita internacionalmente. Resultado satisfatório, uma vez que se deve 

levar em consideração o objetivo do estudo no qual está sendo aplicado o instrumento 

de medição.  

Assim como o documento internacional, Protocolo Europeu de Dosimetria em 

Mamografia (ZOETELIEF, J. 1996), a Portaria N° 453/98 (item 2.11), também 

recomenda o valor de 10 mGy como nível de referência para a DEP em mamografia. 

Tomando por base este valor de dose, ao se utilizar a câmara de ionização para 

determinação da DEP, se calcularmos 3% (seu desvio máximo) deste valor teremos 

um erro hipotético de ± 0,3 mGy, que para os objetivos de controle de qualidade são 

desprezíveis, seja qual for a combinação de tensão ou mAs empregados no 

mamógrafo. 

Não há diferença prática com respeito à otimização das doses de um serviço na 

qual o resultados da DEP esteja 0,3 mGy acima ou abaixo do valor de referência, 

10 mGy. Em ambos os casos, utilizando-se a câmara cilíndrica modelo 10x5-6 o 

objetivo da dosimetria será alcançado, ou seja, a verificação da boa prática. 
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Para o cálculo da Dose Média Glandular (DG), como apresentado anteriormente 

na equação 3, a mesma também poderá ser estimada utilizando-se a câmara de 

ionização cilíndrica modelo 10x5-6. 

 

4.2. Controle de Qualidade – Reprodutibilidade e Linearidade do Rendimento 

 

Com as leituras de ambas as câmaras também foi possível a consistência entre 

os resultados de cada modelo de câmara de ionização na aplicabilidade para estes 

testes. 

Os cálculos para determinar a conformidade ou não destes testes, seguiram os 

critérios determinados pela Portaria N° 453/98, apresentados anteriormente nas 

equações 6 e 7. As tabelas 12 a 17 apresentam os resultados obtidos. 

 

Tabela 12: Reprodutibilidade e linearidade do rendimento do tubo – Senographe DMR 

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade

10 0,107 0,107 0,107 0,107 0,37 SIM
20 0,108 0,108 0,108 0,108 0,14 SIM
40 0,109 0,109 0,109 0,109 0,02 SIM
80 0,110 0,109 0,109 0,109 0,07 SIM
10 0,134 0,134 0,134 0,134 0,07 SIM
20 0,136 0,136 0,136 0,136 0,07 SIM
40 0,136 0,136 0,136 0,136 0,00 SIM
80 0,137 0,137 0,137 0,137 0,09 SIM
10 0,164 0,164 0,164 0,164 0,06 SIM
20 0,165 0,165 0,165 0,165 0,03 SIM
40 0,166 0,166 0,166 0,166 0,02 SIM
80 0,167 0,167 0,167 0,167 0,08 SIM
10 0,196 0,196 0,196 0,196 0,10 SIM
20 0,197 0,197 0,197 0,197 0,10 SIM
40 0,198 0,198 0,198 0,198 0,03 SIM
80 0,199 0,199 0,199 0,199 0,06 SIM

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade
10 0,101 0,102 0,101 0,101 0,39 SIM
20 0,103 0,103 0,103 0,103 0,00 SIM
40 0,103 0,103 0,103 0,103 0,05 SIM
80 0,104 0,104 0,104 0,104 0,02 SIM
10 0,128 0,128 0,128 0,128 0,16 SIM
20 0,129 0,130 0,130 0,129 0,04 SIM
40 0,130 0,130 0,130 0,130 0,04 SIM
80 0,131 0,131 0,131 0,131 0,10 SIM
10 0,156 0,157 0,156 0,156 0,51 SIM
20 0,158 0,158 0,158 0,158 0,03 SIM
40 0,159 0,159 0,159 0,159 0,02 SIM
80 0,160 0,160 0,160 0,160 0,08 SIM
10 0,187 0,188 0,187 0,187 0,05 SIM
20 0,189 0,189 0,189 0,189 0,05 SIM
40 0,190 0,190 0,190 0,190 0,03 SIM
80 0,191 0,191 0,191 0,191 0,00 SIM

32 SIM

2,1

Reprodutibilidade

32

26

28

30

30

kVp mAs
Rendimento (mGy/mAs)

Câmara Modelo 10x5-6M (Mamografia)

Câmara Modelo 10x5-6 (Raios X)

Rendimento 
Médio

(mGy/mAs)

SIM

kVp

26

1,8

2,1

1,8

1,5

Linearidade 

28 SIM

mAs
Rendimento (mGy/mAs)

SIM

SIM

Rendimento 
Médio

Reprodutibilidade Linearidade 

2,2 SIM

2,4 SIM

2,2 SIM
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Tabela 13: Reprodutibilidade e linearidade do rendimento do tubo – Senographe 600T 

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade

10 0,104 0,104 0,104 0,104 0,10 SIM
20 0,103 0,104 0,104 0,104 0,29 SIM
40 0,104 0,104 0,104 0,104 0,14 SIM
80 0,104 0,104 0,104 0,104 0,02 SIM
10 0,131 0,131 0,131 0,131 0,23 SIM
20 0,131 0,131 0,131 0,131 0,11 SIM
40 0,131 0,131 0,131 0,131 0,08 SIM
80 0,131 0,131 0,131 0,131 0,10 SIM
10 0,161 0,161 0,161 0,161 0,12 SIM
20 0,163 0,162 0,163 0,163 0,12 SIM
40 0,161 0,161 0,161 0,161 0,02 SIM
80 0,161 0,161 0,161 0,161 0,08 SIM
10 0,194 0,194 0,194 0,194 0,05 SIM
20 0,194 0,194 0,194 0,194 0,05 SIM
40 0,194 0,194 0,194 0,194 0,03 SIM
80 0,194 0,194 0,194 0,194 0,13 SIM

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade
10 0,101 0,101 0,101 0,101 0,00 SIM
20 0,101 0,101 0,101 0,101 0,05 SIM
40 0,100 0,100 0,100 0,100 0,02 SIM
80 0,101 0,101 0,101 0,101 0,04 SIM
10 0,129 0,129 0,129 0,129 0,00 SIM
20 0,129 0,129 0,129 0,129 0,04 SIM
40 0,128 0,128 0,128 0,128 0,06 SIM
80 0,128 0,128 0,128 0,128 0,00 SIM
10 0,159 0,159 0,159 0,159 0,13 SIM
20 0,159 0,159 0,159 0,159 0,09 SIM
40 0,160 0,160 0,160 0,160 0,03 SIM
80 0,159 0,159 0,159 0,159 0,24 SIM
10 0,192 0,192 0,192 0,192 0,05 SIM
20 0,192 0,192 0,192 0,192 0,05 SIM
40 0,191 0,191 0,191 0,191 0,03 SIM
80 0,191 0,191 0,191 0,191 0,00 SIM

30 0,7 SIM

32 0,5 SIM

26 0,1 SIM

28 0,2 SIM

Câmara Modelo 10x5-6 (Raios X)

kVp mAs
Rendimento (mGy/mAs) Rendimento 

Médio
Reprodutibilidade Linearidade 

30 0,9 SIM

32 0,4 SIM

26 0,2 SIM

28 0,1 SIM

Câmara Modelo 10x5-6M (Mamografia)

kVp mAs
Rendimento (mGy/mAs) Rendimento 

Médio
(mGy/mAs)

Reprodutibilidade Linearidade 
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Tabela 14: Reprodutibilidade e linearidade do rendimento do tubo – Senographe 700T 

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade

10 0,102 0,101 0,101 0,102 1,38 SIM
20 0,102 0,102 0,102 0,102 0,00 SIM
40 0,102 0,102 0,102 0,102 0,15 SIM
80 0,102 0,102 0,102 0,102 0,07 SIM
10 0,126 0,127 0,126 0,126 0,32 SIM
20 0,127 0,128 0,128 0,127 0,04 SIM
40 0,128 0,128 0,128 0,128 0,02 SIM
80 0,129 0,129 0,129 0,129 0,00 SIM
10 0,154 0,154 0,154 0,154 0,19 SIM
20 0,155 0,155 0,155 0,155 0,39 SIM
40 0,155 0,155 0,155 0,155 0,13 SIM
80 0,156 0,156 0,156 0,156 0,08 SIM
10 0,183 0,182 0,182 0,182 0,22 SIM
20 0,184 0,184 0,184 0,184 0,08 SIM
40 0,184 0,184 0,184 0,184 0,16 SIM
80 0,185 0,185 0,185 0,185 0,07 SIM

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade
10 0,098 0,099 0,099 0,098 0,81 SIM
20 0,099 0,099 0,099 0,099 0,10 SIM
40 0,100 0,100 0,100 0,100 0,05 SIM
80 0,100 0,100 0,100 0,100 0,04 SIM
10 0,125 0,124 0,125 0,125 0,32 SIM
20 0,125 0,126 0,126 0,125 0,24 SIM
40 0,126 0,126 0,126 0,126 0,02 SIM
80 0,126 0,127 0,126 0,126 0,20 SIM
10 0,153 0,153 0,153 0,153 0,07 SIM
20 0,154 0,154 0,154 0,154 0,03 SIM
40 0,155 0,155 0,155 0,155 0,06 SIM
80 0,155 0,155 0,155 0,155 0,16 SIM
10 0,182 0,183 0,183 0,183 0,33 SIM
20 0,184 0,184 0,184 0,184 0,00 SIM
40 0,185 0,185 0,185 0,185 0,01 SIM
80 0,185 0,186 0,185 0,185 0,07 SIM

30 1,4 SIM

32 1,5 SIM

26 1,7 SIM

28 1,4 SIM

Câmara Modelo 10x5-6 (Raios X)

kVp mAs
Rendimento (mGy/mAs) Rendimento 

Médio
Reprodutibilidade Linearidade 

30 0,9 SIM

32 1,3 SIM

26 0,6 SIM

28 1,8 SIM

Câmara Modelo 10x5-6M (Mamografia)

kVp mAs
Rendimento (mGy/mAs) Rendimento 

Médio
(mGy/mAs)

Reprodutibilidade Linearidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Tabela 15: Reprodutibilidade e linearidade do rendimento do tubo – Performa 

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade

10 0,176 0,178 0,177 0,177 1,19 SIM
20 0,146 0,146 0,146 0,146 0,00 SIM
40 0,146 0,145 0,145 0,145 0,07 SIM
80 0,144 0,145 0,144 0,144 0,09 SIM
10 0,221 0,224 0,221 0,222 1,17 SIM
20 0,181 0,182 0,181 0,181 0,77 SIM
40 0,185 0,185 0,185 0,185 0,03 SIM
80 0,184 0,184 0,184 0,184 0,20 SIM

10 0,265 0,265 0,265 0,265 0,04 SIM
20 0,222 0,222 0,222 0,222 0,04 SIM
40 0,225 0,224 0,225 0,225 0,27 SIM
80 0,224 0,225 0,225 0,225 0,33 SIM
10 0,319 0,323 0,321 0,321 1,46 SIM
20 0,271 0,271 0,271 0,271 0,00 SIM
40 0,272 0,271 0,272 0,271 0,28 SIM
80 0,271 0,272 0,271 0,271 0,18 SIM

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade
10 0,173 0,172 0,172 0,172 0,35 SIM
20 0,143 0,142 0,142 0,143 0,84 SIM
40 0,143 0,142 0,143 0,143 0,12 SIM
80 0,142 0,142 0,142 0,142 0,26 SIM
10 0,217 0,220 0,220 0,219 1,23 SIM
20 0,180 0,180 0,180 0,180 0,08 SIM
40 0,182 0,182 0,182 0,182 0,15 SIM
80 0,181 0,181 0,181 0,181 0,07 SIM
10 0,264 0,262 0,266 0,264 1,44 SIM
20 0,222 0,222 0,222 0,222 0,18 SIM
40 0,222 0,222 0,222 0,222 0,16 SIM
80 0,222 0,222 0,222 0,222 0,11 SIM
10 0,321 0,320 0,320 0,320 0,25 SIM
20 0,268 0,268 0,268 0,268 0,22 SIM
40 0,269 0,269 0,269 0,269 0,00 SIM
80 0,269 0,269 0,269 0,269 0,05 SIM

30 18,2 SIM

32 18,5 SIM

26 20,5 NÃO

28 20,6 NÃO

Câmara Modelo 10x5-6 (Raios X)

kVp mAs
Rendimento (mGy/mAs) Rendimento 

Médio
Reprodutibilidade Linearidade 

30 18,2 SIM

32 17,5 SIM

26 21,2 NÃO

28 21,2 NÃO

Câmara Modelo 10x5-6M (Mamografia)

kVp mAs
Rendimento (mGy/mAs) Rendimento 

Médio
(mGy/mAs)

Reprodutibilidade Linearidade 
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Tabela 16: Reprodutibilidade e linearidade do rendimento do tubo – Senographe 800T 

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade

10 0,103 0,103 0,103 0,103 0,10 SIM
20 0,103 0,103 0,103 0,103 0,10 SIM
40 0,103 0,103 0,103 0,103 0,02 SIM
80 0,103 0,103 0,103 0,103 0,01 SIM
10 0,132 0,132 0,132 0,132 0,08 SIM
20 0,132 0,132 0,132 0,132 0,04 SIM
40 0,132 0,132 0,132 0,132 0,06 SIM
80 0,132 0,132 0,132 0,132 0,09 SIM
10 0,163 0,163 0,163 0,163 0,00 SIM
20 0,163 0,163 0,163 0,163 0,00 SIM
40 0,163 0,163 0,163 0,163 0,00 SIM
80 0,163 0,163 0,163 0,163 0,00 SIM
10 0,197 0,197 0,197 0,197 0,05 SIM
20 0,197 0,197 0,197 0,197 0,10 SIM
40 0,197 0,197 0,197 0,197 0,04 SIM
80 0,197 0,197 0,197 0,197 0,06 SIM

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade
10 0,099 0,099 0,101 0,100 2,20 SIM
20 0,099 0,099 0,103 0,100 3,49 SIM
40 0,099 0,099 0,103 0,100 4,16 SIM
80 0,099 0,099 0,104 0,101 4,61 SIM
10 0,127 0,127 0,128 0,127 0,24 SIM
20 0,127 0,127 0,130 0,128 1,64 SIM
40 0,127 0,127 0,130 0,128 2,01 SIM
80 0,128 0,128 0,131 0,129 2,53 SIM
10 0,158 0,158 0,156 0,157 1,21 SIM
20 0,158 0,158 0,158 0,158 0,09 SIM
40 0,158 0,158 0,159 0,158 0,54 SIM
80 0,158 0,158 0,160 0,159 0,87 SIM
10 0,192 0,192 0,187 0,190 2,31 SIM
20 0,192 0,192 0,189 0,191 1,31 SIM
40 0,192 0,192 0,190 0,191 0,90 SIM
80 0,192 0,192 0,191 0,191 0,52 SIM

30 0,9 SIM

32 0,6 SIM

26 0,6 SIM

28 0,9 SIM

Câmara Modelo 10x5-6 (Raios X)

kVp mAs
Rendimento (mGy/mAs) Rendimento 

Médio
Reprodutibilidade Linearidade 

30 0,3 SIM

32 0,2 SIM

26 0,1 SIM

28 0,2 SIM

Câmara Modelo 10x5-6M (Mamografia)

kVp mAs
Rendimento (mGy/mAs) Rendimento 

Médio
(mGy/mAs)

Reprodutibilidade Linearidade 
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Tabela 17: Reprodutibilidade e linearidade do rendimento do tubo – Mammomat 1000 

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade

10 0,114 0,114 0,114 0,114 0,44 SIM
20 0,118 0,118 0,118 0,118 0,00 SIM
40 0,120 0,120 0,120 0,120 0,08 SIM
80 0,121 0,121 0,121 0,121 0,02 SIM
10 0,144 0,144 0,144 0,144 0,14 SIM
20 0,148 0,149 0,148 0,148 0,10 SIM
40 0,151 0,151 0,151 0,151 0,03 SIM
80 0,152 0,152 0,152 0,152 0,08 SIM

10 0,176 0,176 0,176 0,176 0,11 SIM
20 0,181 0,181 0,181 0,181 0,08 SIM
40 0,184 0,184 0,184 0,184 0,04 SIM
80 0,185 0,185 0,185 0,185 0,00 SIM
10 0,211 0,211 0,211 0,211 0,00 SIM
20 0,217 0,217 0,217 0,217 0,05 SIM
40 0,219 0,219 0,219 0,219 0,02 SIM
80 0,221 0,221 0,221 0,221 0,00 SIM

Rend. 1 Rend. 2 Rend. 3 Diferença (%) Conformidade Diferença (%) Conformidade
10 0,109 0,109 0,109 0,109 0,09 SIM
20 0,113 0,113 0,113 0,113 0,09 SIM
40 0,114 0,114 0,117 0,115 2,62 SIM
80 0,115 0,115 0,115 0,115 0,02 SIM
10 0,138 0,138 0,138 0,138 0,15 SIM
20 0,142 0,142 0,142 0,142 0,00 SIM
40 0,144 0,144 0,144 0,144 0,03 SIM
80 0,145 0,145 0,145 0,145 0,00 SIM
10 0,170 0,170 0,170 0,170 0,00 SIM
20 0,175 0,175 0,175 0,175 0,06 SIM
40 0,177 0,177 0,177 0,177 0,01 SIM
80 0,178 0,178 0,178 0,178 0,00 SIM
10 0,204 0,204 0,204 0,204 0,10 SIM
20 0,209 0,209 0,209 0,209 0,00 SIM
40 0,212 0,212 0,212 0,212 0,04 SIM
80 0,213 0,213 0,213 0,213 0,00 SIM

30 4,7 SIM

32 4,4 SIM

26 5,4 SIM

28 5,3 SIM

Câmara Modelo 10x5-6 (Raios X)

kVp mAs
Rendimento (mGy/mAs) Rendimento 

Médio
Reprodutibilidade Linearidade 

30 5,0 SIM

32 4,4 SIM

26 5,7 SIM

28 5,1 SIM

Câmara Modelo 10x5-6M (Mamografia)

kVp mAs
Rendimento (mGy/mAs) Rendimento 

Médio
(mGy/mAs)

Reprodutibilidade Linearidade 

 

 

A partir dos resultados apresentados nas tabelas acima se pode observar que 

somente o mamógrafo modelo Performa não atingiu os critérios de conformidade para 

a linearidade do rendimento para os valores de 26 e 28 kVp. Nota-se também que 

para quaisquer combinações de tensão (kV) e mAs utilizados para as medições em 

todos os 6 mamógrafos deste trabalho, os valores de reprodutibilidade e linearidade 

foram semelhantes entre os pares de técnica obtidos com ambas as câmaras, sendo a 

diferença entre os valores calculados para as diferenças percentuais sempre muito 

menores do que o limite de tolerância para os testes (10% e 20%, respectivamente 

para reprodutibilidade e linearidade). Não houve qualquer divergência nos resultados 

de conformidade ou não conformidade se compararmos os pares equivalentes de 

técnicas de exposição para os dois modelos de câmara de ionização. Isto mostra a 

confiabilidade na utilização da câmara de modelo cilíndrica modelo 10x5-6 para 

realização do teste de reprodutibilidade e linearidade do rendimento em mamografia. 
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4.3. Controle de Qualidade – Camada Semi-redutora 

 

 Os resultados do teste para avaliação da CSR, para o mamógrafo G.E. 

Senographe 700T, com as câmaras modelo 10x5-6M e 10x5-6 estão apresentados, 

respectivamente, nas tabelas 18 e 19. As tabelas 20 e 21 apresentam o mesmo para o 

mamógrafo G.E. Senographe 800T. As figuras 34 e 35 apresentam os gráficos de 

ajuste exponencial da leitura normalizada para feixe direto em função da filtração 

adicional, obtidos para ambas as câmaras no mamógrafo G.E. Senographe 700T. As 

figuras 36 e 37 apresentam os gráficos obtidos no mamógrafo G.E. Senographe 800T. 

 

Tabela 18: Leituras de atenuação com a câmara modelo 10x5-6M medidas no 

mamógrafo Senographe 700T 

Filtração

mmAl L1 L2 L3 Média DP Leit. Norm.

0,0 5,005 5,010 5,010 5,008 0,003 1,00

0,1 3,883 3,884 3,884 3,884 0,001 0,78

0,2 3,112 3,113 3,113 3,113 0,001 0,62

0,3 2,544 2,544 2,544 2,544 0,000 0,51

0,4 2,108 2,112 2,111 2,110 0,002 0,42

0,5 1,769 1,771 1,770 1,770 0,001 0,35

MODELO 10X5-6M

LEITURAS (mGy)

 

 

 

Figura 34: Curva de atenuação normalizada para câmara modelo 10x5-6M – 

Mamógrafo Senographe 700T 
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Tabela 19: Leituras de atenuação com a câmara modelo 10x5-6 medidas no 

mamógrafo Senographe 700T. 

Filtração

mmAl L1 L2 L3 Média DP Leit. Norm.

0,0 4,831 4,836 4,840 4,836 0,005 1,00

0,1 3,841 3,836 3,841 3,839 0,003 0,79

0,2 3,107 3,109 3,107 3,108 0,001 0,64

0,3 2,559 2,560 2,560 2,560 0,001 0,53

0,4 2,133 2,134 2,134 2,134 0,001 0,44

0,5 1,794 1,794 1,794 1,794 0,000 0,37

MODELO 10X5-6

LEITURAS (mGy)

 

 

 

Figura 35: Curva de atenuação câmara modelo 10x5-6 – Senographe 700T 
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Tabela 20: Leituras de atenuação com a câmara modelo 10x5-6M medidas no 

mamógrafo Senographe 800T. 

Filtração

mmAl L1 L2 L3 Média DP Leit. Norm.

0,0 5,215 5,214 5,214 5,214 0,001 1,00

0,1 4,042 4,043 4,043 4,043 0,001 0,78

0,2 3,243 3,243 3,242 3,243 0,001 0,62

0,3 2,646 2,645 2,645 2,645 0,001 0,51

0,4 2,195 2,194 2,194 2,194 0,001 0,42

0,5 1,837 1,837 1,837 1,837 0,000 0,35

MODELO 10X5-6M

LEITURAS (mGy)

 

 

 

Figura 36: Curva de atenuação câmara modelo 10x5-6M – Senographe 800T 
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Tabela 21: Leituras de atenuação com a câmara modelo 10x5-6 medidas no 

mamógrafo Senographe 800T 

Filtração

mmAl L1 L2 L3 Média DP Leit. Norm.

0,0 5,006 5,016 5,013 5,012 0,005 1,00

0,1 3,952 3,955 3,953 3,953 0,002 0,79

0,2 3,186 3,191 3,187 3,188 0,003 0,64

0,3 2,618 2,619 2,619 2,619 0,001 0,52

0,4 2,182 2,184 2,184 2,183 0,001 0,44

0,5 1,835 1,837 1,837 1,836 0,001 0,37

MODELO 10X5-6

LEITURAS (mGy)

 

 

 

Figura 37: Curva de atenuação câmara modelo 10x5-6 – Senographe 800T 

  

 Nos dois mamógrafos testados, os valores de leituras de ambas as câmaras de 

ionização não diferiram por mais de 4% no feixe direto (sem filtração). Com as 

filtrações adicionais, esta diferença é da ordem de 1%. 

 Nas tabelas 22 e 23 estão apresentadas as diferenças percentuais relativas 

entre os valores de CSR encontrados para os dois mamógrafos. Nas colunas foi feita 

a análise dos resultados de CSR calculados segundo as respostas de cada modelo de 

câmara de ionização, nas linhas foram feitas as diferenças percentuais entre cada 
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metodologia descrita por “ANVISA” (Metodologia da ANVISA, equação 8) e “Curva 

Exp.” (ajuste do gráfico exponencial, equações 8 e 9). 

 

Tabela 22: Cálculo da CSR para o mamógrafo Senographe 700T 

10x5-6M 10x5-6 Diferença (%)
ANVISA 0,31 0,33 6,9

Curva Exp. 0,34 0,35 4,4

Diferença (%) 8,8 5,9

Cálculo da CSR - Senographe 700T
ModeloMetodologia do 

Cálculo

 

 

 

Tabela 23: Cálculo da CSR para o mamógrafo Senographe 800T 

10x5-6M 10x5-6 Diferença (%)
ANVISA 0,31 0,32 5,1

Curva Exp. 0,34 0,35 3,2

Diferença (%) 9,0 6,9

Cálculo da CSR - Senographe 800T
Metodologia do 

Cálculo
Modelo

 

 

 Sistematicamente o valor da CSR determinado pela câmara cilíndrica 10x5-6 é 

um pouco maior do que o valor do modelo de placas paralelas 10x5-6M. Para os 

valores menores de espessura de filtração de alumínio há pouco endurecimento do 

feixe, permitindo ainda a passagens de fótons de baixa energia os quais tem sua 

entrada facilitada na janela de Mylar do modelo de placas paralelas. Nas mesmas 

condições, ou seja, com pouca filtração, a câmara cilíndrica, devido a sua parede ser 

mais espessa, promove a retirada de parte da radiação de baixa energia que deixa de 

ser contabilizada, ao contrário do ocorrido no modelo de placas paralelas. À medida 

que a filtração aumenta a diferença entre as leituras para ambos os modelos após o 

filtro são menores visto que o feixe é endurecido, e a influência da espessura da 

parede das câmaras de ionização nas leituras torna-se desprezível. 

 Como apresentado no item 2.16.3 o valor da camada semi-redutora, para o valor 

de tensão de 28 kVp empregado neste teste, deve estar no intervalo entre 0,28 mmAl 

e 0,38 mmAl. Portanto, para qualquer metodologia de cálculo os equipamentos estão 

em conformidade com a legislação.  

 Independentemente do modelo de câmara de ionização ou metodologia utilizada 

os resultados estão muito semelhantes e próximos entre si. A maior diferença 

percentual obtida para o cálculo da CSR, com ambas as câmaras, foi de 6,9%, no 

mamógrafo Senographe 700T, utilizando-se a metodologia de cálculo da ANVISA 
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(tabela 22). Isto corresponde numericamente a uma diferença no valor da CSR de 

0,02 mm. No documento da AAPM, Report No. 35, há um valor recomendado de 

0,02 mm de alumínio de tolerância máxima para a incerteza na determinação da 

camada semi-redutora em mamografia (WAGNER et al., 1992). Segundo este critério, 

tomando-se o valor da maior diferença entre valores de CSR calculados com ambos 

modelos de câmaras de ionização ainda assim é satisfatório. Além disso, o valor de 

0,02 mmAl, é bem menor do que o intervalo de tolerância (0,10 mmAl) dos limites 

mínimo e máximo da CSR (0,28 e 0,38 mmAl). Este valor não é comprometedor 

quando se deseja somente avaliar a CSR para fins de controle de qualidade. 

 No comparativo entre as metodologias de cálculo a maior diferença percentual 

foi de 9,0%, com as leituras da câmara 10x5-6M no mamógrafo Senographe 800T. 

Com respeito à metodologia de cálculo da CSR, utilizada pela Portaria N° 453/98 e 

apresentada na equação 8, ela é mais limitada quando comparada com o ajuste pela 

curva exponencial, pois não inclui todos os valores de leitura de atenuação, utilizando 

somente as leituras de atenuação imediatamente acima e abaixo à metade do valor da 

leitura direta (sem filtração). 

 A metodologia da curva ajustada apresentou os melhores resultados para cada 

modelo de câmara de ionização nos dois mamógrafos utilizados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Os comportamentos das câmaras de ionização Radcal modelo 10x5-6M de 

placas paralelas, projetada para uso exclusivo em mamografia (faixa de energia de 10 

a 40 keV) e modelo 10x5-6 cilíndrico, projetado para uso geral em radiologia (faixa de 

energia de 30 keV a 1,33 MeV), foram estudados para 6 diferentes mamógrafos, com 

combinação de alvo/filtro de Mo/Mo, para as tensões de 26, 28, 30 e 32 kVp nominais, 

combinados com o produto corrente-tempo de 10, 20, 40 e 80 mAs.  

 A câmara de ionização objeto deste estudo, modelo cilíndrico, apresentou 

excelente repetitividade e reprodutibilidade nas suas leituras, em toda a extensão de 

energia e produto corrente-tempo estudada. O intervalo de confiança da média de 3 

leituras, sob as mesmas condições dos mamógrafos, foi sempre menor que 1% para 

95% de grau de confiança. 

 Os resultados dos testes de controle de qualidade de reprodutibilidade e 

linearidade do rendimento apresentaram os mesmo resultados, em termos de 

conformidade, usando ambos os modelos de câmara de ionização. A diferença entre 

os valores numéricos obtidos foram muito menores (< 4%) que os limites de tolerância 

preconizados na legislação para estes testes (10% e 20%, respectivamente, para 

reprodutibilidade e linearidade). 

 No teste de cálculo do valor da camada semi-redutora, os valores de leituras de 

ambas as câmaras de ionização não diferiram por mais de 4% no feixe direto (sem 

filtração). Com as filtrações adicionais, esta diferença é da ordem de 1%. 

 Para um mesmo kVp e diferentes mAs, as diferenças relativas entre as leituras 

dos dois tipos de câmaras são similares. Valores baixos de kerma no ar, da ordem de 

1,0 mGy, são medidos com a mesma incerteza que valores da ordem de até 

20,0 mGy.  

 Aplicando-se os fatores de correção de calibração nas leituras de Ka,i obtidas 

com os dois tipos de câmara de ionização, obteve-se uma diferença percentual 

máxima de 3%, entre as médias das leituras de ambas as câmaras, que é igual a 

incerteza associada ao fator de calibração da câmara de mamografia, utilizada como 

referência. Este resultado indica que é possível usar, em mamógrafos com a 

combinação Mo/Mo, a câmara cilíndrica modelo 10x5-6 em substituição à câmara de 

placas paralelas modelo 10x5- 6M, tanto para controle de qualidade quanto para 

dosimetria, uma vez que a incerteza requerida para dosimetria em mamografia é de 

7% (ICRU, 2009). 

 Neste trabalho foi avaliada somente a combinação Mo/Mo para o conjunto 

alvo/filtro, por ser a configuração mais comum. Para empregar a câmara cilíndrica, em 
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mamografia, em substituição à de placas paralelas, sem restrições, é necessário testá-

la nas outras configurações possíveis, como Mo/Rh (molibdênio/ródio), Rh/Rh 

(ródio/ródio) e W/Al (tungstênio/alumínio). 
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ANEXO I 

CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO 

 

CÂMARA DE IONIZAÇÃO MODELO 10X5-6M 
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CÂMARA DE IONIZAÇÃO MODELO 10X5-6 
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