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“Qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui insulto algum  
para si mesmo ou para os outros  

abandoná-lo quando assim ordena o seu coração.(...) 
Olhe cada caminho com cuidado e atenção. 
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Então, faça a si mesmo e apenas a si mesmo uma pergunta: 
possui esse caminho um coração? 

Em caso afirmativo, o caminho é bom. 
Caso contrário, 

esse caminho não possui importância alguma” 
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RESUMO 

 

As Vestimentas de Proteção Individual (VPI) devem ser utilizadas por 

profissionais ocupacionalmente expostos, pacientes e voluntários, de modo a otimizar a 

dose que recebem nas práticas radiológicas. Normas Internacionais e Nacionais 

estabelecem a metodologia a ser utilizada para a determinação das propriedades de 

atenuação destes VPI. Neste trabalho, as vestimentas de proteção individual foram 

submetidas a feixes de raios X com características conhecidas, padronizadas para a 

determinação da espessura equivalente de atenuação por comparação com a curva de 

atenuação do chumbo, determinada experimentalmente. A comparação permitiu a 

obtenção de uma estimativa segura da espessura equivalente de atenuação das VPI em 

milímetros de chumbo, existente nas vestimentas de proteção individual. Deste modo 

foi possível verificar a conformidade da espessura equivalente de atenuação 

determinada experimentalmente com o valor da espessura indicada na vestimenta pelo 

fabricante. Para realizar este trabalho, foi necessária a implantação de arranjos 

experimentais definidos pela Norma 61331-1:2002, o estudo das características 

originais do feixe de radiação e a determinação da combinação de filtros adicionais de 

modo a permitir que o equipamento de raios X utilizado opere em conformidade com a 

Norma IEC 61331-1. A qualidade de radiação selecionada é caracterizada por tensão de 

100 kV e filtração total de 0,25 mm de Cu. A implantação desta qualidade de radiação 

no equipamento de raios X utilizado foi realizada através de sua 1a e 2a camada semi-

redutora (CSR). Desta forma, uma metodologia de acordo com as Normas 

internacionais foi implementada no laboratório. Com os resultados deste trabalho será 

possível contar com informações sobre características das qualidades de feixes de 

radiação, relacionadas aos métodos de determinação das propriedades de atenuação. 

Uma vez implementados os procedimentos para avaliação de conformidade de 

dispositivos de proteção será possível realizar testes de controle de qualidade destes 

dispositivos de proteção, que poderá auxiliar fabricantes, usuários e autoridades de 

proteção radiológica e saúde. 
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ABSTRACT 

 

The Protective Shielding (IPC) must be used by occupationally exposed 

professionals, patients and volunteers, in order to optimize the doses who receive due to 

radiological practices. International and National norms establish the methodology to be 

adopted for determination of the IPC´s attenuation. In this work, the IPC´s had been 

submitted to X-rays beams with known characteristics, standardardized for 

determination of their attenuation equivalent thickness by comparison to an 

experimental lead attenuation slope. This comparison technique allowed insurance 

estimative of the IPC’s attenuation equivalent thickness in mm of lead. 

Thus, it was possible to verify the conformity of the attenuation equivalent 

thickness determined experimentally and the value of the thickness indicated by the 

manufacturer. 

To carry out this work, it was necessary the implementation of experimental 

setups stated in the specifics norms, the study of the X-rays beams´s original features 

and the determination of combined additional filters, in order to allow the X-ray 

equipment used operates in compliance with Norm IEC 61331-1 IEC.  

The radiation quality selected is characterized by a 100 kV voltage and a 0.25mm 

of copper overall filtration. The implementation of this radiation quality it was carried 

through of its first and second HVL (Half Value Layer). 

Thus, a methodology according to the international Norms has been implemented 

in the laboratory. The results of the present work provide suitable and useful 

information about radiation beams features related to the determination techniques of 

the attenuation properties. Once implemented the procedures for conformity evaluation 

of the protection devices, it will be possible to carry out specific quality control tests, 

which will be helpful to manufacturers, customers, as well as authorities in the 

radiological protection and health areas. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

Desde sua descoberta no final do século XIX, a radiação ionizante tem sido usada 

na Medicina. As exposições à radiação ionizante na prática médica ocorrem 

predominantemente em indivíduos submetidos a diagnósticos, rastreamento ou terapia. 

Profissionais responsáveis pela execução dos procedimentos e outros indivíduos que 

ajudam a conter ou a confortar pacientes estão também sujeitos à exposição à radiação 

ionizante. 

A irradiação do organismo humano pode levar a teratogenias, doenças agudas e 

crônicas, câncer e até à morte. Assim, ao irradiar pacientes em exames diagnósticos, 

deve-se levar em consideração que os riscos e benefícios devem ser contrabalançados. 

O risco individual deve ser ajustado de acordo com o benefício pretendido, justificando 

a exposição ou dose recebida pelo paciente [1]. 

O objetivo primário da proteção radiológica é proporcionar um padrão apropriado 

de proteção para o homem sem limitar indevidamente as práticas benéficas que 

envolvem exposição à radiação [2]. A Comissão Internacional de Proteção Radiológica 

(ICRP) na sua publicação no 60 [3] recomenda as providências que devem ser tomadas 

para reduzir exposições desnecessárias. Assim, a proteção radiológica de pacientes e de 

indivíduos ocupacionalmente expostos tem evoluído gradualmente. Em Medicina, 

devido ao fato de que os procedimentos médicos com radiação geralmente são 

justificáveis e seus benefícios indiscutíveis, a atenção dispensada para a otimização da 

proteção radiológica em exposições médicas tem sido menor do que para outras práticas 

[3]. 

O radiodiagnóstico é a causa mais importante de exposição humana a fontes 

artificiais. A radiologia de diagnóstico deve proporcionar imagens clínicas das 

estruturas do corpo humano, usando a informação dada pela atenuação de um feixe de 

raios X que atravessa uma região determinada. Levantamentos têm mostrado 

consideráveis variações nas doses ministradas aos pacientes em exames radiológicos do 
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mesmo tipo, realizados em diferentes instalações ou dentro de uma mesma instituição. É 

importante garantir que os esforços de reduzir doses em pacientes não reduzam a 

qualidade da imagem a uma condição de não aceitabilidade. Da mesma maneira, 

esforços devem também ser dirigidos para a proteção dos indivíduos ocupacionalmente 

expostos. 

Para a proteção destes indivíduos, são utilizados dispositivos de proteção, em 

forma de barreiras, blindagens protetoras móveis ou fixas, colocadas entre o feixe de 

radiação e o profissional ocupacionalmente exposto, o paciente ou voluntários, 

permitindo a otimização da proteção [4,5]. São projetados de forma que possam ser 

facilmente aplicados e adequadamente colocados. 

Esses dispositivos podem, em diversas situações, reduzir as doses nos 

profissionais ocupacionalmente expostos. Um dos procedimentos utilizados para 

diminuir a dose nas regiões adjacentes à região de interesse clínico durante os exames 

de radiodiagnóstico é o uso de dispositivos de proteção, que são constituídos de 

materiais atenuadores [4]. Dispositivos e técnicas para a redução da exposição causada 

pelo uso das radiações em radiodiagnóstico vêm sendo estudados e aprimorados 

[5,6,7,8]. 

Dados encontrados na literatura mostram que o uso destas vestimentas diminui 

sensivelmente a dose nos profissionais ocupacionalmente expostos e no paciente 

envolvido nos exames. Em radiologia intervencionista as vestimentas de proteção 

individual são indispensáveis para garantir a proteção dos trabalhadores durante a 

realização dos procedimentos, pois dados na literatura mostram que estes profissionais e 

seus pacientes são expostos às maiores doses em radiodiagnóstico [9]. Na radiologia 

infantil, por exemplo, o uso de protetores de gônadas para meninos pode reduzir a dose 

nos testículos em até 95%, e para meninas, a redução da dose absorvida pode ser de 

50% [10,11]. 

Observa-se que, muitas vezes, estes dispositivos são inadequados ou estão em más 

condições de uso e conservação. Assim, faz-se necessária à avaliação destes dentro de 

um programa de controle de qualidade em proteção radiológica em Radiodiagnóstico 

Médico. 
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A legislação nacional [12] exige que a autoridade sanitária verifique se a 

instalação radiológica oferece vestimentas de proteção individual adequadas aos 

profissionais ocupacionalmente expostos, aos pacientes e aos acompanhantes. 

Normas nacionais e internacionais (ABNT, IEC) [4] estabelecem procedimentos 

técnicos para a determinação das propriedades de atenuação dos dispositivos de 

proteção radiológica definindo feixes de radiação padronizados, que são utilizados na 

determinação das espessuras equivalentes de atenuação, em milímetros de chumbo, 

como referência para a fabricação de vestimentas de proteção individual. 

O presente trabalho foi desenvolvido no Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD), centro de referência nacional nas áreas de radioproteção e metrologia das 

radiações ionizantes. O IRD é um dos institutos da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), órgão nacional responsável pelas diretrizes básicas na área de 

proteção radiológica.  

No IRD foi montado um laboratório de ensaios para futuramente, desenvolver e 

implantar metodologias para avaliação da conformidade com as normas em vigor [4] de 

dispositivos de proteção utilizados por profissionais, pacientes e voluntários 

ocupacionalmente expostos à radiação, assim como a determinação do desempenho e 

conformidade de equipamentos e instrumentação utilizados em programas de garantia 

da qualidade. 

Neste trabalho foram estudados os dispositivos de proteção classificados como 

vestimentas de proteção individual. Assim, as vestimentas de proteção individual foram 

submetidas a feixes de raios X com características conhecidas, para a determinação da 

espessura equivalente de atenuação por comparação com a curva de atenuação do 

chumbo, determinada experimentalmente. A comparação permitiu a obtenção de uma 

estimativa segura da espessura equivalente de atenuação, em milímetros de chumbo, 

existente nas vestimentas de proteção individual; deste modo foi possível verificar se a 

espessura equivalente de atenuação determinada experimentalmente está em 

conformidade com o valor da espessura indicada na vestimenta. 

Com os resultados deste trabalho será possível contar com informações sobre 

características das qualidades de feixes de radiação, relacionadas aos métodos de 

determinação das propriedades de atenuação. Uma vez implementados os 
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procedimentos para avaliação de conformidade de dispositivos de proteção será possível 

realizar testes de controle de qualidade destes dispositivos de proteção, que poderá 

auxiliar fabricantes, usuários e autoridades de proteção radiológica e saúde. 

1.1. Objetivo 

O objetivo deste trabalho é definir e aplicar uma metodologia para avaliação em 

laboratório de ensaio, da equivalência em chumbo das vestimentas de proteção 

individual utilizadas em radiodiagnóstico. 

Para atingir este objetivo, foi necessário cumprir as seguintes etapas: 

• montar arranjos experimentais, conforme estabelecido nas normas; 

• caracterizar os feixes de radiação padronizados, no Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI); 

• implantar as qualidades de radiação no laboratório de ensaios de radiodiagnóstico; 

• caracterizar diversos feixes de raios X com filtração total equivalente e não 

equivalente às requeridas pelas normas nacionais e internacionais [4]. 

Para avaliação das propriedades de atenuação nas vestimentas de proteção no 

laboratório de ensaio de radiodiagnóstico, foi necessário: 

• avaliar as vestimentas de proteção individual utilizando feixes de radiação com 

características conhecidas, para determinação da espessura equivalente de 

atenuação em chumbo, do índice de atenuação e da homogeneidade deste 

material. 



  
 
 

Capítulo 2 

 

Fundamentos Teóricos 
 

2.1. Produção de Raios X 

A radiação X é produzida quando elétrons acelerados por um campo elétrico 

intenso, colidem com um alvo metálico (ânodo), reduzem sua energia cinética, mudam 

de direção e, alguns deles, emitem a diferença de energia sob a forma de ondas 

eletromagnéticas, os raios X. A desaceleração dos elétrons freados pelo material do alvo 

causa a emissão de um espectro contínuo de radiação eletromagnética. 

O espectro total da radiação X emitida por um tubo de raios X consiste em um 

espectro discreto superposto a um contínuo. O espectro contínuo é devido ao processo 

de frenamento (bremsstrahlung), e vai de energias muito baixas até uma energia 

máxima, numericamente igual à diferença de potencial aplicada ao tubo, e ocorre 

quando os elétrons do feixe de radiação são desacelerados no espalhamento produzido 

pelos núcleos dos átomos do ânodo. A forma do espectro contínuo devido a 

bremsstrahlung depende sobre tudo da energia do feixe de elétrons. A forma do 

espectro de raios X discreto é, porém, característica do átomo que compõe o ânodo 

[13,14]. 

 

 

2.2. Qualidades para Raios X Diagnósticos 

A qualidade de um feixe de radiação define o tipo de espectro e o seu poder de 

penetração [15]. Na metrologia de radiodiagnóstico são considerados dois tipos de 

qualidades: 

• Qualidades que simulam feixes de radiação que incidem na superfície da pele de 

um paciente, submetido a um exame radiológico convencional. 
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• Qualidades que simulam feixes de radiação após atravessar um paciente 

submetido a um exame radiológico convencional. 

Para a caracterização de feixes de raios X usados em radiodiagnóstico é 

recomendado usar a grandeza kerma no ar, Ka, ou a taxa de kerma no ar, K(ponto)a. A 

caracterização da qualidade do feixe de raios X deve ser realizada com medições de 

atenuação, geralmente em alumínio, para determinar a CSR. 

Um feixe de radiodiagnóstico pode ser caracterizado a partir da combinação de 

vários parâmetros [6]. Dentre eles incluem-se: 

a) 1a e 2a camadas semi-redutoras (CSR) 

A CSR é a espessura de um determinado material que atenua o feixe de radiação 

primário de maneira tal que a sua intensidade é reduzida para a metade do seu valor 

inicial (ICRU, 1970) [16]. O valor da CSR é um índice da qualidade espectral do feixe e 

sua medida experimental requer uma geometria de feixe estreito, uma condição difícil 

de ser conseguida na prática [17], pois na definição da CSR a contribuição da radiação 

espalhada é significativa. 

A determinação experimental do valor correto da 1a CSR deve ser realizada sob as 

seguintes condições [18]: 

• utilização de uma geometria de feixe estreito; 

• ter uma boa distância entre o absorvedor e o detector de radiação; 

• o detector de radiação deve possuir baixa dependência energética na faixa de 

interesse; 

• o detector deve ser posicionado de tal modo que suas leituras sejam independentes 

da espessura do absorvedor; 

• o diâmetro do feixe de radiação deve ser limitado, de modo a reduzir a radiação 

espalhada (porém o diâmetro deve ser suficiente para cobrir todo o volume 

sensível do detector de radiação); 
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• o diafragma posicionado ao longo do feixe primário de radiação deve possuir 

espessura suficiente para absorver o feixe primário. 

A variação das medições da CSR com o diâmetro do campo e com a distância do 

dispositivo absorvedor é apresentada pela publicação nº 10b da ICRU (1964) [18]. A 

publicação estabelece que o dispositivo absorvedor deve ser colocado aproximadamente 

na metade da distância entre a fonte e o detector de radiação, sendo a distância mínima 

entre a fonte e o detector de 50 cm e o diâmetro máximo do campo de 5 cm. Para uma 

maior exatidão, deve-se utilizar o método descrito por Trout et al (1960) [19], que 

permite determinar um único valor da 1a CSR para três tamanhos de campo. Uma 

extrapolação linear do gráfico da CSR versus o diâmetro de campo dará o valor para 

área de campo zero. 

Para feixes de radiação monoenergéticos o valor da 1a CSR é igual aos valores das 

2a, 3a e 4a CSR. Na Figura 2.1 é mostrada a curva de atenuação para feixes de radiação 

polienergéticos, onde os valores das CSR são diferentes. Além disso, quanto mais 

polienergético for o feixe, maior será esta diferença. 

FIGURA 2.1 – Curva de atenuação para feixes de radiação polienergéticos. 

 

b) Coeficiente de homogeneidade (H) 

O coeficiente de homogeneidade (H) de um feixe de raios X é definido como a 

razão entre a 1a e 2a CSR e fornece informação sobre quanto polienergético ele é, ou 

seja: 
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                                                  H = 1a CSR                                                         [Eq. 2.1] 
                                                         2a CSR 
 

• para feixes de raios X monoenergéticos H = 1; 

• para feixes de raios X polienergéticos H < 1; 

 

c) Filtração total 

No processo de filtração, o feixe de radiação se modifica, pela eliminação 

preferencial dos fótons de baixa energia. A este processo dá-se o nome de 

endurecimento do feixe, devido ao aumento da sua energia média, sem contudo, alterar 

a energia máxima. A filtração total de um feixe de raios X é a soma da filtração inerente 

e da filtração adicional e deve ser, no mínimo de 2,5 mm equivalente de alumínio para 

equipamentos de raios X utilizados em práticas médicas [20]. 

A filtração inerente é a filtração efetuada naturalmente desde o ponto onde o feixe 

de raios X é produzido (ânodo), até a saída da janela do tubo de raios X. O próprio 

ânodo absorve parte dos fótons que são gerados, assim como o vidro que compõe a 

janela da ampola, o óleo que serve como isolante e dissipador de calor, etc. 

A filtração adicional, espessura de material acrescentada à filtração inerente, 

depende da tensão aplicada ao tubo de raios X. Trata-se de uma placa metálica de 

material (normalmente alumínio ou cobre), que é interposta no feixe na saída do tubo, 

para remover os fótons de baixa energia, que somente contribuem para a dose no 

paciente e não para a formação da imagem. 

A filtração total (filtração inerente + filtração adicional) do feixe de radiação é um 

dos principais parâmetros a ser controlado para a otimização de um exame com raios X 

diagnóstico. A filtração total é determinada mediante as curvas estabelecidas pela 

publicação nº 34 da ICRP [10] a partir da CSR, medida para uma tensão particular do 

tubo de raios X, e ambas são expressas com equivalência a uma espessura determinada 

de um material de referência. A medida poderá ser afetada se a tensão não estiver 
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precisamente ajustada, ou se a forma de onda, ou o ângulo alvo forem diferentes 

daqueles dos raios X gerados para derivar as curvas padrões de CSR versus filtração 

total [10]. Na prática médica, a quantidade de filtração total depende da técnica 

radiográfica e/ou do método de imagem empregado. A publicação no 82 da ICRP [21] 

recomenda valores mínimos para a filtração total para cada voltagem. 

 

d) Energia média do feixe de radiação (E) 

A energia média de um feixe de radiação é definida como sendo a energia de um 

feixe monoenergético que possui a mesma 1ª camada CSR de um feixe heterogêneo 

[22]. 

 

e) Tensão aplicada ao tubo de raios X (kV) 

A tensão aplicada ao tubo de raios X é um dos parâmetros que determina a forma 

do espectro. Assim, quando varia-se o potencial de aceleração do tubo, varia-se também 

o espectro do feixe. O aumento da tensão implica no aumento do número de fótons de 

maior energia. Este aumento altera mais a imagem radiográfica do que a remoção dos 

fótons de baixa energia. 

As qualidades de radiação, para feixes de raios X, definidas por normas 

internacionais, são consideradas padrões para radiologia diagnóstica convencional. 

Assim, para implantar as qualidades de radiação, é necessário conhecer as 

características e propriedades do equipamento de raios X que será empregado, assim 

como, que as qualidades dos feixes de raios X utilizados em laboratório simulem as dos 

feixes de raios X utilizados em radiodiagnóstico. 

Somente em 1983 foi publicado um padrão para qualidades de feixes em 

radiologia diagnóstica para fins de dosimetria/calibração pelo "Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt".(PTB) (DIN 6872) [23]. A partir de então, as qualidades são divididas 

em qualidades para feixe atenuado e não atenuado. 
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Para determinar as características dos equipamentos de raios X de diagnóstico 

médico, a Norma NBR IEC 1267:1997 [20], estabelece métodos para geração de feixes 

padronizados de radiação, utilizados em condição de ensaios tipicamente encontradas 

nos laboratórios de ensaios e instalações industriais. As condições de radiação são 

caracterizadas em termos de: material do alvo emissor, tensão aplicada ao tubo de raios 

X e filtração total. São apresentadas na Tabela 2.1 as qualidades de radiação de feixes 

de radiação que emergem do tubo de raios X (RQR) e 1a CSR nominal. 

 

TABELA 2.1 – Parâmetros para a determinação e caracterização das qualidades de radiação padrão 
segundo a Norma NBR IEC 61267:1997 [20] [21], em equipamentos de raios X com filtração total de 

2,5 mm de alumínio. 

Qualidade de radiação padrão 
Caracterização 

Tensão aplicada ao tubo de raios X 
Aproximada 

(kV) 

1a CSR 
(mm Al) 

RQR 2 40 1,4 
RQR 3 50 1,8 
RQR 4 60 2,0 
RQR 5 70 2,5 
RQR 6 80 2,9 
RQR 7 90 3,3 
RQR 8 100 3,7 
RQR 9 120 4,5 

RQR 10 150 5,7 

 

Para calibração em laboratórios de ensaio, a Norma ISO 4037:1997 [22] 

estabelece condições de radiação para feixes padronizados de raios X. As condições de 

radiação são caracterizadas em termos da 1ª e 2ª CSR, da filtração total e da tensão 

aplicada ao tubo de raios X. São apresentadas na Tabela 2.2 as qualidades de radiação 

de feixes de radiação que emergem do tubo de raios X (RQR), definidas em termos de: 

emissor de tungstênio, tensão aplicada ao tubo de raios X, filtração total ajustada do 

sistema (tubo de raios X) e 1a CSR nominal. 

 

TABELA 2.2 – Parâmetros para a determinação e caracterização das qualidades de radiação padrão 
segundo a Norma ISO 4037:1997[22], em equipamentos de raios X com filtração total de 4,0 mm de 

alumínio. 

Filtração adicional (mm) CSR (mm Al) Tensão aplicada ao tubo 
de raios X (kV) Al Cu 1a. 2ª. 

E 

100 3,9 0,15 6,56 8,05 57,4 
E = energia média do feixe de radiação (keV) 
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2.3. Espectrometria 

A qualidade de um feixe de raios X pode ser especificada em termos de sua forma 

espectral, que depende do valor e da forma de onda da tensão aplicada ao tubo de raios 

X (kV), do material do alvo (também do ângulo do alvo), da ondulação (ripple) e da 

quantidade total de filtração no feixe de radiação. 

É mostrado nas Figuras 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 como a kV, a ondulação, a angulação, e 

a filtração inerente, respectivamente, modificam o espectro de raios X [24]. 

 

 

FIGURA 2.2 – Espectro para alvo de W, 12o de angulação, 15% de ondulação e 2,5 mm Al de 
filtração total e diferentes tensões [24]. 

 

 

FIGURA 2.3 – Espectro para alvo de W, tensão de 80 kV, 22o de angulação e 2,5 mm de Al de 
filtração total e diferentes valores de ondulação [24]. 
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FIGURA 2.4 – Espectro para tensão de 100 kV, potencial constante, alvo de W, 2,5 mm de Al de 
filtração total e diferentes valores de ângulos [24]. 

 
 
 

 
FIGURA 2.5 – Espectro para tensão de 65 kV, alvo de W, 16o de angulação, 30% de ondulação, 

2,5 mm de Al de filtração total e diferentes valores de filtração inerente [24]. 

 

Para procedimentos de radiologia intervencionista e para grande parte de exames 

de diagnóstico são utilizados feixes de raios X com filtros. Pois, um espectro de raios X 

não filtrado contém fótons de energias baixas que podem ser atenuados por órgãos ou 

tecidos do corpo humano e que não contribuem para a formação da imagem 

radiográfica. Portanto, uma filtração adequada elimina este conjunto de fótons, 

resultando em um aumento de energia média do feixe de raios X e em uma menor dose 

para o paciente. 

Em situações, como é o caso da pediatria e da radiologia intervencionista, que 

exigem um maior “endurecimento” adicional do feixe de radiação, utiliza-se um filtro 
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adicional, por exemplo, cobre. Para evitar que os raios X característicos de baixa 

energia produzidos pelo cobre atinjam o paciente, deve ser colocado um filtro de 

alumínio entre o filtro de cobre e o paciente. Para as tensões do tubo de raios X acima 

de 69,5 kV, é possível observar picos no espectro de tungstênio devido às radiações 

características K. e K�, que correspondem à posição da borda-K do tungstênio, porém é 

predominante a contribuição de bremsstrahlung no espectro. 

A distribuição espectral de um feixe de raios X fornece a especificação mais 

completa das condições de radiação; contudo, a caracterização do espectro é de difícil 

execução requerendo a intervenção de especialistas. 

Uma combinação de cálculos teóricos e medições empíricas tem sido usada na 

produção de catálogos de espectros de raios X para valores específicos da tensão 

aplicada ao tubo de raios X, filtração, angulação, material do ânodo e ondulação 

[25,26,27]. O Institute of Physics and Engineering in Medicine (IPEM), preparou um 

catálogo de espectros de raios X e o disponibilizou em CD-ROM (SRS-78:IPEM, 1997) 

[28]. Este programa permite calcular espectros de raios X de acordo com o método 

utilizado por Birch et al. (1979) [24]. As informações sobre a distribuição espectral da 

fluência dos fótons são necessárias para que se possa calcular a resposta dos detectores 

ou o kerma no ar ou a dose absorvida em diferentes materiais ou diferentes filtrações 

totais, diferentes angulações do tubo de raios X e do material do alvo. O potencial do 

tubo varia entre 30 kVp e 150 kVp e o ângulo de incidência do alvo varia entre 6 e 22 

graus. Este programa também é utilizado para verificar e validar um espectro 

selecionado de raios X, para um tubo de raios X com características conhecidas, 

comparando os valores medidos e calculados da atenuação [28]. 

O uso do programa, SRS-78 [28], possibilita uma melhor análise do feixe de 

radiação, criando oportunidades para estudo de dados essenciais em aplicações de 

rotina, permitindo: processar e arquivá-lo para uso futuro; calcular o coeficiente de 

atenuação para vários materiais, relacionar dados da CSR com a filtração total do tubo e 

estimar a filtração total do tubo de raios X. 

Neste trabalho, o programa foi utilizado para validar os resultados experimentais, 

onde o valor da 1a CSR foi utilizado para estimar a filtração total em tubos de raios X 

usados em radiodiagnóstico. A incerteza da filtração total estará dentro de ± 10% desde 
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que a 1a CSR possa ser medida dentro de ± 0,06 mm de alumínio, a tensão do tubo de 

raios X dentro de ± 1,9 kV, a ondulação da tensão dentro de ± 5% e o ângulo alvo 

efetivo dentro de ± 1,8 graus. Este procedimento presume a disponibilidade de dados 

exatos relacionados à 1a CSR para filtração total do tubo de raios X como apresentado 

no Relatório 78 (1997) do IPEM [28]. 

 

 

2.4. Blindagem 

2.4.1. Histórico 

Logo após a descoberta dos raios X em 1895, e da radioatividade natural em 1896 

[30], ficou evidente que as radiações ionizantes poderiam ser utilizadas para o 

diagnóstico e tratamento de diversas doenças [31,32]. Ao mesmo tempo, foram 

observados alguns efeitos adversos decorrentes dessas aplicações. 

Crocker, um dos pioneiros nas pesquisas sobre os efeitos da radiação X na saúde, 

demonstrava a preocupação de parte dos cientistas ao final do século XIX com as 

conseqüências da utilização dos raios X. Observando doenças na pele, pesquisadores 

como E. Thompson e N. Yesla tentaram explicar estes efeitos. Em teoria, estes 

pesquisadores supunham que os danos nos tecidos biológicos eram causados pelo 

surgimento de ozônio pela interação da radiação, pelo calor gerado pelo ânodo, por 

liberação de partículas de platina com a interação do feixe de elétrons com o ânodo, pela 

emissão de radiação ultravioleta ou ainda, pela ação de agentes infecciosos presentes na 

pele do paciente. Em 1896, Thompson, ainda cético, foi um dos únicos a supor que os 

danos poderiam ser causados pela radiação X. Naquela época, as técnicas radiográficas 

utilizavam tempos de exposição longos, podendo chegar a 45 minutos, sendo pequena a 

distância do tubo de raios X ao paciente (cerca de 25 cm). Nesta época surgiram os 

primeiros conceitos de proteção radiológica, ou seja, o uso de normas de proteção 

contra os efeitos danosos da radiação, sem prejuízo dos benefícios que ela poderia 

trazer. 
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Entre 1895 e 1913 [33], foram realizadas as primeiras experiências, que avaliavam 

os danos causados pela radiação X, e também havia uma crescente conscientização de 

que métodos de proteção seriam necessários. Contudo, diante da inexperiência da 

comunidade envolvida com a operação e com os benefícios dos raios X, nenhum 

método comprovadamente eficiente de radioproteção foi determinado. Após estudos 

mais detalhados e experimentos com animais, os quais comprovavam os efeitos danosos 

que a radiação poderia causar aos tecidos biológicos, Rollins, em 1902, propôs três 

maneiras de reduzir a radiação que atingia trabalhadores e pacientes: utilização de 

óculos absorvedores, encapsulamento dos tubos de raios X em chumbo e limitação do 

campo de radiação à região de interesse clínico no paciente, protegendo as regiões 

adjacentes por materiais protetores. Rollins propôs ainda que fossem tomados cuidados 

com a radiação espalhada, mas infelizmente as sugestões deste pesquisador foram 

ignoradas durante vários anos. 

Entre 1913 e 1922 [33], surgiram os primeiros guias de referência para proteção 

radiológica, nos quais já se recomendava que os tubos de raios X deveriam ser 

encapsulados por um revestimento protetor de chumbo e que o operador deveria estar 

protegido por algum dispositivo, surgindo os primeiros estudos sobre equivalência em 

chumbo de alguns materiais para proteção radiológica, como vidro e borrachas 

plumbíferas. 

Entre 1922 e 1928 [33], foram publicadas as primeiras recomendações oficiais de 

radioproteção para trabalhadores, surgindo também as primeiras tentativas de 

quantificação das espessuras necessárias para proteção do operador e do público. Foi 

introduzido o conceito de tolerância à dose, ou seja, a noção de que abaixo de 

determinadas doses não haveria risco de dano. Isto levou à determinação das barreiras 

necessárias para a proteção do operador, de modo que ele não desenvolvesse doenças 

em conseqüência da exposição à radiação. 

Entre 1928 e 1934 [33], Surgiu a "International Commission on Radiological 

Protection" (Comissão Internacional de Proteção Radiológica, ICRP), fundada em 

1928. Desde então, a ICRP passou a definir as principais diretrizes de radioproteção, 

que até hoje vêm sendo adotadas pela maioria dos países (ver Anexo A – Proteção 

Radiológica). Anos depois, o Comitê do "National Bureau of Standards" (NBS) dos 



Capítulo 2 – Fundamentos Teóricos 

 
 

16 

Estados Unidos, que mais tarde formaria o "National Council on Radiation Protection 

and Measurements" (NCRP), iniciou a publicação de relatórios nos quais foram 

estabelecidas recomendações específicas para proteção de salas radiológicas [4,5]. 

A partir de 1934, ocorreu uma crescente sofisticação nas técnicas de radioproteção 

em radiodiagnóstico. Baestrup [34] publicou resultados das medições de radiação 

primária, espalhada e de fuga, em equipamentos radiológicos convencionais e 

fluoroscópicos realizadas com uma câmara de ionização portátil. Também foram 

apresentadas as primeiras curvas de atenuação para o chumbo [35]. 

Hoje, existem procedimentos utilizados em práticas de radiodiagnóstico que 

fornecem altas doses aos profissionais ocupacionalmente expostos e aos pacientes 

[36,37,38]. Em alguns casos é possível utilizar protetores de órgãos sem interferir na 

qualidade da imagem do exame, como também fornecer proteção adequada aos 

profissionais expostos. Logo, é inaceitável que os envolvidos nestas práticas não 

utilizem os dispositivos de proteção apropriados. 

 

2.4.2. Fabricação e uso de vestimentas de proteção individual  

As condições necessárias para fabricação de vestimentas de proteção individual, 

utilizadas em serviços radiológicos, são estabelecidas pelas Normas NBR IEC 6977-

4:1981 [39] e NBR IEC 61331-3:2002 [4]. Estas Normas também definem os tipos e 

tamanhos de vestimenta de proteção individual, descritas no Anexo D. 

São apresentados na Tabela 2.3 os tipos e especificações técnicas exigidas para as 

vestimentas usadas em instalações de radiologia diagnóstica [23]. 
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TABELA 2.3 – Vestimentas de proteção individual [23] 

Aplicação Protetor Proteção 
Equivalência 

(mm Pb) 

radiografias1 Avental tipo leve2 Tórax até abaixo dos joelhos 0,25 
 Avental pesado Ombros, tórax até abaixo dos joelhos 0,50 
 Mini Avental Órgãos genitais 0,25 
 Luvas tipo pesado Mãos 0,50 

fluoroscopia3 Mini Avental (saia de proteção 
adicional) 

Órgãos genitais masculinos  -  

 Avental tipo pesado4 Ombros, tórax até o joelho 0,50 
 Luvas tipo leve Mãos 0,25 
 Mangas de proteção (junto com 

luvas)  
Braço e antebraço 0,25 

 Proteção para membros 
inferiores 

Tíbias, abaixo do avental  -  

exames 
especiais 

Avental cirúrgico Tórax e testículos 0,25 

 Mangas de proteção Braço e antebraço 0,25 
 Luvas tipo leve Mãos 0,25 

exames Mini avental (saia adicional) Órgãos genitais masculinos 0,25 
 Mini avental (abdominal)  0,50 
 Protetor de gônadas Testículos 1,0 
 Protetor de tireóide  0,50 
 Avental  0,50 
 Avental odontológico Ombros até joelho, tronco e órgãos 

genitais 
0,50 

 Anteparos  0,50 
1 - Radiografia simples, unidades móveis, tomografia convencional e computadorizada, mamografias. 
2 - Também para proteção posterior (região dorsal e omoplata) 
3 - Equipamento com controle remoto, sistema intensificador, unidades transportáveis e equipamento em arco C.  
4 - Também para proteção lateral, 20cm abaixo das axilas até metade dos joelhos. 
5 - Angiografia, neurologia, abdominal, subtração digital 

 

É necessário realizar testes de integridade física destas vestimentas e manter os 

registros dos resultados. Os fabricantes devem fornecer certificados das vestimentas, 

contendo instruções para uso, valor do equivalente em chumbo ou grau de atenuação, 

instruções para conservação, inclusive limpeza e desinfecção. Devem fornecer também 

uma declaração de conformidade destas vestimentas de acordo com a Norma NBR IEC 

61331:2002 [4]; para propriedades de atenuação, isto deve ser indicado, por exemplo: 

• índice de atenuação 2x 102: 200 kV 1,2 Cu NBR IEC 61331-1:2002 

• fator de crescimento da taxa de dose absorvida 1,4: 150 kV 0,7 Cu NBR IEC 
61331-1:2002 
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• espessura equivalente de atenuação 2 mm Fe: 100 kV 0,25 mm Cu NBR IEC 
61331-1:2002, ou 

• espessura equivalente de atenuação 2 mm + 0,1 mm Fe: 100 kV 0,25 mm Cu 
NBR IEC 61331-1:2002 

• espessura equivalente (de atenuação) em chumbo 1 mm Pb: NBR IEC 61331-
1:2002. 

As vestimentas de proteção individual quando utilizadas adequadamente em 

práticas radiológicas servem para: 

• manter a exposição abaixo do limite permissível em locais onde a radiação 

dispersa ultrapassa o limite tolerado para serviços sem vestimentas de proteção; 

• diminuir a radiação secundária incidente sobre o profissional ocupacionalmente 

exposto; 

• fornecer proteção adicional para órgãos sensíveis dos profissionais 

ocupacionalmente expostos; 

• fornecer proteção adicional do paciente contra radiação secundária, fora da área 

do feixe útil; 

• as vestimentas de proteção não oferecem proteção suficiente contra o feixe útil de 

radiação. 

Toda vestimenta e todo anteparo de proteção radiológica deve possuir marcação 

permanente, indicando: fabricante, tipo, espessura equivalente em chumbo (sem serem 

levadas em conta as tolerâncias admissíveis), tensão, símbolos literais correspondente 

ao tamanho e referência à Norma NBR IEC 61331-3:2002 [40]. A informação deve ser 

marcada clara e permanentemente, e convém que esteja em uma etiqueta. Os tecidos 

com que são fabricados devem ser flexíveis, de grande durabilidade e de materiais de 

alto peso atômico, homogeneamente distribuídos. 
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2.5. Determinação das Propriedades de Atenuação 

Para determinar as propriedades de atenuação, organismos internacionais [4] 

estabeleceram uma metodologia que especifica as qualidades de radiação que devem ser 

empregadas para avaliar o material utilizado como referência, o chumbo, em 

dispositivos de proteção utilizados para proteção de operadores e pacientes. Esta 

metodologia foi adotada no Brasil, através da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

A Norma NBR IEC 61331:2002 [4], "Dispositivos de proteção contra radiação X 

para fins de diagnóstico médico", estabelece a metodologia utilizada na determinação e 

indicação das propriedades de atenuação dos materiais, tendo o chumbo como material 

de referência. A primeira parte desta Norma refere-se aos materiais em forma de 

lâminas utilizados na fabricação de dispositivos de proteção contra a radiação X. São 

determinadas as qualidades de radiação geradas com as tensões do tubo de raios X até 

400 kV e uma filtração total de até 3,5 mm Cu. Estas qualidades de radiação são 

utilizadas para determinar as propriedades de atenuação dos dispositivos de proteção e 

também são definidos os arranjos experimentais utilizados nos ensaios. 

A avaliação das propriedades indicadas na Norma, seguem rígidos padrões de 

qualidade, sendo necessário desenvolver uma metodologia para determinar a 

equivalência de chumbo. As propriedades de atenuação são dadas em termos de: 

• índice de atenuação; 

• fator de crescimento da taxa de dose absorvida; 

• espessura equivalente de atenuação ou espessura equivalente (de atenuação) em 

chumbo; juntamente com, se apropriado, uma indicação de inomogeneidade. 

Para determinar as propriedades de atenuação, a Norma estabelece feixes 

padronizados de radiação e critérios geométricos que são utilizados nas medições das 

grandezas. 
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2.5.1. Medição de grandezas para atenuação 

Para determinar as propriedades de atenuação, é necessário realizar medições das 

seguintes grandezas[4]1, descritas no Anexo B: 

• Kl   taxa de kerma no ar no feixe largo atenuado. 

• Ko  taxa de kerma no ar no feixe largo não atenuado. 

• Ke  taxa de kerma no ar no feixe estreito atenuado. 

• Kc  taxa de kerma no ar no centro do feixe largo, medida: 

• entre a fonte de radiação e o corpo de prova e, 

• a uma distância da fonte de radiação tal qual Koc 

• Koc taxa de kerma no ar fora do feixe largo, emergindo do sistema limitador 

do feixe da fonte de radiação, medida a uma distância da fonte de radiação tal qual 

Kc. 

• Ks taxa de kerma no ar dentro da projeção do feixe largo inicial, mas fora do 

feixe de radiação limitado pelo diafragma. 

• Kls kerma no ar no feixe largo atenuado mas medida a uma mesma distância 

da fonte de radiação tal qual Ks. 

Estas grandezas devem ser medidas de acordo com as subcláusulas da Tabela 2.4. 

 

 

TABELA 2.4 - Medição da taxa de kerma no ar [4] 
Taxa de kerma no ar  

Propriedades de atenuação 
 

Símbolos 
literais 

 
K1 

 
K0 

 
KE 

KC 

K0C 
KS 

KLS 

 
Subcláusula 

Índice de atenuação 
Fator de crescimento da taxa de dose 
absorvida 

F 
B 

x 
x 

x  
x 

x 
x 

x 
x 

(I) 
(II) 

Espessura equivalente de atenuação 
Espessura equivalente (de atenuação) em 
chumbo 
Inomogeneidade 

δδ 
δδpb 

 
V 

  x      
x       
       
x 

  (III) 
(IV) 

 
(V) 

Subcláusula (NBR IEC 61331-1:2002)  ���  ��� �.� ���  

                                                           
1 Estas grandezas são mostradas na Figura 3.10 e 3.11. 
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As subcláusulas das Tabelas 2.4 e 2.5 estabelecem o procedimento para a 

determinação das propriedades de atenuação. São elas: 

(I) O índice de atenuação F, que deve ser determinado de acordo com a fórmula: 

 

F =  Ko   

        K1 

O índice de atenuação deve ser indicado na vestimenta de proteção pelo seu valor 

numérico junto com a qualidade de radiação em termos de tensão do tubo de raios X e 

de filtração total. 

(II) O fator de crescimento da taxa de dose absorvida B que deve ser determinado de 

acordo com a fórmula: 

 

B =  K1  

        c Ke 

 

O fator de crescimento da taxa de dose absorvida B deve ser indicado na 

vestimenta de proteção pelo seu valor numérico junto com a qualidade de radiação em 

termos da tensão do tubo de raios X e da filtração total. 

(III) A espessura equivalente de atenuação, que deve ser determinada através de 

medições de Ke para o material submetido a ensaio e por comparação com a 

espessura de uma camada do material de referência que resulte no mesmo valor 

de Ke. 

A espessura equivalente de atenuação deve ser indicada em espessura do material 

de referência, o chumbo, em milímetros, seguida do símbolo químico ou outra 

identificação do material de referência e da qualidade de radiação em termos de tensão 

do tubo de raios X e de filtração total. 

(IV) A espessura equivalente (de atenuação) em chumbo, que deve ser determinada 

como a espessura equivalente de atenuação, mas com camada(s) de chumbo como 

material de referência. 

A espessura equivalente (de atenuação) em chumbo deve ser indicada em 

espessura de chumbo, em milímetros, seguida de símbolo químico de chumbo. 
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(V) A homogeneidade de um material de proteção, que deve ser determinada a partir 

dos valores medidos de Ke obtidos sobre a superfície do corpo de prova, sob as 

condições de arranjos para medições de geometria de feixe estreito e, os valores 

correspondentes da espessura equivalente de atenuação. Estes valores devem ser 

determinados para cinco ou dez localizações representativas. 

São estabelecidas condições de ensaio que devem ser adotadas, na medição das 

taxas de kerma no ar. São elas: 

• A constância da taxa de kerma no ar no feixe de radiação que deve ser monitorada 

durante todas as medições. 

• Correções devem ser aplicadas aos resultados das medições se flutuações da taxa 

de kerma no ar excederem a 5% do valor médio. 

As subcláusulas (.), (�) e (�), estabelecem condições para realização de 

medições: 

(.) Koc  ��������[�Kc 

(�) Ks  ��������[�Kls 

(�) Durante as exposições de taxa de kerma no ar Kc para medir o fator de 

crescimento da taxa de dose absorvida, a distância a do lado distal do corpo de 

prova até o ponto de referência do detector de radiação não deve ser menor que 10 

vezes a raiz quadrada da seção transversal A. 

 

2.5.2. Grandezas geométricas para atenuação 

São apresentados na Tabela 2.5 os critérios geométricos utilizados na 

determinação das grandezas medidas. 
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TABELA 2.5 - Determinação das grandezas geométricas [4] 

Propriedades de atenuação 
Símbolos 
literais c a b A w Subcláusula 

Índice de atenuação 
Fator de crescimento da taxa de dose absorvida 

F 
B 

 
x 

 
x 

x  
x 

x 
x 

(I) 
(II) 

Espessura equivalente de atenuação 
Espessura equivalente (de atenuação) em chumbo 
Inomogeneidade 

/ 
/pb 

V 

    x 
x 

(III) 
(IV) 
(V) 

Subcláusula (NBR IEC 61331-1:2002)  (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

 

Estas subcláusulas estabelecem condições de geometria: 

(a) c é o fator de correção para as diferenças de distâncias de pontos de medição à 

fonte de radiação, c é determinado de acordo com a fórmula: 

 

2

1500

1500








 +
=

a
c  

 

(b) a é a distância do lado distal do corpo de prova até o ponto de referência do 

detector de radiação no centro do feixe estreito. 

(c) b é a distância do lado distal do corpo de prova até o ponto de referência do 

detector de radiação no centro do feixe largo. 

(d) A é a seção transversal do feixe estreito no lado distal do corpo de prova. 

(e) w é a distância entre o ponto de referência do detector de radiação e qualquer 

objeto adjacente ou parede do lado distal da fonte de radiação. 

(f) nas medições feitas para determinar a homogeneidade, o feixe estreito deve ser 

limitado a um diâmetro inferior a 10 mm no lado distal do corpo de prova. 
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2.5.3. Homogeneidade do material 

A homogeneidade de um material de proteção deve ser determinada a partir de 

valores medidos de Ke obtidos sobre a superfície do corpo de prova. A inomogeneidade 

(V) de um material de proteção deve ser determinada como o maior desvio entre um 

único valor de espessura equivalente (/i) de atenuação e o valor médio da espessura de 

atenuação (/). 
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Materiais e Métodos 

3.1. Materiais 

3.1.1. Equipamentos de raios X 

Para a determinação das propriedades de atenuação das vestimentas de proteção foi 

necessário implantar os arranjos de ensaios segundo estabelecido pela Norma NBR IEC 

61331-1:2002 [4]. Para isto, foi utilizado um equipamento de raios X do laboratório de 

ensaios de radiodiagnóstico, com as seguintes características: 

 

Gerador: Fabricante: VMI 

 Modelo: Pulsar Plus 

 Suprimento de alta voltagem: Trifásico - Multipulso 

Tubo: Faixa de operação: 40 a 125 kV / 75 a 600 mA 

 Fabricante: Toshiba 

 Material da janela: Pyrex 

 Ânodo: Giratório 

 Alvo: Tungstênio 

 Angulação: 16º 

 

Para estudar as características do feixe de radiação padronizado, definido pela 

Norma NBR IEC 61331-1:2002 [4], foi utilizado um equipamento de raios X, instalado 

no Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI), com as 

seguintes características: 

 

Gerador: Fabricante: Pantak 

 Modelo: 160 

 Suprimento de alta voltagem: Trifásico – Alta freqüência 

Tubo: Faixa de operação: 50 a 150 kV / 0,5 a 20 mA 

 Fabricante: Comet 

 Material da janela: Berílio 

 Ânodo: Fixo 

 Alvo: Tungstênio 

 Angulação: 20º 
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3.1.2. Filtros 

Foram utilizados: 

a) doze filtros de cobre com pureza de 99,9% [22], com espessuras nominais entre 

0,02 e 0,4 mm; 

b) dez filtros de chumbo com pureza de 99,9% [22], com espessuras variadas entre 

0,1 e 1,12 mm; 

c) trinta e três filtros de alumínio com pureza de 99,9% [22], com espessuras 

nominais entre 0,08 e 1,1 mm. 

A espessura de cada filtro foi medida utilizando um micrômetro (Fabricante: 

Mitutoyo). Para os filtros sem indicação da espessura nominal, foram realizadas cinco 

medições, adotando-se como espessura do filtro o valor da média destas medições. Para 

os filtros com indicação da espessura nominal, foi realizada uma aferição. Os resultados 

das medições dos valores das espessuras dos filtros de cobre e chumbo têm uma incerteza 

de ± 0,001 mm e são apresentados respectivamente nas Tabelas 3.1 e 3.2. 

TABELA 3.1 – Medição das espessuras dos filtros de cobre. 
Filtros de Cu* Espessura (mm) 

1 0,020 
2 0,040 
3 0,085 
4 0,093 
5 0,095 
6 0,100 
7 0,289 
8 0,296 
8 0,296 
10 0,300 
11 0,348 
12 0,398 

* sem indicação da espessura nominal 
 

TABELA 3.2 –Medição das espessuras dos filtros de chumbo. 

Filtros de Pb* Espessura (mm) 
1 0,103 
2 0,127 
3 0,189 
4 0,217 
5 0,258 
6 0,316 
7 0,651 
8 0,762 
9 1,107 
10 1,111 

*sem indicação da espessura nominal 
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Os filtros de alumínio foram divididos em três conjuntos, com onze filtros cada um. 

Os resultados da aferição da espessura destes filtros são apresentados na Tabela 3.3. 

 TABELA 3.3 – Aferição das espessuras dos filtros de alumínio. 

Filtros 
de Al 

Espessura (mm) 
(nominal)      (aferida) 

Filtro 
 de Al 

Espessura (mm) 
(nominal)      (aferida) 

Filtros 
de Al 

Espessura (mm) 
(nominal)      (aferida) 

1A 1,00 1,007 1B 1,00 1,005 1C 1,00 1,025 
2A  0,994 2B  1,003 2C  1,025 
3A  1,001 3B  0,985 3C  1,035 
4A  1,015 4B  0,980 4C  1,033 
5A  1,009 5B  1,008 5C  1,030 
6A 0,50 0,495 6B 0,50 0,511 6C 0,50 0,502 
7A  0,495 7B  0,511 7C  0,507 
8A 0,10 0,083 8B 0,10 0,104 8C 0,10 0,100 
9A  0,084 9B  0,101 9C  0,100 
10A  0,081 10B  0,103 10C  0,101 
11A  0,086 11B  0,096 11C  0,100 

 

3.1.3. Medidores de radiação 

a) Dosímetro marca MDH/Radcal, modelo 9015, com câmara de ionização 10x5, 

volume sensível de 6 cm3. 

b) Medidor do produto Dose – Área, marca PTW, modelo Diamentor E (no de 

série 11002 - 0035 da unidade leitora), utilizado como câmara de transmissão 

ou monitora (no de série 726427) no equipamento de raios X VMI, para 

verificar a constância da medição de kerma no ar. 

 

3.1.4. Colimadores 

Colimadores de chumbo com espessura de 5 mm, com aberturas de diâmetros 

variados, confeccionados na oficina mecânica do IRD, utilizados no laboratório de 

ensaios de radiodiagnóstico, para colimação e direcionamento do feixe de radiação. 

 

3.1.5. Software 

Para verificar os dados obtidos experimentalmente, neste trabalho, foi utilizado o 

programa gerador de espectros de raios X do Institute of Physicis and Engineering in 
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Medicine (IPEM): “Catalogue of Diagnostic X-ray Spectra and Other Data” (K Cranley, 

B J Gilmore, G W A Fogart and L Desponds) [28]. O programa calcula os espectros 

primários de radiação seguindo um método semi-empírico que considera o material e o 

ângulo do alvo, as filtrações inerente e total, a ondulação, a tensão aplicada ao tubo de 

raios X e a atenuação do ar, como descrito no capítulo 2. 

 

3.1.6. Vestimentas de proteção individual 

3.1.6.1. Aventais 

Neste trabalho foram avaliados seis aventais do tipo mais freqüentemente usado 

para proteção do tronco de operadores, pacientes ou acompanhantes de exames de 

radiodiagnóstico médico e odontológico. Estes aventais foram identificados da seguinte 

forma: 

• Avental Padrão Pesado: fabricado pela empresa Konex, com indicação de 

equivalência nominal de 0,5 mm de chumbo, mostrado na Figura 3.1 (gentilmente 

cedido pelo fabricante). 

 

FIGURA 3.1 – Avental de Proteção Padrão, fabricante Konex, com equivalência de 0,5 mm Pb. 
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• Avental Padrão Pesado: fabricado pela empresa Necipa, com indicação de 

equivalência nominal de 0,5 mm de chumbo (gentilmente cedido pelo fabricante). 

• Avental Padrão Leve: fabricado pela empresa Necipa, com indicação de 

equivalência nominal de 0,25 mm de chumbo (gentilmente cedido pelo fabricante). 

• Avental Padrão Pesado: fabricado pela empresa NMartins, com indicação de 

equivalência nominal de 0,5 mm de chumbo usado rotineiramente no laboratório de 

ensaios. 

• Avental Odontológico: fabricado pela empresa Necipa, com indicação de 

equivalência nominal de 0,3 mm de chumbo (gentilmente cedido pelo fabricante), 

mostrado na Figura 3.2. 

 

FIGURA 3.2 – Avental de Proteção Odontológico, fabricante Necipa, com equivalência de 0,3 mm Pb. 

 

• Avental Panorâmico: fabricado pela empresa Necipa, com indicação de 

equivalência nominal de 0,5 mm de chumbo (gentilmente cedido pelo fabricante), 

mostrado na Figura 3.3. 
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FIGURA 3.3 – Avental Panorâmico, fabricante Necipa, com equivalência de 0,5 mm Pb.  

 

3.1.6.2. Aventais protetores de gônadas 

• Foram avaliados três tamanhos (pequeno, médio e grande) de um avental protetor 

de gônadas infantil, mostrados na Figura 3.4. Estes aventais foram fabricados pela 

empresa Necipa, com indicação de equivalência nominal de 0,5 mm de chumbo 

(gentilmente cedido pelo fabricante). 

FIGURA 3.4 – Aventais Protetores de Gônadas Infantil, fabricante Necipa, com equivalência de 
0,5 mm Pb. 
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• Foi avaliado um avental protetor de gônadas para uso em adultos, fabricado pela 

empresa Necipa, com identificação de equivalência nominal de 0,5 mm de chumbo, 

mostrado na Figura 3.5, à direita, (gentilmente cedido pelo fabricante). 

 

FIGURA 3.5 – Aventais Protetores de Gônadas, fabricante Necipa, com equivalência de 0,5 mm Pb.  

 

3.1.6.3. Protetor de tireóide 

• Foi avaliado também um protetor de tireóide para uso em adultos, fabricado pela 

empresa Necipa, com identificação de equivalência nominal de 0,5 mm de chumbo, 

mostrado na Figura 3.6, (gentilmente cedido pelo fabricante). 

 

FIGURA 3.6 – Protetor de Tireóide, fabricante Necipa, com equivalência de 0,5 mm Pb. 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Qualidades de radiação 

Para determinar as propriedades de atenuação em vestimentas de proteção contra 

radiação para fins de diagnóstico médico é necessário utilizar qualidades de feixe de 

radiação padronizadas. A Norma NBR IEC 61331-1:2002 [4] estabelece diversas 

qualidades de radiação que podem ser utilizadas para este fim. Estas qualidades são 

definidas em termos da tensão aplicada ao tubo de raios X e da filtração total em mm de 

cobre como é mostrado na Tabela 3.4. 

 

TABELA 3.4 - Qualidades de radiação padronizadas (NBR IEC 61331-1:2002) [4] 

Qualidades Tensão do tubo de raios X 
(kV*) 

Filtração total 
(mm Cu) 

A 30 0.05 
B 50 0.05 
C 80 0.15 
D 100 0.25 
E 150 0.70 
F 200 1.20 
G 250 1.80 
H 300 2.50 
I 400 3.50 

*com uma ondulação percentual nunca maior que 4% 

 

Foi selecionada a qualidade de radiação D (100 kV - 0,25 mm Cu), como feixe de 

radiação padronizado a ser utilizado nas avaliações das propriedades de atenuação das 

vestimentas de proteção individual; a escolha de 100 kV é devido ao efeito "k-edge" que 

ocorre a 88 kV, e também porque 100 kV é um valor de tensão de uso bastante freqüente 

em radiodiagnóstico. 

 

3.2.1.1. Sistema de referência da qualidade de radiação selecionada 

 Para implantar a qualidade de radiação selecionada, tensão de 100 kV e filtração 

total de 0,25 mm de cobre, da Norma NBR IEC 61331-1:2002 [4], é necessário conhecer 

as características deste feixe de radiação. Para realizar este estudo foi utilizado o 

equipamento de raios X Pantak, localizado no Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes (LNMRI). O equipamento Pantak possui tubo de raios X com janela 
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de berílio, que produz uma atenuação do feixe de radiação considerada desprezível para 

este trabalho, ou seja, não produz atenuação significante do feixe de radiação. 

 Para avaliar a qualidade de radiação selecionada foi utilizado o arranjo 

experimental mostrado na Figura 3.7 e adotado o seguinte procedimento: 

• foi adicionado um filtro com espessura de 0,25 mm de cobre à saída do tubo de 

raios X, obtendo desta forma uma filtração total de 0,25 mm de cobre conforme 

estabelecido na Norma NBR IEC 61331-1:2002 [4]; 

• o tubo de raios X foi posicionado de modo que o feixe primário de radiação 

incidisse horizontalmente em direção ao ponto de referência do detector de 

radiação; 

• o sistema de colimação foi ajustado de modo que o volume sensível do detector de 

radiação fosse totalmente coberto pelo feixe de radiação primário e que a 

quantidade de radiação espalhada fosse desprezível; 

• selecionou-se a tensão de irradiação de 100 kV; 

• realizaram-se exposições para determinar o kerma no ar sem atenuadores e após a 

atenuação de filtros (de diferentes espessuras) de alumínio e cobre. Estes resultados 

foram utilizados na elaboração das curvas de atenuação, utilizadas para a 

determinação das 1a CSR e 2a CSR, conforme descrito no item 3.2.1.2.; 

• utilizou-se o programa gerador de espectros SRS-78 [28], para comparar os dados 

teóricos e experimentais. 

 

3.2.1.2. Determinação da camada semi-redutora 

Para determinar os valores da 1a e 2a CSR foram utilizados filtros de alumínio e 

cobre. As curvas de atenuação para estes materiais foram obtidas montando o arranjo 

experimental apresentado na Figura 3.7. 
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FIGURA 3.7 – Arranjo experimental para determinação da CSR. 

 

• o tubo de raios X foi posicionado de modo que o feixe primário incidisse 

horizontalmente em relação ao ponto de referência do detector de radiação; 

• o feixe de radiação foi colimado com colimadores de chumbo com diâmetro de 

abertura de 30 mm. Esta geometria garante que a superfície de entrada do volume 

sensível do detector de radiação seja totalmente coberta pelo feixe de radiação, e 

que a quantidade de radiação espalhada vindo dos absorvedores e chegando ao 

ponto de referência do detetor de radiação seja desprezível; 

• para uma tensão de 100 kV, foram realizadas cinco medições de kerma no ar na 

ausência de atenuadores adicionais, e calculada a média entre estes valores; 

• foram realizadas medições de kerma no ar após a adição de combinações de filtros 

de diferentes espessuras de alumínio e cobre à saída do feixe de radiação. Este 

procedimento foi repetido até que o valor da grandeza medida inicialmente fosse 

reduzido à metade, ou seja, até a obtenção da 1a CSR. Foram realizadas 5 medições 

de kerma no ar para cada espessura de filtro utilizada, e calculada a média; 

• foi construída uma curva de kerma no ar em função da espessura do material. 
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 As 1ª e 2a CSR (em mm de alumínio) foram determinadas da seguinte forma: 

• para a 1ª CSR foram selecionados na curva de atenuação, os dois pontos que mais 

se aproximaram de 50% (antes e depois de 50%) do valor das medições, como 

mostra a Figura 3.8. O valor da 1a CSR foi calculado a partir da interpolação entre 

estes pontos, conforme a equação 3.1 [41]: 

 

             1a CSR  =  Fb ln (2La/Lo) - Fa ln (2Lb/Lo)                         [Eq. 3.1] 
             ln (La/Lb) 

 

sendo: 

Fa = Valor da espessura (mm) do filtro correspondente a leitura La (kerma no ar); 

Fb = Valor da espessura (mm) do filtro correspondente a leitura Lb (kerma no ar); 

L0 = Leitura inicial média do kerma no ar, sem filtro atenuador; 

La  = Leitura média do kerma no ar respectiva a Fa (ponto antes de 50%); 

Lb = Leitura média do kerma no ar respectiva a Fb (ponto depois de 50%); 

 

FIGURA 3.8 - Curva de atenuação do Cu, mostrando o procedimento adotado para obter a 1a 
CSR.. 

 

• para determinar a 2ª CSR foram selecionados em cada curva de atenuação, os dois 

pontos com valores mais próximos de 25% do valor da medição do kerma no ar 

inicial, como mostra a Figura 3.9. O valor da 2ª CSR foi calculado a partir da 

interpolação entre os pontos, de acordo com a equação 3.2 [41]: 
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             2a CSR  =  Fb ln (2La/L0) - Fa ln (2Lb/L0)   - 1
a CSR         [Eq. 3.2] 

               ln (La/Lb) 
 

onde Fa, Fb, La, Lb e L0 são equivalentes aos da equação 3.1, sendo La, Lb os valores 

das leituras dos pontos próximos a 25% do kerma no ar inicial. 

 

FIGURA 3.9 – Curva de atenuação do Cu, mostrando o procedimento adotado para obter a 2a 

CSR.. 

 

O coeficiente de homogeneidade (H) do feixe, foi calculado através da equação 2.3: 

 

                                                         
CSR

CSR
H

a

a

2

1
=   [Eq. 2.3]             

 

3.2.1.3. Sistema de implantação da qualidade de radiação padronizada 

A implantação da qualidade de radiação selecionada no equipamento VMI foi 

dificultada pelo fato deste equipamento possuir filtração total diferente do valor 

estabelecido pela Norma NBR IEC 61331-1:2002 [4] e também, por apresentar uma 

filtração inerente desconhecida. Portanto, foi necessário realizar uma avaliação dos 

parâmetros referentes às características do feixe de radiação com 100 kV e filtração total 

de 0,25 mm de cobre, ou seja, para implantar a qualidade de radiação no equipamento 

VMI do laboratório de ensaios foi necessário, primeiramente, caracterizar o feixe de 

radiação. Assim, adotou-se o seguinte procedimento: 
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• para monitorar o feixe de radiação foi acoplado ao tubo de raios X, um sistema 

composto por uma câmara de transmissão (medidor do produto dose - área), 

acoplada a um eletrômetro PTW Diamentor E; 

• o tubo de raios X foi posicionado de modo que o feixe primário de radiação 

incidisse horizontalmente em direção ao ponto de referência do detector de 

radiação; 

• o sistema de colimação foi ajustado de modo que o volume sensível do detector de 

radiação fosse totalmente coberto pelo feixe de radiação primário e que a 

quantidade de radiação espalhada fosse desprezível, ou seja, foi utilizada a 

geometria de feixe estreito; 

• utilizando o arranjo experimental apresentado na Figura 3.7 foram realizadas 

exposições para medir o kerma no ar sem atenuadores e após a atenuação de filtros 

(de diferentes espessuras) de alumínio e cobre. Estes resultados foram utilizados 

para elaborar curvas de atenuação, utilizadas para a determinação das 1a CSR e 2a 

CSR;  

• selecionou-se a tensão de 100 kV; 

• utilizando o programa gerador de espectros SRS-78 [28] foi calculado o valor da 

filtração total, sendo necessário informar para o programa o valor experimental da 

1a CSR, o material e a angulação do alvo, a ondulação e a tensão. 

Para determinar a filtração inerente do equipamento de raios X VMI, a filtração 

adicional e o colimador foram retirados e adotado o procedimento descrito no item 

3.2.1.2. para determinar experimentalmente a 1a e 2a CSR deste feixe de radiação. Com o 

valor experimental da 1a CSR e utilizando o programa gerador de espectros [28] foi 

possível calcular o valor da filtração inerente.  

Para adaptar no equipamento VMI o feixe de radiação caracterizado no 

equipamento Pantak, foi adicionado à saída do feixe primário de radiação, junto à janela 

do tubo de raios X, um conjunto de filtros de cobre com espessura total de 0,188 (0,093 + 

0,095) mm, de modo que o valor experimental da 1a CSR fosse similar ao valor 

determinado no equipamento Pantak. Foi determinada experimentalmente a 1a e 2a CSR 
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deste feixe de radiação conforme descrito no item 3.2.1.2. Foi utilizado o programa 

gerador de espectros [28] para comparar os dados teóricos e experimentais. Assim, com o 

feixe de radiação do equipamento VMI caracterizado, foi possível determinar as 

propriedades de atenuação de vestimentas de proteção individual. 

 

3.2.2. Determinação das propriedades de atenuação de vestimentas de proteção 

individual 

A conformidade da espessura de chumbo para fins de especificação pelo fabricante 

nas diferentes vestimentas de proteção individual testadas foi determinada pelas 

propriedades de atenuação dos materiais que compõem estas vestimentas. 

 

3.2.2.1. Arranjos experimentais 

A Norma NBR IEC 61331-1:2002 [4] estabelece os arranjos experimentais que 

devem ser utilizados na determinação das propriedades de atenuação. 

Os arranjos experimentais foram montados de acordo com o estabelecido pela 

Norma NBR IEC 61331-1:2002 [4], para geometria de feixe estreito e geometria de feixe 

largo, conforme esquematizado nas Figuras 3.10 e 3.11, respectivamente. 

O arranjo experimental da Figura 3.10 foi utilizado para determinar a espessura 

equivalente de atenuação em chumbo e a inomogeneidade de vestimentas de proteção 

individual. 

O arranjo experimental da Figura 3.11 foi utilizado para determinar o índice de 

atenuação de vestimentas de proteção individual. 
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dimensões em milímetros 

FIGURA 3.10 – Arranjo experimental para geometria de feixe estreito, utilizado na determinação da 
espessura equivalente de Pb e da inomogeneidade das vestimentas de proteção individual, segundo a 
Norma NBR IEC 61331-1:2002 [4]. 

 
a é a distância do lado distal do corpo de prova até o ponto de referência do detector de radiação, no 

centro do feixe estreito; 

w é a distância entre o ponto de referência do detector de radiação e qualquer outro objeto adjacente 
ou parede do lado distal da fonte de radiação; 

Ke é a taxa de kerma no ar no feixe estreito atenuado. 

VESTIMENTA DE  
PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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 dimensões em milímetros 

FIGURA 3.11 – Arranjo experimental para geometria de feixe largo, utilizado para determinar o índice 
de atenuação das vestimentas de proteção individual, segundo a Norma NBR IEC 61331-1:2002 [4]. 
 

b é a distância do lado distal do corpo de prova até o ponto de referência do detector de radiação no 
centro do feixe largo; 

w é a distância entre o ponto de referência do detector de radiação e qualquer outro objeto adjacente 
ou parede do lado distal da fonte de radiação; 

Koc é a taxa de kerma no ar fora do feixe largo; 

Kc é a taxa de kerma no ar no centro do feixe largo; 

Ko é a taxa de kerma no ar no feixe largo não atenuado; 

Kl é a taxa de kerma no ar no feixe largo atenuado; 

Ks é a taxa de kerma no ar dentro da projeção do feixe largo inicial, fora do feixe de radiação limitado 
pelo diafragma; 

Kls é a taxa de kerma no ar no feixe largo atenuado medida à uma mesma distância da fonte de 
radiação, tal qual Ks. 

VESTIMENTA DE  
PROTEÇÃO INDIVIDUAL 



Capítulo 3 – Materiais e Métodos 

 
 

41 

3.2.2.2. Determinação da espessura equivalente de atenuação em chumbo de 

vestimentas de proteção individual 

A espessura equivalente de atenuação em chumbo (ke) das vestimentas de proteção 

individual é determinada por comparação com a espessura de uma camada do material de 

referência, no caso, o chumbo, sendo, portanto necessário determinar previamente uma 

curva de atenuação com o material de referência. Para este ensaio foi utilizado o arranjo 

experimental para geometria de feixe estreito. 

Depois de estabelecida a curva de atenuação do chumbo, as vestimentas de 

proteção foram avaliadas individualmente. A Figura 3.12 apresenta o arranjo 

experimental utilizado. 

 

FIGURA 3.12 – Arranjo experimental montado para determinação a espessura equivalente de 
atenuação em Pb das vestimentas de proteção individual, com tensão de 100 kV e filtração total de 0,25 

mm Cu. 

 

A. Curva de atenuação do chumbo para o feixe padronizado de radiação 

A curva de atenuação do chumbo foi determinada usando o feixe de radiação 

gerado com uma tensão de 100 kV e filtração total equivalente a 0,25 mm cobre, ou seja, 

a qualidade de radiação padronizada D, da Tabela 3.4. Um filtro de chumbo foi colocado 

a uma distância de (1700 ± 30) mm do ponto focal do equipamento de raios X. A 

metodologia usada para estabelecer a curva de atenuação do chumbo foi: 
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• o tubo de raios X foi posicionado de modo que o feixe primário de radiação 

incidisse horizontalmente em relação ao ponto de referência do detector; 

• o feixe de radiação foi colimado com colimadores de chumbo, de modo que a 

superfície de entrada do volume sensível do detector de radiação fosse totalmente 

coberta pelo feixe de radiação, e que a quantidade de radiação espalhada que 

chegava ao ponto de referência do detector fosse desprezível; 

• foram realizadas medições de kerma no ar sem filtro de chumbo entre o feixe de 

radiação e o detector de radiação; 

• filtros de chumbo com espessura conhecida (Tabela 3.2) foram adicionados na 

posição designada para a vestimenta de proteção e realizadas 5 medições de kerma 

no ar, para cada filtro e usando como resultado a média destas medições; 

• este procedimento foi repetido para filtros de chumbo com espessuras diferentes até 

completar a curva de interesse. 

A Figura 3.13 apresenta o arranjo experimental utilizado para determinar a curva de 

atenuação do chumbo. 

 

FIGURA 3.13 – Arranjo experimental montado para determinação da curva de atenuação do Pb, 
com tensão de 100 kV e filtração total de 0,25 mm Cu. 
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3.2.2.3. Índice de atenuação 

Na geometria de feixe largo o índice de atenuação (F) das vestimentas de proteção foi 

determinado através da medição de Ko e Kl, a uma distância de (1500 ± 30) mm do ponto 

focal do equipamento de raios X. Onde F é a razão entre Ko e Kl.  A Figura 3.14 apresenta o 

arranjo experimental utilizado. 

 

FIGURA 3.14 – Arranjo experimental montado para determinação do índice de atenuação das vestimentas 
de proteção individual, com tensão de 100 kV e filtração total de 0,25 mm Cu. 

 

3.2.2.4. Inomogeneidade 

Nos ensaios realizados para determinar a inomogeneidade das vestimentas de 

proteção individual, adotou-se a seguinte metodologia: 

• divisão da vestimenta em 10 partes (10 pontos de medição); 

• posicionamento da vestimenta de proteção individual em um suporte fixado ao teto de 

tal forma que quando colimado, o feixe de radiação incida somente numa área de 

aproximadamente 3,14 mm2 (πr2) na primeira das dez regiões em que foi dividida a 

vestimenta de proteção individual. Foram realizadas cinco medições de kerma no ar, 

para este primeiro ponto; 
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• reposicionamento da vestimenta no suporte fixado ao teto para realizar medições na 

segunda região e fazer medições de kerma no ar; 

• repetir este procedimento para as dez regiões estabelecidas; 

• calcular a média aritmética das medições de kerma no ar. 

A inomogeneidade (V) do material das vestimentas de proteção foi determinada como 

o maior desvio entre um único valor (δi) de espessura equivalente de atenuação e o valor 

médio (δ) da espessura equivalente de atenuação. Como determina a equação 3.4. 

 

9� �_�/�–�/i | máx                                                                             [Eq. 3.4] 

As Figuras 3.15 e 3.16 apresentam o arranjo experimental utilizado para determinar a 

inomogeneidade das vestimentas de proteção individual. 

 

FIGURA 3.15 – Arranjo experimental montado para determinação da inomogeneidade do material que 
compõe as vestimentas de proteção individual, com tensão de 100 kV e filtração total de 0,25 mm Cu. 
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FIGURA 3.16 – Arranjo experimental montado para determinação da inomogeneidade do material que 
compõe as vestimentas de proteção individual, com tensão de 100 kV e filtração total de 0,25 mm Cu. 

 

3.2.3. Condições de radiação no laboratório de ensaios 

3.2.3.1. Avaliação da filtração total de equipamentos de radiodiagnóstico 

Para avaliar a influência da filtração total em condições de campo, onde são 

encontrados equipamentos de raios X com diferentes valores de filtração total e comparar 

com as condições de laboratório, onde existe um equipamento de raios X (VMI), que possui 

filtração total equivalente ao valor estabelecido na Norma NBR IEC 61331-1:2002 [4], foi 

realizado um estudo para diferentes valores de filtração total. 

Para se estimar outros tipos de equipamentos de raios X utilizados nas práticas de 

radiodiagnóstico foi necessário acrescentar filtros de alumínio e cobre de modo a obter o 

valor da 1a CSR similar ao valor determinado para o feixe de radiação do equipamento 

VMI, do laboratório de ensaios. Para determinar o valor da 1a CSR equivalente ao valor 

determinado para o feixe de radiação padronizado, em um equipamento de raios X com 

filtração inerente de 1,0 mm de alumínio foi adotada a seguinte metodologia: 

• o colimador e a filtração adicional do equipamento VMI foram retirados (nesta 

condição a filtração inerente deste equipamento é igual a 1,0 mm de alumínio); 
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• conjuntos de filtros de alumínio e de cobre com espessuras diferentes foram 

adicionados à saída do feixe primário de radiação. A 1a e 2a CSR em alumínio foram 

determinadas de acordo com o item 3.2.1.2. 

Este procedimento foi realizado para diferentes valores de filtração total. São 

mostrados na Tabela 3.5 os valores da filtração total dos feixes de radiação caracterizados. 

 

TABELA 3.5 – Feixes de radiação caracterizados com tensão de 100 kV e filtração inerente de 1,0 mm de 
Al. 

Feixe Filtração Adicional (mm Al)  Filtração Adicional (mm Cu) 

L1 2,505 0,093 

L2 3,007 0,095 

L3 3,492 0,120 

L4 3,82 0,100 

L5 3,992 0,120 

 

3.2.3.2. Avaliação da influência da tensão e da filtração total de feixes de radiação 

padronizados [4] e feixes de radiação não padronizados através da 

caracterização destes feixes de radiação 

Para avaliar a influência do valor da tensão e da filtração total estabelecida na Norma 

NBR IEC 61331-1:2002 [4] em práticas de radiodiagnóstico foram selecionados feixes de 

radiação utilizando diferentes combinações de tensão e filtração total. Os feixes de radiação 

caracterizados são mostrados na Tabela 3.6. 

 

TABELA 3.6 – Feixes de radiação caracterizados utilizados para avaliar as propriedades de atenuação de 
vestimentas de proteção individual. 

Feixe Tensão Filtração Total Equivalente 

M1 80 0,15 mm de cobre 

M2 80 0,25 mm de cobre 

M3 90 0,20 mm de cobre 

M4 100 0,15 mm de cobre 

M5 80 0,15 mm de cobre 

M6 80 0,25 mm de cobre 

M7 100 0,15 mm de cobre 

M8 100 0,25 mm de cobre 

Os feixes de radiação M1 e M3 são feixes padrões estabelecidos pela Norma NBR IEC 61331:2002. 
Aos feixes de radiação M5, M6, M7 e M8  foram adicionados o colimador e a filtração adicional. 
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Para caracterizar os feixes de radiação M1, M2, M3 e  M4, no equipamento VMI, foi 

adotada a seguinte metodologia: 

• foi utilizado o programa gerador de espectros SRS-78 [28] para calcular o valor da 1a 

CSR em mm de alumínio informando ao programa o valor da filtração total em mm 

de cobre, o material e a angulação do alvo, a ondulação e a tensão; 

• foram adicionados filtros de cobre à saída do feixe primário de radiação, junto à 

janela do tubo de raios X, os valores de espessura de filtros de cobre adicionados nos 

feixes de radiação selecionados permitiram obter experimentalmente o valor da 1a 

CSR similar ao valor calculado pelo programa [28]. 

Para determinar experimentalmente a 1a e 2a CSR foi adotada a metodologia descrita 

no item 3.2.1.2. 

 

3.2.3.3. Determinação das propriedades de atenuação de vestimentas de proteção 

individual 

Primeiramente, a integridade de todas as vestimentas foi cuidadosamente verificada 

examinando-as com fluoroscopia. As peças não devem apresentar nenhuma fissura. 

a) Feixes de radiação 

Para determinar as propriedades de atenuação das vestimentas de proteção individual 

utilizadas em práticas de radiodiagnóstico foram selecionados o feixe L4 da Tabela 3.5 e 

todos os feixes da Tabela 3.6. 

Para determinar a espessura equivalente de atenuação em chumbo e o índice de 

atenuação, as vestimentas de proteção individual foram avaliadas individualmente 

utilizando os feixes de radiação caracterizados por este trabalho. 



Capítulo 3 – Materiais e Métodos  

 
 

48 

b) Arranjos experimentais 

Para avaliar a espessura equivalente de atenuação em chumbo e o índice de atenuação 

das vestimentas de proteção individual foram montados os arranjos experimentais 

apresentados nas Figuras 3.10, 3.11, 3.14 e 3.15. 

Utilizando o arranjo experimental para geometria de feixe estreito foi determinada a 

espessura equivalente de atenuação em chumbo, e para determinar o índice de atenuação foi 

utilizado o arranjo experimental para geometria de feixe largo. 
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dimensões em milímetros 

FIGURA 3.17 – Arranjo experimental para geometria de feixe estreito, utilizado na determinação da 
espessura equivalente de Pb e da inomogeneidade das vestimentas de proteção individual.  

 

a é a distância do lado distal do corpo de prova até o ponto de referência do detetor de radiação, no 
centro do feixe estreito; 

w é a distância entre o ponto de referência do detetor de radiação e qualquer outro objeto adjacente ou 
parede do lado distal da fonte de radiação; 

Ke é a taxa de kerma no ar no feixe estreito atenuado. 

 

VESTIMENTA DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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dimensões em milímetros 

FIGURA 3.18 – Arranjo experimental para geometria de feixe largo, utilizado para determinar o índice de 
atenuação das vestimentas de proteção individual. 

 

b é a distância do lado distal do corpo de prova até o ponto de referência do detetor de radiação no centro 
do feixe largo; 

Koc é a taxa de kerma no ar fora do feixe largo; 
Kc é a taxa de kerma no ar no centro do feixe largo; 
Ko é a taxa de kerma no ar no feixe largo não atenuado; 
Kl é a taxa de kerma no ar no feixe largo atenuado; 
Ks é a taxa de kerma no ar dentro da projeção do feixe largo inicial, fora do feixe de radiação limitado 

pelo diafragma; 
Kls é a taxa de kerma no ar no feixe largo atenuado medida à mesma distância da fonte de radiação, tal 

qual Ks. 

VESTIMENTA DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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3.3. Análise estatística [42] 

Para validar os resultados experimentais foi realizada uma análise estatística usando a 

teoria dos testes de hipóteses para os casos em que duas ou mais amostras são provenientes 

de populações distintas. Foram testadas hipóteses referentes ao valor real da diferença entre 

duas médias, ou seja, 

 

H0,        �1- � 2� ��û� 
 

tendo, em geral, especial interesse o caso ∆ = 0, em que se testa a hipótese da igualdade das 

duas médias, ou seja, �1 = � 2. 

 Para esta análise foi considerado o caso de dados não emparelhados, supondo que as 

duas populações tenham desvios-padrão diferentes e desconhecidos, então, recorreu-se a 

métodos aproximados, mesmo que as populações sejam normalmente distribuídas. Uma 

aproximação razoável foi obtida substituindo-se as variâncias pelas suas estimativas s1
2 e 

s2
2 obtidas nas duas amostras. Resultando a estatística: 

 

 
 

onde: 

: média da amostra 1 e n1: tamanho da amostra 1. 

: média da amostra 2 e n2: tamanho da amostra 2. 

 

 Para maior precisão, o valor de t foi comparado com um valor crítico 

convenientemente corrigido. O método conhecido como Aspin-Welch sugere tomar o t 

crítico com número de graus de liberdade dado por: 
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onde w1 e w2 são calculados por: 

 

 



Capítulo 4 

 

Resultados e Discussão 

4.1. Sistema de Referência da Qualidade de Radiação Padronizada 

São apresentados na Tabela 4.1 os resultados da caracterização do feixe 

padronizado de radiação escolhido, com tensão de 100 kV e filtração total de 0,25 mm 

cobre (NBR IEC 61331-1:2002) [4], realizada no equipamento de raios X Pantak. Na 

primeira linha são mostrados os valores medidos experimentalmente na determinação da 

1a e 2a CSR, e na segunda linha os valores calculados pelo programa SRS-78 [28]. 

 

TABELA 4.1 – Caracterização do feixe padronizado de radiação: tensão de 100 kV e filtração total de 
0,25 mm Cu – NBR IEC 61331-1:2000 [4], equipamento Pantak. 

1a CSR 2aCSR E H Filtração Total 
(mm Al) (mm Al) (keV) Al 

Método 

0,25 mm Cu 

0,25 mm Cu 

6,468 

6,331 

8,232 

7,846 

- 

56,7 

0,786 

0,807 

Experimental 

Teórico 

(CSR) = camada semi-redutora; (E) = energia efetiva; (H) = homogeneidade do feixe de radiação 

 

Comparações da medição com o espectro calculado 

Para validar o valor da 1a CSR em alumínio obtido experimentalmente foi 

realizada, como descrito no item 3.3, a análise estatística comparando os resultados dos 

valores das 1ª e 2a CSR determinadas experimentalmente pelo presente trabalho, com os 

valores teóricos calculados pelo programa SRS-78 [28] para um equipamento de raios X 

com a mesma filtração total. Foi formulada a hipótese da igualdade das médias para 

equipamentos distintos com características diferentes (Pantak e VMI), arranjos 

experimentais distintos, são capazes de produzir resultados iguais? Qual a significância? 

Foram necessários os seguintes dados: 

 
 

6,468   
 

6,331 

Amostra 
experimental  

2,206E-06  Amostra 
teórica  

0,633 

 n1 5   n2 1 

 w1 4,520E-02   w2 0,633 
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 Assim, para os resultados da 1a CSR foi calculado o valor de t a ser testado 

 

( )

( ) ( )
172,0

633,0*102520,4*5

331,6468,6
=

+−

−
=

E
t  

com � graus de liberdade 

( )

( ) ( ) ( ) ( )
000,2

11633,01502520,4

0,633 02-4,520E
22

2

=

+++−

+
=

E
v  

 

Adotando � = 2,0 o valor crítico será t2;2,5 = 4,303. Logo, pode-se afirmar com um 

intervalo de confiança de 95% que não há diferença estatisticamente significativa entre 

estes valores. 

Para a 2a CSR foi adotado o mesmo procedimento para calcular o valor de t a ser 

testado 

( )

( ) ( )
436,0

785,0*106980,4*5

486,7232,8
=

+−

−

=

E
t  

com � graus de liberdade 

( )

( ) ( ) ( ) ( )
000,2

11785,01507960,9

0,785 07-9,960E
22

2

=

+++−

+
=

E
v  

 

Adotando � = 2,0 o valor crítico será t2;2,5 = 4,303. Logo, pode-se afirmar com um 

intervalo de confiança de 95% que não há diferença estatisticamente significativa entre 

estes valores. 

Este modelo de análise estatística foi adotado ao longo deste trabalho garantindo a 

confiabilidade dos resultados, que serão utilizados posteriormente, para avaliação das 

propriedades de atenuação. 

Desta forma, foi concluído o estudo das características iniciais do feixe 

padronizado de radiação, o que permitiu sua caracterização no laboratório de ensaios de 

radiodiagnóstico. 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão                  55 

 
 
4.2. Implantação da Metodologia para Avaliação das Propriedades de 

Atenuação de Vestimentas de Proteção Individual 

4.2.1. Avaliação do equipamento de raios X, VMI 

São apresentados na Tabela 4.2 os resultados da caracterização do feixe de 

radiação do equipamento VMI. Foram determinadas experimentalmente a 1a e 2a CSR 

em alumínio. Com o resultado experimental da 1a CSR mostrado na Tabela 4.2 e 

utilizando o programa SRS-78 [28] foi possível calcular o valor da filtração total. Na 

primeira linha são mostrados os valores medidos experimentalmente na determinação da 

1a e 2a CSR e na segunda linha os valores calculados pelo programa SRS-78 [28]. 

O colimador e a filtração adicional do equipamento de raios X VMI foram 

retirados, e determinada experimentalmente a 1a e 2a CSR deste feixe de radiação, 

passando a ser denominada de filtração inerente. Assim, com o valor medido da 1a CSR 

foi possível calcular a filtração inerente em mm de cobre e alumínio. Os resultados 

experimentais da 1a e 2a CSR foram comparados com os valores calculados pelo 

programa SRS-78 [28], como é mostrado na Tabela 4.2. 

 

TABELA 4.2  – Caracterização do feixe de radiação do equipamento VMI com tensão de 100 kV. 

1ª CSR 2ª CSR E H Filtração Total 
(mm Al) (mm Al) (keV) Al 

Método 

Original 

3,02 mm Al 

3,809 

3,809 

5,711 

5,694 

- 

50,0 

0,667 

0,669 

Experimental 

Teórico 

RQR 8 3,7    IEC 61267 

inerente 
0,087 mm Cu 
1,000 mm Al 

2,153 
2,134 
2,140 

4,121 
5,019 
4,048 

- 
49,6 
45,1 

 
0,425 
0,529 

Experimental 
Teórico 
Teórico 

(CSR) = camada semi-redutora; (E) = energia efetiva; (H) = homogeneidade do feixe de radiação 
 

Comparações da medição com o espectro calculado 

Foi realizada uma análise estatística dos resultados, conforme descrito no item 

3.3. Primeiramente, foram comparados os valores da 1ª CSR em alumínio determinada 

experimentalmente com o valor teórico calculado pelo programa SRS-78. Através do 

valor da 1a CSR o programa SRS-78 [28] calculou o valor da filtração total para um 

equipamento de raios X. Os resultados da análise estatística são: 

 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão                  56 

 
 

 

1a CSR 2a CSR 
2
1x  = 3,809 e 2

1s  = 8,360E-04 2
1x  = 5,710 e 2

1s  = 5,830E-04 

2
2x  = 3,809 e 2

2s  = 0,381 2
2x  = 5,694 e 2

2s  = 0,5694 

t = 0,000 t = 0,022 
� = 2,000 � = 2,002 
tcrítico = 4,303 tcrítico = 4,303 

 

Assim, pode-se afirmar com um intervalo de confiança de 95% o valor da 

filtração total do equipamento de raios X, VMI. 

A mesma análise estatística foi realizada comparando os valores da 1a CSR com 

os valores estabelecidos pela Norma NBR IEC 61267:1997 [20], pois esta norma 

estabelece as condições de radiação utilizadas na determinação de características de 

equipamentos de raios X em radiodiagnóstico. Com a análise estatística, pode-se 

afirmar com um intervalo de confiança de 95% que não há diferença estatisticamente 

significativa entre estes valores da 1a CSR, como mostram os dados abaixo. 

1a CSR 
2
1x  = 3,809 e 2

1s  = 8,360E-04 

2
2x  = 3,700 e 2

2s  = 0,037 

t = 0,179 

� = 2,000 
tcrítico = 4,303 

 

O valor determinado experimentalmente está dentro do limite de confiabilidade 

para este tipo de ensaio, estando em conformidade com o padrão internacional, 

concluindo assim, o estudo da caracterização do feixe de radiação do equipamento VMI, 

com colimador e filtração adicional. 

Com o valor da 1a CSR em alumínio determinada experimentalmente, e utilizando 

o programa gerador de espectros SRS-78 [28], foi possível calcular a filtração inerente 

deste equipamento de raios X. O programa SRS-78 [28] calculou uma filtração inerente 

de 0,087 milímetro de cobre e 1,0 milímetro de alumínio. Realizando a análise 

estatística pode-se afirmar que estes dados possuem uma confiabilidade de 95%, 

conforme é mostrado abaixo. 
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• Para determinação da filtração inerente em mm de cobre: 

1a CSR 2a CSR 
2
1x  = 2,153 e 2

1s  = 4,200E-08 2
1x  = 4,121 e 2

1s  = 2,100E-07 

2
2x  = 2,134 e 2

2s  = 0,213 2
2x  = 5,019 e 2

2s  = 0,502 
t = 0,041 t = 1,268 
� = 2,000 � = 2,000 
tcrítico = 4,303 tcrítico = 4,303 

 

• Para determinação da filtração inerente em mm de alumínio: 

1a CSR 2a CSR 
2
1x  = 2,153 e 2

1s  = 4,200E-08 2
1x  = 4,121 e 2

1s  = 2,100E-07 

2
2x  = 2,140 e 2

2s  = 0,214 2
2x  = 4,048 e 2

2s  = 0,405 

t = 0,028 t = 0,115 
� = 2,000 � = 2,000 
tcrítico = 4,303 tcrítico = 4,303 

 

Assim, concluímos o estudo das características originais do feixe de radiação 

deste equipamento, VMI. 

 

4.2.2. Implantação do feixe padrão no laboratório de radiodiagnóstico 

Junto à janela do tubo de raios X, na saída do feixe de radiação primário, foram 

adicionados filtros com espessura total de 0,1878 mm cobre, de modo a obter um valor 

próximo ao valor determinado no equipamento de raios X Pantak, e determinada 

experimentalmente a 1a e 2a CSR em mm de alumínio. Os resultados obtidos são 

mostrados na Tabela 4.3. 

 

TABELA 4.3 – Caracterização do feixe padronizado de radiação: tensão de 100 kV e filtração total 
equivalente a 0,25 mm Cu – NBR IEC 61331-1:2002 [4], equipamento VMI. 

1ª CSR 2ª CSR H E Filtração 
Total (mm Al) (mm Al) Al (keV) 

Método 

0,2748 (0,087+0,1878) mm Cu 
0,2750 mm Cu 

6,632 
6,710 

8,848 
8,121 

0,749 
0,826 

- 
57,6 

Experimental 
Teórico 

(CSR) = camada semi-redutora; (E) = energia efetiva; (H) = homogeneidade do feixe de radiação 
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 Comparação das medições com o espectro calculado 

Com o valor da filtração inerente de 0,087 mm cobre foi possível estimar o valor 

da espessura do filtro de cobre que foi adicionado na saída do feixe primário de radiação 

para obter uma filtração total com equivalência de 0,25 mm de cobre. Foram realizadas 

várias combinações com os filtros de cobre disponíveis e quando adicionados filtros de 

cobre com espessura total de 0,1878 (0,095 + 0,093) mm foi obtida uma filtração total 

equivalente a 0,25 mm de cobre, este conjunto foi o que melhor representou uma 

filtração total de 0,25 mm de cobre. Os dados utilizados na análise estatística são 

mostrados abaixo. 

1a CSR 2a CSR 
2
1x  = 6,632 e 2

1s  = 1,620E-06 2
1x  = 8,848 e 2

1s  = 3,410E-06 

2
2x  = 6,710 e 2

2s  = 0,671 2
2x  = 8,121 e 2

2s  = 0,812 

t = 0,095 t = 0,807 
� = 2,000 � = 2,000 
tcrítico = 4,303 tcrítico = 4,303 

 

A análise estatística realizada garante um intervalo de confiança de 95%. Esta 

concordância garantirá a confiabilidade dos resultados, que serão utilizados 

posteriormente, para a avaliação das propriedades de atenuação. 

O programa SRS-78 [28] foi utilizado para geração do espectro de feixes de 

radiação. A título de ilustração, estes espectros são apresentados nas: 

• Figura 4.1, os espectros dos feixes de radiação com 100 kV e filtração inerente de 

1,0 mm de berílio e 100 kV e filtração total de 0,25 mm de cobre (Pantak);  

• Figura 4.2, os espectros dos feixes de radiação com 100 kV e filtração inerente de 

0,087 mm de cobre, 100 kV e filtração total equivalente a 3,02 mm de alumínio e 

100 kV e filtração total equivalente a 0,25 mm de cobre (VMI);  

• Figura 4.3, os espectros dos feixes de radiação com 100 kV, no equipamento 

Pantak a filtração total é de 0,25 mm de cobre, e no equipamento VMI a filtração 

total equivalente é de 0,25 mm de cobre. 
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FIGURA 4.1 - Espectros teóricos calculados pelo programa SRS-78 para feixe de radiação de 100 kV, 
anodo de W, com 20o de angulo de inclinação com filtração total de 1,0 mm Be e filtração total de 0,25 

mm de Cu, do equipamento de raios X, Pantak. 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.2 - Espectros teóricos calculados pelo programa SRS-78 para feixe de radiação de 100 kV, 
anodo de W, com 16o de angulo de inclinação com filtração inerente equivalente a 0,087 mm Cu, 

filtração total equivalente a 3,02 mm de Al e filtração total equivalente a 0,25 mm de Cu, do 
equipamento de raios X, VMI. 

 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão                  60 

 
 

 

 

FIGURA 4.3 – Espectros teóricos calculados pelo programa SRS-78 para feixe de radiação de 100 kV, 
anodo de W, com 20o de angulo de inclinação e filtração total de 0,25 mm Cu, do equipamento de raios 

X, Pantak; com 16o de angulo de inclinação e filtração total equivalente a 0,25 mm Cu, do 
equipamento de raios X, VMI. 

 

4.2.3. Propriedades de atenuação de vestimentas de proteção individual 

Para finalizar a implementação do ensaio de vestimentas de proteção individual, 

realizada no laboratório de radiodiagnóstico, as vestimentas de proteção individual 

foram avaliadas individualmente. 

 

4.2.3.1. Espessura equivalente de atenuação em chumbo (Ke) 

Para determinar a espessura equivalente de atenuação em chumbo foi utilizado o 

arranjo para geometria de feixe estreito (Figura 3.10) e determinada a curva de 

atenuação do chumbo, com tensão de 100 kV e filtração total equivalente a 0,25 mm 

cobre. A curva de atenuação determinada experimentalmente é apresentada na Figura 

4.4. 

Foi realizado um ajuste exponencial da curva de atenuação do chumbo. Observa-

se que a curva de atenuação não tem a forma de uma linha reta perfeita, devido a que o 

feixe de radiação não é monoenergético. 
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FIGURA 4.4 – Curva de atenuação do chumbo, determinada na geometria de feixe estreito 
conforme estabelecido na Figura 3.14 [4] obtida no equipamento VMI utilizando uma tensão de 100 

kV e filtração total equivalente a 0,25 mm Cu. 

 

A Tabela 4.4 mostra os valores das espessuras dos filtros de chumbo e o valor de 

sua atenuação com incerteza de 3%. 

 

TABELA 4.4 – Atenuação para filtros de chumbo com diferentes espessuras. 

Espessura (mm Pb) Atenuação (A/Ao) 

0 1 
0,103 0.422 
0,127 0.358 
0,189 0.223 
0,217 0.211 
0,344 0.120 
0,406 0.085 
0,533 0.055 
0,651 0.037 
0,951 0.018 
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Depois de estabelecida a curva de atenuação do chumbo utilizando o arranjo 

experimental para geometria de feixe estreito, foi determinada a espessura equivalente 

de atenuação em chumbo (Ke) das vestimentas de proteção individual por comparação 

com a espessura de uma camada do material de referência, o chumbo, de acordo com o 

item 3.2.2.2. O resultado é apresentado na Tabela 4.5. 

 

TABELA 4.5 – Espessura equivalente de atenuação em chumbo (Ke) das vestimentas de proteção 
individual, tensão de 100 kV e filtração total equivalente a 0,25 mm Cu. 

Vestimentas de Proteção Ke  Ke
* 

Avental Padrão Pesado (A) 0,60 0,50 
Avental Padrão Pesado (B) 0,57 0,50 
Avental Padrão Leve (B) 0,27 0,25 
Avental Odontológico (B) 0,30 0,30 
Avental Panorâmico (B) 0,59 0,50 
Avental Padrão Pesado (C) 0,60 0,50 
Avental Protetor de Gônadas Adulto (B) 0,55 0,50 
Avental Protetor de Gônadas Infantil – Pequeno (B) 0,55 0,50 
Avental Protetor de Gônadas Infantil – Médio (B) 0,55 0,50 
Avental Protetor de Gônadas Infantil – Grande (B) 0,54 0,50 
Protetor de Tireóide (B) 0,54 0,50 

         * Valor fornecido pelo fabricante. 
        As medições de Kc possuem incerteza de 7,8% (ver Anexo C). 

 

Comparação das medições com o espectro calculado 

Os resultados experimentais confirmam a indicação dos fabricantes, de modo 

conservador, sendo o resultado determinado experimentalmente bom, para profissionais 

ocupacionalmente expostos, pacientes e voluntários. 

 

4.2.3.2. Índice de atenuação (F) 

Para determinar o índice de atenuação (F) foi utilizado o arranjo de feixe largo 

(Figura 3.11) e realizadas medições de Ko e Kl para cada vestimenta de proteção 

individual e calculado conforme descrito no item 3.2.2.3, sendo F a razão entre K0 e K1. 

As flutuações da taxa de kerma no ar não excederam 5% do valor médio. O resultado é 

apresentado na Tabela 4.6. 
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TABELA 4.6 – Índice de atenuação em chumbo (F) das vestimentas de proteção individual, tensão de 
100 kV e filtração total equivalente a 0,25 mm Cu. 

Vestimentas de Proteção F  

Avental Padrão Pesado (A) 21 
Avental Padrão Pesado (B) 19 
Avental Padrão Leve (B) 6,5 
Avental Odontológico (B) 7,3 
Avental Padrão Pesado (C) 20 

               As medições de F  possuem incerteza de 7,8% (ver Anexo C). 

 

A Figura 4.5 apresenta os espectros de atenuação do chumbo para espessuras de 

0,25 mm, 0,30 mm e 0,5 mm de chumbo; calculados pelo programa SRS-78 [28]. Onde 

é possível observar, o comportamento desta qualidade de radiação ao atravessar as 

vestimentas de proteção individual. 

 

FIGURA 4.5 – Espectros teóricos calculados pelo programa SRS-78 para feixe de radiação de 
100 kV, anodo de W, com 16o de angulo de inclinação e estimando filtração total equivalente a 0,25 

mm Cu, atenuado por 0,25 mm Pb, 0,3 mm Pb e 0,5 mm Pb. 

 

4.2.3.3. Inomogeneidade (V) 

A inomogeneidade do material das vestimentas de proteção individual foi 

determinada utilizando o arranjo de feixe estreito com tensão de 100 kV e filtração total 

equivalente a 0,25 mm cobre, conforme descrito no item 3.2.2.4. Os resultados são 

mostrados na Tabela 4.7. 
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TABELA 4.7 – Avaliação das vestimentas de proteção individual para teste de inomogeneidade, tensão 
de 100 kV e filtração total equivalente a 0,25 mm Cu. 

Vestimentas de Proteção V 
Avental Padrão Pesado (A) 0.01 
Avental Padrão Pesado (B) 0.01 
Avental Padrão Leve (B) 0.01 
Avental Odontológico (B) 0.01 
Avental Padrão Panorâmico (B) 0.01 
Avental Padrão Pesado (C) 0.01 
Avental Protetor de Gônadas Adulto (B) 0.01 

        V = inomogeneidade 

 

 

4.3. Condições em Laboratório de Ensaio 

4.3.1. Avaliação da filtração total de equipamentos de radiodiagnóstico 

Com a retirada do colimador e da filtração adicional do equipamento de raios X 

VMI, foi possível avaliar feixes de radiação com diferentes valores de filtração total. 

Filtros de alumínio de espessuras variadas foram adicionados na saída do feixe de 

radiação, e sobre eles foi adicionado filtro de cobre de modo que com a adição deste 

filtro o valor da 1a CSR fosse similar ao valor determinado experimentalmente no 

equipamento Pantak (100 kV – 0,25 mm Cu). Assim, a filtração total foi calculada com 

equivalência em milímetros de alumínio + milímetros de cobre. Os resultados obtidos 

na caracterização destes feixes de radiação são mostrados na Tabela 4.8. 

 

TABELA 4.8 - Caracterização de feixes de radiação com diferentes valores de filtração adicional (Al) 
+ filtração adicional (Cu) com tensão de 100 kV e filtração total equivalente a 0,25 mm Cu. 

1ª CSR 2ª CSR H ( E ) 
Feixe Filtração Total* 

(mm Al) (mm Al)  keV 

L1 2,505 mm Al + 0,093 mm Cu 6,408 9,403 0,681 56,9 

L2 4,007 mm Al + 0,095 mm Cu 6,412 8,744 0,733 57,3 

L3 4,492 mm Al + 0,120  mm Cu 6,656 8,968 0,742 58,3 

L4 4,602 mm Al + 0,1 mm Cu** 6,370 8,223 0,775 56,6 

L5 4,992 mm Al + 0,120  mm Cu 6,940 9,167 0,757 58,4 

(CSR) = camada semi-redutora; (E) = energia efetiva; (H) = homogeneidade do feixe de radiação 
*esta filtração total não inclui o valor de 1,00 mm de Al referente à filtração inerente. 
**Norma ISO 4037-1:1996[19] 

 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão                  65 

 
 

Comparações da medição com o espectro calculado 

A análise estatística dos resultados da 1a e 2a CSR foi realizada utilizando o maior 

e o menor valor determinado experimentalmente. Foi utilizada a mesma análise para a 

energia média destes feixes de radiação, como mostram os resultados seguintes. Pode-se 

afirmar com um intervalo de confiança de 95% que para os valores determinados 

experimentalmente não há diferença estatisticamente significativa. Ou seja, para 

equipamentos de raios X com filtração total entre 2,50 e 4,99 mm de alumínio, é 

necessário acrescentar filtros de cobre com espessura de 0,1 mm, para que o valor da 1a 

CSR seja igual ao valor determinado para o feixe de radiação padronizado com 100 kV 

e 0,25 mm de cobre. Neste ensaio foi possível observar que para uma tensão de 100 kV 

com diferentes valores de filtração total e valores semelhantes de 1a
 CSR a energia 

média do feixe de radiação não possui diferença estatística significativa. 

1a CSR 2a CSR (E) 
2
1x  = 6,370 e 2

1s  = 1,730 2
1x  = 9,403 e 2

1s  = 1,638 2
1x  = 58,4 e 2

1s  = 5,84 

2
2x  = 6,940 e 2

2s  = 1,941 2
2x  = 8,223 e 2

2s  = 1,810 2
2x  = 56,6 e 2

2s  = 5,66 
t = 0,665 t = 1,137 t = 1,187 
� = 11,961 � = 11,970 � = 11,997 
tcrítico = 2,179 tcrítico = 2,179 tcrítico = 2,179 

 

4.3.2. Avaliação da influência da tensão e da filtração total de feixes de 

radiação padronizados estabelecidos na Norma NBR IEC 61331-1:2002 

[4] e feixes de radiação não padronizados através da caracterização 

destes feixes de radiação 

Para determinar as propriedades de atenuação das vestimentas de proteção 

individual em práticas que não permitem o uso da tensão de 100 kV, foram selecionadas 

qualidades de radiação estabelecidas pela Norma NBR IEC 61331-1:2002 [4]. Para 

avaliar a influência da tensão e da filtração total de feixes padronizados de radiação, a 

filtração total foi alterada, gerando novos feixes de radiação. Para iniciar os estudos 

foram determinadas as 1a e 2a CSR. Os resultados obtidos na caracterização destes 

feixes de radiação, selecionados para este trabalho, são apresentados na Tabela 4.9. 
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TABELA 4.9 – Caracterização de feixes de radiação, do equipamento VMI. 
1ª CSR 2ª CSR ( E ) Feixes Tensão 

(kV) 
Filtração Total 

(mm Al) (mm Al) (keV) 
Método 

M1*
 80 

0,172 mm Cu 
0,150 mm Cu 

3,827 
3,591 

4,548 
5,242 

- 
50,2 

Experimental 
Teórico 

M2 80 
0,275 mm Cu 
0,250 mm Cu 

5,237 
5,228 

7,600 
6,380 

 
53,3 

Experimental 
Teórico 

M3* 90 
0,222 mm Cu 
0,200 mm Cu 

6,662 
5,212 

9,018 
6,729 

- 
52,3 

Experimental 
Teórico 

M4 100 
0,172 mm Cu  
0,150 mm Cu 

4,901 
4,780 

6,791 
6,780 

 
53,4 

Experimental 
Teórico 

M5 80 3,02 mm Al + 0,275 mm Cu 
5,409 
6,145 

8,744 
7,093 

- 
52,6 

Experimental 
Teórico 

M6 80 3,02 mm Al + 0,172 mm Cu 
4,310 
5,301 

4,461 
6,420 

- 
50,3 

Experimental 
Teórico 

M7 100 3,02 mm Al + 0,172 mm Cu 
5,350 
6,507 

6,596 
7,929 

- 
57,1 

Experimental 
Teórico 

M8 100 3,02 mm Al + 0,275 mm Cu 
6,662 
7,449 

9,018 
8,649 

- 
59,6 

Experimental 
Teórico 

L4** 100 4,82 mm Al + 0,100 mm Cu 
6,370 
6,250 

8,223 
7,769 

- 
56,4 

Experimental 
Teórico 

(CSR) = camada semi-redutora; (E) = energia efetiva; (H) = homogeneidade do feixe de radiação 
* qualidades de radiação padronizadas [4]; **Norma ISO 4037-1:1996[19]. 

 

Comparações da medição com o espectro calculado 

Os resultados experimentais da 1a e 2a CSR foram comparados com os valores  

calculados pelo programa SRS-78 [28]. Foi realizada a análise estatística para os 

resultados das CSR e também, para as energias médias dos feixes de radiação com a 

mesma tensão. Como é mostrado a seguir: 

80 kV – 100 kV 80 kV 100 kV 

1x = 50,20 1x = 50,20 1x = 53,40 

2x  = 59,60 2x  = 53,30 2x  = 59,60 
2
1s  = 5,02 2

1s  = 5,02 2
1s  = 5,34 

2
2s  = 5,96 2

2s  = 5,33 2
2s  = 5,96 

t = 3,652 t = 1,232 t = 2,339 
� = 2,705 � = 2,791 � = 2,751 
tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 

 

É possível observar que a energia média difere quando analisada em um único 

grupo de tensão (80 kV a 100 kV). Porém, quando analisada cada tensão 

separadamente, é possível afirmar com intervalo de 95% de confiança que para estes 

valores de CSR as energias médias dos feixes de radiação são iguais. 
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Para a 1a CSR, temos: 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 L4 

1x = 3,827 1x = 5,237 1x = 6,662 1x = 4,901 1x = 5,409 1x = 4,310 1x = 5,350 1x = 6,662 1x = 6,370 

2x  = 3,591 2x  = 5,228 2x  = 5,212 2x  = 4,780 2x  = 6,145 2x  = 5,083 2x  = 6,507 2x  = 7,449 2x  = 6,250 
2
1s  = 1,570 2

1s  = 1,350 2
1s  = 1,65 2

1s  = 1,98 2
1s  = 1,97 2

1s  = 1,940 2
1s  = 1,350 2

1s  = 1,400 2
1s  = 1,060 

2
2s  = 0,359 2

2s  = 0,523 2
2s  = 0,521 2

2s  = 0,478 2
2s  = 0,614 2

2s  = 0,508 2
2s  = 0,651 2

2s  = 0,475 2
2s  = 0,625 

t = 0,288 t = 0,010 t = 1,572 t = 0,129 t = 0,733 t = 0,816 t = 1,206 t = 1,069 t = 0,131 
� = 5,594 � = 4,224 � = 4,706 � = 5,441 � = 4,738 � = 5,207 � = 3,787 � = 3,397 � = 3,454 
tcritíco = 2,447 tcritíco = 2,571 tcritíco = 2,571 tcritíco = 2,571 tcritíco = 2,571 tcritíco = 2,571 tcritíco = 2,776 tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 

 

Para a 2a CSR, temos: 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 L4 

1x = 4,548 1x = 7,600 1x = 9,018 1x = 6,791 1x = 8,744 1x = 4,461 1x = 6,596 1x = 9,018 1x = 8,233 

2x  = 5,242 2x  = 6,38 2x  = 6,729 2x  = 6,780 2x  = 7,093 2x  = 6,420 2x  = 6,250 2x  = 8,649 2x  = 7,769 
2
1s  = 2,322 2

1s  = 2,004 2
1s  = 1,580 2

1s  = 2,030 2
1s  = 2,030 2

1s  = 2,030 2
1s  = 1,060 2

1s  = 1,980 2
1s  = 1,980 

2
2s  = 0,524 2

2s  = 0,638 2
2s  = 0,673 2

2s  = 0,678 2
2s  = 0,710 2

2s  = 0,642 2
2s  = 0,625 2

2s  = 0,865 2
2s  = 0,777 

t = 0,699 t = 1,197 t = 2,302 t = 0,012 t = 1,563 t = 1,914 t = 0,131 t = 0,329 t = 0,419 
� = 5,610 � = 4,686 � = 4,024 � = 4,557 � = 4,458 � = 4,703 � = 3,454 � = 3,973 � = 4,195 
tcritíco = 2,447 tcritíco = 2,571 tcritíco = 2,776 tcritíco = 2,571 tcritíco = 2,776 tcritíco = 2,571 tcritíco = 3,182 tcritíco = 2,776 tcritíco = 2,776 
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É possível observar que mesmo alterando os valores da filtração total estabelecida 

na Norma para os respectivos valores de tensão [4], pode-se afirmar com intervalo de 

confiança de 95% que para uma mesma tensão não há diferença estatisticamente 

significativa entre os valores das CSR. Esta análise possibilitou validar os resultados 

experimentais. 

 

4.3.3. Determinação das propriedades de atenuação de vestimentas de proteção 

individual 

Primeiramente, a integridade das vestimentas foi analisada em exames de 

fluoroscopia. Todas as peças foram cuidadosamente examinadas. Não foi encontrada 

nenhuma fissura. 

Para determinar a espessura equivalente de atenuação em chumbo e o índice de 

atenuação, as vestimentas de proteção individual foram avaliadas individualmente 

utilizando os feixes de radiação caracterizados por este trabalho, apresentados na Tabela 

4.9. 

 

4.3.3.1. Espessura equivalente de atenuação em chumbo (Ke) 

Para determinar a espessura equivalente de atenuação em chumbo das vestimentas 

de proteção individual foram utilizados os feixes de radiação caracterizados neste 

trabalho, sendo necessário determinar a curva de atenuação para cada feixe de radiação 

caracterizado. As curvas de atenuação são apresentadas na Figura 4.6, com uma 

incerteza de 3%. 
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FIGURA 4.6 – Curva de atenuação do chumbo, para diferentes valores de tensão e diferentes 
valores de filtração total, determinada na geometria de feixe estreito conforme estabelecido na Figura 

3.14 [4]. 

 

Depois de determinadas as curvas de atenuação do chumbo, a espessura 

equivalente de atenuação em chumbo foi determinada para cada vestimenta de proteção 

individual por comparação com a espessura do material de referência, o chumbo. O 

resultado é apresentado na Tabela 4.10. 
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TABELA 4.10 – Espessura equivalente de atenuação em chumbo (Ke) das vestimentas de proteção em condições de campo, para diferentes valores de tensão e filtração total. 

Ke 

Vestimentas de Proteção Individual 80 kV 
0,15 mm Cu 

80 kV 
0,25 mm Cu 

100 kV 
0,15 mm Cu 

90 kV 
0,2 mm Cu 

80 kV 
3,02 mm Al 

+ 
0,15 mm Cu 

80 kV 
3,02 mm Al 

+ 
0,25 mm Cu 

100 kV 
3,02 mm Al 

+ 
0,15 mm Cu 

100 kV 
3,02 mm Al 

+ 
0,25 mm Cu 

100 kV 
4,82 mm Al 

+ 
0,1 mm Cu 

Avental Padrão Pesado (A) 0,63 0,62 0,62 0,62 0,58 0,61 0,58 0,59 0,58 

Avental Padrão Pesado (B) 0,62 0,61 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,58 0,58 

Avental Padrão Leve (B) 0,27 0,27 0,28 0,27 0,28 0,27 0,29 0,27 0,27 

Avental Odontológico (B) 0,30 0,32 0,28 0,35 0,33 0,33 0,32 0,33 0,29 

Avental Panorâmico (B) 0,57 0,59 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,57 0,59 

Avental Padrão Pesado (C) 0,61 0,65 0,60 0,63 0,59 0,60 0,58 0,60 0,59 

Avental Protetor de Gônadas 
Adulto (B) 

0,56 0,54 0,58 0,56 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 

Avental Protetor de Gônadas 
Infantil  Pequeno (B) 

0,57 0,55 0,57 0,57 0,56 0,55 0,55 0,54 0,55 

Avental Protetor de Gônadas 
Infantil Médio(B) 

0,57 0,55 0,57 0,54 0,56 0,55 0,54 0,55 0,55 

Avental Protetor de Gônadas 
Infantil Grande(B) 

0,55 0,53 0,56 0,56 0,55 0,54 0,55 0,55 0,56 

Protetor de Tireóide (B) 0,57 0,54 0,57 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 

(A) = konex / (B) = Necipa / (C) = Laboratório de Ensaios
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Observa-se na determinação da espessura equivalente de atenuação em 

chumbo que mesmo utilizando diferentes valores de filtração total e da tensão 

utilizada, pode-se afirmar com um intervalo de confiança de 95% que os dados não 

possuem diferenças estatisticamente significativas. Para realizar a análise estatística 

foi selecionado o maior e o menor valor, para cada vestimenta de proteção 

individual, como é mostrado na próxima página. 

 

B – Índice de atenuação (F) 

Foram realizadas medições de K0 e K1, para cada vestimenta de proteção 

individual. O resultado é apresentado na Tabela 4.11. 

 

 

 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão        

 
 

72 

Avental 
Padrão 

Pesado (A) 

Avental 
Padrão 

Pesado (B) 

Avental 
Padrão Leve 

(B) 

Avental 
Odontológico 

(B) 

Avental 
Padrão (B) 

Avental 
Padrão 

Pesado (C) 

Avental 
Protetor 
Gônadas 

Adulto (B) 

Avental 
Protetor 
Gônadas 

Infantil P(B) 

Avental 
Protetor 
Gônadas 

Infantil M(B) 

Avental 
Protetor 
Gônadas 

Infantil G(B) 
 

Protetor 
Tireóide (B) 

1x = 0,63 1x = 0,62 1x = 0,29 1x = 0,35 1x = 0,59 1x = 0,65 1x = 0,58 1x = 0,57 1x = 0,57 1x = 0,56 1x = 0,57 

2x  = 0,58 2x  = 0,58 2x  = 0,27 2x  = 0,29 2x  = 0,57 2x  = 0,68 2x  = 0,53 2x  = 0,54 2x  = 0,54 2x  = 0,53 2x  = 0,53 
2
1s  = 0,019 2

1s  = 0,019 2
1s  = 0,009 2

1s  = 0,105 2
1s  = 0,018 2

1s  = 0,019 2
1s  = 0,017 2

1s  = 0,017 2
1s  = 0,017 2

1s  = 0,016 2
1s  = 0,017 

2
2s  = 0,017 2

2s  = 0,017 2
2s  = 0,008 2

2s  = 0,009 2
2s  = 0,017 2

2s  = 0,017 2
2s  = 0,016 2

2s  = 0,016 2
2s  = 0,016 2

2s  = 0,017 2
2s  = 0,016 

t = 0,344 t = 0,275 t = 0,202 t = 0,577 t = 0,139 t = 0,479 t = 0,359 t = 0,214 t = 0,215 t = 0,212 t = 0,288 
� = 2,917 � = 2,902 � = 2,907 � = 3,023 � = 2,873 � = 2,948 � = 2,925 � = 2,891 � = 2,891 � = 2,795 � = 2,908 
tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 tcritíco = 3,182 

 

TABELA 4.11 – Índice de atenuação (F) das vestimentas de proteção em condições de campo, para diferentes valores de tensão e filtração total. 

F 

Vestimentas de Proteção 
Individual 

80 kV 
0,15 mm Cu 

80 kV 
0,25 mm Cu 

100 kV 
0,15 mm Cu 

90 kV 
0,2 mm Cu 

80 kV 
3,02 mm Al 

+ 
0,15 mm Cu 

80 kV 
3,02 mm Al 

+ 
0,25 mm Cu 

100 kV 
3,02 mm Al 

+ 
0,15 mm Cu 

100 kV 
3,02 mm Al 

+ 
0,25 mm Cu 

100 kV 
4,82 mm Al 

+ 
0,1 mm Cu 

Avental Padrão Pesado (A) 63 42 29 31 54 38 25 19 21 
Avental Padrão Pesado (B) 55 37 26 27 46 31 22 20 18 
Avental Padrão Leve (B) 14 10 8,7 8,6 12 8,3 11 8,7 6,3 
Avental Odontológico (B) 16 12 9,3 8,4 14 10 8,3 6,7 7,0 
Avental Padrão Pesado (C) 64 42 28 30 52 37 24 18 20 
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Para os valores apresentados de índice de atenuação é possível observar que não 

existem valores iguais. Para este ensaio o valor da tensão é fundamental. 

Para cada feixe de radiação utilizado na avaliação das vestimentas, foi gerado 

um espectro utilizando filtros de chumbo com espessura de 0,5 mm, para filtrar o feixe 

de radiação. Os espectros calculados são mostrados na Figura 4.7. 

 

FIGURA 4.7 – Espectros dos feixes de radiação atenuados com 0,5 mm Pb, com tensão de 80 kV, 90 
kV e 100 kV, com diferentes valores de filtração total, utilizados para avaliar as vestimentas de 

proteção individual. 

 

Podemos observar que quando uma camada de chumbo é posicionada no feixe de 

radiação para medir sua atenuação em kerma no ar, o espectro transmitido fica muito 

diferente do espectro primário. Fótons de baixa energia são bastante atenuados pelo 

chumbo, e ainda, para a tensão de 90 e 100 keV aparece o efeito “k-edge” devido ao 

forte pico de absorção do chumbo em 88 keV, os fótons acima desta energia são 

bastante atenuados também. 

 

 

4.4. Discussão 

Os resultados apresentados por este trabalho mostram que feixes de radiação com 

tensão de 80 kV, 90 kV e 100 kV, quando caracterizados de modo que os valores da 1a 
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CSR sejam similares, os valores da energia média correspondente para cada feixe de 

radiação também são similares, ou seja, ao adicionar-se filtros de alumínio e cobre aos 

feixes de radiação que possuem diferentes valores de filtração total, ocorre um 

endurecimento do feixe de radiação, aumentando a energia média do espectro. 

Nas Tabela 4.8 e 4.18, a espessura equivalente de atenuação em chumbo medida 

foi sempre maior que a indicada nas vestimentas de proteção individual pelo fabricante, 

o que reflete, pelo menos nas unidades avaliadas, a preocupação do fabricante em 

superestimar a atenuação das VPI permitindo uma maior confiabilidade aos usuários. 

Para determinar a espessura equivalente de atenuação de chumbo é necessário 

selecionar a qualidade de radiação já estabelecida na Norma NBR IEC 61331-1:2002 

[4] e determinar experimentalmente a curva de atenuação do chumbo, pois, neste 

ensaio, o valor determinado experimentalmente da vestimenta de proteção individual é 

comparado com os valores da curva de atenuação, que são valores de referência. Neste 

caso, não há diferença estatisticamente significativa para os valores determinados 

experimentalmente, neste trabalho, mesmo quando utilizadas diferentes qualidades de 

radiação. 

Para determinar o índice de atenuação é necessário estabelecer a qualidade de 

radiação que será utilizada, devido a que, neste ensaio é de importância fundamental a 

tensão aplicada ao tubo de raios X. O índice de atenuação depende da filtração total do 

feixe de radiação e da tensão utilizada, sendo possível observar nos dados determinados 

experimentalmente, ao longo deste trabalho, que os menores valores de índice de 

atenuação ocorreram para uma tensão de 100 kV. 

O uso de vestimentas de proteção individual otimiza a dose, ou seja, existe a 

necessidade do uso de vestimentas de proteção individual por parte do paciente, 

acompanhantes, voluntários e profissionais ocupacionalmente expostos. Entretanto, é 

possível observar que os profissionais que executam os exames, por diversos motivos, 

às vezes não utilizam ou não oferecem aos pacientes e voluntários estas vestimentas, 

seja por descuido, descaso, pressa, peso dos dispositivos, ou mesmo por não 

conhecerem os efeitos da radiação ionizante. Muitas vezes, é provável que haja 

desinformação, facilitando uma falha de "formação cultural" de profissionais que mais 

conscientes, deveriam proporcionar a si próprios e aos pacientes e voluntários uma 
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otimização da proteção [10]. Além disso, observa-se que muitas vezes, estes 

dispositivos são inadequados ou estão em má condição de uso e conservação. Assim, 

faz-se necessária à avaliação destes dispositivos dentro de um programa de controle de 

qualidade em proteção radiológica em radiodiagnóstico médico. 

A partir dos resultados obtidos na avaliação das propriedades de atenuação neste 

trabalho, é possível a implantação de um protocolo para desenvolver um programa de 

garantia da qualidade de vestimentas de proteção individual, como estabelece a Portaria 

Ministerial no 453, do Mistério da Saúde [12]. Assim, este trabalho propõe um 

“Protocolo de Avaliação das Vestimentas de Proteção Individual”, onde vestimentas de 

proteção individual poderão ser avaliadas no laboratório de ensaios, permitindo que 

fabricantes e usuários certifiquem suas vestimentas. 
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Instituição: 

 
Código: 

 

CGC: 
 

Setor: 
 

Endereço: 
 

Bairro: 
 

Município: 
 

CEP: 
 

Titular: 
 

CPF:  

Resp. Técnico: 
 

CRM:  CPF:  

 

01 Vestimenta: AVENTAL EQUIVALÊNCIA (nominal): 0,5(mmPb) 

 Fabricante: Konex Localização: Sala de raios X 

 Tipo: L   

 

A(s) Vestimenta(s) de Proteção Radiológica foi(am) avaliada(s), de acordo com os 

ensaios abaixo, obtendo os seguintes resultados: 

Ensaio 1 Integridade das vestimentas
(*)

: 

O ensaio por fluoroscopia não apresentou nenhuma fissura, 
buracos ou outros defeitos. 

  

Ensaio 2 Avaliação da espessura equivalente de atenuação de chumbo (de 

acordo com os critérios estabelecidos na Norma NBR IEC 61331-

1:2002). 

Espessura equivalente de atenuação 0,5 mm ± 0,01 mm Pb: 100kV 
e 0,25 mm Cu NBR IEC 611331-1:2002 

(*) Este ensaio possui validade de 1 ou 2 anos de acordo com os critérios (4.45 b-X e 5.14 h respectivamente), 
estabelecidos na Portaria no 453. 

 

Rio de Janeiro, 25 de Agosto de 2003. 

 

 

______________________________________

Responsável pelo Ensaio 

  

 

__________________________________

Coordenador 

 



Capítulo 5 

 

Conclusões 

 

Este trabalho possibilitou a implementação de uma metodologia padronizada para 

avaliação de vestimentas de proteção individual no laboratório de ensaios do Serviço de 

Física Médica de Radiodiagnóstico e Imagem. Representa também um ponto de partida 

para o desenvolvimento desta nova linha de pesquisa, assim como de atividades 

rotineiras de prestação de serviço a fabricantes e usuários de dispositivos de proteção.  

Os arranjos experimentais que foram montados permitiram a determinação das 

propriedades de atenuação das VPI. As comparações realizadas, usando a curva de 

atenuação do chumbo determinada experimentalmente, conduziram à obtenção de uma 

estimativa segura da espessura equivalente de atenuação das VPI, em milímetros de 

chumbo. Deste modo foi possível verificar a conformidade da espessura equivalente de 

atenuação determinada experimentalmente com o valor da espessura indicada na 

vestimenta pelo fabricante. 

Cabe ressaltar que a metodologia implementada supõe o uso da qualidade de 

radiação de 100 kV e filtração total de 0,25 mm Cu, que resultou ser a mais apropriada 

para este tipo de ensaio, levando em consideração que com este valor de filtração de 

cobre, a influência da filtração de alumínio torna-se irrelevante. 

O trabalho permitiu também a implantação no laboratório de ensaios das 

qualidades de radiação estabelecidas pelas Normas vigentes a nível nacional e 

internacional, necessárias para estes tipos de ensaios, realizando um estudo das 

condições iniciais dos equipamentos de raios X utilizados. 

Outras qualidades de radiação requeridas e não requeridas pelas normas nacionais 

e internacionais, foram também caracterizadas no equipamento de raios X, e os 

resultados experimentais validados utilizando o programa SRS-78 do IPEM. 
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Consideramos imprescindível que as vestimentas fornecidas pelos fabricantes 

sejam providas de etiquetas padronizadas que contenham informações precisas relativas 

ao valor do índice de atenuação e às condições de tensão e filtração total em que este 

parâmetro foi determinado, como uma forma de garantir maior segurança e 

confiabilidade ao usuário. 

Como sugestão para trabalhos futuros, se propõe o desenvolvimento de novos 

trabalhos de investigação sobre as propriedades de atenuação de outros dispositivos de 

proteção, tais como vidros e óculos plumbíferos, luvas, etc. 



 

Anexo A 
 

Proteção Radiológica 
 

A.1. Princípios de Proteção Radiológica 

Em 1990, a ICRP revisou suas recomendações básicas. Essas recomendações 

foram publicadas em 1991, na sua publicação no 60, conhecida como ICRP 60 [3]. 

Essas recomendações aplicam-se em uma variedade de situações e atividades, 

introduzindo a idéia de avaliações relacionadas à fonte ou ao indivíduo e detalhando um 

sistema básico de proteção para exposições ocupacionais, médicas e do público, 

distinguindo entre práticas - que causam exposição à radiação - e intervenções - que 

diminuem as exposições. 

Os princípios da radioproteção são:  

(a) Justificação da prática: Nenhuma prática envolvendo exposição à radiação 

deve ser adotada a menos que produza, benefício suficiente para os indivíduos 

expostos ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento que a 

radiação causa. 

(b) Otimização da proteção: Aplicável em relação a qualquer fonte de radiação em 

particular dentro de uma prática. A magnitude das doses individuais, o número 

de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições acidentais 

devem ser mantidas a um nível tão baixo quanto razoavelmente exeqüível, 

consistente com a obtenção do diagnóstico requerido, tendo em conta fatores 

econômicos e sociais [43]. 

(c) Limites de dose: A exposição de indivíduos como resultado da combinação de 

todas as práticas relevantes deve ser submetida a limites de dose ou a algum 

controle de risco, no caso de exposições potenciais. Estes limites são 

estabelecidos por autoridade nacional e são mandatários, aplicando-se às 

exposições ocupacionais e do público. 
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A.2. Proteção Radiológica em Exposições Médicas [44] 

A exposição médica é principalmente a exposição de pessoas como parte de seu 

tratamento ou diagnóstico. Compreende essencialmente a: 

• pacientes: exposição de indivíduos para propósitos de diagnóstico e terapia. 

• voluntários: exposições ocorridas sabidamente em amigos e parentes que ajudam 

na contenção e conforto de pacientes, voluntariamente, e de forma não regular. 

Devem ser adotadas doses de restrição. As exposições administradas em 

voluntários como parte de um programa de pesquisa biomédica que não 

proporciona qualquer benefício direto aos mesmos, são também tratadas pela 

ICRP como exposições médicas. 

 

A.2.1. Justificação nas exposições médicas 

Todas as exposições individuais devem ser justificadas, tendo em conta os 

objetivos específicos da exposição radiológica, a existência prévia de informação de 

diagnóstico, quando for o caso, e a eficácia e disponibilidade de técnicas alternativas, 

que não utilizam radiação ionizante. Deve ser dedicada atenção especial ao caso das 

exposições radiológicas em que não existe benefício direto para a pessoa submetida à 

exposição.  

 

A.2.2. Otimização nas exposições médicas 

É a mais importante do sistema de proteção radiológica (ICRP 73). É geralmente 

aplicada em dois níveis: 

• ao projeto e à construção dos equipamentos e da instalação; 

• aos procedimentos de trabalho, onde deve ser realizado um balanço quantitativo 

entre a perda da informação diagnóstica e a redução da dose no paciente.  
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Medidas simples de baixo custo estão disponíveis para reduzir a dose sem perda 

da informação radiográfica [44], em muitas situações o uso de vestimentas de proteção 

individual padronizadas pela Norma NBR IEC 61331:2002 [4] e pela Norma NBR IEC 

6877:1981 [39] é suficiente para uma otimização  

 

Restrições de dose em exposições médicas [9]. 

A manutenção de níveis de radiação ionizante abaixo dos limites exigidos pelas 

normas internacionais é uma conduta adotada por toda a comunidade científica. A 

ICRP 60 [3] estabelece que sejam implantados métodos de otimização que 

garantam os menores níveis de radiação possíveis. Para isto, toda blindagem deve 

ser corretamente dimensionada e conter materiais atenuadores que garantam que a 

redução do nível de radiação seja compatível com os níveis de restrição. 

Exposição médica de pacientes 

Os exames de radiodiagnóstico devem ser estabelecidos de modo a considerar os 

níveis de referência de radiodiagnóstico. 

Níveis de referência são valores de grandezas medidas acima dos quais alguma 

ação ou decisão específica deve ser tomada. Estes níveis, que são de alguma 

forma níveis de investigação, aplicam-se a uma grandeza facilmente mensurável, 

usualmente a dose absorvida no ar ou em um material equivalente ao tecido na 

superfície de um simples fantoma padrão. Uma forma particular de nível de 

referência se aplica à radiologia diagnóstica. A ICRP 60 e a ICRP 73 [3,44], 

recomendam o uso de níveis de referência de diagnóstico para pacientes. 

Estes níveis devem ser realizados de modo a permitir a revisão e adequação dos 

procedimentos e técnicas quando as doses excederem os valores especificados 

(como parte do programa de otimização). 

Exposição de acompanhantes 

A presença de acompanhantes durante os procedimentos radiológicos somente é 

permitida quando sua participação for imprescindível para conter, confortar ou 
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ajudar pacientes. Durante as exposições, é obrigatória, aos acompanhantes, a 

utilização de vestimenta de proteção individual compatível com o tipo de 

procedimento radiológico e que possua, pelo menos, o equivalente a 0,5 mm de 

chumbo. 

O conceito de limite de dose não se aplica para estes acompanhantes; entretanto, 

as exposições a que forem submetidos devem ser otimizadas com a condição de 

que a dose efetiva não exceda 5 mSv durante o procedimento. 

 

A.2.3. Limites nas exposições médicas 

Nas exposições médicas, desde que a prática tenha sido adequadamente justificada 

e esteja otimizada, não é apropriado aplicar limites de dose, visto que o detrimento e o 

benefício são recebidos pelo mesmo indivíduo, o paciente. A dose do paciente é 

determinada principalmente pela necessidade médica. Contudo, alguma limitação das 

exposições médicas é necessária e o uso de níveis de referência em radiodiagnóstico é 

recomendado para pacientes. 

Para outras exposições médicas, tais como exposições de acompanhantes, e 

voluntários em programas de pesquisa biomédica, que não propiciam qualquer benefício 

direto aos mesmos, as doses de restrição são necessárias para limitar a desigualdade e 

porque não há proteção adicional na forma de limites de dose. 

 

 

A.3. Proteção Radiológica em Exposições Ocupacionais e do Público 

A publicação no 22 da ICRP [45] introduziu a idéia de aplicação prática do 

princípio de otimização da proteção radiológica. Esta publicação tem como base a 

publicação 9 da ICRP, onde foi introduzida a idéia de que qualquer exposição 

desnecessária deve ser evitada e que, como qualquer exposição envolve algum grau de 

risco, as doses devem ser “ tão baixas quanto razoavelmente exeqüíveis” [43]. 
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Aqui os limites devem ser estabelecidos com base nos resultados da otimização. 

São necessários para controle da exposição ocupacional, tanto para impor um limite na 

escolha de uma dose de restrição quanto para prover uma proteção contra erros de 

julgamento na aplicação de otimização. 

A ICRP inicialmente recomendava limites de dose somente para trabalhadores 

expostos a radiação, acreditava-se que abaixo da “dose tolerável1” não apareceríam 

efeitos biológicos danosos. Após a Segunda Guerra Mundial foram introduzidos limites 

para público. 

Nos últimos 30 anos, a idéia adotada pela ICRP na determinação de dose é 

baseada no risco de ocorrência de efeitos estocásticos devido à exposição à radiação 

(efeitos hereditários, carcinogênese, etc.) e na hipótese conservadora (relação linear 

entre efeito biológico e dose). A limitação de dose passou, então, a ser baseada na idéia 

de “risco aceitável” em substituição à de “dose tolerável”. 

Os limites de dose têm sido sucessivamente modificados. A ICRP 60, recomenda 

que não seja ultrapassado o valor de 20 mSv ao ano, ponderado sobre períodos de cinco 

anos, desde que, em um único ano, a dose não ultrapasse 50 mSv, para profissionais 

ocupacionalmente expostos e 1 mSv/ano para indivíduos do público [46,47]. É 

necessário o uso de dispositivos de proteção por trabalhadores, pacientes e voluntários. 

Esses dispositivos podem ser barreiras móveis, como as vestimentas de proteção 

individual, que estão disponíveis em diversos tamanhos, são de fácil utilização, possuem 

limpeza adequada, e preços competitivos no mercado. Assim, estes dispositivos 

constituem umas das ferramentas para a otimização de uma prática radiológica. 

O NCRP – 116 [46], de 1993, reduziu para 5 mSv/ano o nível de referência para 

áreas cuja ocupação seja restrita a trabalhadores expostos à radiação. Com base nestas 

recomendações, cada país faz as adequações necessárias para sua aplicação. 

No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é o órgão 

responsável pela definição de recomendações e diretrizes nesta área. A norma vigente é 

a CNEN-NE 3.01, de junho de 1988 [47] (atualmente em revisão), que concorda quase 

integralmente com as recomendações da ICRP. Através do Ministério da Saúde, 

                                                           
1 Dose tolerável – abaixo desta dose não apareceríam efeitos biológicos danosos. 
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recomendações semelhantes foram adotadas. A Portaria no 453 [12], estabeleceu as 

"Diretrizes de Radioproteção em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico", que 

estabelece as normas a serem seguidas por instituições que utilizam raios X diagnósticos 

em medicina e odontologia, seguindo as recomendações da ICRP 60 [3] e da ICRP 73 

[44]. 



 

  

Anexo B 
 

Grandezas Dosimétricas 

 

Na área de radioproteção, a grandeza fundamental na qual os padrões nacionais de 

radiação de fótons são calibrados é o kerma no ar. A partir do kerma no ar pode-se 

determinar todas as grandezas operacionais de uso corrente na radioproteção, cujas 

definições e fatores de conversão encontram-se na literatura [49]. 

Em radiodiagnóstico existem duas razões fundamentais para medir ou estimar os 

níveis de exposição em pacientes. Em primeiro lugar, a dosimetria é um meio de 

estabelecer e conferir padrões de boa prática no contexto da otimização. Em segundo 

lugar, as estimativas da dose absorvida em órgãos ou tecidos do paciente são necessárias 

para determinar os riscos, possibilitando a avaliação da eficácia de cada tipo de 

procedimento de diagnóstico radiológico, de modo que este possa ser adequadamente 

justificado e para garantir um apropriado balanço entre riscos e benefícios da prática 

[50]. 

Na área de Radiodiagnóstico Médico e Odontológico, são necessárias grandezas 

relacionadas ao feixe primário de radiação (kerma ou dose absorvida no ar em um ponto 

específico de feixe) ou grandezas derivadas para aplicações particulares (dose absorvida 

na entrada da superfície da pele, produto dose-área, etc). A partir do kerma no ar 

podem-se determinar todas as demais grandezas de uso prático. 

As medições de radiação, nesta área, são fundamentais para os programas de 

controle de qualidade dos equipamentos de raios X e para medir ou estimar doses a que 

são submetidos os pacientes, ou seja, na dosimetria do paciente. Para o controle de 

qualidade de dispositivos de proteção são necessárias qualidades de radiação bem 

definidas [4], sendo nesessário a caracterização de feixes de radiação para adequação as 

Normas nacionais e internacionais.  

Até o momento, as diferentes grandezas propostas partem da definição de 

grandezas dosimétricas (kerma no ar, dose absorvida ou exposição), mas levam em 

conta as condições em que as medições são realizadas (livre no ar, no paciente ou no 
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simulador) e o meio em que são expressos os valores da grandeza (no ar, na pele, ou no 

tecido mole). 

Fica evidente a necessidade de recomendações de diferentes grandezas para as 

diferentes técnicas de investigações por radiodiagnóstico: radiografia, fluoroscopia, 

mamografia e tomografia computadorizada. Organismos internacionais como a AIEA e 

ICRU [6,49], nestes últimos anos, têm se esforçado para estabelecer um sistema 

harmonizado de grandezas, símbolos e unidades, a fim de preencher esta lacuna numa 

das áreas mais antigas de aplicação de raios X, mas ainda não existe um consenso 

internacional. 

 

B.1. Grandezas Usadas em Dosimetria de Pacientes 

As grandezas aqui definidas são algumas das usadas nas avaliações de doses em 

pacientes durante procedimentos diagnósticos e terapêuticos com raios X (Figura B.1). 

 

 GRANDEZAS DA FONTE 
 Corrente do tubo 
 Potencial aplicado 
 Filtração 
 Tempo de exposição 

 
       GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS 
       NO AR 
       Exposição 
       Dose absorvida no ar 
       Kerma no ar 
       Produto dose-área 

 
 GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS  
 PARA PACIENTES 
 Dose na superfície de entrada 
 Dose em órgãos 
 Dose efetiva 
 

 
 
 
 
 

FIGURA B.1 Grandezas relativas à avaliação de doses em pacientes [50]. 
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B.2. Grandezas Dosimétricas no Ar  

A radiação emitida por um tubo de raios X pode ser quantificada em termos da 

fluência da energia radiada, ��� 1R� HQWDQWR�� D� IRUPD� PDLV� FRQYHQFLRQDO� GH� PHGLU� D�
intensidade da radiação é através da medida de EXPOSIÇÃO, X (medida em C/kg), 

definida como dQ/dm, onde dQ é o valor absoluto da carga total dos íons do mesmo 

sinal, produzidos no ar quando todos os elétrons liberados pelos fótons incidentes na 

massa de ar dm, são completamente freados no ar. 

A exposição está relacionada à fluência de energia pelo coeficiente mássico de 

absorção de energia do ar (�en�!�ar, pela energia média necessária para formar um par de 

íons, War e pela carga eletrônica, e. Assim, a exposição é dada pela equação:  

 

 

 
[Eq. B.1] 

O KERMA NO AR, Kar, é o quociente dEtr/dm, onde dEtr é a soma das energias 

cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas, liberadas pelas partículas ionizantes 

não carregadas, em um elemento de ar de massa dm. Refere-se ao primeiro estágio do 

processo, que ocorre quando as partículas indiretamente ionizantes, como o fóton, 

cedem energia à matéria, isto é, a transferência de energia dos fótons primários em 

energia cinética dos elétrons secundários. 

O kerma no ar está relacionado à fluência de energia pelo coeficiente mássico de 

transferência de energia �tr�!��$VVLP� 
 

  Kar� �����tr�!�ar    [Eq. B.2] 
 

Sua unidade é o J/kg, que recebe o nome especial de gray (Gy). 

Toda a energia transferida como energia cinética aos elétrons secundários não é 

necessariamente absorvida localmente pelo material irradiado quando os elétrons são 

detidos. Uma fração da energia das partículas carregadas secundárias, os elétrons, é 

( )

ar

aren
W

e

dm

dQ
X ρµ /Ψ==



Anexo B – Grandezas Dosimétricas 

 
 

 

88 

perdida por bremsstrahlung, porém esta fração, g, é muito pequena nas energias de 

elétrons associadas com raios X diagnósticos. 

A DOSE ABSORVIDA NO AR, Dar, é o quociente d0�GP��RQGH�G0�é a energia 

média cedida à matéria pela radiação ionizante por unidade de massa de ar, dm. 

A dose absorvida no ar está relacionada à fluência de energia pelo coeficiente 

mássico de absorção de energia, �en�!��$VVLP� 
 

 Dar� �����en!�ar      [Eq. B.3] 
 

2QGH���en!�ar = (1-J����tr�!�ar 

Sua unidade é o J/kg, que recebe o nome especial de gray (Gy). 

Com g muito pequeno, a energia transferida pela radiação à matéria, Kar e a 

energia absorvida pela matéria, Dar, seriam praticamente iguais. No entanto, a 

transferência de energia acontece em um ponto enquanto a subsequente entrega de 

energia à matéria (neste caso o ar), que dá lugar à dose absorvida, é cedida ao longo das 

distâncias determinadas pelo alcance dos elétrons secundários. Mas, se o equilíbrio 

eletrônico é atingido, o que significa que o número, energia e direção dos elétrons que 

entram no volume são os mesmos que os que abandonam este volume, e em ausência de 

perdas por bremsstrahlung, a energia absorvida é igual à transferida e o kerma será 

igual à dose absorvida. Assim, 

 

 .� �'� �����en!�� �����tr�!�    [Eq. B.4] 
 

O PRODUTO DOSE-ÁREA, DAP, é definido como a integral da dose absorvida 

no ar, Dar(A), em uma seção transversal, A, do feixe de raios X. Assim, 

Sua unidade é o J.Kgm2, que recebe o nome especial de Gycm2 ou mGycm2. Esta 

grandeza não inclui a radiação espalhada pelo paciente.  

∫=

A

ar dAADDAP )( ]5.B Eq.[
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A DOSE ABSORVIDA INCIDENTE NO AR, IDar, ou dose de entrada, ou dose 

absorvida de entrada livre em ar, é a dose absorvida no ar no ponto onde o eixo central 

do feixe de radiação intercepta a superfície do corpo do paciente, ou seja na distância 

foco-pele (DFP). É medida sem a presença do paciente (ou fantoma), não incluindo a 

radiação espalhada. Mede-se em grays (Gy). 

A relação entre a dose absorvida incidente no ar e a dose absorvida medida no ar a 

uma distância d do foco pode ser obtida pela lei do inverso do quadrado: 

 

IDar = (Dar)d . d
2/DFP2     [Eq. B.6] 

 

O KERMA NO AR INCIDENTE NO AR, IKar, define-se de maneira similar à 

dose absorvida incidente no ar. Mede-se em grays (Gy). 

A dose absorvida incidente fornece uma medida da dose absorvida da radiação 

incidente no centro do feixe quando este entra no paciente. É uma grandeza facilmente 

mensurável para as curtas exposições típicas dos procedimentos radiográficos. Contudo, 

não dá informação sobre a extensão do feixe nem da área do paciente que está sendo 

irradiada. Para relacionar esta medida com o risco para o paciente, precisa-se de maior 

informação, porém ela fornece uma medida útil para comparar a exposição radiográfica 

quando a área do feixe e a parte exposta do paciente permanecem constantes. 

Em exposições mais demoradas, tais como procedimentos fluoroscópicos, 

geralmente é mais apropriado medir a TAXA DE DOSE INCIDENTE ABSORVIDA 

NO AR no feixe de raios X na distância foco-pele. Esta grandeza somente mede a 

radiação incidente e não inclui a radiação espalhada pelo paciente. Mede-se em 

mGy/min. 

 



 
 
 

Anexo C 
 

INCERTEZAS 
 

Incertezas Associadas às Medições [51,52]. 

Os métodos estatísticos, desempenham papel crescente e importante em quase 

todas as fases das pesquisas. Com a implantação dos programas de garantia de 

qualidade em radiologia diagnostica, todos os aspectos sobre a medição quantitativa da 

dose têm sido considerados muito importantes. 

As incertezas contribuintes foram expressas no mesmo nível de confiança, 

convertendo-se então em incertezas padrão. A estimativa das incertezas foi efetuada 

neste trabalho por meio de avaliações do Tipo A e Tipo B. Neste caso, ambos os tipos 

são necessárias. 

 

C.1. Avaliação das Incertezas 

C.1.1. Avaliações da incerteza padrão do Tipo A [51] 

São incertezas estimadas usando métodos estatísticos (leituras repetidas). 

A melhor estimativa disponível da esperança ou valor esperado µq de uma 

grandeza q que varia aleatoriamente para n observações independentes qk, obtida sob as 

mesmas condições de medição, é dada pela média aritmética. 

 [Eq. C.1] 

As observações individuais qk diferem em um valor por causa de variações 

aleatórias nas grandezas de influência, ou dos efeitos aleatórios. A variância 

experimental das observações que estima a variância 22 da distribuição de probabilidade 

de q, é dada por: 

[Eq. C.2] 
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Essa estimativa da variância e sua raiz quadrada positiva s(qk), denominada 

desvio padrão experimental, caracteriza a variabilidade dos valores qk observados ou, 

mais especificamente, sua dispersão em torno da média q. 

 [Eq. C.3] 

A melhor estimativa de 22��T�� �22/ n, a variância da média é dada por: 

A variância experimental da média s2(q) e o desvio padrão experimental da 

média s(q), igual à raiz quadrada positiva de s2(q), quantificam quão bem q estima a 

esperança µq de q, e qualquer um dentre eles pode ser usado como uma medida da 

incerteza de q. 

Assim, para uma grandeza de entrada Xi determinada por n observações repetidas 

e independentes Xi,j, a incerteza padrão u(xi) de sua estimativa xi = Xi é u(xi), com 

s2(Xi). Por conveniência, u2(xi) = s2(Xi) e u(xi) = s(Xi) são por vezes denominados uma 

variância do Tipo A e uma incerteza padrão do Tipo A, respectivamente. 

 

C.1.2. Avaliações da incerteza padrão do Tipo B [52] 

Existem muitas fontes de incertezas que não podem ser estimadas por medidas 

repetitivas, aqui é estimado somente os limites inferior e superior da incerteza. Elas são 

chamadas incertezas Tipo B. Isso inclui não somente influências da falta de 

conhecimento no processo de medidas, mas também pouco conhecimento das grandezas 

que influenciam (pressão, temperatura, etc.), aplicação de fatores de correção ou dados 

físicos tomados da literatura, etc. Incertezas Tipo B são incertezas estimadas usando 

qualquer outra informação, que não seja medida experimentalmente. As incertezas do 

Tipo B foram estimadas neste trabalho já que elas também correspondem a um desvio 

padrão. 

Para estimar as incertezas associadas com a medida da dose, o erro intrínseco e as 

incertezas devido às várias grandezas de influência têm que ser levados em 

consideração. Foi assumido que o valor poderá decair igualmente em qualquer ponto 
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entre eles; isto é, segundo uma distribuição uniforme ou retangular. A incerteza padrão 

para uma distribuição retangular é obtida de: 

3

a
 

 [Eq. C.4] 

onde a é a meia-distância (semi-largura) entre os limites superior e inferior. 

Distribuições uniformes ou retangulares ocorrem com muita freqüência, porém 

incertezas “importadas” de certificados de calibração de um instrumento de medição são 

distribuídas normalmente. 

 

C.1.3. Combinação das incertezas padrões [52] 

Incertezas padrões individuais calculadas por avaliações do Tipo A e do Tipo B 

podem ser combinadas validamente pela soma quadrática. 

 

Onde a, b, c são os valores das incertezas do Tipo A e do Tipo B. 

 

C.1.4. Fator de abrangência [51] 

Depois de escalonar os componentes da incerteza de forma consistente, para achar 

a incerteza combinada padrão, pode-se desejar reescalonar o resultado, para se obter 

uma incerteza global estabelecida num outro nível de confiança. O re-escalonamento 

pode ser feito usando um fator de abrangência, k. Multiplicando a incerteza combinada 

padrão, µc, pelo fator de abrangência tem-se um resultado, denominado de incerteza 

expandida, representada por U. 

 U = k µc                                                              [Eq. C-6] 

[Eq. C.5] 
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 De um modo geral, o fator de abrangência k=2 é usado para estabelecer um nível 

de confiança de aproximadamente 95% (k=2 é correto se a incerteza padrão combinada 

é distribuída normalmente). 

 

 

C.2. Análise das Incertezas 

A Tabela C.1 apresenta a análise das incertezas associadas às medições realizadas 

para caracterização do feixe padronizado de radiação no equipamento Pantak, no 

LNMRI. 

 

TABELA C.1 – Incertezas das medições realizadas no equipamento Pantak. 

Fonte de incerteza Valor 
(%) 

Tipo Distribuição de 
Probabilidade 

Divisor Incerteza 
Padrão (%) 

Filtros (alumínio e cobre) 2,00 A Normal 1 2,00 
Posicionamento do feixe de raios X 1,20 B Retangular ¥� 0,69 
Posicionamento dos colimadores 1,20 B Retangular ¥� 0,69 
Posicionamento do detetor no plano de 
referência 

1,00 A Retangular ¥� 0,60 

Posicionamento da câmara no centro de 
referência. 

0,01 A Normal 1 0,01 

Geometria de medição 2,00 B Retangular ¥� 1,16 
Temperatura 2,00 B Retangular ¥� 1,16 
Pressão 3,00 B Retangular ¥� 1,73 
Umidade 2,00 B Retangular ¥� 1,16 
Calibração da câmara 5,00 B Normal 2 2,50 
Incerteza de calibração 5,00 B Normal 2 2,50 
Incerteza padrão combinada relativa uc(%)                                                                                     3,77 
Incerteza padrão expandida relativa U(%) k=2 para um nível de confiança de 95%                      7,53 

 

A Tabela C.2 apresenta a análise das incertezas associadas às medições realizadas 

para caracterização de feixes de radiação no equipamento VMI, no DEFISME. 
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TABELA C.2 – Incertezas das medições realizadas no equipamento VMI. 

Fonte de incerteza Valor 
(%) 

Tipo Distribuição de 
Probabilidade 

Divisor Incerteza 
Padrão (%) 

Filtros (alumínio e cobre) 2,00 A Normal 1 2,00 
Posicionamento do feixe de raios X 2,00 B Retangular ¥� 1,16 
Posicionamento dos colimadores 1,20 B Retangular ¥� 0,69 
Posicionamento do detetor no plano de 
referência 

2,00 A Retangular ¥� 1,16 

Posicionamento da câmara no centro de 
referência. 

0,05 A Normal 1 0.05 

Geometria de medição 2,00 B Retangular ¥� 1,16 
Temperatura 2,00 B Retangular ¥� 1,16 
Pressão 3,00 B Retangular ¥� 1,73 
Umidade 2,00 B Retangular ¥� 1,16 
Calibração da câmara 5,00 B Normal 2 2,50 
Incerteza de calibração 5,00 B Normal 2 2,50 
Incerteza padrão combinada relativa uc(%)                                                                                     3,90 
Incerteza padrão expandida relativa U(%) k=2 para um nível de confiança de 95%                      7,80 

 

A Tabela C.3 apresenta a análise das incertezas associadas às medições realizadas 

para avaliação das propriedades de atenuação de vestimentas de proteção individual. 

 

TABELA C.3 – Incertezas das medições na determinação das propriedades de atenuação de 
vestimentas de proteção individual. 

Fonte de incerteza Valor 
(%) 

Tipo Distribuição de 
Probabilidade 

Divisor Incerteza 
Padrão (%) 

Posicionamento do feixe de raios X 2,00 B Retangular ¥� 1,16 
Posicionamento dos colimadores 1,20 B Retangular ¥� 0,69 
Posicionamento do detetor no plano de 
referência 

2,0 A Retangular ¥� 1,16 

Posicionamento da câmara no centro de 
referência. 

0,05 A Normal 1 0,05 

Geometria de medição 2,00 B Retangular ¥� 1,16 
Temperatura 2,00 B Retangular ¥� 1,16 
Pressão 3,00 B Retangular ¥� 1,73 
Umidade 2,00 B Retangular ¥� 1,16 
Calibração da câmara 5,00 B Normal 2 2,50 
Incerteza de calibração 5,00 B Normal 2 2,50 
Posicionamento das vestimentas 2,00 A Normal 1 2,00 
Incerteza padrão combinada relativa uc(%)                                                                                      3,90 
Incerteza padrão expandida relativa U(%) k=2 para um nível de confiança de 95%                       7,80 

 



Anexo D 
 

Fabricação e Uso de Vestimentas de Proteção Individual 
 

• Avental Padrão: 

 Protegem principalmente contra radiação frontal difusa. Devem ser 

confeccionados de forma que seja protegida a parte frontal do corpo, inclusive o tórax 

com até, no mínimo, um palmo abaixo dos joelhos. Lateralmente devem cobrir a partir 

de um palmo abaixo da axila e até no mínimo a metade da coxa. Na parte posterior, 

devem cobrir, no mínimo, a maior parte da região dorsal e as omoplatas. Devem ser 

fornecidos, de preferência nas medidas seguintes: comprimento (medido partindo da 

costura de ombros): 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm e largura (na altura da cintura): 

60 cm e 70 cm. 

Avental de proteção tipo leve: são previstos para uso contínuo em serviços com raios 

X para fins médicos. 

Avental de proteção tipo pesado: são previstos para serem utilizados em serviços 

técnicos, assim como para fins médicos, nos quais é inevitável curta exposição 

esporádica do corpo ao feixe útil. 

Aventais pequenos: são previstos para serem usados por médicos e operadores de 

equipamentos com intensificadores de imagem para fluoroscopia em salas de operação 

durante intervenções cirúrgicas, protegem principalmente partes do corpo e órgãos 

como baço e fígado. Devem ser confeccionados de tal forma que protejam a parte 

frontal do corpo, do tórax para baixo, e lateralmente até no mínimo à metade do corpo, 

devendo ser fixados nos ombros. Devem ser fornecidos, de preferência nas medidas 

seguintes: comprimento: 50 cm e largura: 60 cm. 

Avental para membros inferiores: é destinado à proteção (contra radiação dispersa) 

das tíbias, abaixo do avental. Esta proteção se torna necessária em trabalhos com 

equipamentos que não oferecem proteção suficiente (ex: em casos de equipamentos com 

tubo de raios X embaixo da mesa). 
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Sobretudo de proteção, tipo leve: são previstos principalmente para uso temporário, 

em serviços radiológicos em locais de maior exposição à radiação. Estes sobretudos 

protegem a maior parte do corpo contra radiação frontal difusa incidente de diversas 

direções. Devem ser confeccionados de forma que seja protegida toda a parte frontal do 

corpo inclusive ombros e tórax, e no mínimo até um palmo abaixo dos joelhos. A parte 

posterior deve cobrir do canto superior da omoplata até a parte inferior das nádegas. 

Uma fenda para ventilação nas costas é permissível. Devem ser fornecidos, de 

preferência nas medidas seguintes: comprimento (medido partindo da costura de 

ombros): 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm e largura (na altura do tórax): 85 cm e 105 

cm. 

Avental de proteção para radiografias dentárias intra-orais: o tronco e órgãos 

genitais do paciente devem ser protegidos contra radiação. Os aventais ou anteparos 

empregados devem reduzir a radiação secundária, como também a primária, sobre as 

partes citadas do corpo. Devem ser confeccionados de tal forma que os ombros e a parte 

frontal do paciente sentado sejam protegidos até os joelhos. Na região dos ombros deve 

haver um dispositivo de fixação. Devem ser fornecidos, de preferência nas medidas 

seguintes: comprimento (medido a partir do colarinho): 90 cm e largura (no máximo): 

60 cm. 

Saias de proteção: são previstas como proteção adicional para órgãos genitais de 

pacientes e de pessoas profissionalmente expostas à radiação. Devem ser fornecidas, de 

preferência nas medidas seguintes: comprimento (a partir da cintura): 30 cm e 40 cm, e 

devem circundar o corpo. 

Protetores Abdominais para pacientes: aventais pequenos de proteção servem de 

proteção adicional para órgãos muito sensíveis do paciente. Devem ser confeccionados 

de tal forma que o tronco do paciente fique circundado para baixo, cobrindo inclusive os 

órgãos genitais. 

 

• Luvas de proteção: 

São prevista para proteção das mãos de profissionais ocupacionalmente expostos 

em exames radiológicos ou procedimentos intervencionistas nos quais a mão e o 
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antebraço precisam ser protegidos. Deverão proteger toda a mão, cobrindo estas partes 

sem deixar frestas. O comprimento total deve ser no mínimo de 35 cm, no caso de feixe 

de radiação colimado. Para o trabalho em campos de radiação grandes devem ser usadas 

mangas adicionais para os braços. 

Luvas de proteção tipo leve: a proteção é prevista contra radiação dispersa nas 

imediações do campo em exposição, assim como contra a radiação atenuada através do 

corpo do paciente. 

Luvas de proteção tipo pesado: são prevista para proteção das mãos de profissionais 

ocupacionalmente expostos em serviços de caráter técnico; eventualmente podem ser 

utilizadas se existir perigo de receber acidentalmente radiação não atenuada do feixe 

útil. 

Mangas: servem para a proteção do braço e antebraço assim como o cotovelo contra a 

radiação dispersa. A equivalência para mangas deve ser 0,25 mm de chumbo com 

tolerância de + 20% a – 10%. 

 

• Protetores de gônadas: 

Têm como objetivo a preservação das células germinativas, são planejados para 

proteger as gônadas de pacientes durante exames radiológicos de órgãos, outros que não 

aqueles na região do baixo abdome, em particular durante exames radiológicos do tórax. 

Devem ser fornecidos com meios para prendê-los ao paciente e mantê-los em posição 

durante o exame radiológico. Existem três tipos básicos de blindagem de gônadas: 

modelos de contato, blindagem por sombreamento e blindagem de contato. 

 

A. Modelos de contato (Blindagens de escroto, também conhecido como 

"protetor testicular"): São destinados à proteção adicional dos órgãos genitais 

do paciente masculino, durante diagnóstico ou terapia com raios X, têm como 

função envolver as gônadas de pacientes masculinos, contra a radiação 

desnecessária do feixe primário de radiação e contra radiação espalhada, quando 

as gônadas estão próximas ao feixe de radiação, ou pelo menos até 5 cm do 
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mesmo. Devem proporcionar proteção máxima, possivelmente de todos os lados. 

As aberturas para os dutos devem ser pequenas. As cápsulas devem ser 

construídas de forma que acarrete a menor sombra radiológica possível, 

eliminando a possibilidade de falsa imagem e sem riscos de lesão de pele. Estas 

blindagens devem ser projetadas de modo que o paciente possa colocar na 

posição correta e sem ajuda. O uso de blindagem de gônadas para homens pode 

reduzir a dose nos testículos em até 95 % quando estas estão situadas no feixe 

primário de radiação. 

 

B. Blindagem por sombreamento: são blindagens colocadas entre o tubo de raios X 

e o paciente, interceptando o feixe de radiação na região das gônadas. São 

posicionadas ajustando a sombra que projetam com a luz do colimador luminoso. 

Este tipo de blindagem elimina a necessidade de colocar objetos sobre a área das 

gônadas. 

 

C. Blindagem de contato: consiste em lâminas de chumbo, que podem ser colocadas 

sobre as gônadas. 

 

Blindagem de ovário (também conhecida como "protetor ovariano"): são 

projetadas para proteger as gônadas de pacientes femininas, contra a radiação 

desnecessária, quando os ovários estão posicionados dentro do feixe primário de 

radiação. Esta redução, dependendo da técnica utilizada pode, ser de até 50 %. Devem 

ser facilmente aplicadas e devem ser fornecidas com meios para mantê-las em posição 

durante o exame radiológico. 

Avental protetor de gônadas: são planejados para proteger as gônadas dos pacientes 

masculinos e femininos durante exames radiológicos de órgãos, outros que não aqueles 

na região do baixo abdômen, em particular durante exames radiológicos do tórax. 
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• Protetores de olhos: 

A blindagem de olhos é necessária para exames como angiografia cerebral e 

tomografia cerebral. Nestes casos, é possível conseguir uma redução da ordem de 1/10 

[10]. 

 

• Protetor de tireóide: 

A proteção da tiróide é quase que impraticável em radiodiagnóstico, exceto em 

radiografia dental (ICRP) para exame panorâmico e cefalométrico, nos quais a dose é 

reduzida de 50% a 85% [10]. 

A equivalência para aventais leves, sobretudo de proteção tipo leve, saias de 

proteção, luvas de proteção tipo leve, mangas, deve ser 0,25 mm de chumbo com 

tolerância de + 20% a –10%. A equivalência para aventais pesados, protetores nas 

radiografias dentárias intra-orais, aventais pequenos, protetores abdominais para 

pacientes, luvas de proteção tipo pesado, proteção para membros inferiores, avental 

protetores de gônadas, deve ser 0,5 mm de chumbo com tolerância de + 20% a –10%. 

Atenção especial é dada a blindagens de ovário que deve possuir equivalência de 1 (um) 

mm de chumbo em toda a sua área, e às cápsulas das gônadas que devem possuir 

equivalência de 1 mm de chumbo com tolerância de + 0,5 mm a – 0,2 mm. 

As vestimentas para membros da equipe incluem aventais protetores comuns, 

anteparos, aventais protetores para cirurgias e luvas. Para pacientes, aventais protetores, 

anteparos de proteção, protetores para gônadas e aventais de proteção para gônadas. As 

blindagens móveis complementam as blindagens próprias do aparelho. Podem ser 

biombos, cortinas plumbíferas ou anteparos de proteção em fluoroscopia. 
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Apêndice 
 

Tabela de Distribuições de t��3 de Student – valores de t��3 onde P = P(t� > t��3) [42] 

              P 

� 
0,010 0,05 0,025 0,01 0,005 

1,0 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 
2,0 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 
3,0 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 
4,0 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 
11,0 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 

 


