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RESUMO 

0 Radiodiagnostico é a pratica na qual feixes de radiacao, geralmente radiacao 

X, sao utilizados para produzir uma imagem do corpo humano corn o propOsito de se 

obter urn diagnOstico, como por exemplo, avaliagao do desenvolvimento de uma 

condicao patolOgica atraves do exame por tomografia computadorizada (TC), Embora 

o potential diagnOstico da tomografia computadorizada seja indiscutivel, cuidados 

devem ser tornados pois as doses sac) mais altas do que as observadas procedimentos 

de radiologia convencional. A camara de ionizacao utilizada para dosimetria em TC é 

uma camara cilindrica nao selada, de comprimento sensivel entre 10 e 15 cm. Uma das 

caracteristicas tipicas dessa camara é que esta apresenta resposta uniforme a 

radiacoes incidentes em todos os angulos ao redor do seu eixo. A edicao revisada da 

norma IEC 61267 de 2005 trouxe como inovaeao as condiebes de radiacao para 

tomografia computadorizada (RQT), que simulam feixes nao atenuados e sac) usadas 

em aplicaeoes especiais de TC. Esse trabalho objetiva estabelecer as condicoes de 

radiacao necessarias para obtencao do feixe padrao em tomografia computadorizada, 

RQT, e a implantacao de urn laboratOrio de calibracao para camaras de ionizacao tipo 

lapis, utilizadas na dosimetria de feixes produzidos por tomOgrafos no LaboratOrio 

Nacional de Metrologia das Radiaeoes lonizantes (LNMRI). No estabelecimento das 

condicoes RQT foi verificado que a razao das taxas de kerma no ar, sem ou corn filtraeao 

adicional equivalente a prirneira CSR (Camada semirredutora), estao em conformidade 

corn a norma IEC 61267 (2005) que estabelece urn intervalo entre 48,5% a 51,5% para 

cada uma das qualidades. 0 LNMRI caracterizou as condigoes de radiagao da serie 

RQT (IEC, 2005), obtendo urn percentual de 49,6% na RQT 8, 50% na RQT 9 e 50,4% 

na RQT 10. Com  a substituicao da filtragao adicional total das qualidades RQT, 

composta de Al + Cu, por uma filtracao total composta apenas de cobre, pode-se 

verificar o surgimento de uma qualidade similar a qualidade RQT, denominada de 

Qualidade de Cobre em Tomografia — QCT. Os resultados obtidos na calibracao nas 

qualidades RQT e QCT apresentaram incertezas expandidas corn nivel de confianca 

95,45 `)/0, abaixo de 4%. Os estudos realizados corn o cobre, como material atenuados, 

foram de grande utilidade, tornando possivel a implantacao da qualidade QCT similar a 

RQT. Nos resultados obtidos para as curvas de equivalencia entre as filtraeoes em Al e 

Cu foi verificado que o cobre poderia ser utilizado como material na construeao da curva 

de atenuacao 

Palavras-chave: qualidade de radiagao RQT, tomografia computadorizada, 

camara de ionizacao tipo lapis, radiodiagnostico. 
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ABSTRACT 

Radiology is the practice in which radiation beams, usually radiation X are used 

to produce an image of the human body in order to obtain a diagnosis, for example, to 

evaluate a pathological condition by computed tomography (CT). Although the computed 

tomography diagnostic potential is unquestionable, caution must be taken because the 

doses are almost always higher than the observed in conventional radiology procedures. 

The ionization chamber used for dosimetry in CT is a unsealed cylindrical chamber with 

10 cm and 15 cm of sensitive length. A typical characteristics of this camera is its uniform 

response to radiation incident at all angles around its axis. The revised edition of IEC 

61267 (2005) brought as an innovation the radiation conditions for computed 

tomography, RQT, that simulate non-attenuated beam and are used in special CT 

applications. This study aims to establish the necessary conditions to obtain radiation 

pattern beam computed tomography, RQT, and a calibration laboratory implementation 

for pencil ionization chambers used in the beam dosimetry produced by these scanners 

in the Metrology National Laboratory of Ionizing Radiation (LNMRI). In the 

implementation of RQT conditions we were found that the ratio of kerma rates in the air, 

with or without additional filtration equivalent to the first HVL(half-value layer), are in 

accordance with IEC 61267 (2005), which provides a range between 48.5% and 51.5% 

for each quality. The LNMRI characterized the radiation conditions of RQT series (IEC, 

2005), obtaining a percentage of 49.6% for the RQT 8, 50% for the RQT 9 and 50,4% 

for the ROT 10. With the substitution of the total additional filtration ROT qualities, 

composed by Al + Cu and by a total filtration composed by copper (Cu) only, it can be 

seen the emergence of a similar RQT quality named Quality Copper Tomography - QCT. 

The results of the calibration, the RQT and QCTqualities, had expanded uncertainties 

with a confidence level 95.45%, less then 4%. Studies of copper as attenuating material 

were very useful, making possible the implementation of QCT quality similar to RQT. 

Within results obtained for the equivalence curves between Al and Cu filtrations, it was 

found that copper could be used as material in the construction of the attenuation curve. 

Keywords: radiation quality RQT, CT, ionization chamberpencil type, diagnostic 
radiology. 
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1 INTRODUcA0 

0 estudo anatomic° do corpo humano é necessario para diversos ramos da 

medicina. Ele abrange desde a descoberta de estruturas e sistemas ate a observacao 

do comportamento dos mesmos. Essa é a funcao do radiodiagnOstico - conseguir, de 

maneira menos invasiva possivel, uma imagem nitida do interior do corpo humano para 

uma analise posterior. Radiodiagnostico é a pratica na qual feixes de radiacao, 

geralmente radiagao X, sao usados para produzir uma imagem corn o propOsito de se 

obter urn diagnOstico, que ira avaliar o desenvolvimento de uma condicao patolOgica. 

Embora o potencial diagn6stico da Tomografia Computadorizada( TC) seja 
indiscutivel, muitos cuidados devem ser tomados, pois se trata de radiacao ionizante e 

as doses sac), quase sempre, mais altas do que as doses nosprocedimentos de 

radiologia convencional (DIAS, 2010). 

Devido a caracteristica especial de construcao e de utilizacao de urn tornagrafo, 

uma grandeza especifica, derivada da principal grandeza radiolOgica aplicada ao 

radiodiagnOstico, kerma no ar, foi definida. Essa grandeza é chamada de Indice de 

kerma ern tomografia computadorizada (Computed Tomography Kerma Index - CTKI). 

Para a determinacao dessa grandeza é necessaria a utilizacao de urn instrumento de 

medicao especifico, conhecido como camara de ionizacao tipo lapis(DIAS, 2010). 

A camara de ionizacao utilizada para dosimetria em TC é uma camara cilindrica 

nao selada, de comprimento sensivel entre 10 e 15 cm. Uma das caracteristicas tipicas 

dessa camara é que esta apresenta resposta uniforme a radiagoes incidentes em todos 

os angulos ao redor do seu eixo. Portanto, mostra-se adequadapara utilizacao em 

equipamentos em que o tubo de raios X é rotacional (DIAS,2010). 

A leitura geralmente apresentada por este tipo de camara é em unidades de dose 
vezes comprimento (mGy.cm ), facilitando a determinagao do Indice de dose em 
tomografia computadorizada (computed tomography dose index - CTDI),grandeza 

dosimetrica mais difundida em TC. Para ter disponiveis campospadronizados de 

radiagao usados em investigagoes medicas, fisicas ou metrologicas, conjuntos de 

qualidades de radiagao bem estabelecidas sac) indispensaveis e constituem importante 

ferramenta na avaliagao de doses ao paciente e na ar--..rantia dequalidade da imagem. 

A norma IEC 61267 (2005) é a referencia quanto ao estabelecimento de feixes 

padronizados utilizados em Radiodiagnostico. A Ultima edicao revisada da norma citada 
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trouxe como inovagao as condigoes de radiagao para tomografia computadorizada, RQT 

(IEC 61267, 2005), que simulam feixes nao atenuados de TC. As principals alteragoes 

dizem respeito a introducao da grandeza tensao de pico pratico (PPV) para medir a 

tensao do tubo de rains X, introducao de urn novo procedimento para estabelecer as 

camadas semirredutoras (CSR) e de filtros especiais de cobre (Cu) para simulacao da 

aplicagao ern pacientes. 

As camaras utilizadas para dosimetria em feixes de tomOgrafos necessitam ser 

calibradas periodicamente. 0 servigo de calibragao de camaras de ionizacao tipo lapis 

oferecido na rede metrolOgica brasileira nao é suficiente para suprir a demanda. 

necessario que seja caracterizada as condigOes de radiagao em tomografia 

computadorizada, segundo a IEC 61267 de 2005, para possibilitar o ensaio de 

calibragao nas qualidades RQT. 

1.1 OBJETIVO 

Estabelecer as condicoes de radiacao necessarias para obtencao do feixe 

padrao em tomografia computadorizada (TC) e a implantagao de um laboratorio de 

calibragao para camaras de ionizacao tipo lapis, utilizadas na dosimetria de feixes 

produzidos por tomOgrafos. 

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar as condigoes de radiagao RQT definidas na IEC 61267 

(2005); 

• Desenvolver uma qualidade de radiagao propria, similar as condicoes de 

radiacao RQT; 

• Construir um colimador especifico para calibragao de camaras de 

ionizacao tipo lapis; 

• Realizar a calibragao de camara de ionizacao tipo lapis 10x5-3CT da 

Radical® no feixe padrao em tomografia computadorizada, RQT. 

• Cbter a curva de atenuacao do cobre para as qualidades RQT a fim de 

construir uma tabela de equivarencia entre aluminio e cobre. 
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2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1 ASPECTOS METROLOGICOS 

A metrologia é definida como a "ciOncia da medicao" pelo Vocabulario 

Internacional de Termos Fundamentals e Gerais de Metrologia - VIM (1995), e tern 

como atribuicao assegurar a confiabilidade, a credibilidade, a universalidade e a 

qualidade das medicoes (ABNT e INMETRO, 2003). 

0 Institute Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial -

INMETRO tern duas instituicoes designadas para servir de referencia metrologica no 

pals, o ObservatOrio Nacional (ON) e o Institute de Radioprotecao e Dosimetria (1RD), 

ambos vinculados ao Ministerio da Cioncia, Tecnologia, Inovacao e Comunicacoes. 

Ern 1991, o IRD, orgao ligado a Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

iniciou atraves do LaboratOrio Nacional de Metrologia das Radiacoes lonizantes 

(LNMRI) o processo de implantacao da padronizacao primaria para a grandeza kerma 

no ar, corn o propOsito de difundir esta grandeza ern todo o pals. 

A tecnica implementada, mantida ate os dias de hoje, utiliza uma camara de 

ionizacao de ar livre de volume variavel, fabricada pela Victoreen®, modelo 480, para 

feixes de raios X na faixa considerada de media energia, de 100 a 250 kV, recebida do 

Institute de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN. Os resultados obtidos 

pelo LNMRI/IRD durante a caracterizacao da referida camara de ionizacao foram 

compativeis corn os esperados para urn detector que se propoe a medir de forma 

absoluta a grandeza kerma no ar. Tais resultados viabilizaram investimentos 

posteriores, atraves dos recursos destinados ao projeto METRORAD, obtidos junto ao 

FUNDO VERDE E AMARELO - FVA do PROGRAMA TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

BASICA - TIB do Ministerio da Ciencia e Tecnologia - MCT, visando apreparagao de 

infraestrutura apropriada, incluindo climatizacao adequada dos laboratOrios e aquisicao 

de equipamentos corn alto grau de tecnologia, para atender a determinacao da Portaria 

453 do Ministerio da Saude - MS. Este Regulamento estabelece as diretrizes basicas 

de protecao radiolOgica ern radiodiagnOstico medico e odontolOgico, dispoe sobre o use 

dos raios X ern diagn6stico para todo o territorio naciooal e dá outras providencias 

(CARDOSO, 2005). 
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Os ganhos de produtividade, da qualidade dos produtos e servicos, de reducao 

dos custos e eliminacao de desperdicios sac) resultados da evolucao e concretize ao da 

cultura metrolOgica, que constitui uma estrategia permanente das organizacoes. Para 

tais ganhos, sac) necessarias awes conjuntas nos cam os da metrologia, da 

normalizacao e da avaliagao da conformidade, incluindo a producao e a disseminacao 

de literatura especializada. Neste sentido, alguns termos foram elaborados e acordados 

corn significative parcela da comunidade tecnica e acadernica atuante no campo da 

metrologia, onde se buscou enfocar os aspectos da adequada correspondoncia de 

termos ern linguas estrangeiras e, ainda, a prOpria filosofia de concepcao de urn 

vocabulario (CARDOSO, 2005). 

0 resultado de uma medicao é somente uma aproximacao ou estimativa do valor 

do mensurando e, assim, so é completa quando acompanhadapela declare ao da 

incerteza dessa estimativa (ABNT e INMETRO, 2003). A incerteza de medicao é o 

parametro associado ao resultado de uma medicao que caracteriza a dispersao dos 

valores que podem ser fundamentadamente atribuidos a urn mensurando(INMETRO e 

SENAI, 2000). 

Para garantirmos que as medicoes feitas por urn determinado instrumento seam 

corretos é necessario conhecermos qual instrumento foi utilizado como referenciaque, 

por sua vez, tambem tenha sido referenciado a outro instrumento e assim 

sucessivamente ate chegarmos ao padrao primario. Diante deste conceito chegou-se 

ao termo rastreabilidade, definido pelo VIM (1995) como a propriedade do resultado de 

uma medicao ou do valor de urn padrao estar relacionado a referencias estabelecidas, 

geralmente a padrOes nacionais ou internacionais, atravOs de uma cadeia continua de 

comparagoes, todas possuindo incertezas beam estabelecidas. 

Padrao é a medida materializada, instrumento de medicao, material de 

referencia ou sistema de medicao destinado a definir, realizar, conservar ou reproduzir 

uma unidade ou urn ou mais valores de uma grandeza para servir como conferencia 

(INMETRO e SENAI, 2000). 

Esse tipo de abordagem chama a atencao para a necessidade da existencia de 

uma hierarquia metrclOgica capaz de atuar como urn elemento harmonizador. A 

impossibilidada de escolha entre dois valores, dentre os quaffs nao podemos adotar urn 

unico como o correto, demonstra o quando se faz necessario o estabelecimento de 

correcoes utilizando um harmonizador interno ou externo, born como referencia dos 

resultados a urn padrao, de forma a possibilitar, a partir desta harmonizacao, a tomada 

de determinados valores como corretos (CARDOSO, 2005). 
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De acordo corn o VIM (1995), os instrumentos de medicao sao classificados ern: 

• Padrao internacional: padrao reconhecido por urn acordo internacionalpara 

servir, internacionalmente, como base para estabelecer valores de outros 

padroes da grandeza a que se refere; 

• Padrao nacional: padrao reconhecido por uma decisao nacional para servir, ern 

urn pals, como base para atribuir valores a outros padroes da grandeza aque 

se refere; 

• Padrao primario: padrao que é designado ou amplamente reconhecido como 

tendo as mais altas qualidades metrolOgicas e cujo valor é aceito sern referencia 

a outros padroes de mesma grandeza; 

• Padrao secundario: padrao cujo valor é estabelecido por comparagao a urn 

padrao primario da mesma grandeza; 

• Padrao de referencia: padrao geralmente tendo a mais altaqualidade 

metrolOgica disponivel em urn dado local ou ern uma dada organizacao, a partir 

do qual as medigoes la executadas sao derivadas; 

• Padrao de trabalho: padrao utilizado rotineiramente para calibrar ou controlar 

medidas materializadas, instrumentos de medicao ou materiais de referencia; 
• Padrao de transferencia: padrao utilizado como intermediario para comparar 

padroes; 

• Padrao itinerante: padrao algumas vezes de construcao especial,para ser 

transportado entre locais diferentes. 

0 Laboratorio Nacional de Metrologia das Radiagoes lonizantes — LNMRI,parte 

integrante do IRD, é designado como laboratOrio de Padronizacao Secundario. Por 

delegagao, o laboratorio tern as seguintes atribuicoes exclusivas no Pais: 

• Operar o LNMRI, designado pelo INMETRO desde 1989; 

• Operar o LaboratOrio de Dosimetria Padrao Secundario, designado pela Agenda 

Internacional de Energia AtOmica (AIEA) pela Organizacao Mundial de SaUde 

(OMS), desde 1976 (CARDOSO, 2005). 

0 LNMRI é signatario do Acordo de reconhecimento MErtuo (Mutual Recognition 
Arrangement— MRA) atraves do Comite Internacional de Pesos e Medidas (International 
Committee of Weights and Measures — CIPM) desde, 1999_ 0 MRA proporciona urn 

acordo formal entre os sistemas nacionais de medidas de pairoes e a compatibilidade 

de calibragoes e medigoes (Calibration and Measurement Capabilities - CMC) para os 
membros participantes do CIPM. 
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A Rede Brasileira de Calibragao em Radiologia DiagnOstica — RBC-RD, corn o 

objetivo de assegurar a rastreabilidade das medidas para todos os laboratOrios que nao 

tenham acesso a LaboratOrios de Dosimetria Padrao Primario (Primary Standard 
Dosimetry Laboratory — PSDL), estabeleceu uma ponte entre os usuarios finals, tats 

como clinicas e hospitals, corn o sistema internacional de medidas. 

Varias tecnicas de exame sao utilizadas em radiologia diagnOstica de raios X, 

tabela 1.1, incluindo fluoroscopia, procedimentos de radiologia intervencionista, 

mamografia, tomografia computadorizada (TC), odontologica e radiografia geral. Nestes 

procedimentos sao utilizados feixes de raios X corn tens6es de tubo de 20 a 150 kV. 

Tabela 1.1: Qualidades de Radiacao para calibracao de dosimetros para 
RadiodiagnOstico (PEIXOTO, 2016). 

 

Qualidade de 	Feixe de 

     

      

  

Material do Filtro 
Adicional 

   

 

Radiagao 	 Radiagao Aplicagao 

 

RQR 	Sistema de raios X 
Sem simulador de 

paciente 

Radiografia em 

geral e aplicacoes 

dentarias A  

RQA 
	

Adiciona Filtro 	Aluminio 
	Medicoes atras do 

paciente B  

RQT 	 Adiciona Filtro 	Cobre 	Aplicacoes em TC 

RQR-M 
	

Sistema de raios X Sem simulador de 	Aplicacoes em 

paciente 	Mamografia 

RQA-M 
	

Adiciona Filtro 	Aluminio 
	Estudos em 

Mamografia 

Anodo de W ou Rh 	Adiciona Filtro Mo, Rh, Pd e AI 
Estudos em 

Mamografia 
A  Iivre no ar 
B  no intensificador de imagem 

  

   

0 LNMRI e o LahoratOrio de Ciencias RadiolOgicas da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro (LCR(UERJ) desenvolveram urn programa de comparagao bilateral coni 

os padroes nacionais, coordenado pelo I_CRAJERJ, de forma a verificar os resultados 

fornecidos pelos labcratOrios de calibracao em radiologia diagnOstica na grandeza 

kerma no ar e seus knifes aceitaveis, bem como verificar a cadeia de rastreabilidade 

dos padroes dos laboratOrios participantes (PEIXOTO e ALMEIDA, 2015). 
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Atraves de pesquisa no banco de dados do Sistema Unico de Saude - SUS 

referente a solicitagao de exames de diagnostic° por imagem no pals, constando destas 

solicitagoes nao somente os exames radiolOgicos, mas tambem ultrassonografia, 

ressonancia magnetica e medicina nuclear, pode-se observar pela figura 1.1 que o 

diagnOstico convencional e intervencionista, mamografia e tomografia computadorizada 

participam corn aproximadamente 70%, 4 % e 2 % respectivamente da demanda 

(PEIXOTO e ALMEIDA, 2015). 

1 00 

Diagnostic() por Imagem 
• 

80 - 

■ 

Convencionainntervencionista (52.5x10) 
60 	U1trasonografia(13,3r10') 

Mamogratia(400) 
Odonto1ogia(3x10) 
Tomografia Computadorizada(2,6x10)

x1e)  Ressonancia Magnetica(0,6 
Densitometria Ossea(0,41.10') 
Medicina Nuclear(0,4x10' 

• Crescimento anual 
• • Cumulativo no period° 

20 - 

1-v 	 ♦ 	 .A 	 A‘r 	 -A--  

t 	_ 	1. 	1  
2000 	2002 	2004 	2006 	2008 	2010 	2012 

Ano 

Figura 1.1: Resultados dos exames de diagnostic° por imagem realizados pelo Sistema 
Unico de SaCide — SUS no period° de 2000 a 2011 (PEIXOTO e ALMEIDA, 2015). 

Cada comparagao é conduzida atraves da calibracao de uma ou duas camaras 

de transferOncia ern termos da grandeza kerma no ar de acordo corn o procedimento de 

calibragao de cada laboratOrio participante, onde cada grandeza de referoncia em kerma 

no ar determinada pelos laboratOrios participantes deverao estar rastreadas (PEIXOTO 

e ALMEIDA, 2015). 
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A disseminagao de cada tipo de calibragao necessita ser verificado 

periodicamente ;.1-aves de comparagoes organizadas pelo sistema regional de 

metrologia ou Institute designado, neste caso o LNMRI, onde qualquer laboratOrio 

no territOrio nacional pode fazer parte desta comparagao bilateral, sendo necessario 

somente ter urn padrao calibrado nas grandezas solicitadas. 

2.2 TUBO DE RAIOS X 

Os tubo: 	 raios X sao constituldos basicamente de urn eletrodo negativo 

denominado catu 10, e urn eletrodo positivo denominado anodo. Estes elementos estao 

dispostos no interior de urn invOlucro de vidro dentro do qual é produzido alto vacuo e 

mantido a pressoes menores que 1,3 x 10 -6  kPa. Este involucro possui uma pequena 

area corn uma espessura de vidro menor que o restante do tubo, chamada janela, por 

onde saem os fOtons de raios X que sera° utilizados na producao da radiografia, 

conforme esquema demonstrado na figura 2.1. 

Raios X 

Alva  i i \:,i'l 	ir \r‘f 	, 
MAI lir 
IA 

V1/1  ' / t  

a 

• 1 

Catodo 

11 
Fonte de Alta Tensao 

 

1 

 

  

  

Amperimetro 

 

Figura 2.1: Diagrams simplificado de urn tubo de raios X. Fonte: (OKUNO e 
YOSHIMURA, 2010). 

2.2.1 PRODKAO ICE RAIOS X 
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0 tubo de raios X possui urn catodo incandescente quegera urn fluxo de eletrons 

de alta energia. Estes eletrons sac) acelerados por umagrande diferenca de potencial 

entre o anodo e o catodo, e atingem o anodo corn grande energia cinetica. 

0 anodo é confeccionado na maioria das vezes ern tungstenio. A razao deste 

tipo de construcao é a geragao de calor pelo processo de criagao dos raios X, pots o 

tungstenio suporta temperaturas de ate 3340 °C. AlOm disso,possui urn alto valor de 

nOmero atOrnico (74), o que é Citil para o fornecimento de atomospara colisao corn os 

eletrons vindos do catodo (filamento). 

Ao serem acelerados, os eletrons ganham energia e sac) direcionados contra urn 

alvo; ao atingi-lo, sac, bruscamente freados, perdendo umaparte da energia adquirida 

durante a aceleragao. 

2.2.2 ESPECTRO DE FEIXES DE RAIOS X 

Basicamente o espectro de raios X apresenta duas naturezas: o espectro 

continuo que provem da frenagem do eletron ao passar perto do nOcleo do atomoque 

constitui o alvo, e o espectro discreto que é caracteristico do material. 0 espectro 

tambern pode ser alterado quando adicionado algum filtro, como exemplificado nas 

figuras 2.2 e 2.3. 

Espectro Continuo — Apenas uma pequena fragao dos eletrons incidentes no 

alvo passa perto dos nOcleos dos atomos que constituem o material do alvo. Esses 

podem perder uma parte consideravel de sua energia cinetica emitindo urn futon de 

raios X. Pode-se dizer que urn futon de raios X é geradoquando urn eletron é 

desacelerado devido a interacao causada pelo campo coulombiano do nude°. Os raios 

X assim gerados sac) chamados radiagao de freamento, traducao da palavra alema 

Bremsstrahlung. A energia desses futons pode variar, podendo assumirqualquer valor. 

Assim, o espectro de raios X de freamento é continuo, assumindo valores de zero a urn 

valor maxima de energia (Emax), segundo a equagao 2.1: 

Ec = eV = Emax = hlImax  = he / Amin 	 (2.1) 
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10 
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1 mm Cu 	Sem filtro --- 10 mm agua 

 

Figura 2.2: Exemplos de espectros de rains X gerados corn alvo de tungstenio (W) e 
potencial acelerador de 100 kV. (A) o espectro de feixes sem filtros e corn filtros de Al 
ou de Cu; (B) o mesmo espectro original e filtrado por 1,0 cm de agua. Espectros 
gerados corn o programa XCOMP5R (OKUNO e YOSHIMURA, 2010). 

onde Ec é a energia cinetica do eletron, e é a carga e Va diferenca de potencial 

aplicada entre o anodo e o catodo; v e A sao a frequOncia e o comprimento de onda, 

respectivamente. Essa relacao é conhecida como Lei de Duane e Hunt (OKUNO e 

YOSHIMURA, 2010) 

Alva: tungstenio 
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Figura 2.3: (A) Espectro continuo de raios X emitidos de urn tubo corn alvo de tungstenio 
(W), para tres valores de potencial acelerador; (B) Processo de geracao de urn fOton de 
raios X de freamento. Fonte: Fisicas das radiacOes (OKUNO e YOSHIMURA, 2010) 

Espectro caracteristico - Os raios X caracteristicos mostram uma assinatura 

do material e tem espectro de energia discreto. Urn fOton de luz é emitido quando urn 

eletron da uma camada mais extema do atom° decai de urn nivel de energia mais alto 

para outro mais baixo, da mesma forma urn fOton de energia na faixa de raios X é emitido 

nas transicOes de eletrons que ocorrem ern camadas mais internas do atom°. Quando 

urn eletron incidente remove urn eletron da camada K, cria-se urn buraco em seu lugar 

que é imediatamente preenchido pela transicao de urn eletron da camada mais externa, 

por exemplo, da camada L, que por sua vez deixara urn buraco que sera preenchido por 

urn eletron da camada M, e assim por diante. Pode-se dizer que a energia maxima dos 

fOtons emitidos de urn tubo de raios X é igual a energia cinetica maxima dos eletrons 

que se chocam no alvo, determinada pela escolha da tensao de pico (kVp). Tern-se que 

a intensidade do feixe de raios X é diretamente proporcional ao numero de eletrons 

emitidos pelo filamento que atingem e colidem corn o alvo. Quanto maior for a corrente 

no catodo do tubo de raios X, maior sera a quantidade de eletrons e, assim, maior sera 

a quantidade de fOtons. 0 aumento da corrente nao modifica a qualidade do feixe, 

embora possa ocorrer uma ligeira variacao do fator de ondulacao (ou ripple) da tensao 

corn o novo valor de corrente selecionada. 

A Tensao = 35 kV 

Figura 2.4: (A) Espectro de raios X emitidos por urn tubo corn alvo de MolibdOnio (Mo) 
e por outro de tungsrenio (W), quando eletrons sao acelerados por uina diferenca de 
potencial de 35 kV; (B) Ejecao de urn eletron por urn eletron incidente no alvo e a 
posterior emissao de urn foton de raios X caracteristico Ka ou Kf3. Fonte: (OKUNO e 
YOSHIMURA, 2010) 



Futon incidente 

2.3 INTERAcA0 DA RADIAgA0 COM A MATERIA 

As radiagoes eletromagneticas ionizantes sao as radiacoes X e gama. Devido ao 

seu carater ondulatOrio, ausancia de carga e massa de repouso, essas radiacoes podem 

penetrar em urn material, percorrendo grandes espessuras antes de sofrer aprimeira 
interacao. 

Os principals modos de interacao, excluindo as reacoes nucleares, sao o efeito 

fotoeletrico, o efeito Compton e a producao de pares (TAUHATA et al, 2013). 

2.3.1 EFEITO FOTOELETRICO 

0 efeito fotoeletrico é caracterizado pela transferencia total de energia da 

radiacao X ou gama (que desaparece) a urn Onico eletron orbital, que é expelido corn 

uma energia cinetica Ec bem definida, segundo a equagao 2.2: 

Ec = hV - Be 	 (2.2) 

onde h e a constante de Planck, V e a frequencia da radiacao e Be e a energia de ligacao 

do eletron orbital; como expressa a energia do futon, a menos de urn valor constante 
Be , corn sua transferOncia total para o material de urn detector, pode ser utilizada como 

mecanismo de identificacao do f6ton e de sua energia (TAUHATA et a/, 2013). 

Fotoelearon 

Radiacao caracteristica 

12 

Figura 2.5: Representacao do efeito fotoeletrico. Fonte: http://www.00cities.org . 
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A diregao de saida do fotoeletron em relagao a de incidencia do futon varia com 

a energia. Para altas energias (acima de 3 MeV), a probabilidade do eletron sair na 

direcao e sentido do futon é alta; para baixas energias (abaixo de 20 keV), a major 

probabilidade é a de sair com angulo de 70°. Isto devido a agao dos campos elOtrico e 

magnetic° que, variando na direcao perpendicular a de propagagao do foton, exercem 

forga sobre o eletron na diregao de 90°, e se compoem com momento angular do eletron 

(TAUHATA et al, 2013). 

2.3.2 EFEITO COMPTON 

No efeito Compton o fOton é espalhado por urn eletron de baixa energia de 

ligagao que recebe somente parte de sua energia, continuando sua trajetOria dentro do 

material, em outra direcao. Como a transferor-Ida de energia depende da diregao do 

eletron emergente e esta é aleatOria, de urn fOton de energia fixa podem resultar eletrons 

corn energia variavel, corn valores de zero ate urn valor maxim° (TAUHATA et al, 2013). 

Eletron ejetado 

Futon inddente 	 _ 

roton espalhado 

Figura 2.6: Representagao do efeito Compton. Fonte: http://www.00cities.org . 
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2.3.3 FORMAcA0 DE PARES 

Uma das formas predominantes na absorcao de radiacao eletromagnetica de 

alta energia é a producao de pares eletron-pOsitron. Este efeito ocorrequando fOtons de 

energia superior a 1,022 MeV passam perto de nucleos de nOmeros atOmicos elevados, 

interagindo corn urn forte campo eletrico nuclear. Nesta interacao a radiacao desaparece 

e clá origem a urn par eletron-positron (2mc 2  = 1,022 MeV), por meio da reacao 
estabelecida na equacao 3: 

Y 	e -  + e+ + energia cinetica 	 (2.3) 

As duas particulas transferem as suas energias cineticas para o meio material, 

sendo que o pOsitron volta a se combinar corn urn eletron do meio e .016 origem a 2 

fotons, cada urn corn energia de 511 keV (TAUHATA et a/, 2013). 

Fawn 

ID 
Efetron 

Positron 

Figura 2.7: Representacao da formacao de par. Fonte: http://www.00cities.orgo  

2.4 FUNDAMENTOS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

0 desenvolvimento da tomografia computadorizada (TC) representou urn grande 

marco para a medicina no seculo XX, pois levou a concepcao de urn metodo que 
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permitiu a obtencao de imagens de cortes axiais, sem superposicao, pela transmissao 

de raios X gerados por urn tubo atraves do corpo humano, e posterior reconstrucao 

computacional dos dados obtidos por urn sistema de detectores. Este metodo foi 

idealizado ern 1972 pelo fisico ingles G. Hounsfield e o medico Alan Cormack, sendo 

nesta epoca agraciados corn o Prernio Nobel de Medicina (HEITZMAN, 2002). 

A imagem tomografica é formada por urn mapeamento dos coeficientes de 

atenuacao de cada segmento do corpo humano em estudo, sendo obtido por meio de 

diversas irradiagoes da regiao, em angulos diferentes, por urn feixe colirnado, e a 

radiacao transmitida é medida por urn conjunto de detectores. As medidas dos 

detectores sao processadas por urn computador que faz a reconstrucao da imagem 
(CARLOS et al, 2002). 

A imagem mostrada no computador é apresentada numa matriz bi ou 

tridimensional onde, para cada celula desta matriz, denominada pixel (picture element), 
e atribuido um valor numeric° relacionado ao coeficiente de atenuacao media do seu 

elemento de volume, o voxel (volume element), expresso em Unidades Hounsfield (HU), 

uma homenagem ao seu idealizador (CURRY Ill, DOWDEY e MURRY, 1990). 

Por meio de urn algoritmo matematico calcula-se o coeficiente de atenuacao para 

cada pixel, convertendo-o ao numero de TC (NCT), pela Equacao 2.4: 

NCT = k. P°— 	it a  
[La 

(2.4) 

onde, ito  6 o coeficiente de atenuacao no pixel, p a  a é o coeficiente de atenuacao da 
agua e k e uma constante que determine a escala na qual sera expresso o NCT. No 
caso da escala ern unidades de Hounsfield, o valor de k é 1000. Pela Equacao 2.4, 

conclui-se que o numero de TC da agua é zero e o do ar, considerando que o ar nao 

causa atenuacao, é —k. Urn numero de TC +k pode equivaler a urn osso denso. 

Normalmente os equipamentos de tomografia computadorizada trabalham corn 

nOmeros de TC entre -1000 e +4000 (CURRY Ill, DOWDEY e MURRY, 1990). 

Atualmente a pratica de TC é a principal fonte de exposicao de pacientes na 

radiologia diagnOstica. Diversos estudos 'rem demonstrado que a partir da otimizacao 

das tecnicas utilizadas nos servicos é passive! obter uma importante reducao, das 

doses, mantendo a qualidade da imagem (PEREIRA, 2004). 
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Desde que foi idealizada a tomografia computadorizada sofreu importantes 

avangos no sistema gerador de raios X, no sistema de detecgao, na velocidade de 

aquisicao dos dados utilizados para a formagao de imagens e respectivo sistema 

computacional. Este avango permitiu urn crescimento do uso da tomografia 

computadorizada, impulsionado principalmente pela diminuigao do tempo necessario 

para realizar uma varredura - agora menos de 1 segundo por corte — aumentando a 

aplicagao diagnostica e reduzindo o uso de anestesicos ernpacientes pediatricos 

(PEREIRA, 2004). 

2.5 CODIGO DE PRATICA INTERNACIONAL IAEA/TRS 457 

Ern 2007, a Agenda Internacional de Energia AtOmica(IAEA) publicou o cOdigo 

de pratica "Dosimetria ern Radiologia Diagnostica: Um COdigo de Pratica Internacional" 

(IAEA, 2007) que recomenda procedimentos para calibragao e realizagao de medidas 

dosimetricas, estabelecendo criterios tanto para laboratorios de dosimetria, como para 

centros clinicos de radiodiagnOstico. Segundo a IAEA, sua implementagao possibilita 

diminuir a incerteza na dosimetria de feixes de radiodiagnostico, fornecendo uma 

estrutura unificada e consistente (IAEA, 2007). 

0 cOdigo de pratica da IAEA foi desenvolvido ern paraielo corn o documento do 

IEC de 2005 e e complementar ern sua abordagem da dosimetria clinica. Esse 

documento objetiva dar suporte ao trabaiho essencial de dosimetria ern radiodiagnostico 

para cinco modalidades gerais que incluem: radiografia geral, fluoroscopia, mamografia, 

tomografia computadorizada e radiografia dental. 

Referente aos laboratOrios de calibragao, alem de descrever em detalhes a 

instrumentagao necessaria a sua operagao, introduz apossibilidade do uso de 

medidores nao invasivos para medical°, da tensao aplicada ao tubo de raios X, ern 

complemento as relatadas na norma IEC 61267 de 2005 que prescreve apenas o uso 

de medidores invasivos (IEC, 2005). Esta modificagao favorece os laboratoriospadrao 

secundario que nao disponham de dispositivos invasivos. 

2.6 CAMARA DE IONIZA00 ESPECIFICA PARA TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 
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Um dos detectores mais utilizados para medigoes ern tomografia 

computadorizada sao as camaras de ionizacao do tipo lapis, uma camara cilindrica e 

nao selada de comprimento sensivel variado entre 100 e 150 mm e volume sensivel de 

aproximadamente 3 cm 3 , projetadas para serem inseridas em simuladores dosimetricos 

especificos, determinando assim, a exposicao do paciente associada ao exame de TC. 

Uma das caracteristicas tipicas desta camara é que esta apresenta uma 

resposta uniforme a radiacao incidente em todos os angulos ao redor do seu eixo, tanto 

para medidas livres no ar como tambem inserida em simuladores, tornando possivel 

fazer medigoes da exposicao dos pacientes resultantes dos cortes tomograficos 

(SUZUKI e SUZUKI, 1978). A figura. 2.8 representa o esquema grafico de uma camara 

de ionizacao do tipo lapis. 

A leitura geralmente apresentada por este tipo de camara é em unidades de 

kerma vezes o comprimento (mGy.cm ). Os simuladores sao utilizados para representar 

mais fielmente a situagao clinica e, portanto, as camaras sofrem influoncia tanto da 

radiagao proveniente do feixe primario como da radiacao espalhada no simulador 

(MAIA, 2005). 

DIMENSAO EM MILIMETROS 

Figura 2.8. Esquema grafico de uma camara de ionizacao tipo lapis. Fonte: LNMRI/IRD. 
Fonte: Manual do usuario da camara RC3CT. 

As camaras de ionizacao destacam-se pela grande estabilidade ao longo do 

tempo, por isso sao muito utilizados como instrumento de referencia na calibracao de 

outros detectores de radiacao (PEREIRA, 2004). 
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2.7 GRANDEZAS E UNIDADES 

Dentre todas as grandezas dosimetricas existentes, as grandezas basicas sao 

Exposicao, Dose Absorvida e kerma. 

2.7.1 DOSE ABSORVIDA 

A dose absorvida, D, é definida pela relacao apresentada na equacao 2.5: 

D 
de  
dm (2.5) 

onde, de e a energia media depositada pela radiacao ionizante no elemento de volume 

de massa dm. A unidade de dose absorvida no Sistema Internacional (SI) é o Joule por 

quilograma corn o nome especial de Gray (Gy). A dose absorvida é definida em urn 

ponto especifico, mas na publicacao ICRP 60 é usada como a dose media no tecido ou 

Orgao (SILVA, PEIXOTO e JESUS, 1994). 

2.7.2 KERMA (F( ) 

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

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

certo material, dV, dividida pela massa deste volume dm, conforme a equacao 2.6. A 

energia transferida é igual a soma de todas as energias cineticas de todas as particulas 

ionizantes carregadas que sao liberadas por particulas nao carregadas (no caso da 

Radiologia, fOtons) neste volume infinitesimal de material (ATTIX, 1986). 

K 
dkr  

(2.6) 
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A unidade da grandeza kerma no Sistema Internacional (SI) é o Joule por 

quilograma corn o nome especial de Gray (Gy). 

2.8 GRANDEZAS DOSIMETRICAS EM TC 

Algumas grandezas dosimetricas foram desenvolvidas para avaliar a distribuicao 

de dose ern tomografia computadorizada, tendo ern vistaque os procedimentos de 

medicao adotados na radiologia convencional nao eram apropriados para a tecnica de 

TC. Ern 1981, foram sugeridas duas grandezas para TCpelo Bureau of Radiological 
Health: o Indice de dose ern tomografia computadorizada (Computed Tomography Dose 
Index - CTDI) e a dose media em mOltiplos codes (Multiple Scan Average Dose - MSAD) 
(SHOPE, GAGNE e JOHNSON, 1981). 

0 CTDI e a principal grandeza dosimetrica utilizada em TC. Shope et al. (1981) 
o definiram como a integral do perfil de dose (D(z)) para urn Onico corte ao longo de uma 
linha infinita paralela ao eixo de rotagao z, dividida pela espessura nominal de corte, 
conforme Equagao 2.7: 

CT DI = 	
+co f D(z)dz (2.7) 

onde D (z) é o perfil de dose em urn Onico corte ao longo de uma linha infinitaparalela 

ao eixo z e Téa espessura nominal de corte. 

0 valor estimado do CTDI representa o valor da dose em urn elemento de volume 

devido a exposicao de urn Onico corte, como se toda a dose absorvida doperfil fosse 

homogeneamente concentrada num elemento de volume de tamanho igual a urn 

elemento de secao de area e espessura igual a espessura nominal de code. Epossivel 
estimar o CTDI no ar (corn pouca contribuicao de radiacao espalhada) e em simuladores 

(de cabega ou de tronco, corn a contribuicao de radiagao espalhada). Vale salientarque 
o CM/ e sempre medido no modo convencional (axial) e corte unico. (MAGAL HAES, 
2007). 

A espessura a meia altura do perfil de dose, mesmo no ar, é major doque a 

espessura nominal de corte. Essa diferenca é mais perceptive' na varredura de comes 



T 	41r 	 0 	2 	4T 
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finos (SEERAM, 2001). Chistensen et al. (1992) perceberam que se o valor do CTDI for 
calculado atraves do valor da espessura efetiva (FWHM), dado pela espessura a meia 
altura, os valores obtidos sato mais satisfatOrios, principalmente para cortes finos. 0 
MSAD e dado pela Equagao 2.8 (SHOPE, GAGNE e JOHNSON, 1981): 

1 +1/2 
MSAD = T—f—I/2 DN,I (Z)CIZ (2.8) 

onde I e o incremento (espagamento entre dois cortes sucessivos) e DN,I(Z) é a dose 
decorrente de N codes em fungao da posigao. 

0 MSAD representa a dose media relativa a uma serie de cortes tomograficos. 

A Figura 2.9 mostra a distribuigao da dose como uma fungao do nOmero de codes. 0 

nOmero 1 representa o perfil de dose para um Calico corte. Pode-seperceber que a 

sobreposigao e o somaterio dos perils de dose de cada varredura contribuempara o 

perfil de dose de milltiplos codes. (SHOPE, GAGNE e JOHNSON, 1981): 

Figura 2.9: Perfil de dose para uma serie de cortes mUltiplos. Fonte: (SHOPE, GAGNE 

e JOHNSON, 1981): 

0 CTDI e o MSAD sao iguais comentc quando o incremento é igual a espessura 

do code. Nos demais casos, a relagao entre eles é dada pela Equagao 2.9: (MAIA, 2005) 



21 

MSAD = CTDI C--;) 	 (2.9) 

onde T e / sao a espessura nominal de come e o incremento da mesa, respectivamente. 

Essa equagao é valida somente se o nOmero de comes (N) égrande o suficiente 

para que o primeiro e Ultimo come nao colaborem para a dose na regiao do come central 

da serie. Geralmente essa situagao é atingida para valores de N maioresque 10 ou 12 
codes (SHOPE, GAGNE e JOHNSON, 1981). 

Existem outras variagoes nas definigoes do CTDI. Uma delas é o CTDI -100, que é 
uma maneira pratica de determinar o CTDI modificando seus limites de integragao, 

que uma camara de ionizacao de 100 mm de comprimento ativo é utilizada, na maioria 
dos casos (equagao 2.10): 

1 r+50 D(z)dz CTDlioo 	J-so (2.10) 

Essas medidas podem ser realizadas no ar, posicionando o detector no eixo de 

rotacao ou paralelo ao mesmo, no centro (CTDIioo,c) e na periferia (CTDhoo,p) de 
simuladores dosimetricos padroes de TC (MAGALHAES, 2007). 

Os dois tipos de simuladores frequentemente utilizados sao cilindros feitos de 

Polimetilmetacrilato (PMMA), com densidade de (1,19 ± 0,01) g/cm3, comprimento de 

14 a 16 cm e diametros de 16 e 32 cm para simular cabeca e abdOmen, 

respectivamente. Os simuladores possuem canais ao longo de sua extensaopara 

permitir o posicionamento do dosimetro em diferentes localizagoes coaxiais. Os 

simuladores padroes possuem 1 canal ao longo do eixo do cilindro e 4 canais a 1 cm da 

superficie, nas posigoes correspondentes a 3, 6, 9 e 12 horas de um relogio (PAM 
1993). 

Outras grandezas dosimetricas propostas para TC sao o CTDI ponder ado 
(CTD!w) e o produto dose-comprimento (Dose Length Product -DLP). 0 CTDIw, dado 
pela Equagao 2.11, foi proposto por Leitz et al. (1995) para servir como indicador da 
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dose media de urn Onico corte tomografico e é utilizado no protocolo dosimetrico padrao 

europeu (EC, 1999): 

CTD1i, = 3 CTD1100, c  + 3 CTD400 ,p  (mGy) 	 (2.11) 

Quando o efeito do pitch, ern relacao a exposicao da radiacao, for considerado 

a nivel de dose local (ou seja CTDI , uma quantidade "Volume CTDI (CTDIv ol)' é definida 
(IEC,2001). 

A grandeza CTDIioo,c é medida no centro do simulador dosimetrico padrao de 
TC e a CTDhoo,p é a media dos valores medidos nas posicoes perifericas do mesmo 
simulador. 0 DLP representa a dose integral ao longo do comprimento total da varredura 

e é definido pela Equacao 2.12: 

DLP = CTDIvoi  x L (mGy.cm) 	 (2.13) 

onde L representa o comprimento total digitalizado. 

0 CTD1w oferece uma melhor estimativa da dose no Orgao que o CTDI no ar. Por 
meio de fatores de conversao apropriados, o CTD/voie o DLP podem ser utilizados para 

estimar a dose no Orgao e a dose efetiva, respectivamente, associada a um exame de 

TC de cabeca, pescoco e tronco (HIDAJAT et aL, 1999). 

2.9 ESTABELECIMENTO DE CAMPOS PADROES 

A IEC 61267 (2005) define as condicoes de radiacao para tomografia 

computadorizada, RQT, que simulam feixes nao atenuados no caso do LNMRI/IRD, na 

calibracao das camaras de ionizacao tipo lapis utilizadas na dosimetria de TC. As 

principais alteracoes dizem respeito a iriroducao da grandeza tensao de pico pratico 

(Practical Peak Voltage - PPV) para medir a tensao do tubo de rains X; introducao de 

urn novo procedimento para estabelecer as camadas semirredutoras (CSR) e de filtros 

especiais de cobre (Cu) para simulacao do paciente. 
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Alem da implantagao das qualidades especificas em tomografia 

computadorizada denominadas RQT, é necessario que se estabelega uma metodologia 

de calibragao diferenciada no caso das camaras tipo lapis, devido as suas 

caracteristicas especiais de use e formato. Em muitas aplicacoes da camara tipo lapis 

e comum a irradiagao total da mesma, porem sabe-se que em suas extremidades ocorre 

uma diminuigao na sensibilidade. A metodologia mais utilizada e atualmente 

recomendada pelo IAEA/TRS 457 (2007) baseado na IEC 61674 (1997) é a irradiagao 

parcial, apresenta melhores resultados quando 50% do volume sensivel da camara lapis 

e irradiado durante a calibracao. 

2.9.1 CARACTERIZA00 DE QUALIDADES DE FEIXES DE RAIOS X 

0 LMNRI caracterizou as condigOes de radiagao RQR segundo as 

recomendagoes internacionais (RAMOS, 2010). Os parametros que caracterizaram as 

qualidades foram: homogeneidade de campo, tensao do tubo, 1a CSR e coeficiente de 

homogeneidade. Esses parametros podem ser determinados como segue. 

Determinagao da homogeneidade do campo de radiagao - A variagao da 

intensidade do feixe no campo na distancia compreendida entre -23,1 e 25,7 cm, 

situados a 50% da curva apresentada no grafico 2.1, determinou um tamanho do campo 

de radiagao de 48,8 mm de diametro, muito proximo do valor desejado de 50 mm. Esse 

resultado é coerente com a aplicagao do conjunto de colimadores mostrado na Figura 

2.10 (a) e (b), que apresenta o terceiro colimador com um perfil c6nico, e diametros de 

entrada e de sada de, respectivamente, 24,58 mm e 25,77 mm. A regiao na faixa entre 

90% e 110%, apresentada na parte superior do grafico 2.1, para a qualidade de 

referencia de 30 kV, representa o efeito anc5dico, decorrente do angulo formado entre o 

anodo e o catodo do tubo de raios X (CARDOSO, 2005). 
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(a) (b) 

Figura 2.10: (a) Tubo de raios X. Detalhe: 1- Primeiro colimador; (b) 
Colimadores. Detalhes: 2- Segundo; 3- Terceiro, perfil cOnico; 4- Quarto, 
perfil cilindrico (CARDOSO, 2005). 
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Grafico 2.1: Determinagao do tamanho de campo do feixe de radiagao, qualidade de 
referencia de 30 kV. 0 campo a 50% é de 48,8 mm, e a 90% é de 42 mm. A regiao 
superior do grafico apresenta o "efeito anOdico".(CARDOSO, 2005) 
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Determinagao da Tensao de Pico Pratico (Pratical Peak Voltage - PPV) - 
Corn o rnedidor nao invasivo PTW® Diavolt Universal, foi medida a grandeza PPV no 

equipamento de raios X Pantak HF 160. As medidas foram realizadas na distancia 46 

cm do foco do tubo de raios X, onde o tamanho de campo foi de 4,5 cm, pois esta é a 

menor distancia para o posicionamento do Diavolt frente ao tubo de raios X, devido 

blindagem ern torno da carcaga do tubo. 

Tabela 2.1: Qualidades RQR* da Norma IEC 61267 implantadas no LNMRI/IRD corn a 
tensao em PPV (RAMOS, 2009). 

Qualidades de 

Radiagao 

Tensao 	Filtragao 

PPV 	Adicional 

(kV) 	(mm Al) 

	

100,2 ± 2,0 
	

3,32 

	

118,5 ± 2,4 
	

3,61 

	

146,2 ± 2,9 
	

4,11 

RQR 8 

RQR 9 

RQR 10 

l a  CSR 
h 

(mm Al) 
	

homogeneidade 

	

4,04 
	

0,65 

	

5,09 
	

0,68 

	

6,56 
	

0,70 

*Apenas as qualidades que sera° utilizadas na caracterizacao da se RQT 

0 TRS 457 (IAEA, 2007) estabelece que a incerteza expandida da medigao da 

tensao no tubo de raios X devera ser menor que 5%. 0 PPV das qualidades foi 

determinado corn urn dispositivo nao invasivo corn incerteza total de 2%, portanto dentro 
dos limites estabelecidos. 

2.10 CARACTERIZA00 DAS QUALIDADES DE RADIA00 EM TOMOGRAFIA -
RQT 

Para uma medida rastreada da dose no meio estudado, esta requer uma correta 

calibragao da instrumentagao em campos de radiagao depropriedades conhecidas. Em 

radiologia diagnOstica, a especificagao das qualidades de radiagao é de extrema 

importancia devido a resposta de todos os dosimetros dependerem, no minim°, da 

distribuigao espectral do feixe empregado. 

As propriedades que caracterizam as condigoes de radiagao em TC sac)(DIAS, 
2010): 

a) Camada Semirredutora (CSR): A primeira camada semirredutora é definida 

pela espessura de urn material qualquer necessario para reduzir pela metade a 
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intensidade inicial de urn feixe de raios X. A CSR fala diretamente sobre a 

qualidade do feixe, pois quanto mais energetic° (quanto maior for seu poder de 

penetracao) maior sera a espessura necessaria para reduzir sua intensidade 

metade. Torna-se importante numa medida de CSR usar feixes bem colimados, 

pois corn feixes divergentes, aparecerao radiacoes secundarias nos 

absorvedores que contribuirao para aumentar a dose no instrumento de medida 

e que, aparentemente, ira fornecer uma CSR maior. A CSR é utilizada como uma 

medida da penetrabilidade da radiacao. No radiodiagnOstico essa filtracao é 

realizada corn aluminio. 

b) kerma no Ar: E a grandeza fundamental na qual os padroes nacionais sao 

calibrados na area de radiodiagnOstico. A partir do kerma no ar podem-se 

determinar todas as demais grandezas de use pratico. Para o controle de 

qualidade, a grandeza kerma no ar é suficiente, tanto na caracterizacao e 

controle da fonte (cameo de radiacao incidente no paciente) quanto para a 

avaliacao do desempenho do sistema de captacao e registro da imagem (cameo 

de radiacao pOs-paciente). 

c) Coeficiente de Homogeneidade (h): E a razao entre a prirneira e a segunda 

camada semirredutora. 0 feixe se torna mais homogeneo a medida que o 

coeficiente se aproxima da unidade. 

d) Practical Peak Voltage (PPV): Grandeza puramente eletrica relacionada corn a 

melhor qualidade de imagem (contraste) para a menor dose possivel no 

paciente. A IEC 61267 (2005) caracteriza as qualidades de radiacao da serie 

RQR ern termos de PPV e, consequentemente, as da eerie RQT. 

e) Filtragao Inerente: A filtracao inerente a formada pelo vidro do tubo de raios X, 

0 Oleo isolante e o material da janela. Quando o feixe primario de raios X é 

emitido do alvo e atravessa estes componentes internos da copula do 

equipamento, o feixe é inevitavelmente filtrcdo e, portanto, esta é chamada de 

filtracao inerente do equipamento. 

f) Filtragao adicional: Na caracterizacao das condicOes de radiacao ern TC essa 

filtragao é composta de Cobre (Cu) e adicionada a filtragao (Al) previamente 

estabelecida, RQR. 
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g) Qualidades de radiagao RQR: Estas qualidades de radiagao representam o 

feixe incidente sobre o paciente na radiografia geral, fluoroscopia e em 

aplicagoes dentanas. Podem ser determinadas por mein de um tubo de rajas X 

de anodo de tungstenio (IAEA, 2007). As caracteristicas das qualidades de 

radiagao da serie RQR, de interesse para este trabalho, sao fornecidas na 

Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Qualidades RQR da Norma IEC 61267 (IEC, 2005). 

Qualidades de 

Radiagao 

Tensao no tubo 

de raios X 

(Kv) 

l a  CSR 

(mm Al) 
h 

RQR 8 	 100 	 3,97 	 0,68 
RQR 9 	 120 	 5,00 	 0,68 

RQR 10 	 150 	 6,57 	 0,72 
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3 MATERIALS E METODOS 

3.1 DETETORES E SISTEMAS DE IRRADIAcA0 

Todos os equipamentos utilizados no desenvolvimento deste trabalho pertencem 

ao LaboratOrio de Metrologia das RadiacOes lonizantes — LNMRI/IRD. 

3.1.1 SISTEMA DE RAIOS X 

Adotou-se como fonte de radiacao a unidade industrial de raios X fabricada pela 

PANTAK, modelo HF 160 de 160 kV, corn sistema gerador de potencial constante, 

apresentado na figura 3.1, sendo a exatidao da tensao e da corrente aplicadas ao tubo 

< ± 1%, repetitividade dos valores da tensao e corrente < ± 0,03%,. e ripple inferior a ± 

0,15% (CARDOSO, 2005). Tambem se adotou urn sistema de automacao para 

posicionamento da camara de ionizacao figura 3,2. 

(a) 
	

(b) 

Figura 3.1: (a) Sistema de raios X PANTAK, modelo HF 160, de potencial constante; (b) 
Painel de controle. Fonte: 0 autor. 
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Figura 3.2: Sistema de automacao para irradiacao do LNMRI/IRD. 1 — Paine! 
de controle para posicionamento; 2 — Mesa de fixacao de suportes para 
camaras de ionizacao. Fonte: 0 autor. 

3.11 SISTEMA DE REFERENCIA: PADRAO SECUNDARIO 

0 sistema utilizado foi composto por uma camara de ionizacao tipo lapis Radcal 

Corporation® modelo RC3CT s/n 9197, corn rastreabilidade ao Laboratorio de 

Dosimetria Padrao Primario Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), localizado 

na Alemanha e calibrada nas qualidades RQT ern 2013, de acordo corn a norma IEC 

61267 (2005). Esta é uma camara nao selada, possui comprimento sensivel nominal de 

100 mm e cabo de conexao triaxial para aplicacao da tensao de opera ao da camara e 

coleta de dados. 

Para as medidas da carga eletrica produzida pelo processo de ionizacao do gas 

no interior da camara de ionizacao, foi empregado o eletrOmetro fabricadopela 

KEITHLEY®, modelo 6517 A, serie 0657346. Este equipamento, alem de fornecer a 

tensao de operagao da camara de ionizacao, mede tambem corrente e resistencia, 

sendo apresentado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Sistema dosimetrico composto por: (a) Camara de ionizacao tipo lapis 
modelo RC3CT s/n 9197 da Radcal Corporation®; (b) EletrOmetro KEITHLEY®, modelo 
6517 A, serie 0657346, utilizado na leitura de carga. Fonte: 0 autor. 

3.1.3 FILTROS ATENUADORES 

Para a composicao das qualidades de radiagoes de referencia, bem como as 

medigoes de camada semirredutora para a determinagao das filtragoes adicionais do 

equipamento de raios X, foram utilizados filtros de aluminio e cobre, corn pureza de 

99,99% e 99,95%, respectivamente. 

Os filtros de aluminio possuem formato retangular e foram fixados por urn 

dispositivo de Policloreto de Polivinila (PVC) colocado entre a colimador e a carnara. Os 

filtros de cobre sao de formato circular e foram fixados por urn dispositivo, tambem de 

PVC, anexado ao colimador. 

3.1.4 SISTEMA DE mEDIcAo DA DENSIDADE DO AR 

Sendo a densidade expressa como funcao da temperatura e da pressao 

atmosferica, para medida da pressao atmosferica utilizou-se o barOmetro fabricado pela 

DRUCK®, modelo DPI 141, soda 141000933, aprasentado na figura 3.4 (a). A 

temperatura no laboratorio foi medida corn urn termOmetro digital HART SCIENTIFIC®, 

modelo 1504, serie 03361726-12, operando na faixa do !eitura entre 0 e 100 °C, corn 

uma resolugao de 0,0001 °C, figura 3.4 (c), sendo a umidade determinada por urn 

higrometro analOgico, figura 3.4 (b). 
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(a) (b) 

• 

111111,„ 

(c) 

Figura 3.4: Sistema de medicao da densidade do ar: (a) Barometro DRUCK; (b) 
HigrOmetro analogico; (c) Termornetro digital HART SCIENTIFIC. Fonte: 0 autor. 

3.1.5 SISTEMAS DE AQuisicAo DE DADOS 

A aquisicao de dados foi realizada de forma automatizada atraves de urn 

computador corn sistema operacional Windows XP, sendo a linguagem de programagao 

desenvolvida para o software foi o LabVIEW 7, responsavel por integrar os componentes 

e parametros de configuragao inicial, termometro, barOmetro, tensao e eletrOmetro, 

tempo de exposicao, tensao aplicada a camara de ionizacao, escala de medida da carga 

coletada. A interface pode ser vista na figura 3.5. 
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Figura 3.5: Interface de controle no LabVIEW 7. Configuracao inicial para aquisicao de 
dados. Parametros: Temperatura, pressao, umidade, escala, intervalo de leitura e 
tensao (RAMOS, 2009). 

3.2 METODO 

3.2.1 CORRENTE DE FUGA 

Foram acompanhadas as medicoes da corrente de fuga nas duas camaras de 

ionizacao padrao secundario, RC3CT e 10x5-3CT, no period° compreendido entre 

agosto de 2015 a marco de 2016. 0 procedimento consistiu no posicionamento das 

camaras nos sistemas de medicao seguindo-se, apOs, os passos: 

1. Irradiar a camara ate a contagem de carga atingir a ordem de 10 -9  C; 
2. Gravar a carga inicial; 

3. Observar o comportamento do sistema de deteccao durante 300 

segundos; 

4. Gravar a carga final; 

5. Obter a variagao da quantidade de carga em relacao ao tempo, 

AQ 

AT 
	 (3.1) 

onde AQ = Q — Qo e AT = 300 s 

Na rotina da aquisicao de dados, mede-se a corrente de fuga antes e depois, 

sendo que no resultado final, a corrente de fuga considerada sera a media aritmetica 

entre essas duas medigoes. 



Regido do volume sensivel m cm 
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3.2.2 RELATIVIDADE DA RESPOSTA 

Corn objetivo de avaliar o comportamento da camara em relagao a variagao da 

energia do feixe verifica-se a ionizacao proveniente de diferentes energias, variando a 

tensao de operacao no tubo de raios X de 60 kV a 140 kV. A camara de ionizacao tipo 

lapis deve ser irradiada em todo seu comprimento sensivel, tendo como resultado a 

funcao de ionizacao em relacao a tensao aplicada. 

3.2.3 HOMOGENEIDADE AO LONGO DO COMPRIMENTO 

0 TRS 457 (IAEA, 2007) recomenda que a calibracao de camaras tipo lapis seja 

feita corn irradiacao parcial do volume sensivel devido a uma diminuicao da 

sensibilidade nas extremidades. 0 desenvolvimento de urn colimador conforme a IEC 

61267 (2005) e o TRS 457 (IAEA, 2007) possibilita o conhecimento da homogeneidade 

ao longo de seu comprimento sensivel. 

0 colimador devera possuir abertura retangular de 1 cm e largura no minima 

duas vezes o diametro da camara (IAEA, 2007). Entao se divide em 11 partes a regiao 

sensivel da camara, conforme apresentado na figura 3.7, desde a base ate o limite 

superior, topo. 

Figura 3.6: Representacao das areas irradiadas utilizando um colimador corn abertura 
de 1 cm. Fonte: 0 a! tor. 
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Ambas as camaras foram irradiadas corn tensao e corrente no tubo de 100 kV e 

10 mA, respectivamente. 0 colimador deve ser colocado inicialmente na base da 

camara e variar sua posicao ern 1 cm, ate alcancar o topo. 

3.2.4 CARACTERIZAgA0 DAS CONDOES DE RADIA00 RQT 

As condigoes de radiacao da serie RQT simulam o feixe nao atenuado usado ern 

TC. Uma vez que as condigOes de radiacao da serie RQR sao estabelecidas, as da serie 

RQT sao obtidas por adicao de filtracao adicional de cobre (Cu), conforme tabela 3.3. A 

determinacao das CSR recomendadas deve ser feita atraves da razao de medidas de 

kerma no ar, ou taxa de kerma no ar, utilizando filtros atenuadores de aluminio (Al). A 

razao entre os valores de kerma no ar, ou taxa de kerma no ar, corn e sem atenuacao 

equivalente a 1a CSR nominal, tabela 3.3, devem estar entre 48,5% e 51,5% sendo, 

dessa forma, as condicoes de radiacao das series RQT estabelecidas. (IAEA, 2007). 

As curvas de atenuacao devem ser obtidas corn adicao de filtros de aluminio ate 

que a intensidade da radiagao inicial seja reduzida a 10%. Corn o programa Origin 6® 

deve-se obter a funcao caracteristica para cada condicao de radiacao, determinando-

se a l a  CSR e o coeficiente de homogeneidade (h). 

Tabela 3.3: Caracterizacao das qualidades de radiacao serie RQT (IAEA, 2007). 

Qualidade de 	Tensao aplicada 	Filtracao adicional 	l a  CSR 

Radiacao 	ao tubo (kV) 	 (mm Cu) 	 (mm Al) 

RQT 8 	 100 	 0,20 	 6,9 

RQT 9* 	 120 	 0,25 	 8,4 

RQT 10 	 150 	 0,30 	 10,1 

*Radiacao de referencia para TC. 

3.2.5 IMPLANTA00 DA coNDIcAo DE RADIAgA0 SIMILAR A TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 

Uma forma alternativa para caracterizar o feixe padrao ern tomografia foi 

encontrar as condicoes de radiacao similar as da serie RQT obtendo a filtracao total 

sornente composta de cobre. Alguns cuidados foram tornados durante esse 
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procedimento, pois o cobre possui maior fator de atenuagao por ser urn material de 

maior densidade ern relagao ao aluminio, tornando o feixe muito rigid° o que pode 

resultar em determinagoes diferentes da 1a CSR e do coeficiente de homogeneidade. 

Tomando como referencia a taxa de kerma no ar no ponto de calibragao (1 m), 

obtern-se a taxa sem e com a filtragao da 1 a  CSR estabelecida pela IEC 61267 (2005) 

para serie RQT e verifica-se a razao entre elas. Estas razoes devem estar dentro do 

intervalo de 0,485 e 0,515 (IAEA, 2007), entao urn feixe similar as condigoes de radiagao 

RQT sera estabelecido apenas com filtragao de Cobre. Essa condicao de radiagao sera 

denominada Qualidade em Cobre para Tomografia (QCT). 

3.2.6 CONSTRUgA0 DE COLIMADORES 

0 colimador para calibragao das camaras de ionizacao tipo lapis deve possuir 

uma abertura retangular capaz de permitir que apenas uma parte do volume sensivel 

seja irradiada. 

Para que a camara nao sofra interferencia de radiagao espalhada devido a 

divergencia do feixe ao passar pela abertura retangular, a mesma devera possuir urn 

angulo de abertura. Esse angulo deve ser o menor possivel, porem, grande o suficiente 

para que o feixe nao colida com as paredes internas da abertura, conforme figura 3.8. 

A abertura retangular e a distancia entre o colimador e a camara de ionizacao 

tipo lapis devem ser precisamente conhecidas, a abertura (paralela ao eixo da camara) 

deve ser entre 20 e 50 mm e uma largura correspondente a cerca de duas vezes o 

diametro da camara. Deve-se posicionar a abertura em frente da camara de TO, sendo 

o arranjo devidamente alinhado, tuba de rains X, colimador e camara. A camara ficara 

a uma distancia do colimador de aproximadamente 30 mm (IAEA, 2007). 
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F 
p 

Figura 3.7: Desenho esquematico de aberturas projetadas para contribuicoes de baixa 
dispersao. Fp: ponto focal; AP: abertura retangular (adaptada do TRS 457, 2007) (IAEA, 
2007). 

3.2.7 METODOLOGIA PARA CALIBRAgA0 DE CAMARAS DE ioNizAcAo 

3.2.7.1 CALIBRAcA0 PELO METODO DE SUBSTITUIcA0 

Devido a possibilidade de variagao da fluOncia de energia dos futons, 

proveniente do tubo de raios X, o TRS 457 (IAEA, 2007) recomenda o use de uma 

camara monitora para a calibragao dos dosimetros de diagnostico; contudo, o 

LNMRI/IRD possui urn sistema de raios X de alta resolucao e nao necessity de camaras 

monitoras.(PEIXOTO et al, 2016). A equacao 3.2, a seguir, é utilizada para a obtencao 

do coeficiente de calibracao. 

(Mk ) ref user = ref 	TP  

K,Q0 (mkTp )user (3.2) 

onde: 

N
ref 

• coeficiente de calibracao do padrao de referencia; ,(20 
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k TP  : correcao para temperatura e pressao; 

M : leitura da camara de refer8ncia (MkTp)"f e do usuario (MkTp)
user . 

3.2.7.2 DETERMINA00 DO FATOR DE CORREgA0 

Medidas semeihantes as descritas acima devem ser feitas para outras energias. 

A equacao 3.2 pode se modificada para obtencao do fator de correcao N KR: 

Nki,s(2er 
KelatikTp)cef 

Q (MkTp)(2ser 

Para outras qualidades de radiagao que nao seja a RQT 9, o fator de correcao 

i ser_u 
ic Q 	pode ser obtido atravOs da equagao 3.4: 

user 
i,user 	" K,Q  

'Q 	m user 
K,(20 

(3.4) 

3.2.8 CALIBRAgA0 DE CAMARAS DE IoNizAcAo TIPO LAPIS 

A pratica de ensaio deve seguir o apresentado na figura 3.9. Corn a camara de 

ionizacao de referencia, uma medicao do kerma no ar é realizada primeiramente no 

piano de medida para as qualidades de radiagao RQT. Em seguida, a abertura 

retangular de chumbo é posicionada na frente da camara do usuario. 

0 colimador de abertura retangular deve ser centralizado juntamente corn o tubo 

de raios X e a camara de ionizacao tipo lapis, de acordo corn o modelo sugerido 

anteriormente. A distancia entre o colimador e a camara de ionizacao deve ser 

precisamente conhecida, uma vez que a incerteza associada a essa distancia servira 

para avaliacao da incerteza (IAEA, 2007) (PEIXOTO et al., 2016). 

(3.3) 



0 coeficiente de calibracao é determinado pela equagao 3.5 

Kwd r  
NPki,Q 	Md a  

onde: 

M : leitura da camara corrigida para as condigoes ambientais; (C) 

K : kerma no ar no ponto de teste; (Gy) 

w : largura da abertura; (cm) 

dr  distancia entre o ponto focal e o ponto de medida; (cm) 

dQ  : distancia entre o ponto focal e o piano do colimador; (cm) 

NPkI , Q : coeficiente de calibracao do Produto Kar - Comprimento para qualidade de 

radiagao Q. (Gy.cm/C) 

Produto 
Abertura 
	

Kerma-Comprimento 
Retangular 

Plano de 
medicao 

Figura 3.8: Arranjo de ensaio para a calibragao das camaras de TC: dr é a distancia 
entre o ponto focal (Fo) e o ponto de teste; da é a distancia enire o panto focal e o piano 
da abertura (IAEA, 2007). 
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(3.5) 
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3.2.9 DETERMINAgA0 DOS FATORES DE CORREgA0 E DO KERMA NO AR 

PARA AS QUALIDADES RQT NO LNMRI/IRD 

0 coeficiente de calibracao NpKL para a camara de ionizacao tipo lapis de 

referencia foi fornecido corn rastreabilidade as qualidades RQT, como recomendado 

pela norma lEC 61267 (2005). 

0 kerma no ar no ponto de teste é obtido pela equacao 3.6: 

K 
	

NPKL, Q Mda  

wdr 
	 (3.6) 

Onde: 

M : leitura da camara corrigida para as condieb- es ambientais (C); 

K : Kerma no ar no ponto de teste (Gy); 

w : largura da abertura (cm); 

dr  : distancia entre o ponto focal e o ponto de medida (cm); 

d c, : distancia entre o ponto focal e o piano do colimador (cm); 

NPkI,Q: coeficiente de calibraeao do Produto Kar — Comprimento para qualidade de 

radiaeao Q (Gy.cm/C). 

0 fator de correcao para cada qualidade é, entao, obtido pela equaeao 3.7. 

NPKL, (28,10  

N P KL , Q9 

(3.7) 

onde: 

N 	coeficiente de calibraeao para qualidade de referencia RQT 9; 

kQ  : fator de correeao para calla qualidade; 

: coeficiente de calibragao para as qualidades RQT 8 e RQT 10. N  PKL, (28,10 

k Q 
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3.2.10 EQUIVALENCIA ENTRE 0 ALUMINIO E 0 COBRE NA ATENUAgA0 DO 

FEIXE PADRAO 

A equivarencia entre o cobre e o aluminio como material atenuador deve ser 

obtida atraves da comparacao entre as espessuras necessarias, de cada material, para 

reduzir a mesma intensidade o feixe padrao. 

0 cobre é muito mais denso que o aluminio e devera apresentar uma espessura 

bem inferior quando comparado ao mesmo. Para obter a curva de atenuacao em cobre 

e necessaria a disposicao de filtros corn espessura inferior a 0,5 mm. 

Para atenuar o feixe em cada uma das qualidades RQT deve-se adicionar filtros 

de cobre de forma que a intensidade da radiacao seja reduzida a 10 %. Corn auxilio do 

programa Origin 6, deve-se obter a funcao caracteristica da curva e simular a espessura 

necessaria, em cobre, para reduzir o feixe ate 5%. Por fim, comparar as espessuras de 

aluminio corn as de cobre. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 CORRENTE DE FUGA 

Os resultados dos valores da corrente de fuga nas camaras de ionizagao tipo 

lapis modelos RC3CT e 10X5-3CT, obtidos entre os meses de agosto de 2015 e margo 

de 2016 sao apresentados no grafico 4.1. 

Os valores de corrente de fuga nas camaras 10x5-3CT e RC3CT obtidos sac) da 

ordem de 10-14  e 10-15  A, respectivamente. 

2, Ox10-13  

0, 0 

0 

0 

4- 

(1) 

0 -2, 0x1 0 13  
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- - 10x5-3CT 4- 
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Medigoes realizadas de Agosto de 2015 a Margo de 2016 

Grafico 4.1: Correntes de fuga obtidas para as camaras de ionizagao tipo lapis RC3CT 
e 10x5-3CT em medigoes realizadas entre agosto de 2015 e margo de 2016. 

No use destas camaras foi assegurado que a corrente de fuga estivesse sempre 

numa ordem inferior em relagao as medigoes realizadas, sendo que estas apresentaram 

valores da ordem de 10 -9  A. Dessa forma, as correntes de fuga apresentadas nas 

camaras estao, no minima, a uma ordem de 10 -5  A abaixo do valor de corrente obtida 

na medigao. 



1 	 1 

F(x) = (-3,05x10 -13)x 2  + (1,1x10 -1°)x 

+ 1,82x10 -1°  
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4.2 RELATIVIDADE DA RESPOSTA 

A relatividade da resposta, corn a variacao de tensao aplicada ao tubo, foi 

verificada corn a camara de ionizacao tipo lapis Radcal Corporation® Modelo 10x5-3CT, 

sendo os resultados apresentados na figura 4.2. 

9,00x10 -9  

. . . - ... . 

T. 
c o 
E 
coo 7,50x10 -9  U 
C6 

13 

E- 
D 
±. 
a) 
-J 

6,00x10 -9  

60 	 80 	 100 	 120 
	

140 

Tensaw aplicada ao tubo (kV) 

Grafico 4.2: Relatividade da resposta da camara de ionizacao 10x5-3CT para tensao 
corn variacao de 60 a 140 kV. 

A camara nao apresentou depencrencia energetica na faixa de 100 a 150 kV que 

pudesse gerar subjetividade na interpretacao dos resultados. 0 esperado foi observar 

uma funcao corn dados bem ajustado a curva, podendo observar o coeficiente de 

correlacao prOximo da unidade. 
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4.3 HOMOGENEIDADE AO LONGO DO COMPRIMENTO 

As camaras 10x5-3CT e RC3CT foram irradiadas em 11 partes distintas ao longo 

de seu comprimento, com colimagao de 1 cm de abertura. 0 grafico 4.3 mostra os 

resultados obtidos para a camara de ionizacao tipo lapis corn as respectivas segoes 

irradiadas ao longo do comprimento. 

Secao irradiada ( cm 

Grafico 4.3: Leitura ao longo do comprimento das camaras 10x5-3CT e RC3CT. Camara 
dividida em 11 partes de 1 cm ao longo do seu comprimento sensivel. 

Pode-se observar a diminuicao da sensibilidade nas extremidades das camaras. 

Assim, se torna necessario a utilizacao de urn colimador que exclua a regiao de menor 

sensibilidade durante a calibragao. 

4.4 COMPARA00 ENTRE AS CURVAS DE ATENUAgA0 

Levando-se em conta a diferenca na densidade da filtragao total para cada 

condicao de radiacao é possivel verificar tendOncias significativamente semelhantes 

entre as funcoes atenuagao. 0 comportamento encontrado nas fungoes referentes as 
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condigoes de radiagao similares, QCT, é devido as densidades dos diferentes materials, 

onde o cobre e o aluminio possuem densidades de 8,93 e 2,7 g/cm 3, respectivamente. 

Foi obtido o percentual de concordancia entre as taxas de kerma e entre os 

coeficientes de homogeneidade para as diferentes qualidades RQT 8 e QCT 8, RQT 9 

e QCT 9 e RQT 10 e QCT 10, resultando em 91 e 99,7 de 97 e 98,3 e de 97 e 99 %, 

respectivamente. Os graficos 4.6, 4.7 e 4.8 mostram a semelhanga entre as respectivas 

curvas de atenuagao RQT e QCT para a diferentes qualidades. 

0 
	

5 	 10 	 15 	 20 

Filtracao (mm Al) 

Grafico 4.4: Comparagao entre as curvas de atenuacao da qualidade RQT 8 e 
qualidade similar QCT 8 implantadas no LNMRI/IRD. 

Os simbolos das curvas que interceptam a linha referente a 50% de intensidade 

da radiagao indicam a espessura de aluminio referente a primeira camada 

semirredutora. Foi adotado como um dos valores de espessura de aluminio na obtencao 

da curva de atenuagao a pi -6pda espessura nominal da camada semirredutora, 6,9 mm 

A para RQT 8; 8,4 mm Al para RQT 9; e 10,1 mm Al para RQT 10. r.I'qssa forma os 

simbolos marcadores que interceptam a linha de 50% servem como indicadores de 

proximidade da 1 a  CSR obtida em relagao a nominal. 
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Grafico 4.5: Comparagao entre as curvas de atenuagao da qualidade RQT 9 e a 
qualidade similar QCT 9 implantadas no LNMRI/IRD. 

Pode-se observar nos graficos 4.7 e 4.8 que o simbolo na curva QCT prOximo 

da linha de 50% fica acima da mesma, indicando que a 1a camada semirredutora obtida 

para as qualidades QCT 9 e QCT 10 estao acima da nominal (8,4 e 10,1 mm Al). A curva 

RQT, entretanto, indica que a l a  CSR obtida esta prOxima do valor de referencia. Os 

valores das primeiras camadas semirredutoras obtidas no LNMRI/IRD podem ser 

observados nas tabelas 4.1 e 4.2. 
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Grafico 4.6: Comparagao entre as curvas de atenuagao da qualidade RQT 10 e a 
qualidade similar QCT 10 implantadas no LNMRI/IRD. 

A proximidade entre as curvas ROT e QCT indica que os feixes obtidos sao 

semelhantes. As taxas de kerma e os coeficientes de homogeneidade podem ser 

observados nas tabelas 4.1 e 4.2. 

4.5 CARACTERIZA9A0 DAS QUALIDADES RQT 

A IEC 61267 (2005) estabelece valores para as espessuras dos filtros de cobre 

utilizados, para cada uma das qualidades RQT, conforme tabela 3.3. 

Definido os valores de filtragao adicional de cobre (Cu), as 1a CSR e seus 

coeficientes de homogeneidade foram obtidos atraves da curva de atenuagao, sendo os 

resultados apresentados na tabela 4.1. As curvas de atenuagao podem ser observados 

pelo grafico 4.4, e respectivas 1 a  e 2a  CSR. 
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Tabela 4.1: Qualidade de radiacao serie RQT implantada no LNMRI/IRD. Filtracao total, 
primeira camada semirrredutora e coeficiente de homogeneidade (h). 

Tensao em 	Corrente 	Filtracao total 	1a CSR2la CSR3 	 Razao5 Qualidade 
h4  PPV (kV) 	(mA) 	mm (Al + Cu) 	(mm Al) (mm Al) 

RQT 8 	100,2 ± 2,0 	3,84 	3,329 + 0,195 	6,9 	6,80 	0,807 0,496 
RQT 9 	118,5 ± 2,4 	2,92 	3,617 + 0,244 	8,4 	8,38 	0,838 0,500 

RQT 10 	146,2 ± 2,9 	2,15 	4,114 + 0,294 	10,1 	10,12 	0,866 0,504 
1  Sem considerar filtracao inerente do tubo (1 mm Be) 
2  Nominal (IEC 61267, 2005) 
3  LNMRI/IRD 
4  Coeficiente de homogeneidade 
5  A razao precisa estar entre 0,485 e 0,515 (IAEA, 2007). 
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Grafico 4.7: Curvas de atenuagao caracteristica das qualidades de radiagao RQT 
implantadas no LNMRI/IRD. 

Os marcadores que passam em ciina da linha de 50% da intensidade da 

radiacao mostram que os valores de 1 a  CSR ficaram proximos do valor nominal. Isso 

indica que as qualidades foram bem caracterizadas. 
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4.6 CARACTERIZAgA0 DA COND100 DE RADIAgA0 (QCT) SIMILAR A 

QUALIDADE RQT 

Foram obtidas as espessuras das filtragoes totais em cobre (Cu) pela verificagao 

das razoes das taxas de kerma; em seguida, as curvas de atenuagao, as 1a CSR e seus 

coeficientes de homogeneidade, conforme apresentado na tabela 4.2. As curvas de 

atenuacao e as 1a e 2a  CSR podem ser observadas no grafico 4.5. 

Tabela 4.2: Qualidade de radiagao QCT implantada no LNMRI/IRD. Filtragao total, 
primeira camada semirredutora e coeficiente de homogeneidade. 

Tensao em Corrente Filtracao total 1 	1a CSR2 	l a  CSR3  
Qualidade 

PPV (kV) 	(mA) 	(mm Cu) 	(mm Al) (mm Al) 
h4  

Razao5 

QCT 8 	100,2 ± 2,0 	3,84 	0,318 	6,9 	6,91 	0,809 	0,501 
QCT 9 	118,5 ± 2,4 	2,92 	0,398 	8,4 	8,78 	0,852 	0,513 

QCT 10 	146,2 ± 2,9 	2,15 	0,527 	10,1 	10,52 	0,874 	0,513 

I  Sem considerar filtragao inerente do tubo (1 mm Be) 
2  Nominal (IEC 61267, 2005) 
3  LNMRI/IRD 
4  Coeficiente de homogeneidade 
5  A razao precisa estar entre 0,485 e 0,515 (IAEA, 2007). 
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Grafico 4.8: Curvas de atenuacao caracteristica das qualidades de radiagao 
QCT, similar as RQT, implantadas no LNMRI/IRD. 
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Os marcadores que interceptam a linha de 50% da intensidade da radiacao 

ficaram acima da mesma. Isso mostra que os valores obtidos das 1 a  CSR ficaram urn 

pouco acima dos valores nominais como pode ser observado na tabela 4.2. Entretanto, 

a qualidade QCT 8 obteve valor de 1 a  CSR bem proximo do valor de referencia. 

4.7 CALIBRAgAo 

A calibracao da camara 10x5-3CT foi realizada na posicao horizontal com 

abertura retangular de 42 mm, e Vertical corn abertura retangular de 34 mm. 0 colimador 

foi posicionado a 97,2 cm da fonte e a camara a 100 cm. As tabelas 4.3 e 4.4 mostram, 

respectivamente, os resultados da calibracao da camara pelo padrao RC3CT nas 

qualidades RQT e QCT. 

Tabela 4.3: Calibracao corn camara de ionizacao posicionada na horizontal e vertical, 
nas condicoes de radiacao RQT. Coeficiente de calibracao na horizontal NKL 
= 8,531 . 107  Gy.cm/C, na vertical NKL = 9,279 . 107  Gy.cm/C. 

Qualidade 
	Filtracao Total 	1a CSR 	Horizontal 	 Vertical 

(mm Cu) 	(mm Al) (mGy/min) 1 	kQ 	(mGy/min) 1 	kQ 

RQT 8 	3,329 + 0,195 	6,80 	41,55 	0,992 	34,53 	1,016 
RQT 9 	3,617 + 0,244 	8,38 	44,48 	1,000 	34,90 	1,000 

RQT 10 	4,114 + 0,294 	10,12 	48,67 	1,003 	40,37 	1,010 

I Taxas de kerma no ar 

Pode-se se observar que o valor da taxa de kerma varia corn a variacao da 

posicao da camara. Isso ocorre por que a exposicao do volume sensivel muda ern cads 

configuracao. Na posicao horizontal ocorre exposicao de aproximadamente 42% do 

volume sensivel nominal, enquanto que na vertical ocorre aproximadamente 34% de 

exposicao, considerando que o comprimento sensivel nominal seja de 100 mm. 
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Tabela 4.4: Calibracao corn camara de ionizacao posicionada na horizontal e vertical, 
nas condicoes de radiacao QCT. Coeficiente de calibragao na horizontal NKL 
= 8,563. 107  Gy.cm/C, na vertical NKL = 8,899 . 10 7  Gy.cm/C. 

Filtracao Total 	1 a  CSR 	Horizontal 	 Vertical Qualidade 
(mm Cu) 	(mm Al) (mGy/min) 1 	kQ 	(mGy/min) 1 	kQ 

QCT 8 	0,318 	6,91 	45,67 	0,986 	38,09 	1,056 
QCT 9 	0,398 	8,78 	45,61 	1,000 	37,68 	1,000 

QCT 10 	0,527 	10,52 	50,04 	0,988 	41,18 	1,042 
1  Taxas de kerma no ar 

A proximidade entre os valores das taxas de kerma e devido aos ajustes entre o 

kV e corrente no tubo (mA), obedecendo a configuracao das qualidades RQR para 

obtencao de valores pr6ximos de taxas de kerma no ar. 

4.8 AvALIAgiko DE INCERTEZAS 

Os resultados da avaliacao de incertezas para a calibragao realizada corn a 

camara 10x5-3CT encontram-se na tabela 4.5. Lima vez que as consideragoes 

realizadas na avaliacao de incerteza sao as mesmas para cada qualidade (RQT e QCT) 

a avaliacao apenas da qualidade de referencia é suficiente. 0 resultado apresentado é 

para a condicao de referOncia RQT 9. 
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Tabela 4.5: Avaliacao de incertezas associadas a calibracao da camara 10x5-3CT sobe 
as condicoes de radiacao RQT 9 implantadas no LNMRI/IRD. 

Fontes de Incertezas 
Tipo A (%) Tipo B (%) 

Fatores que afetam a camara de referencia 

Repetitividade (n = 5) 	 0,06 
Temperatura 	 0,30 
Pressao 	 0,0007 
Calibracao 	 0,75 

Fatores que afetam a camara do usuario 

Repetitividade (n = 5) 	 0,60 
Temperatura 	 0,40 
Pressao 	 0,0004 
Determinacao do fator NkL ou NKL.KQ 	 1,09 

Fatores que afetam ambas as camaras 

Colimador 
Posicionamento do colimador 
Abertura retangular 
Resolucao do instrumento utilizado 
Calibracao do instrumento utilizado 

Termometro 
Resolucao 

Barometro 
Calibracao 
Reso'Ka° 

Eletrometro 
Resolucao 

Homogeneidade de campo 
Vertical 
Horizontal 

0,14 
0,10 
0,07 
0,01 

0,00014 

0,086 
0,00027 

0,12 

0,014 
0,069 

Incerteza padrao combinada 
Incerteza Expandida ( 95,45% ) 

1,56 % 
3,11 % 

  

Os resultados da avaliacao de incertezas para a obtencao da primeira camada 

semirredutora na curva de atenuacao da qualidade de radiacao RQT 9 encontram-se 

na tabela 4.6. 0 resultado apresentado é para a qualidade de referOncia RQT 9. 
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Tabela 4.6: Avaliagao de incertezas associadas a obtencao da primeira camada semi-
redutora na curva de atenuagao da qualidade de referencia RQT 9 implantada no 
LNMRI/IRD. 

Fontes de Incertezas 
Tipo A (%) Tipo B (%) 

 

Repetitividade da camara (n = 5) 	 0,06 
Flutuagao da temperatura 	 0,30 
Flutuagao da pressao 	 0,0007 

Termometro 
Resolugao 	 0,00014 

Barometro 
Calibracao 	 0,086 
Resolugao 	 0,00027 

Homogeneidade de campo 
Vertical 	 0,014 
Horizontal 	 0,069 

Contribuigao da incerteza na funcao que caracteriza 	 0,07 
a curva de atenuagao gerada no Origin 6.0 

Incerteza padrao combinada 
Incerteza Expandida ( 95,45% ) 

0,33 % 
0,67 % 

  

4.9 EQUIVALENCIA ENTRE 0 ALUMINIO E 0 COBRE 

A utilizacao de filtros de cobre para a determinacao da l a  CSR nas 

caracterizagoes de qualidades de feixes em radiodiagnOstico nao é convencional. 

Entretanto, com o objetivo de verificar a utilizacao do cobre como substituto ao aluminio, 

foi obtida a funcao de atenuacao em mm Cu para as qualidades de radiagao da serie 

RQT implantadas no LNMRI/IRD. Dessa forma, pode-se observar a possibilidade da 

utilizacao do cobre como um material alternativo ao aluminio na caracterizacao de uma 

qualidade. 

As fungoes de atenuagao foram determinadas a partir da filtragao adicional que 

caracteriza as qualidades de radiagao RQT. Assim, cada um com valores em mm Cu e 

seu equivalente em mm Al, para uma mesma tensao de operagao e com o mesmo 

percentual de atenuacao do feixe padrao, sao apresentados na tabela 4.7. 
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Tabela 4.7: Tabela da curva de atenuacao e equival8ncia entre mm Cu e mm Al como 
material atenuante do feixe padrao em tomografia. 

Intensidade da 
radiacao (%)  

100 kV 120 kV 150 kV 
mm Cu mm Al mm Cu mm Al mm Cu mm Al 

100 0 0 0 0 0 0 
95 0,02 0,33 0,02 0,48 0,04 0,45 
90 0,04 0,77 0,05 1,06 0,08 1,13 
85 0,07 1,32 0,08 1,74 0,12 1,98 
80 0,1 1,94 0,12 2,51 0,17 2,93 
75 0,12 2,62 0,16 3,32 0,23 3,96 
70 0,16 3,34 0,2 4,19 0,29 5,03 
65 0,19 4,10 0,25 5,11 0,37 6,16 
60 0,23 4,91 0,31 6,1 0,45 7,34 
55 0,28 5,8 0,38 7,17 0,55 8,61 
50* 0,33 6,8 0,46 8,38 0,66 10,12 
45 0,4 7,94 0,55 9,76 0,8 11,61 
40 0,48 9,28 0,66 11,37 0,96 13,47 
35 0,57 10,89 0,8 13,29 1,17 15,7 
30 0,69 12,84 0,97 15,59 1,42 18,4 
25 0,84 15,22 1,19 18,37 1,75 21,7 
20 1,03 18,12 1,47 21,73 2,19 25,74 
15 1,28 21,65 1,84 25,79 2,8 30,69 
10 1,58 25,93 2,33 30,66 3,64 36,71 
5 1,98 31,09 2,98 36,5 4,84 44,01 

Camadas semirredutoras 

Para melhor observar a variacao da semelhanca entre as espessuras de cobre 

e aluminio corn o aumento da tensao de operacao foi construido urn grafico da relagao 

Al x Cu, grafico 4.9, e urn grafico de equivaloncia entre as CSR, grafico 4.10. 
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qualidades RQT 8. RQT 9 E RQT 10, caracterizadas no LNMRI/IRD. 
Grafico 4.10: Relacao de equivalencia entre as 1a CSR em aluminio e em cobre para as 
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Grafico 4.9: Relacao de equivalencia entre o aluminio e o cobre coma material atenuante 
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5 CONCLUSAO 

A razao das taxas de kerma no ar, sem ou corn filtragao adicional equivalente 

primeira CSR, estao ern conformidade corn a norma IEC 61267 (2005) que estabelece 

urn intervalo entre 48,5% a 51,5% para cada uma das qualidades. Dessa forma, pode-

se concluir que o LNMRI caracterizou as condigoes de radiagao da serie RQT (IEC, 

2005), obtendo urn percentual de 49,6% na RQT 8, 50% na RQT 9 e 50,4% na RQT 10, 

mostrando que o laboratOrio esta ern conformidade corn os requisitos internacionais 

estabelecidos no que diz respeito a caracterizacao do feixe padrao em tomografia 

computadorizada. 

Corn a substituicao da filtragao adicional total das qualidades RQT, composta de 

Al + Cu, por uma filtragao total composta apenas de cobre, pode-se verificar o 

surgimento de uma qualidade similar a qualidade RQT, que foi denominada Qualidade 

de Cobre em Tomografia — QCT. A metodologia adotada para verificar se o feixe obtido 

simula urn feixe nao atenuado de TC foi verificar se a razao das taxas de kerma no ar 

estava dentro dos limites estabelecidos pela IEC para as qualidades RQT. Foi obtido 

urn percentual de 50,1% para a QCT 8, 51,3% para QCT 9 e 51,3% para QCT 10. Os 

resultados mostraram que o feixe obtido possui as mesmas caracteristicas exigidas pela 

IEC 61267(2005). 

No que diz respeito a calibragao de camaras de ionizacao tipo lapis utilizadas na 

dosimetria de feixes na faixa TC, o LNMRI seguiu as mais recentes recomendagoes 

internacionais em conformidade corn o TRS 457 (IAEA, 2007) e IEC 61267 (2005). 

0 posicionamento dos componentes que configura o arranjo de ensaio 

caracteristico para a calibragao da camara de ionizacao se mostrou em conformidade 

corn o TRS 457 (IAEA, 2007). 

Os resultados obtidos na calibracao, nas qualidades RQT e QCT, apresentaram 

incertezas expandidas corn nivel de confianga 95,45 %, de 3,11%. 

Verificaram-se diferentes taxas de kerma quando a camara foi calibrada em 

diferentes qualidades e posicionamentos. As taxas de kerma obtidas na posicao 

horizontal, corn colimagao de 58% da regiao sensivel camara, nas qualidades RQT, 

foram de 41,55, 44,48 e 48,67 mGy/min para RQT 8, RQT 9 e RQT 10, respectivamente. 

Ainda na horizontal, as taxas foram de 45,67, 45,61 e 50,4 mGy/min, nas qualidades 

QCT 8, 9 e 10, respectivamente. 
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Na posicao vertical, corn colimagao de 66% da regiao sensivel da camara, as 

taxas obtidas nas qualidades RQT 8, 9 e 10 foram 34,53, 34,9 e 40,37 mGy/min. As 

taxas obtidas nas qualidades QCT 8, 9 e 10, na posicao vertical, foram de 38,09, 37,68 

e 41,18 mGy/min, respectivamente. 

Dessa forma, pode-se concluir que o LNMRI/IRD esta apto a oferecer o servico 

de calibracao para camaras de ionizacao tipo lapis, como laboratOrio padrao secundario, 

corn rastreabilidade ao PTB. 

Os estudos realizados corn o cobre como material atenuador foram de grande 

utilidade, tornando possivel a implantagao da qualidade QCT similar a RQT. Nos 

resultados das curvas de equivalencia entre as filtracoes em Al e Cu, foi verificado que 

o cobre poderia ser utilizado na construcao da curva de atenuacao. Foi observado 

diferencas entre os resultados nos coeficientes de homogeneidade para as camadas 

em Cu e em AI, corn variagao de 60,6% a 64,8% nas camadas semirredutoras 

encontradas no cobre, enquanto no aluminio variou de 80,7% a 86,6%. Como o cobre 

tern maior poder de atenuagao quando comparado ao aluminio, o feixe se torna muito 

"rigido" logo no inicio, atenuando fOtons corn energia intermediaria e dificultando a 

homogeneizacao no decorrer do aumento da espessura. 0 aluminio tern capacidade de 

atingir maior homogeneizacao devido a sua estrutura at6mica facilitar a passagem de 

fotos menos energeticos. 

De acordo corn os objetivos pode-se concluir que o LaboratOrio Nacional de 

Metrologia das Radiagoes atende aos requisites quanto a calibragao de camaras de 

ionizacao tipo lapis nas condicoes de radiagao RQT (IEC, 2005). Conclui-se tambern 

que as qualidades QCT, similares a RQT, sao importantes aquisigoes para futuros 

estudos do cobre como material alternativo ao aluminio. 
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ANEXO A 

INCERTEZA DE mEDicAo 

Em geral, o resultado de uma medicao de uma grandeza fisica é apenas uma 

estimativa ou uma aproximagao do valor verdadeiro do mensurando. Como 

consequencia desse fato, o resultado da medicao somente é completo quando 

acompanhado do valor declarado da incerteza. 

A incerteza do resultado de uma medicao é composta por diversos componentes 

que devem ser agrupados em duas categorias, de acordo com o metodo utilizado para 

estimar seu valor numerico: 

• Tipo A: os que foram determinados utilizando se a analise estatistica ern uma 

serie de observacoes 

• Tipo B: os que foram determinados por quaisquer outros meios. 

Avaliagao da Incerteza Padrao Tipo 

A avaliagao da incerteza padrao tipo A deve ser baseada em metodos 

estatisticos validos para tratamento de dados. Por exemplo: 

• Calculo do desvio padrao da media de uma serie de observacoes 

independentes; 

• Utilizacao do metodo dos mit-limos quadrados para ajustar uma curva aos dados 

a fim de estimar parametros da curva e seus desvios padrao; 

• Identificar e quantificar efeitos rand6micos em certos tipos de medigoes, quando 

efetuando analise de variancia. 

Na grande maioria dos casos, a melhor estimativa para o valor esperado de uma 

quantidade que varia aleatoriamente e para o qual temos n leituras independentes k 

obtidas sob condicoes de repetitividade, corresponds a media aritmetica. 

Assim, quando a estimativa de uma grandeza de entrada xi  tem sido obtida de 

n medidas sob condicoes de repetitividade, a incerteza padrao u(xi ) é obtida pela 

estimativa da variancia da media. Esta é dada por 
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A.1 

em que n numero de medidas e s desvio padrao correspondente as n leituras. 

Avaliagdo da Incerteza Padrao Tipo B 

A avaliagao da incerteza padrao tipo B é efetuada por outros meios que nao a 

analise estatistica de uma serie de observagoes. E usualmente baseada em 

julgamentos cientfficos utilizando todas as informagoes disponiveis, que podem ser 

obtidas a partir de: 

• Dados de medigoes anteriores 

• Experiencia ou conhecimento geral do comportamento do s instrumentos 

• Especificagoes do fabricante 

• Dados provenientes de calibracaes e de outros certificados 

• Incertezas atribuidas a dados de referencia provenientes de manuals ou 

publicacoes 

• 0 equipamento que esta sendo calibrado ou medido, por exemplo sua resolugao 

e qualquer instabilidade durante a Calibracao 

• Procedimentos operacionais 

• Os efeitos das condicoes ambientais nas informagoes citadas acima 

Para avaliacao das incertezas referentes a resolugao dos instrumentos é 

necessario saber a distribuicao que melhor representa a flutuagao em relagao a Ultima 

casa de valor significativo observada. Nesse trabalho a distribuicao que melhor 

representa a incertezas dos instrumentos é a distribuicao triangular. A incerteza padrao 

da resolucao dos instrumentos pode ser obtida por 

a 
U(Xi) = _f_3_ A.2 

onde a é a metade do valor do intervalo onde é possivel encontrar xi . 
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A incerteza-padrao combinada uc (y) devera ser o parametro para expressar 

quantitativamente a incerteza do resultado de uma medicao. Se u a  e ub  sac) as 
incertezas do tipo A e do tipo B, respectivamente, a incerteza padrao combinadap ode 

ser expressa por 

itc.(y) = Vita2  + Ub 2 
	

A.3 

Quando a incerteza padrao combinada nao pode ser obtida diretamente pela 

equagao acima é necessario utilizar o metodo das grandezas de entrada 

correlacionadas. Assim, se 

f (y) = f (xi , x2 , x3 , ... , xn) 	 A.4 

u, 2  (y) = ri, (
ax

a
)

2 
u(xi) 2  , 	i = 1,2,3, ... , n. 	A.5 i 
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ANEXO B 

B.1 - CONSTRKAO DE UM COLIMADOR COM ABERTURA RETANGULAR PARA 

CALIBRAgA0 DE CAMARAS DE IONIZA00 TIPO LAPIS 

0 colimador foi construido de chumbo (Pb) corn revestimento frontal de aluminio 

(Al). 0 chumbo tern a finalidade de blindar os fOtons e o aluminio de blindar possiveis 

eletrons que podem surgir como radiacao secundaria. 

0 colimador é constituido por quatro pews, conforme figura 5.1: 

1. Base suporte de acrilico 

2. Placa colimadora corn abertura nominal de 10 mm x 40 mm 

3. Placa colimadora corn abertura nominal de 30 mm x 40 mm 

4. Placa colimadora corn abertura nominal de 50 mm x 40 mm 

Uma plataforma elevatOria tipo "Jack" é utilizada para o posicionamento vertical 
do colimador. 

(a) 
	

(b) 

Figura 5.1: Placas camadoras com abertura retangular. (a) Abertura de 30 mm 

x 40 mm, (b) Abertura de 50 mm x 40 mm. 
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B.2 - ARRANJO EXPERIMENTAL PARA CALIBRA00 DE CAMARAS 11130 LAPIS 

0 arranjo experimental foi configurado de acordo corn o modelo sugerido pelo 

TRS 457 (IAEA, 2007) descrito no capitulo 3 e mostrado na figura 5.2 e 5.3. 

0 colimador construido permite realizar a calibragao em dugs configuragoes: 

1. Corn a camara de ionizacao na posicao vertical, 34 mm abertura e 44 mm de 

largura. 

2. Corn a camara de ionizacao na posicao horizontal, 44 mm de abertura e 34 mm 

de largura. 

0 colimador foi posicionado a uma distancia 97,2 cm no eixo central do feixe e a 

camara de ionizacao posicionada a 100 cm do ponto focal do tubo de raios X. A 

utilizacao do laser para o posicionamento da camara e o sistema de automagao para 

irradiagao possibilitou a centralizacao correta e precisa de cada componente do arranjo 

montado. 

Figura: 5.2: Suporte para filtros adicionais circulares de Cobre (Cu), utilizados para 

caracterizacao da qualidade de radiagao RQT no LNMRI/IRD. 
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4.4kiftt 

(a) 	 (b) 

Figura 5.3: Arranjo experimental para calibracao da camara de ionizacao tipo lapis na 

posicao horizontal, colimador 40 mm (horizontal) x 30 mm (vertical). (a) Abertura de 

entrada do feixe, (b) Abertura de saida do feixe, revestimento de aluminio (Al) 

(LNMRI/IRD) 
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AN EXO C 

CERTIFICADO DE CALIBRAgA0 DA CAMARA DE ioNizAcAo RC3CT 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 	rirB 
Braunschweig und Berlin 

Kalibrierschein 
Calibration Certificate 

Gegenstand: 	 CT-Ionisation chamber 
Object: 

Hersteller: 	 Radcal Corporation LTD 
Manufacturer 

Typ: 	 RC3CT 
Type

. 

Kennnummer: 	 9197 
Serial No. 

Auftraggeber: 
Applicant 

CNEN Comissao Nacional de Energia Nuclear 
1RD — Instituto de Radioprotecao e Dosirnetria 
LaboratOrio de Neutrons 
Rio de Janeiro 
Brazil 
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Anzahl der Seiten: 	5 
Number of pages' 

Geschaftszeichen: 	6.25- 23/13K 
Reference No.' 

Kalibrierzeichen: 	PTB 60058-13 
Calibration mark: 

Datum der Kalibrierung: 	2013-06-11 
Date of calibration: 

Im Auftrag 
	

Braunschweig, 2013-06-18 
On behalf of PTB 

1m Auftrag 
Or2,ehalf of PTB 

Kalibrierscheine ohne Unterschrift end Siegel haben keine Gultigkeit. Dieser Kalibrierschein darf nur enverandert vveiterverbreitet 
werden. AuszUge bedUrfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. 
Calibration Certificates without signature and seal are not valid This Calibration Certificate may not be reproduced oth. - ,' than in full. 
Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt. 



Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Seite 2 zum Kalibrierschein vom 2013-06-18, Kalibrierzeichen: PTB 60058-13 
Page 2 of the Calibration Certificate dated 2013-06-18, calibration mark PTB 60058-13 

1. 	General information 

1.1 	Scope of the calibration 
Calibration of the CT ionisation chamber in terms of air kerma-length product. 

1.2 	W- value 
The reference value of the air kerma as obtained by the primary standard 
measurement is based on (W/e) a,, = 33,97 V. 

1.3 	Conditions prevailing during the calibration (see also 2.1) 

1.3.1 	Radiation 
X-radiation produced with constant potential generators. 

1.3.2 	Climatic conditions 
temperature: 	 22,0°C to 22,5°C 
air pressure: 	 1007,0 hPa to 1007,1 hPa 
rel. humidity: 	 around 50% 

1.3.3 	Geometrical arrangement 
A rectangular aperture with an opening of width 50,11 mm and height 30,08 mm was 
centred on the central axis of the beam at a distance of 97,8 cm from the focal spot. The 
chamber was positioned horizontally perpendicular to the beam axis with the centre of 
the red marked ring on the middle of the chamber located on the beam axis at 1 m from 
the focal spot. 

1.3.4 	Leakage current 
The effect of leakage currents was eliminated by appropriate corrections. 

68 
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
	

■ 
Seite 3 zum Kalibrierschein yam 2013-06-18, Kalibrierzeichen: PTB 60058 - 13 
Page 3 of the Calibration Certificate dated 2013-06-18, calibration mark: PT8 60058-13 

2. 	Results of the calibration 

The calibration factor N is the ratio of the conventional true value of the quantity to be 
measured at reference conditions to the indication of the instrument to be tested. The 
value of the air kerma-length product, P KL, in units of Gy.cm, is obtained from the read-
ing, M: 

PKL. =  NKL M k(). kp 

where 

NKL is the calibration factor in terms of air kerma-length product. 
reference conditions T=20°C, p=1013,25 hPa 

1(0 	is the correction factor for the radiation quality Q 

k, 	is the correction factor for the density of air. 
reference conditions T=20°C, p=1013,25 hPa. 
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Seite 4 zum Kalibrierschein vom 2013-06-18, Kalibrierzeichen: PTB 60058-13 
Page 4 of the Calibration Certificate dated 2013-06-18. calibration mark' P7 -13 60058-13 

2.1 	Calibration factor for the reference radiation quality and correction factors k Q  for 

other radiation qualities 

2.11 	CT chamber RC 3 CT, SIN 9197 

Q radiation quality 	 U 	The uncertainty stated is the expanded 
measurement uncertainty obtained by multi- 

b additional filtration 	 plying the standard measurement uncertainty 
by the coverage factor k = 2. It has been de- 

s1 first half value layer 	 termined in accordance with the "Guide to the 
Expression of Uncertainty in Measurement 

a distance between source and point of test 	(GUM)". The value of the measurand then 
normally lies, with a probability of 95 %, within 

w width of the radiation field along the 	 the attributed coverage interval. 

chamber axis at the point of test 
(50% lsodose) 

K a  air kerma rate 

kg correction factor for the radiation quality 

NKL = 9,158 .107  GycmlC 

Q +  

	 . 

b* in 
mm 

s i  in 
mm Al 

_ 

a in 
cm 

w in 
cm 

K. in 
mGy/min 

ko  U in 
% 

RQT 8 3,36 Al + 0,2 Cu 7,06 100 10 54$ 0,998 1.5 

RQT 9 3.73 Al + 0,25 Cu 8,61 100 10 77,1 1 1,5 

RQT 10 4,38 Al + 0,3 Cu 10,33 100 10 110,9 1,003 1,5 

Radiation qualities according to IEC 61267: 2005-11 

4 	Inherent filtration: 7 mm Be 

NKL calibration factor in terms of air kerma-length 
product for reference radiation quality RQT 
potential of the ground (outer shield): 300V 
potential of the signal and inner shield: OV 
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Seite 5 zum Kalibrierschein vom 2013-06-18, Kailbrierzeichen: PTB 60058-13 
Page 5 of the Calibration Certificate dated 2013-06-18, calibration mark PTB 60058-13 

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig und Berlin ist 
das nationale Metrologieinstitut und die technische OberbehOrde der Bundesrepublik Deutschland 
fur das Messwesen. Die PTB gehort zum Geschaftsbereich des Bundesministeriums fur Wirtschaft 
und Technologie. Sie erfullt die Anforderungen an Kalibrier- und Pruflaboratorien auf der Grundlage 
der DIN EN ISO/IEC 17025. 

Zentrale Aufgabe der PTB ist es, die gesetzlichen Einheiten in Obereinstimmung mit dem 
Internationalen Einheitensystem (SI) darzustellen, zu bewahren und weiterzugeben. Die PTB steht 
damit an oberster Stelle der metrologischen Hierarchie in Deutschland. 
Die Kalibrierscheine der PTB dokumentieren eine auf nationale Normale ruckgefuhrte Kalibrierung. 

Dieser Ergebnisbericht ist in Ubereinstimmung mit den Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMCs). 
wie sie im Anhang C des gegenseitigen Abkommens (MRA) des Internationalen Komitees fur Maile 
und Gewichte enthaiten sind. Im Rahmen des MRA wird die Gultigkeit der Ergebnisberichte von 
alien teilnehmenden Instituten fur die im Anhang C spezifizierten Messgroflen, Messbereiche und 
Messunsicherheiten gegenseitig anerkannt (nahere Informationen unter httplAwww.bipm.org ), 

CIPM MRA 

The Physikatisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig and Berlin is 
the National Metrology Institute and the supreme technical authority of the Federal Republic of 
Germany for metrology. The PTB conies under the auspices of the Federal Ministry of Economics 
and Technology. it meets the requirements for calibration and testing laboratories as defined in 
DIN EN ISO/IEC 17025. 

The central task of PTB is to realize, to maintain and to disseminate the legal units in compliance 
with the International System of Units (SI). PTB thus is at the top of the metrological hierarchy in 
Germany. The calibration certificates issued by PTB document a calibration traceable to national 
measurement standards. 

This certificate is consistent with the Calibration and Measurement Capabilities (CMCs) that are 
included in Appendix C of the Mutual Recognition Arrangement (MRA) drawn up by the International 
Committee for Weights and Measures (CIPM). Under the MRA, all participating institutes recognize 
the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and 
measurement uncertainties specified in Appendix C (for details, see http://www.bipm.org). 

Physikatisch-Technische Bundesanstalt 
Bundesalee 100 
	

Abbestrage 2-12 
38116 Braunschwe 9 
	

10587 Berlin 
DEUTSCHLAND 
	

DEUTSCHLAND 
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Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2016. 

Referencia: Entrega da dissertacao de mestrado do aluno 'kio da Chagas de Andrade 

Orientador: Jose Guilherme Pereira Peixoto 

Titulo: CondicOes de radiacao para tomografia computadorizada: Determinacd'o e 

comparacOes. 

Prezado Dr. Luiz Antonio Rosa 

Encaminho a versa() impressa e encadernada da dissertacao de mestrado do aluno Lacio 

da Chagas de Andrade, defendida em quatorze de setembro de 2016. Onde todas as 

sugestOes da banca examinadora foram aproveitadas, aceitas e correcOes realizadas. 

Atenciosamente 

Jos G 	ereira Peixoto 



Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2016. 

Referencia: Entrega da dissertacao de mestrado do aluno Lucio da Chagas de Andrade 

Orientador: Jose Guilherme Pereira Peixoto 

Titulo: Condiceies de radiacao para tomografia computadorizada: Determinacao e 

comparacOes. 

Prezado Dr. Luiz Antonio Rosa 

Encaminho a versa° impressa e encadernada da dissertacao de mestrado do aluno Lucio 

da Chagas de Andrade, defendida em quatorze de setembro de 2016. Onde todas as 

sugestOes da banca examinadora foram aproveitadas, aceitas e correcOes realizadas. 

Atenciosamente 

Jose Gu erm 	reira Peixoto 
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