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RESUMO 

 

Medições de doses em serviços de radiodiagnóstico são mais fáceis e práticas de realizar 

com câmaras de ionização, todavia os protocolos para medições diferem dos métodos aplicados na 

calibração de instrumentos. O kerma no ar de entrada na superfície é obtido a partir da aplicação de 

um fator de retroespalhamento ao kerma no ar incidente, porém diferenças entre o posicionamento 

do tubo de raios X, câmara e mesa de exames implica num incremento das medições, sendo 

necessária a aplicação de um fator de retroespalhamento apropriado, dependentes do coeficiente de 

transferência de energia em massa para cada material. A literatura apresenta coeficientes que 

divergem do comportamento de interação das radiações com a matéria. Os objetivos foram verificar 

a rastreabilidade nas medições de kerma no ar de entrada na superfície na prática clínica, compor 

um fator de retroespalhamento que fosse capaz de reduzir as incertezas dessas técnicas e determinar 

coeficientes de transferência de energia em massa para uso clínico e para calibração de instrumentos 

medidores de dose e radioproteção. Os resultados foram capazes de criar um fator de 

retroespalhamento experimental, determinar os coeficientes de transferência de energia em massa 

para utilização em radiodiagnóstico com valores entre 0,3733 e 0,0439 cm2/g, relativos a 30 e 150 

kVp, respectivamente. Os coeficientes para fins de calibração mostraram uma variância maior, 

sendo o menor 1,9393E2 cm2/g para 40 kVp e o maior de 3,0133E3 cm2/g para 60 kVp. 
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ABSTRACT 

 

Dose measurements in radiodiagnostic services are easier and practical to perform with 

ionization chambers, however protocols for measurements differ from those applied in instrument 

calibration. The entrance surface air kerma is obtained from the application of a backscatter factor 

to the incident air kerma, but differences between the positioning of the X-ray tube, chamber and 

examination table implies an increase of the measurements, being necessary to application of an 

appropriate backscatter factor, dependent on the mass energy transfer coefficient for each material. 

The literature presents coefficients that diverge from the interaction behavior of the radiation with 

matter. The objectives were to verify the traceability of kerma measurements in the entrance surface 

air kerma in clinical practice, to compose a backscatter factor that could reduce the uncertainties of 

these techniques and to determine mass-transfer energy coefficients for clinical use and for 

calibration of dose measuring instruments and radioprotection. The results were able to create an 

experimental backscatter factor, to determine mass transfer coefficients for radiodiagnostic use with 

values between 0.3733 and 0.0439 cm2 / g, relative to 30 and 150 kVp, respectively. The 

coefficients for calibration purposes showed a greater variance, being the lowest 1.9393E2 cm2/g to 

40 kVp and the highest of 3.0133E3 cm2/g to 60 kVp. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

A interação das radiações com a matéria pode ser observada através da transferência de 

energia para o meio, sendo a dosimetria utilizada para descrever essas informações. Os métodos 

dosimétricos funcionam como parâmetro para evitar danos ao material biológico, pois são capazes 

de estimar características qualitativas, por meio de dados quantitativos do feixe de radiação. É feita, 

basicamente, com a estimativa da energia depositada no meio, através de medições por 

equipamentos apropriados. Sua importância está diretamente associada à utilização das radiações 

ionizantes, seja na área médica ou industrial, pois permite ações voltadas à radioproteção dos 

usuários desses métodos. 

O radiodiagnóstico é uma importante ferramenta na medicina, funcionando como 

complemento aos diagnósticos comuns. A alta difusão do uso dos raios X, torna o radiodiagnóstico 

uma das fontes artificiais de radiação que mais contribuem para a dose recebida pela população. 

Diversas normas internacionais e nacionais preconizam ações relacionadas ao controle da qualidade 

e radioproteção nos serviços de radiologia médica, sendo a qualidade da imagem e sua relação com 

a dose entregue aos pacientes a maior preocupação. Para tanto, geralmente, são utilizadas câmaras 

de ionização para medir essas doses, a fim de verificar a prática com os níveis de referência 

recomendados. 

As medições do kerma no ar de entrada na superfície são relevantes para a verificação das 

doses aplicadas em radiodiagnóstico. Essas medições são realizadas no ponto correspondente à 

superfície plana de um objeto especificado. O objeto pode ser qualquer região de um paciente ou 

um simulador e os resultados associados a um fator de retroespalhamento [1]. 

Os dosímetros termoluminescentes (TLD) são os mais recomendados para essas medições, 

pois podem ser posicionados nos próprios pacientes e as leituras não requerem correções [2]. 

Apesar das recomendações, existe o problema da dinâmica de uso do TLD, sendo complexo, pois os 

profissionais da área nem sempre dispõem de um laboratório de dosimetria, o que torna esse método 

muito caro; a resolução deste problema é o uso da câmara de ionização para as medições. 
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A câmara de ionização deve ser calibrada por laboratórios acreditados, tornando-as 

rastreáveis. Esta calibração é realizada a 1 metro da fonte [2; 3] em um feixe colimado e, 

comparada a uma câmara de referência padrão. Ocorre que os protocolos disponíveis para medições 

de entrada de dose na superfície diferem do método de calibração. 

O TRS 457 (2007) recomenda que as medições de kerma no ar de entrada na superfície, 

quando realizadas por câmaras de ionização, sejam obtidas a partir das medições do kerma no ar 

incidente e depois corrigidas pela lei do inverso do quadrado da distância. O kerma no ar incidente, 

de acordo com o TRS, é obtido posicionando a câmara de ionização entre o simulador e o tubo, 

reduzindo significativamente a distância entre a fonte e o detector (menos de 1 metro), portanto a 

distância é diferente da calibração do instrumento. 

Uma metodologia de medição de dose de entrada na pele, publicada pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA no Manual de Segurança e Desempenho de Equipamentos [4], 

recomenda que a câmara de ionização seja colocada em um suporte a uma distância correspondente 

ao plano do simulador ou paciente ou na mesa. Quando o ajuste correto da distância entre o tubo de 

raios X e o detector não for viável, recomenda-se que as medidas sejam corrigidas pela lei do 

inverso do quadrado da distância. 

A posição da câmara na mesa de exames pode envolver a produção de retroespalhamento a 

partir da interação do feixe primário com a própria mesa e, dependendo da distância e da técnica 

radiográfica empregada, além do aumento das incertezas, pode determinar se o serviço de 

radiologia está em situação de "conformidade" ou "não-conformidade" com recomendações e 

padrões de proteção contra radiação. Este efeito não foi descrito em nenhuma literatura de 

referência utilizada neste estudo. 

Outro ponto importante é que a literatura [5] define o fator de retroespalhamento como a 

razão entre as exposições e os coeficientes de transferência de energia em massa, com e sem o meio 

espalhador, de acordo com a equação 
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onde X
(w)

 é a Exposição na superfície do simulador de água, X
(free)

 é a Exposição no mesmo ponto 

no espaço na ausência do simulador e (µtr/ρ)w,air é a razão dos coeficientes de transferência de 

energia em massa para a água e ar na presença de meio espalhador e em espaço livre. O problema 

surge ao buscar na literatura os coeficientes supracitados, pois ao trabalhar com medições em 

radiodiagnóstico, utiliza-se a tensão (kV) aplicada ao tubo como referencial energético, mas a 

literatura apresenta os coeficientes relacionados à energia do feixe. Não bastasse, as fontes 

radioativas utilizadas na determinação dos coeficientes presentes na literatura [6; 7; 8; 9] são 

monoenergéticas. 

Além do exposto, nos últimos anos, surgiram diversos equipamentos de estado sólido, com 

bases físicas primárias de funcionamento, diferente das câmaras de ionização. Ocorre que os 

laboratórios de referência, utilizam calorímetros, câmaras de ionização de ar livre ou volumétricas, 

para as devidas calibrações, sendo mais comum a utilização dessas duas últimas. 

O padrão primário (kerma no ar), derivado do kerma propriamente dito, é a grandeza de base 

para os laboratórios de calibração e a partir de sua medição, é possível alcançar outras grandezas, 

como a dose absorvida e a dose equivalente. Além disto, a configuração das câmaras de ar livre são 

apropriadas para sua obtenção e determinação. Essa grandeza tão importante é diretamente 

proporcional ao coeficiente de transferência de energia em massa, sendo possível a medição do 

kerma a partir da energia, com o equipamento apropriado, uma vez que se conheça os coeficientes 

para cada energia.  

Coeficientes, matematicamente, são números, ou seja, fatores multiplicativos de uma 

expressão que não são variáveis da expressão e no caso da medição do kerma, a variável seria a 

fluência de energia. Ocorre que os raios X não são fontes monoenergéticas, pois apresentam um 

espectro variando da energia zero à energia máxima do feixe, a depender da tensão aplicada ao 

tubo. Como no espectro de raios X tem-se muitas variações energéticas, o conceito de “não 
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variável” atribuída aos “coeficientes” se perde, mas para esse caso, pode-se integrar, 

matematicamente, todas as variáveis e calcular um valor para cada tensão/energia aplicada ao tubo. 

Uma vez que se obtenha o devido coeficiente para determinada tensão, torna-se possível 

calcular o kerma através da medição da fluência de energia. Logo, outros equipamentos podem ser 

utilizados para medir essa grandeza, como espectrômetros e cintiladores, além de fornecer base para 

a calibração desses sistemas, para esse objetivo. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar os coeficientes de transfêrencia de energia em massa para aplicações 

dosimétricas em feixes de raios X de baixa e média energia, nas práticas clínicas em 

radiodiagnóstico e de acordo com as qualidades estabelecidas pela ISO 4037, comparando-os aos 

coeficientes disponíveis na literatura. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reduzir as incertezas relacionadas às medições do kerma no ar de entrada na 

superfície; 

 Determinar coeficientes de transferência de energia em massa para radiodiagnóstico; 

 Determinar coeficientes de transferência de energia em massa para fins de calibração 

de instrumentos de medição relacionados à radioproteção. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 METROLOGIA 

 

Metrologia é o estudo científico das medições, um processo no qual a entrada é a quantidade 

física a ser medida e a saída é o valor numérico, em uma unidade específica da grandeza física de 

entrada [10; 11]. Segundo Rodrigues [12], metrologia é a ciência da medição, abrangendo todos os 

aspectos teóricos e práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza, em todo campo da 

ciência e tecnologia. 

 

2.1.1 Calibração 

 

Segundo o Vocabulário internacional de Metrologia [13], calibração é a operação que 

estabelece, numa primeira etapa e sob condições especificadas, uma relação entre os valores e as 

incertezas de medição fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas 

associadas. Essa informação é utilizada para estabelecer uma relação visando um resultado de 

medição a partir de uma indicação. 

A calibração do instrumento permite averiguar se o mesmo está funcionando adequadamente 

e fornece ao usuário um coeficiente, que é utilizado para converter um valor indicado no 

instrumento para uma estimativa do valor real [14]. 

Os dados obtidos podem ser expressos por meio de uma declaração, uma função de 

calibração, um diagrama, uma curva ou uma tabela de calibração. Pode consistir também de uma 

correção aditiva ou multiplicativa da indicação, com uma incerteza associada [13]. 
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2.1.2 Rastreabilidade 

 

A rastreabilidade metrológica é a propriedade de um resultado de medição pela qual tal 

resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada 

de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição [13]. A rastreabilidade, para ser 

válida, requer uma hierarquia de calibração estabelecida, ou seja, parte-se de um padrão primário 

até o usuário final. 

Cada valor de entrada, para um determinado modelo de medição com mais de uma 

grandeza, deve possuir sua própria rastreabilidade. A hierarquia de calibração envolvida pode 

formar uma estrutura ramificada ou uma rede. 

 

2.2 GRANDEZAS RADIOMÉTRICAS 

 

2.2.1 Fluência e Taxa de Fluência 

 

A fluência é a grandeza radiométrica que define a quantidade de partículas ou fótons que 

incidem em uma esfera infinitesimal com seção de choque de área definida e pode ser expressa por 

 

da

dN
        (2) 

 

onde dN é o número de partículas ou fótons e da é a área de seção de choque. Sua unidade no SI é o 

m
-2

. A taxa de fluência é expressa por 
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dt

d
 


       (3) 

onde d  é o incremento da fluência no intervalo de tempo dt, sendo a unidade no SI o m
-2

s
-1

. 

 

2.2.2 Fluência de Energia e Taxa de Fluência de Energia 

 

A fluência de energia é o quociente da energia radiante incidente em uma esfera 

infinitesimal, sendo expressa por 

 

da

dR
        (4) 

 

onde dR é a energia radiante e da é a seção reta de uma esfera infinitesimal. Sua unidade no SI é 

Jm
2
 e para campos monoenergéticos é expressa por  

 

EE E        (5) 

 

A taxa de fluência de energia representa a energia total agregada a partículas ou fótons que incidem 

em uma esfera infinitesimal num determinado intervalo de tempo. É expressa pela equação 

 

dt

d
 


      (6) 
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onde d  é a fluência de energia e dt é o intervalo de tempo. Sua unidade no SI é o J/m
2
s. Como J/s 

representa potência, a unidade pode ser reescrita na forma Wm
-2

 (Watts/metro quadrado). No caso 

de feixes monoenergéticos, a taxa de fluência de energia é apresentada pela equação 

 

 E       (7) 

 

onde E é a energia de cada fóton ou partícula e   é a taxa de fluência [6]. 

 

2.3 KERMA 

 

O Kerma, K, é o quociente dEtr por dm, onde dEtr é a soma das energias cinéticas iniciais de 

todas as partículas carregadas liberadas por partículas não carregadas ou fótons em um material de 

massa dm, como segue [6; 15]: 

 

dm

dE
K tr       (8)  

 

O Kerma, para fótons, consiste na energia transferida para elétrons por unidade de massa do 

meio absorvedor e pode também ser expresso por  

 

rc KKK         (9) 
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onde Kc representa a dissipação de energia como ionização e excitação geradas por 

interações coulombianas dos fótons com elétrons dos átomos do meio absorvedor, caracterizando as 

interações por colisão. Kr representa a energia dissipada por fótons gerados secundariamente, 

gerados a partir da interação de elétrons acelerados com o campo de força Coulombiana do núcleo, 

semelhantes a fótons de Bremsstrahlung, caracterizando o Kerma radiativo. 

 

2.3.1 Kerma no Ar Incidente 

 

O kerma no ar incidente, Ki, é o Kerma no Ar, produzido por um feixe de raios X incidente 

medido no centro do feixe na posição do paciente ou superfície do simulador, figura 1. Apenas a 

radiação incidente no paciente ou simulador é incluída, ou seja, não é levada em consideração a 

radiação retroespalhada. Sua unidade no Sistema Internacional (SI) é o J/kg (Joule/quilograma), que 

recebe o nome de Gray (Gy) [2]. 
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Figura 1 - Desenho esquemático do arranjo de medições; kerma no ar de entrada na 

superfície e kerma no ar incidente. 

Fonte: IAEA, 2007. 

 

2.3.2 Kerma no Ar de Entrada na Superfície 

 

O Kerma no Ar de Entrada na Superfície (Ke) é o Kerma no Ar medido no centro do feixe na 

posição do paciente ou superfície do simulador, figura 1. Nesse caso, a radiação incidente no 

paciente ou simulador e o retroespalhamento são incluídos. A unidade no SI é o J/kg e recebe 

também o nome de Gy. O Ke pode ser representado pela equação 

 

BKK ie         (10) 

 

onde Ki é o Kerma incidente e B é o fator de retroespalhamento [2]. 
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2.4 COEFICIENTES DE ATENUAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E ABSORÇÃO DE ENERGIA 

 

2.4.1 Coeficiente de Atenuação em Massa 

 

O coeficiente total de atenuação em massa para interações por fótons, excluindo interações 

fotonucleares, pode ser escrito, em unidades de cm
2
/g ou m

2
/kg, como 

 















  R
       (11) 

 

onde  é a contribuição do efeito fotoelétrico,  proveniente do efeito Compton,  , 

proveniente da produção de pares e  R   é a contribuição do espalhamento Rayleigh [6]. 

 

2.4.2 Coeficiente de Transferência de Energia em Massa 

 

O coeficiente total de transferência de energia em massa para interações por fótons, 

excluindo qualquer contribuição fotonuclear, é representada em unidades de cm
2
/g ou m

2
/kg de 

acordo com a equação 12. 
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onde p é a fração de todos os eventos fotoelétricos nos quais raios X característicos do orbital K 

são emitidos pelo átomo e  
____

hp   representa a energia média emitida de raios X característicos 

(K), por interação fotoelétrica em todas as camadas combinadas, onde h >(E)k; o termo 
____

h  pode 

ser estimado pela energia de ligação do orbital em questão. Essa equação é utilizada para fótons 

com energia acima do orbital K no meio elementar de absorção e, excluindo a fluorescência L em 

comparação com a fluorescência K. A equação, no caso de energias entre os orbitais K e L, é 

substituída por 

 

____

____
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2.4.3 Coeficiente de Absorção de Energia em Massa 

 

O coeficiente de absorção de energia em massa (µen/ρ) é relacionado ao coeficiente de 

transferência de energia em massa por 

 

 gtren  1







      (14) 

 

onde “g” representa a fração média de energia de elétrons secundários que é perdida em 

interações radiativas, ou seja, em radiodiagnóstico, raios X de Bremsstrahlung. Os valores de “g” 
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para baixas energias e baixos números atômicos, são próximos de zero e µen/ρ é aproximadamente 

igual à µtr/ρ [6; 16]. 

 

2.5 INCERTEZAS 

 

A confiabilidade de um resultado de medição deve ser avaliada pelos que o utilizem e isso é 

possível através da quantificação da qualidade desse resultado. A qualidade de um resultado pode 

ser obtida através da expressão de sua incerteza, podendo ser caracterizada por exemplo como uma 

variação em torno da média, por medição de variáveis intrínsecas ao sistema de medição. Com a 

determinação da incerteza, é possível que o resultado seja comparado com valores de referência 

determinados para uma certa aplicação e assim verificada a qualidade do sistema ou medição 

propriamente dita. 

Basicamente, a expressão da incerteza reflete o quanto o resultado da medição pondera o 

valor real da quantidade que está sendo medida, relacionado à uma grandeza física pré-estabelecida. 

Mesmo que todas as variáveis de uma medição tenham sido declaradas e tomadas as devidas 

correções, sabe-se que ainda existirá erro o resultado final. No caso da medição das radiações, isso 

pode ser atribuído a vários fatores, como resolução do instrumento, tempo de medição, pressão, 

temperatura entre outros. 

Uma vez que o método para expressar o erro seja padronizado e uniforme, este pode ser 

globalizadamente inteligível, em qualquer área de aplicação e consequentemente interpretado 

corretamente. Para tanto, é necessário que sua avaliação e expressão sejam aplicáveis a todos os 

tipos de dados e medições, a grandeza utilizada seja derivada de todas as variáveis físicas e seu 

resultado possa ser utilizado como componente de erro de outra medição no qual o resultado inicial 

seja utilizado, garantindo assim, a transferibilidade. 
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2.6 QUALIDADE DO FEIXE DE RAIOS X 

 

Há vários fabricantes de equipamentos de raios X, não existindo uma padronização nos 

processos insdustriais, ou seja, cada fabricante utiliza projetos e materiais específicos em suas 

instalações. Além disso, de clínica para clíníca ou laboratório para laboratório, características 

intrínsecas ao local também pode variar, como o rendimento do tubo, em função da tensão e 

corrente elétrica disponível na instalação. Essas variações também levam à variação da qualidade do 

feixe de raios X dos equipamento e/ou laboratório. 

 

2.6.1 IEC 61267 

 

A fim de padronizar as condições de irradiação para testes de controle da qualidade, 

instalação, testes de aceitação, calibração de instrumentos, entre outros, a Comissão Eletrotécnica 

Internacional (IEC, de International Eletrotechnical Commission) publicou a norma IEC 1267 [17], 

Medical Diagnostic X-ray Equipment – Radiation Conditions for use in the determination of 

Characteristics. Seu objetivo foi estabelecer propriedades de equipamentos para investigações 

físicas e médicas, caracterizando condições de irradiação bem definidas para aplicações em diversas 

situações. 

Antes da norma IEC 1267, não havia consenso nas qualidades e condições de radiação, 

porém apesar de suprir uma necessidade, um novo problema surgiu. Os ajustes de tensão 

preconizados na Norma, promoviam diferenças significantes para camadas semi-redutoras, entre 

diferentes autores. O principal causador desse problema eram as diferenças na definição da tensão 

de pico [2]. Até mesmo as qualidades do laboratório primário alemão (PTB, de Physikalisch-

Technische Bundesanstalt) eram diferentes da norma. Todavia, em 2005, a IEC publicou a norma 

61267 [18], uma revisão da IEC1267. Nessa última versão, a qualidade do feixe não era 

determinada pela camada semi-redutora, mas pelo coeficiente de homogeinidade, ou seja, pela 

razão entre a 1ª e a 2ª camada semi-redutora. As qualidades para feixes não atenuados, 

denominados RQR (de Radiation Qualities in Radiation Beam) podem ser observadas no quadro 1. 
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Quadro 1 – Caracterização das qualidades de radiação padrão, RQR 2 à RQR 10 

Qualidade padrão 

do feixe  
Tensão do tubo 

1ª camada 

semi-redutora 

(mmAl) 

Coeficiente de 

homogeinidade 

RQR 2 40 1,42 0,81 

RQR 3 50 1,78 0,76 

RQR 4 60 2,10 0,73 

RQR 5 70 2,46 0,70 

RQR 6 80 2,81 0,67 

RQR 7 90 3,20 0,65 

RQR 8 100 3,59 0,64 

RQR 9 120 4,37 0,63 

RQR 10 150 5,62 0,63 

Fonte: IEC 61267 (2005) 

 

As qualidades RQR permitem que mesmo que o feixe de raios X proveniente do tubo do 

usuário não alcance a mesma camada semi-redutora do quadro 1, poderá ter seu feixe corrigido 

através de filtração adicional, de forma que a razão entre o 1º e o 2º HVL resultem em coeficientes 

de homogeinidade compatíveis com a 4ª coluna do quadro apresentado. 

 

2.6.2 ISO 4037 

 

A ISO 4037 é um padrão internacional dividido em 3 partes, a 4037:1 [19], 4037:2 [20] e 

4037:3 [21]. As 3 normas possuem o mesmo objetivo, qual seja, dar subsídio em qualidade de raios 

X e raios gama para  calibração de dosímetros e medidores de taxa de dose e determinação de suas 

respostas como função da energia dos fótons. No mesmo escopo, as 3 partes da norma possuem 

subfinalidades diferenciadas, sendo “características das radiações e seus meios de 

produção”(4037:1, 1997), “dosimetria de radiações de referência (X e gama), para proteção 

radiológica, na faixa de energia de 8 keV a 1,3 MeV e 4 MeV a 9 MeV” (4037:2, 1993) e 
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“calibração de dosímetros pessoais e de área e medições de suas respostas como uma função da 

energia e ângulo de incidência” (4037:3, 1997). 

A ISO 4037:1 fornece quatro séries de feixes de referência, caracterizadas pela resolução do 

espectro: baixas taxas de kerma no ar; espectros estreitos; espectros largos; e altas taxas de kerma 

no ar. Para fins de caracterização da qualidade de feixes de radiodiagnóstico, utiliza-se as 

características apresentadas no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Características dos para obtenção dos espectros estreitos  

Energia 

média 

(keV) 

Resolução 

(%) 

Tensão do tubo 

(kV) 

Filtração adicional (mm) 1º HVL 

(mm) 

2º HVL 

(mm) 

Pb Sn Cu Al 

8 28 10       0,1 0,047 Al 0,052 Al 

12 33 15       0,5 0,14 Al 0,16 Al 

16 34 20       1,0 0,32 Al 0,37 Al 

20 33 25       2,0 0,66 Al 0,73 Al 

24 32 30       4,0 1,15 Al 1,30 Al 

33 30 40     0,21   0,084 Cu 0,091 Cu 

48 36 60     0,6   0,24 Cu 0,26 Cu 

65 32 80     2,0   0,58 Cu 0,62 Cu 

83 28 100     5,0   1,11 Cu 1,17 Cu 

100 27 120   1,0 5,0   1,71 Cu 1,77 Cu 

118 37 150   2,5     2,36 Cu 2,47 Cu 

164 30 200 1,0 3,0 2,0   3,99 Cu 4,05 Cu 

208 28 250 3,0 2,0     5,19 Cu 5,23 Cu 

250 27 300 5,0 3,0     6,12 Cu 6,15 Cu 

Fonte: ISO 4037-1:2015 [22] 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 REDUÇÃO DE INCERTEZAS NAS MEDIÇÕES DE KERMA EM RADIODIAGNÓSTICO 

 

As medições de kerma no ar de entrada na superfície foram realizadas com um equipamento 

de radiodiagnóstio de alta frequência, com 500 mA e tensão entre 30 e 150 kVp. Foi utilizado o 

exame “lateral de coluna lombar” como exame referência para as medições. Essa escolha se deu em 

função desse exame ser o de maior dose em radiologia convencional. A técnica utilizada foi de 80 

kVp, com relação corrente-tempo de 100 mAs, sendo 200 mA de corrente e tempo de 0,5 segundos.  

A técnica radiográfica foi baseada no homem-referência [23], com distância foco-filme de 1 

metro e distância foco-objeto de 70 cm. As medições foram realizadas com um conjunto 

dosimétrico Radcal, modelo 9015 com câmara cilíndrica de 6 cc, calibrada em termos de kerma no 

ar para uma qualidade RQR 6 [18]. 

 

3.1.1 Dispositivos Experimentais 

 

Foram realizadas medições para 5 arranjos experimentais, variando as distâncias fonte-

câmara, fonte-mesa e câmara-mesa. Foram calculadas a média e desvio padrão para cada série de 5 

medições de cada arranjo 

O arranjo experimental para obter a leitura de referência foi realizado com o tubo de raios X 

em seu deslocamento vertical máximo (Fig. 2), estabelecido com uma distância tubo-câmara de 100 

cm, com a câmara a 30 cm da mesa de exames, evitando o retroespalhamento. Esse primeiro arranjo 

foi nomeado “S1”. 
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Figura 2 - Arranjo para leitura de referência. 

 

A câmara também foi posicionada a 20 cm (arranjo 2 - S2) e 10 cm (arranjo 3 - S3) da mesa, 

mantendo o tubo a 1 metro do detector, para verificar a influência do retroespalhamento nessas 

distâncias, ou seja, com o ponto focal do tubo a 120 e 110 cm da mesa de exames, respectivamente. 

Outro arranjo experimental foi realizado, de forma que o ponto focal efetivo da câmara foi 

posicionado o mais próximo da mesa (3 cm) (fig. 3), com o tubo a 100 cm da câmara de ionização, 

nomeado “S4”. 

 

 
Figura 3 - Arranjo 4, câmara de ionização a 3 cm da fonte de 

retroespalhamento. 
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O arranjo experimental 5 (S5) consistiu no posicionamento da câmara a 30 cm da mesa com 

o tubo a 70 cm da câmara (fig. 4), de acordo com as recomendações[2; 4]. Finalmente, as medições 

realizadas com S1 foram corrigidas pela lei do inverso do quadrado da distância para 70 cm e 

renomeadas “T1”. 

 

 
Figura 4 - Arranjo 5. 

 

3.1.2 Fator de Retroespalhamento 

 

As medições do dispositivo experimental 4 resultaram num incremento na dose em relação 

aos arranjos 1, 2 e 3. Esse incremento foi atribuído ao retroespalhamento (BS, de backscatter), 

sendo definido por  

 

𝐵𝑆 = [𝐿𝑝 − 𝐿𝑑]      (15) 

 

Onde Lp é a média das medições de S4 (câmara a 3 cm da mesa)  e Ld é a média das leituras entre 

S1, S2 e S3. Foi definido também, empiricamente, um fator de retroespalhamento (BSF), sendo a 

razão entre os mesmos índices (Ld/Lp). 



32 

 

 

3.1.3 Correlações 

 

Foram realizadas 3 correlações, sendo uma entre os resultados dos dispositivos 

experimentais 1 e 4, outra entre os resultados de S4 e os mesmos resultados com a aplicação do 

BSF (S4B). A terceira correlação foi realizada entre S5 e T1. A média e desvio padrão [24] das 

series de medições para a correlação foram determinadas aplicando o momento de Pearson, 

conforme a equação 
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onde xi corresponde às medições independentes relacionadas a cada arranjo e yi corresponde às 

medições independentes relacionadas às outras séries de medições correlacionadas com xi.  

Uma vez que a correlação entre as grandezas de entrada foram estabelecidas, a variância 

combinada das grandezas de entrada xi e yi foram determinadas, sendo tipo A, de acordo com a 

equação 
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3.1.4 Avaliação de incertezas  

 

Para avaliar as incertezas, foram utilizadas as recomendações do Guia para Expressão de 

Incertezas de Medições [25] (GUM, de Guide to the Expression of Uncertainty of Measurement), 

considerando como incerteza tipo A o coeficiente de variação das séries de medições, por meio da 

equação 

 

100(%) 


x




     (18) 

 

onde σ é o desvio padrão e 



x  é a média das medições. As incertezas tipo B são definidas como 

outras contribuições que não são obtidas por métodos estatísticos, ou seja, dados intrínsecos do 

sistema de medição. Esse trabalho considerou a dependência energética, a resolução do eletrômetro, 

a resolução das distâncias de medição e o fator de calibração da câmara de ionização. Foram 

calculados a incerteza padrão combinada (uc), a incerteza expandida (U) e o intervalo de confiança 

(k). 

 

3.2 COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA EM MASSA  

 

3.2.1 Qualidades Utilizadas Clinicamente 

 

O Spectrum Processor é um software, figura 5, capaz de gerar espectros de raios X, 

fornecendo a fluência de fótons (fótons/ mAs mm
2
) com intervalos de 0,5 keV, a partir de 

informações físicas pré-arquivadas na matriz, variando do zero até a energia máxima do feixe. Além 
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do espectro para cada tensão, o programa fornece também o Kerma no Ar por mAs a 75 cm do 

ponto focal por kVp selecionado.  

 

 
Figura 5 - a) Interface de comunicação do software Spectrum Processor; b) Exemplo 

de espectro gerado com 60 kVp, angulação anódica de 18º, filtração total de 3,1 mmAl 

e 5% de tensão de Ripple. 

 

O programa foi desenvolvido pelo Instituto de Física e Engenharia na Medicina [26] (IPEM, 

de Institute of Physics and Engineering in Medicine). A interface do Software permite inserir dados 

como kVp, filtração total, angulação do anôdo, Tensão de Ripple e material alvo; permite ainda, 

salvar o espectro gerado em outros formatos, para dessa forma, exportar o arquivo para planilhas 

eletrônicas. A utilização do programa exige um sistema operacional Windows 16 ou 32 bit, 

configurado para idioma local em inglês americano. 

 

3.2.1.1 Geração dos Espectros Teóricos no Ar 

 

Foram gerados, com o Spectrum Processor, 13 espectros variando de 10 em 10 unidades, 

sendo de 30 kVp à 150 kVp e obtidos os valores de kerma no ar correspondentes; os dados foram 

exportados para uma planilha eletrônica e tratados. O tratamento consistiu em calcular a Fluência de 

Energia, aplicando a equação 5, onde foi determinada a fluência de energia para cada energia 
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constante dos espectros. O segundo tratamento foi a determinação da fluência total de energia, pela 

integração dos termos. 

 

3.2.1.2 Determinação dos Coeficientes de Transferência de Energia em Massa para o Ar 

 

Os coeficientes para cada tensão do tubo (30 a 150 kVp) foram calculados através do Kerma 

no Ar e fluência total de energia pela equação 

 

ZE

trE

EK
,

0
max









 




      (19) 

 

Com os valores calculados, foi realizada a calibração linear e obtida a equação de ajuste. Os 

coeficientes encontrados foram comparados com os coeficientes presentes em Johns (1983), Attix 

(1986), Hubbel (1995), e os encontrados por Oliveira (2011).   

A Dose Absorvida foi considerada igual ao Kerma, devido à baixa contribuição do 

componente de Kerma de radiação (Kr) para as faixas de energias do espectro de radiodiagnóstico, 

onde a diferença entre µtr/ρ e µen/ρ é desprezível. 

 

3.2.2 Qualidades de Calibração de Instrumentos de Radioproteção (ISO 4037) 

 

Os coeficientes de transferência de energia em massa para calibração de medidores foram 

obtidos a partir de duas etapas, a obtenção do kerma no ar com câmara de ionização e, obtenção dos 

espectros, com o espectrômetro. Ambos sistemas foram dispostos com filtrações adicionais do feixe 

de raios X de acordo com o quadro 2, para as tensões de 30 a 150 kV. 
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O sistema dosimétrico utilizado foi composto pela câmara de ionização (600 cc) modelo 

NE2575 (fig. 6), fabricada pela Nuclear Enterprises LTD ® de propriedade do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN) e eletrômetro modelo 6517 A, fabricado pela Keithley ® 

(fig. 7), de propriedade do Laboratório de Ciências Radiológicas (LCR/UERJ). 

 

 
Figura 6 - Câmara de ionização Nuclear 

Enterprises. 

 

 
Figura 7- Eletrômetro Keithley. 
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A espectrometria foi realizada com o medidor radiológico portátil modelo Spir ID ®, 

fabricado pela MGP Instruments. O espectrômetro (fig 8) possui cristal de iodeto de sódio (NaI) 

com área sensível (diâmetro) de 3 polegadas, pois, os resultados medidos foram normalizados para 

cm
2
. Após a medição do espectro, os dados foram exportados para planilha eletrônica e tratados 

para fluência de energia (equação 5), pois o equipamento gera arquivos no formato “.txt”, 

permitindo essa transferência de resultados. 

 

 
Figura 8 - Medidor portátil Spir ID. 

 

Todos as medições foram realizadas a partir dos feixes gerados pelo tubo de raios X Comet 

MRX 160/22 do Labmetro (LCR/UERJ). O equipamento possui tensão nominal máxima de 160 kV 

e angulação anódica de 20º. Após o tratamento dos resultados das medições de kerma no ar e suas 
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incertezas, foi calculada a incerteza relacionada à repetitividade e a incerteza padrão expandida. 

Para tanto, foram consideradas a resolução do eletrômetro, o fator de calibração, temperatura, 

umidade e pressão atmosférica, o próprio desvio padrão das medições e a incerteza padrão 

combinada [25]. Esses resultados são demonstrados na tabela 4 e, finalmente, os coeficientes de 

transferência de energia em massa para calibração de medidores foram calculados, através da 

equação 19. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 REDUÇÃO DE INCERTEZAS NAS MEDIÇÕES DE KERMA EM RADIODIAGNÓSTICO 

 

4.1.1 Análise Do Retroespalhamento 

 

A comparação entre a leitura de referência (100 cm) corrigida para 70 cm pela lei do inverso 

do quadrado (T1) e a leitura realizada com a câmara a 70 cm do tubo (S5), tabela 1, ou seja, leitura 

realizada no ponto do plano da superfície do paciente, demonstra uma diferença significativa para 

dosimetria de pacientes, sendo de 0,448 mGy. 

Tabela 1 - Comparação entre a dose obtida à 100 cm corrigida pela lei do inverso do 

quadrado para 70 cm e a dose obtida à 70 cm simulando a distância fonte-paciente; a razão 

(R) e diferença (D). 

Dispositivo 

experimental 

Distância 

(cm) 
Kerma no ar (mGy) Leitura Corrigida (mGy) 

S1 100 4,797 --------- 

T1 70 -------- 9,790 

S5 70 10,238 --------- 

--------- R 1,046 --------- 

--------- D 0,448  --------- 

 

A tabela 1 demonstra que medidas realizadas no ponto do plano referente à superfície do 

simulador ou paciente apresentam valores superiores em relação às medições realizadas a 100 cm e 

corrigidas pelo inverso do quadrado. O não posicionamento da câmara a 100 cm implica uma não 

rastreabilidade das medidas, pois leituras obtidas a outras distâncias não podem simplesmente 

serem corrigidas pelo inverso do quadrado da distância; esse efeito foi observado também por 

Burgess [27]. A aproximação da câmara ao ponto focal implica em outros efeitos não desejáveis 
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como descritos por Kondo e Randolph [28]. Outros fatores importantes são a espessura da câmara e 

determinação do ponto focal efetivo [29]. 

A leitura corrigida para 70 cm apresenta uma diferença significativa para fins dosimétricos, 

podendo determinar a conformidade ou não conformidade do serviço analisado. As calibrações de 

equipamentos de medição são realizadas a 1 metro do tubo padrão-referência. Essa calibração deve 

ser feita, ainda, com as qualidades de feixes diagnósticos determinadas pela IEC 61267, porém isso 

se torna dificultoso, tendo em vista que os HVLs dos tubos clínicos que serão avaliados pelos 

usuários ainda não foram verificados, ou seja, o Laboratório de calibração não possui referência 

exata das qualidades dos feixes clínicos a serem analisados. 

O fator de retroespalhamento (BSF) é mostrado e discutido em diversos trabalhos [5; 30; 31; 

32], porém sempre levando em consideração apenas a radiação espalhada pelo tecido ou simulador 

tecido-equivalente, caracterizado como água ou simulador de água. A prática clínica mostra que o 

simulador não é utilizado, restando apenas a mesa como objeto espalhador.  

 

4.1.2 Fator de Retroespalhamento para Redução das Incertezas 

 

A tabela 2 mostra os resultados da correlação das medições entre os arranjos experimentais e 

suas variâncias. Pode ser observado que todos os métodos apresentam uma correlação positiva, 

sendo a correlação entre S4 e suas medições com BSF (S4B) uma correlação absoluta. A figura 5 

mostra a aplicação do fator de retroespalhamento nas medições S4 e a tabela 3 mostra a incerteza 

padrão combinada (uc), a incerteza expandida (U) e o intervalo de confiança (k) para cada forma de 

medição.  
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Tabela 2 - Correlação e variância entre os 

dispositivos experimentais. 

Combinações 

entre arranjos 

Correlação 

(rxy)  

Variância 

(x,y) 

S1 e S4 0,1491 0,1425 

S4 e S4B 1,0000 0,0953 

S5 e T1 0,9385 0,0506 

 

 
Figura 9 - Comparação dos valores obtidos 3 cm do 

tampo da mesa com e sem BSF e a leitura de 

referência obtida com a câmara 30 cm do tampo da 

mesa de exames. 

 

Tabela 3 - Incerteza padrão combinada (uc), a incerteza 

expandida (U) e o intervalo de confiança (k) para cada arranjo 

experimental ou método. 

Arranjo uc U k 

S1 1,7117 3,4335 2 

S4 3,4444 8,3658 2,43 

S4B 3,4443 8,3654 2,43 

S5 1,7996 3,6065 2 

T1 1,8065 3,6216 2 
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A correlação entre S5 e T1 mostra que existe uma relação fortemente positiva entre os 

métodos, ou seja, a mudança na configuração da medição ou a lei do inverso do quadrado da 

distância são congruentes. Observando a Tabela 3, pode-se concluir que a diferença de dose entre as 

medições é alta para o radiodiagnóstico. 

A técnica utilizada neste trabalho para determinar o BSF foi aceitável, uma vez que a 

correlação entre S4 e S4B é absoluta, pois são diretamente proporcionais. A Figura 5 mostra que a 

aplicação do BSF foi eficiente, mas a incerteza expandida (U) para essas duas configurações excede 

5% do aceitável para medições em radiodiagnóstico. A correlação entre S1 e S4 mostra um valor 

fracamente positivo, levando à conclusão de que o retroespalhamento tem uma contribuição 

significativa para a dose e, a variância nas medições infere que o espalhamento da mesa não é 

homogêneo, resultando em um alto coeficiente de variação, sendo 2,98%. 

 

4.2 COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA EM MASSA 

 

4.2.1 Apresentação as Incertezas de Medição do Kerma no Ar para o Feixe de Calibração 

 

A tabela 4 mostra uma incerteza máxima de 0,87 e mínima de 0,83 %, atribuindo uma 

confiabilidade no sistema dosimétrico, pois o laboratório de calibração Labmetro (LCR/UERJ) 

possui uma ótima rastreabilidade, uma vez que a câmara de ionização utilizada foi calibrada no 

laboratório padrão primário PTB, que atribuiu ao instrumento um coeficiente de calibração 0,8. 
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Tabela 4 - Incertezas relacionadas à obtenção do kerma no ar. 

Tensão do 

Tubo (kV) 

Kerma no Ar 

(Gy/mAs) 

Repetitividade 

(%) 

Incerteza 

Padrão 

Expandida U 

(%)  

30 1,056E-06 0,063 0,83 

40 1,400E-06 0,114 0,86 

60 1,200E-06 0,143 0,87 

80 5,476E-07 0,069 0,84 

100 2,258E-07 0,109 0,85 

120 4,980E-07 0,120 0,86 

150 3,006E-06 0,053 0,83 

 

4.2.2 Coeficientes 

 

Os coeficientes gerados são apresentados na figura 10 e a comparação com os valores 

presentes na literatura são apresentados na tabela 4; pode-se observar as diferenças entre os valores. 

A diferença entre os valores deste trabalho e os presentes na literatura disponível é demonstrada, 

porém as fontes radioativas utilizadas na metodologia descrita pelos autores são pontuais e 

monoenergéticas, não podendo ser aplicadas para dosimetria e/ou metrologia em raios X, tendo em 

vista a variação do espectro de radiodiagnóstico.  

A comparação dos coeficientes de transferência de energia em massa gerados nesse trabalho 

(clínico e calibração) demonstram que a filtração adicional vai aumentar o kerma, uma vez que os 

materiais utilizados como filtro aumentam a energia média do feixe, mas acabam contribuindo com 

fótons característicos, ou seja, fótons de menor energia que a energia principal do feixe 

propriamente dito, concluindo um aumento no componente kerma de colisão, especificamente. Pode 

ser visto que a qualidade N60 é a que obteve maior influência. 
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Figura 10 - Comparação entre os coeficientes clínicos (linha preta) 

e de calibração (linha azul). 

 

Pode ser observado que os valores encontrados neste trabalho (faixa clínica) se comportam 

de maneira decrescente quanto maior é a tensão no tubo. Esse comportamento está atribuído ao fato 

de quanto maior a energia média do feixe, menor é a deposição de dose num mesmo ponto no ar e 

isto se repetiria, inclusive, para materiais com outras densidades, ou seja, a maior contribuição de 

dose depositada vai ocorrendo em pontos geometricamente além dos limites do ponto de medição 

inicial. 
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Tabela 5 - Comparação entre os valores deste trabalho e os coeficientes disponíveis na literatura. 

Energia (keV) 
µtr/ρ 

Tensão (kV) 
Johns Attix Oliveira Hubbel Teixeira 

30 0,1395 0,1480 ------ 0,1537 0,3733 30 

40 0,0625 0,0668 ------ 0,0683 0,2233 40 

50 0,0382 0,0406 ------ 0,0409 0,1575 50 

60 0,0289 0,0305 ------ 0,0304 0,1219 60 

70 ------ ------ 0,0274* ------ 0,0997 70 

80 0,0236 0,0243 ------ 0,0240 0,0833 80 

90 ------ ------ 0,0238* ------ 0,0717 90 

100 0,0231 0,0234 ------ 0,0232 0,0636 100 

110 ------ ------ 0,0237* ------ 0,0575 110 

120 ------ ------ 0,0240* ------ 0,0529 120 

130 ------ ------ 0,0244* ------ 0,0493 130 

140 ------ ------ 0,0247* ------ 0,0463 140 

150 0,0249 0,0250 ------ 0,0249 0,0439 150 

------ valores não presentes na literatura 

*valores obtidos por Oliveira através de interpolação linear 

 

Oliveira [9] obteve os coeficientes de transferência de energia em massa por interpolação 

linear dos valores de Attix, tendo em vista a falta de coeficientes de espectros multienergéticos na 

literatura.  

Os valores presentes em Attix também demonstram um comportamento decrescente quanto 

maior é a energia do feixe, porém para o feixe de 150 keV, o coeficiente apresenta um aumento de 

0, 0016 cm
2
/g em relação ao feixe de 100 keV. Esse incremento de ação contrária ao espectro de 

raios X ocorre devido à possível contribuição do componente kerma radiativo (Kr). Esse 

entendimento se torna de fácil cognição ao observar o espectro da figura 4, onde a energia máxima 

do feixe ocorre com baixíssima intensidade, enquanto para um feixe monoenergético, 100% dos 

fótons, obviamente, são de mesma energia e a probabilidade de espalhamento Compton aumenta 

para essa energia e número atômico do material absorvedor, nesse caso, o ar. 

As interpolações lineares de Oliveira mostram o mesmo comportamento decrescente para 70 

keV, 90 keV e 110 keV, porém entre 110 keV e 140 keV, o comportamento crescente (incremento) 

supracitado, volta a se repetir, trazendo assim, uma maior confiabilidade nos resultados das 

interpolações lineares realizadas pelo Autor, para feixes monoenergéticos. 
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Peixoto e Andreo [33] compararam as razões ar-água dos coeficientes de absorção de 

energia em massa de alguns trabalhos, figura 11, na faixa de 10 a 160 kV. O comportamento 

decrescente e posterior aumento também podem ser observados, porém o incremento começa a 

ocorrer a partir de 2 mmAl de HVL, ou seja, aproximadamente 70 kV, segundo os protocolos 

analisados pelos autores.  

 

 
Figura 11 - Razões ar-água dos coeficientes de absorção de energia em 

massa utilizados na comparação da dose na água para feixes de raios X de 

10 a 160 kV. Os símbolos correspondem aos valores extrapolados pelos 

Autores. 

Fonte: Peixoto & Andreo, 2000. 

 

Nos trabalhos apresentados na tabela 4, o incremento passa a ocorrer a partir de 

aproximadamente 100 keV, porém em Peixoto e Andreo, esse comportamento é antecipado. Esse 

fenômeno é atribuído à inserção do componente água na relação, pois dessa maneira o componente 

kerma de colisão (Kc) aumenta, devido ao aumento de densidade de um dos materiais envolvidos na 

medição. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

 

A calibração de detectores é extremamente importante para qualquer processo de medição 

dosimétrica e/ou proteção radiológica. As câmaras de ionização, para suas leituras serem 

consideradas confiáveis, precisam ser calibradas em um laboratório padrão referência, para que seus 

resultados sejam rastreáveis. 

Protocolos atuais recomendam maneiras diferentes para medições do kerma no ar de entrada 

na superfície (ou dose), o que torna confusa a rastreabilidade das grandezas envolvidas. O ajuste 

dos valores obtidos com o detector a 100 cm e corrigidos pela lei do inverso do quadrado diferem 

significativamente dos resultados com a área sensível do detector no plano correspondente do 

paciente/simulador. 

Os resultados obtidos com o detector na posição do paciente para fins metrológicos não são 

aceitáveis, pois valores de referência de kerma no ar, de acordo com os padrões e recomendações 

internacionais, não estão sujeitos a flutuações, mas limites. Recomenda-se que as medições sejam 

feitas à mesma distância da calibração para que seja mantida a rastreabilidade. 

A aproximação da câmara de ionização à mesa de exames gera um retroespalhamento 

significante, que pode ser evitado posicionando o instrumento distante da mesa. Em em algumas 

situações, devido ao deslocamento vertical máximo do tubo de raios X, isso não é possível. 

A verificação do kerma no ar com câmaras de ionização é viável e, confiavelmente, substitui 

o TLD, eliminando a incerteza em torno do método termoluminescente. A viabilidade e precisão da 

câmara dependem do uso apropriado. Recomenda-se uma configuração das mesmas condições que 

o laboratório de referência padrão. Se não for possível remover a câmara de ionização da mesa de 

exame, é recomendável utilizar um fator de retroespalhamento adequado. 

Conforme abordado, o fator de retroespalhamento pode ser obtido a partir dos coeficientes 

de transferência de energia em massa, qual foi o objetivo geral deste trabalho. Devido às diferenças 

de utilização das câmaras de ionização, foram apresentados duas séries de coeficientes, sendo uma 
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para uso clínico e outra série para calibração de medidores (ISO 4037). Os resultados para fins de 

calibração de medidores indicaram comportamento aumentado e independente em relação aos 

coeficientes de uso clínico, que variou conforme a filtração utilizada, para cada qualidade de feixe. 

Os coeficientes de uso clínico possuem um comportamento decrescente ao aumentar a tensão do 

tubo, ou seja, torna-se dosimetricamente perigoso utilizar coeficientes provenientes de fontes 

monoenergéticas, uma vez que os coeficientes de transferência de energia em massa de feixes 

monoenergéticos não podem ser considerados como iguais aos coeficientes de absorção de energia 

em massa, devido a elétrons secundários e deposição de energia  em ponto diferente do que 

espectros depositariam, principalmente em tensões maiores que 90 kV. Portanto, esses coeficientes 

de feixes monoenergéticos não podem ser usados em medições de kerma nas simulações de 

diagnóstico por raios X. 
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