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Sumário: Com a finalidade de diminuir a incerteza em cada 

etapa da cadeia metrológica e, portanto, da incerteza na 

dosimetria realizada no feixe de raios X empregado na 

mamografia, é imprescindível que o LNMRI/IRD 

desenvolva um padrão primário de referência para a 

grandeza kerma no ar de forma absoluta.  
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1. INTRODUÇÃO 

      A mamografia é o meio mais eficaz na detecção e 

identificação precoce de patologias da mama incluindo o 

câncer de mama no início de sua formação. Sendo assim, é 

indiscutível que o exame mamográfico tenha uma boa 

qualidade, para que haja a possibilidade de analisar um 

mamograma com precisão, possibilitando uma boa 

observação e identificação de patologias da mama se 

houver. Um dos itens que compõe a qualidade da 

mamografia é a dosimetria além da tensão, corrente e tempo 

de exposição do sistema gerador de raios X na faixa de 

energia voltada para mamografia. A instrumentação própria 

é calibrada por um laboratório rastreado nacional ou 

internacionalmente cuja dependência energética se encontra 

dentro dos limites determinados por norma IEC 61627. Tão 

logo, se faz necessário a construção de um laboratório de 

ensaio e calibração padrão primário da grandeza kerma no ar 

em mamografia. 

 

O IRD é o instituto de referência brasileiro com a tarefa 

de promover a rastreabilidade e harmonização dos sistemas 

de metrologia, normalização, regulamentação técnica e 

avaliação de conformidade na área de radiações ionizantes, 

mantendo a atuação como centro de excelência nas áreas de 

radioproteção e metrologia das radiações ionizantes. 

 

O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes LNMRI/IRD/CNEN é o laboratório designado 

pelo Instituto Nacional de Metrologia INMETRO tendo 

como responsabilidade a calibração de instrumentos de 

medição utilizados para grandezas referência nas radiações 

ionizantes. Além disso, é o laboratório responsável em 

disseminar e normalizar as grandezas oriundas da medição 

da radiação ionizante aplicada à medicina (radiodiagnóstico 

e radioterapia). 

     Considerando esta missão, o LNMRI deverá 

disponibilizar serviços de calibração para os padrões 

secundários pertencentes aos laboratórios de calibração 

instalados no país, assim como para os usuários finais 

(clínicas e hospitais). 

 

2.  OBJETIVO 

     Construir um arranjo experimental de alto desempenho 

capaz de assegurar padrões técnicos necessários ao 

desenvolvimento de um sistema metrológico que realize a 

grandeza kerma no ar de modo absoluto para os feixes de 

radiação empregados em mamografia e obter 

experimentalmente os coeficientes de correção necessários à 

realização da grandeza kerma no ar a partir de medições 

realizadas em uma câmara de ionização de ar livre, que 

passará a representar o padrão nacional primário para a faixa 

de feixes de radiação empregados em mamografia. 

 

3. MÉTODOS 

 

    O método utilizado segue os protocolos de dosimetria e 

calibração: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, 

IAEA/TECDOC/TRS No. 457:2007, IEC 61627:2005 e IEC 

1223-3-2:1996. 

 

3.1 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE 

 

Para montar o arranjo de ensaio e calibração fez-se 

necessário preparar o ambiente para tal finalidade de acordo 

com as normas vigentes. Sendo assim a sala fig. 1 contendo 

as fontes de raios X teve seu piso feito para tal finalidade. 

Um sistema próprio de controle automático de temperatura e 

umidade está instalado e de acordo com as recomendações. 

Os cabos da fonte de alta tensão bem como os cabos da 

instrumentação e as mangueiras por onde circula o 

refrigerante do sistema gerador de raios X estão 

posicionados em calhas apropriadas proporcionando um 

ambiente mais organizado. O levantamento radiométrico 

mostrou que o ambiente está de acordo com o recomendado 

pelas normas, garantindo assim um ambiente seguro de 

trabalho e dentro dos critérios de radioproteção. 

 

 



Fig. 1 

 

3.2 MONTAGEM DO ARRANJO PARA ESAIO E 

CALIBRAÇÃO 

 

Um sistema mecânico foi construído (mesa de ensaio e 

calibração) apoiado em vibra-stop que suporta uma vibração 

de até 10 N fig. 2. Sobre a mesa estão fixados dois conjuntos 

de trilhos que conduz duas bases metálicas retangulares 

onde é realizado o posicionamento das câmaras de ionização 

e dos tubos de raios X de acordo com a qualidade de 

irradiação. As duas bases estão ligadas a um parafuso sem 

fim que é responsável pelo movimento e posicionamento 

longitudinal. Este movimento se dá por manivela fixa ao 

parafuso sem fim ou por sistema automatizado eletrônico 

Automatec. 

Fig. 2 

 

Para fixar os dois tubos de raios X Panalytical ambos 

com janela de berílio sendo um com anodo de mobilidenio 

modelo PW 2185/00 e outro com anodo de ródio modelo 

PW 2182/00 ambos com ponto focal de 9x16 mm e 

refrigerados a água, foi projetado uma estrutura em ferro que 

permitisse o alinhamento geométrico dos dois tubos de raios 

X e conseqüentemente o alinhamento do cone do feixe de 

raios X. 

 

Na janela dos dois tubos está posicionado um shutter 

Sheifert V4 modelo 11 para cada tubo de raios X, que são 

fixos através de um suporte fig. 3 para cada shutter também 

projetado para tal finalidade e fixo na base retangular 

metálica onde está fixo o suporte dos dois tubos de raios X. 

Com o objetivo de aumentar a integridade do sistema 

eletrico-mecânico dos dois shutter foi projetado uma capa de 

acrílico fig. 4 cobrindo a eletrônica e mecânica do shutter. 

 

Fig. 3 

 

 

Fig. 4 

 

 

 

 



      Os dois tubos de raios X estão conectados a duas fontes 

geradoras de alta tensão Seifert modelo ID 3003 que gera 

uma tensão máxima de 60 kV a uma corrente máxima de 80 

mA, ambas com uma incerteza de ± 2 % ou ± 1 dígito no 

painel de comando e uma estabilidade de ± 10 % na 

flutuação da tensão. Os dois sistemas geradores de raios X 

estão ligados por mangueiras em um sistema de refrigeração 

Seifert modelo WLK 301 que bombeia 6 L/min, 

refrigerando até 70 °C. 

 

      Os pares de colimadores foram projetados fig. 5 

respeitando as recomendações das normas internacionais 

quanto ao diâmetro do campo de irradiação e distâncias do 

ponto focal ao campo de irradiação e também quanto ao 

material a ser utilizado que deve ser de fácil usinagem, 

conforto do técnico na manipulação no dia a dia de trabalho 

do laboratório e principalmente um material que ao interagir 

com os fótons de raios X tenha um menor espalhamento 

possível, logo o material escolhido para confeccionar os 

pares de colimadores foi o acrílico. A angulação dos 

colimadores fig. 6, objetiva minimizar o espalhamento de 

acordo com o recomendado pelo Código Internacional de 

Prática em Dosimetria e Radiologia Diagnóstica da Agência 

Internacional de Energia Atômica TECDOC/TRS No. 

457:2007. Os colimadores são posicionados em suportes 

com o apoio de batente também projetados e alinhados de 

forma que quando colocado os pares de colimadores o 

centro destes fique alinhado com o centro do ponto focal do 

tubo de raios X. 

 

       

Fig. 5 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 

 

 

      As rodas de filtros também automatizadas para as 

qualidades atenuadas, são de material acrílico de fácil 

usinagem, manuseio do técnico no momento da troca de 

roda e menor espalhamento também. 

 

      Todos estes equipamentos que compõem o arranjo para 

ensaio e calibração são interligados e controlados pelo 

software LabVIEW.  

 

4. RESULTADOS E DISCUÇÃO 

 

      De acordo com as normas vigentes ABNT NBR 

ISO/IEC 17025:2005 - Requisitos gerais para a competência 

de laboratórios de ensaio e calibração e 

IAEA/TECDOC/TRS No. 457 Dosimetry in Diagnostic 

Radiology: An International Code of Practice a estrutura 

física da padronização primária da grandeza Kerma no ar 

para os feixes de raios X na faixa de energia em 

mamografia, está montada. 

 

      Desta forma o Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

onde se encontra o Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes LNMRI/IRD que é o Laboratório 

designado pelo INMETRO, oferece-rá a rastreabilidade a 

todos os laboratórios pertencentes à rede brasileira de 

calibração em radiologia diagnóstica. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

     O LNMRI/IRD vem atuando de forma a que a realidade 

de oferecer um serviço de calibração na grandeza Kerma no 

ar com menor incerteza e fornecer a rastreabilidade a todos 

os laboratórios da rede de calibração de forma absoluta se 

torne possível. 
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