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A maior consciência profissional e popular dos
efeitos das radiações e, consequentemente, da
necessidade de controle de qualidade e metrologia nas
várias áreas de aplicação das radiações, levou o
laboratório Nacional de Metrologia das Radiações
Ionizantes a iniciar estudos visando a implementação
da calibraçâo de instrumentos de medir utilizados em
radiodiagnòstico. Neste trabalho sao feitas
considerações sobre as qualidades de feixe de raios-X
e padrões dosimétricos utilizados e também sao
apresentados os resultados da comparação da
dependlncia energética de aigusas câmaras de
ionizacÂo, para feixes de raios-X de 40 a 150 kV
(camada seai-redutora de 0,8 a 11,6 mm Al). 0*
resultados mostram que, para irradiaç&o em feixe
primário, a resposta individual das câmaras varia
dentro de t 11X para essas qualidades.
Adicionalmente, encontrou-se diferença de resposta de
•ais de 10X para duas câmaras de mesmo aodelo, o que
deaonstra a importância dos ensaios e calibraçâo dos
instrumentos utilizados em radiologia diagnostica.

e Produtividade), o U M U tem trabalhado em direção
à implementação da calibrado de instrumentos de
medir utilizados em radiodiagnostico[1].

Este trabalho visa discutir a escolha das
qualidades de feixe adequadas bem como os resultados
dos estudos preliminares feitos com várias câmaras
de ionizaçâo.

OOKSIDHtAÇOK SOBRE QUALIDADES DE FEIXE Dl RAIO5-I
B PADMBS DOSDmtlRIGOS

A instrumentação de medida utilizada em
radiodiagnòstico deve ser testada e calibrada nas
mesmas condições de seu uso na prática. Portanto,
é essencial que a» qualidades de feixes da raios-X
utilizadas simulei as dos feixes diagnósticos,
devendo-se levar em conta a diferença de potencial
aplicada ao tubo c a filtraclo adicional.
Entretanto, enquanto a dosimetria em radiotcrapia •
radioproteclo é guiada por nonas internacionais já
estabelecidas, que incluam espectros de referência
bem definidos, a dosimetria ea radiodiagnòstico nio
tem tido o mesmo suporte.

INTRODUÇÍO

Durante vários anos o Laboratório Nacional de
Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI),
integrante da rede de laboratórios de dosimetria
psdrSo secundário (Secondary Standard Dosimetry
Laboratory - SSDL) da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA) e da Organização Mundial de
Saúde (OMS), tem se dedicado à metrologia em trí»
áreas: radioterapia, radioproteclo e aplicações de
rsdionuclídeos. A própria AIEA reconhece que "as
medidas dosimétricas de radiologia diagnostica,
radioproteclo e exposições ambientais" embora "não
requeiram a exatidlo das medidas a nível de terapia,
demandam uma relação coerente com o sistema
internacional de metrologia" e que, "sem essa
relação, todas essas medidas sao de valor
duvidoso"[3]. Considerando que cerca de 90 % da
exposição médica da população é devido à radiologia
diagnostica, a quantificação nessa área sa torna cada
vez mais importante. Seguindo uma tendência mundial,
advinda da maior consciência profissional a popular
dos riscos das radiações e da necessidade de
metrologia, e levando em conta a preocupação nacional
com qualidade (ex. Programa Brasileiro da Qualidade
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Somente es 1991, es um seminário europeu sobra
dosimetria am radiodiagnòstico, é que foram
sugeridas qualidades de feixe adequadas para
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calibraçáo ea radiodiagnóstico [5], que são
apresentadas na tabela 1. Elas deve» cobrir uaa
faixa de energia tal que peraitaa as várias
aplicações desde aaaografia (30 a 40 kV ea tubo de
alvo de Mo) a radiografia de pulaào (até 150 kV ea
tubo de alvo de W), por exeaplo.

A tabela 2 faz uaa coaparaçflo das qualidades de
feixes utilizadas ea terapia, proteção e diagnóstico,
na faixa de 80 kV a 150 kV, agrupadas por faixa de
potencial. Observa-se que, para usa aesaa diferença
de potencial aplicada ao tubo, a casada seai-
redutora. e consequentemente a energia aédia do
feixe, para as várias séries de qualidades são bea
diferentes, ea conseqüência da filtração total
utilizada.
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Nota-se que a série que aais se aproxiaa da de
radiodiagnóstico é a de terapia, o que poderia levar
A sua escolha para calibraçâo. Entretanto, do ponto
de vista aetrológico, os padrões devea ser não só
calibrados nas qualidades adequadas aas taabéa devea
ter sido projetados para as condições de uaa dada
aplicação, prlncipalaente ea terão» de coapensaçâo
para dependência energética. Outra consideração que
deve ser feita é que instruaentos devas ser
calibrados coa a utilização de câaaras padrão de,
pelo aenos, voluees «eaelhante», para que a taxa de
exposição utilizada na irradiação dos dois possa ser

elbante.

No caso dos padrões nível terapia, as cflaaras
possuea voluae de cerca de 0,3 cr, bea aenor que o
V O I U M das câaarM de diagnostico a serea calibradas
(de 30 a 200 cr), o que iaplica ea correntes de
ionizaçâo auito diferentes para a aesaa taxa de
exposição. Ea alguns casos, a taxa necessária para
causar uaa corrente aensurável ea ut instruaento já
satura outro.

Dispõe-se, no U M U , de câaaras padrio tanto do
nível terapia quanto do nível proteção, estas últiaas

ea três voluaes diferentes (30, 600, 1000 ca3).
Vetado o uso das casara* nível t : -pia pelo exposto
aciaa, verificou-se que as câaar-a de nível proteção
nflo possuíaa fator de calibraçU- para casadas seai-
redutoras tao baixas quanto necessárias para os
estuios ea radiodiagnóstico, nas faixas adequadas de
potencial.

Optou-se, portanto, pelo início dos estudos
experiaentais coa a utilização do conjunto de
qualidades ISO para radioproteçâo que corresponde A
série de alta taxa de exposição, que é aquela que
utiliza aenor filtraçlo adicional. Para o futuro,
está planejada a calibraçâo de ua padrio ca
laboratório priaário para as qualidades de
radiodiagnóstico e taabéa a utilização de cflaara de
ar livre para deterainaç&o das taxas de exposição
para estas aesaas qualidades. A seguir sto
discutidos os estudos experiaentais realizados «té
o aoaento.

MATOIAIS E «TODOS

As irradiações foraa feitas ea dois tubos de
raios-X: ua de feixe contínuo (Philips MBC323) e
outro de aplicaçflo diagnostica (Sieaens BRS Polyphos
15c), que fornece pulsos de radiação. Para o
priaeiro foraa iaplantadas as qualidades descritas
na tabela 3, enquanto que para o segundo, foraa
utilizadas as qualidades, já fixadas de fábrica,
descritas na tabela 4.
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A câaara padrão secundário N12575/232,
calibrada no National Physical Laboratory,
Inglaterra, foi utilizada para detaralnar a taxa de
exposição dos feixes produzidos pelo tubo H0C323,
que por sua vez foraa utilizados na calibraçâo das
casara» Radcal 10X-180 e 10X-1800 que serviraa de
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padrdes de transferência para os estudos efetuados no
tubo BRS. A câaara padrão secundário não pode ser
diretaaente utilizada para aedidas coa esse tubo
devido ao pequeno intervalo de teapo de radiação,
típico dos tubos diagnósticos, e incoapatível coa o
teapo de resposta do conjunto câaara-eletrõaetro
padrão.

Foraa feitos estudos de dependência energética
de cinco câaaras ea feixe direto, «a caapo de 26 ca
de diâaetro a 350 ca do foco para o tubo MGC323, e de
duas cãaaras ea caapo de 35 X 43 car a 10C ca do foco
do tubo BRS. Adicionalmente, foraa feitos estados
coa o feixe diagnóstico espalhado ea ua fantoaa de
água coa seu centro colocado a 100 ca do foco.
Quatro cãaaras de ionizaçâo e ua contador
proporcional tiveraa sua resposta coaparada após
irradiação a 100 ca do centro do fantoaa, ea direção
perpendicular â de incidência do feixe.

Foi efetuada correção das aediçôes para pressão
e teaperatura quando aplicável.

«SOLTADOS

A dependência energética de cãaaras de voluae
igual a 180, 1000 e 1800 ca1 é apresentada, na foraa
de fatores de calibraçâo, nas figuras 1 e 2.
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Figura 1: Curva de calibraçâo para diferentes
cãaaras no tubo Philip* M0C323.

0> resultados aostraa que sua resposta individual
está dentro de i 11* para feixes de caaada seai-

redutora (CSR) variando de 0,8 a 12 ea Al (40 a
15OkV). Fica evidenciado que as cáaaras utilizadas
na prática diagnostica deve* ser calibradas, já que
no caso de duas cãaaras de aesao aodelo foi
encontrada diferença de resposta de M i s de 1QX.
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Figura 2: Coaparacão da resposta das -ãaaras no
tubo Sieaens BRS.

A figura 3 aostra a coaparacão da resposta doa
instruaentos irradiados coa feixe espalhado. Coso
não foi deterainado o seu espectro, os resultados
são apresentados ea teraos da diferença de potencial
aplicada ao tubo. Foi utilizada coao base da
coaparacão a casara Radcal 101-1800. As cãaaras de
voluae grande responderaa individuálaente dentro de
i 3% na faixa de 55 a 125 kV. Entretanto, a
resposta relativa A da Radcal 10X-1800 variou dentro
de ± 20%. Este resultado deaonstra a necessidade de
calibraçâo taabéa ea qualidades de feixe espalhado.
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Figura 3: Coaparacflo da resposta das cãaaras e
aonitores de área ea ua feixe espalhado no tubo
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Isto já foi previsto na sugestão de qualidades
apresentadas pelo Physikaliscb-Technische Bundestalt
(PTB) [5], laboratório que realiza calibrecoes coa
feixe atenuado por tiltraçio equivalente A espessura
do corpo huaano, variando de 6,5 a 50,0 as Al.
Entretanto, a situação encontrada na prática da
radioproteçáo de unidades diagnósticos, qa* foi o
propósito de nossa siaulacâo coa o fantoaa, ainda
não foi estudada satisfatoriaaente.

I Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde V2 - 515



CONCLUSÃO

Os resultados obtidos deaonstraa a importância
dos ensaios e da calibracâo dos instrumentos
estudados, a saber, câmaras de ionizaçSo para «edição
ea feixe direto e monitores de área.

Coao os instrumentos são utilizados coa feixes
que produzea pulsos intensos de radiaçSo é iaportante
que, alia de calibracâo para qualidades adequadas ea
laboratório de aetrologia onde tubos de feixe
continuo sXo aais coauns, os aesaos sejaa testados ea
feixes diagnósticos.

Ua estudo aais aprofundado dos espectros de
radiaçio espalhada ea fantoaa ou transai tida através
de atenuadores é absolutamente necessário para se
caracterizar aelhor a resposta das câaaras de
ionizaçlo e aonitores de área. Neste trabalho, nâo
foraa abordados aedidores de kVp e tiaers, que também
devea ser testados ea laboratório, eabora alguns
resultados preliaínares estejaa disponíveis [2].
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