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Sumário: Visando maior confiabilidade nas medidas das 
radiações x, beta e gama, o Centro de Desenvolvimento da 
Tecnologia Nuclear (CDTN) tem investido na implantação 
de uma infraestrutura metrológica para atender as 
necessidades da área de radiodiagnóstico com raios-x. Este 
trabalho descreve a estratégia e os resultados técnicos e 
científicos mais relevantes. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

Os efeitos danosos causados pelas radiações ionizantes 
exigiram a criação de um sistema de proteção radiológica 
adotado internacionalmente. O sistema atual estabelece um 
padrão apropriado de proteção das pessoas que são expostas 
às radiações por motivo de trabalho (indivíduos 
ocupacionalmente expostos), de exames ou tratamento 
(pacientes) e de proximidade às fontes de radiação 
(público)[1].  

As fontes de radiação usadas na medicina, especialmente as 
usadas para diagnóstico com raios-x, são as que mais 
contribuem para as doses na população por causa da grande 
quantidade de exames realizados por ano. Os radiologistas 
enfrentam o dilema de escolher técnicas radiográficas que 
forneçam as menores doses possíveis no paciente, mas sem 
reduzir a qualidade das imagens para um diagnóstico 
adequado. A garantia da qualidade em radiodiagnóstico é a 
solução deste problema; ela envolve diversas atividades 
técnicas e gerenciais. Requisitos para um programa de 
garantia de qualidade para exposições médicas foram 
propostos e adotados internacionalmente. A avaliação da 
qualidade das imagens, a análise da rejeição de filmes, a 
avaliação da dose em pacientes e medidas de parâmetros 
físicos das máquinas de raios-x são algumas atividades de 
um programa de qualidade [2]. 

A monitoração das doses recebidas pelos pacientes nos 
diferentes procedimentos radiográficos é um ponto chave 
para atestar a qualidade de um serviço de radiologia. Nesse 
sentido, valores de referência para as doses na entrada da 
pele de pacientes (chamados “níveis de referência em 
radiodiagnóstico”) em cada tipo de exame foram 

estabelecidos e recomendados por diversas entidades de 
proteção radiológica, como instrumento regulador para 
otimização das exposições médicas. A avaliação das doses 
absorvidas em órgãos dos pacientes, por meio de 
simuladores físicos ou computacionais, é o meio indicado 
para estimativa do risco associado à radiação [2]. 

A dosimetria em radiodiagnóstico exige: o uso de 
instrumentos com características metrológicas específicas, 
procedimentos de medida de dose padronizados e 
rastreabilidade dos instrumentos de medição a padrões 
nacionais e internacionais. A criação de uma estrutura para 
formar a base metrológica para a dosimetria de feixes de 
raios-x e de pacientes em exames radiográficos é 
incentivada internacionalmente [3]. 

No Brasil, a política internacional de proteção dos pacientes 
submetidos a exames de diagnóstico médico e odontológico 
por raios-x é adotada por meio de legislação específica [4]. 
O estabelecimento de uma rede metrológica em raios-x 
diagnóstico foi incentivado por meio de projeto nacional 
com apoio internacional [5]. 

O principal foco deste projeto é implantar a estrutura 
metrológica básica no Centro de Desenvolvimento da 
Tecnologia Nuclear (CDTN) da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN), em Belo Horizonte. Isto objetiva 
assegurar a confiabilidade das medidas das grandezas kerma 
no ar e dose absorvida, que são usadas para testes de 
desempenho das máquinas e para a dosimetria de pacientes 
em exames com raios-x para fins de diagnóstico. 

Este trabalho descreve os principais resultados alcançados 
até o momento quanto à implantação da base metrológica 
para medidas de radiação nas práticas de diagnóstico com 
raios-x médico convencional. 

 
 
2. MÉTODOS 

2.1. INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 

Nos últimos anos, no CDTN foi instalada uma estrutura 
metrológica que abrange máquinas de radiação que foram 
devidamente caracterizadas e dosímetros padrões cuja 
confiabilidade tem sido mantida e a rastreabilidade ao 



sistema nacional de metrologia das radiações ionizantes tem 
sido estabelecida.  

Para a metrologia em raios-x médico convencional, os 
equipamentos mais relevantes do CDTN são: 

• máquina de raios-x médico convencional, VMI modelo 
Pulsar Plus 800, com gerador de alta freqüência, trifásico, 
com tensão de 40 a 150 kV e corrente de 50 a 800 mA;  

• máquina de raios-x Seifert-Pantak, de potencial constante, 
modelo Isovolt HS 320, com tensão de 5 a 320 kV e  
corrente de 0,1 a 45 mA, janela do tubo de 7 mmBe;  

• câmara de ionização padrão RADCAL, modelo RC6, de 6 
cm3, calibrada no LNMRI/IRD, conectada ao eletrômetro 
Keithley modelo 6517-A; 

• filtros e absorvedores Goodfellow de Aluminio de alta 
pureza (99,999%); 

• espectrômetro Amptek, modelo EXV9-XR-100T CdTe, de 
alta resolução, acoplado a um analisador multicanal 
MCA8000A; 

• fantoma físico antropomórfico Alderson Rando para 
medidas de dose em órgãos. 

A Figura 1 mostra o sistema de calibração instalado na 
máquina de raios-x Seifert-Pantak. A Figura 2 mostra o 
sistema de irradiação no raios-x médico VMI em uma 
simulação da técnica radiográfica postero-anterior  de tórax. 

 

 
 

 
 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS FEIXES DE RAIOS-X 
DE REFERÊNCIA 

A reprodução de feixes de raios-x de referência para 
calibração de dosímetros em radiodiagnóstico exige a 
caracterização detalhada dos feixes de raios-x; a filtração 
inerente, a uniformidade do campo de radiação, o espectro 
de energia, tensão, a camada semiredutora (CSR) e o 
coeficiente de homogeneidade foram investigados e 
medidos conforme recomendações internacionais [6,7].  

No sistema de raios-x Seifert-Pantak foram implantadas 
as dez radiações da série RQR (Tabela 1). Os valores dos 
parâmetros medidos mostraram-se em conformidade com os 
requisitos de 1,5% ou 1,5 kV para a tensão, ±3% para a 1ª 
CSR e ±0,03 para o coeficiente de homogeneidade [7]. 

Adotando-se o procedimento internacionalmente 
recomendado [8], encontrou-se para a filtração inerente o 
valor de (0,17 ± 0,04)mm Al com a incerteza expandida para 
um fator de abrangência k igual a 2.  

A uniformidade do campo de radiação foi determinada 
para cada radiação de referência, por meio de medidas da 
variação da taxa de kerma no ar em uma matriz de 28 x 
30cm2 com espaçamentos de 4 cm2; a Figura 3 mostra o 
resultado para a RQR6, onde é possível observar o efeito 
Heel. 

 

 
Fig.2 – Sistema de irradiação do fantoma Alderson Rando no 

raio-x médico VMI simulando uma projeção PA de um 
paciente em exame de tórax.  

 
Fig.1 – Sistema de calibração de dosímetros na máquina de 

raios-x Seifert-Pantak (a: tubo de raios-x em caixa de chumbo; 
b: câmara de transmissão; c: colimadores; d: dosímetro de 

referência; e: dosímetro em calibração) 

d e 

Tabela 1. Especificação das radiações X de referência 
implantadas na máquina Seifert-Pantak no CDTN.   

Código Tensão 
 (kV) 

1ª CSR 
(mmAl) 

Coeficiente de 
homogeneidade 

RQR 2 40 1,40 0,78 

RQR 3 50 1,77 0,74 

RQR 4 60 2,19 0,71 

RQR 5 70 2,60 0,69 

RQR 6 80 2,98 0,67 

RQR 7 90 3,47 0,66 

RQR 8 100 3,96 0,66 

RQR 9 120 5,05 0,66 

RQR 10 150 6,48 0,69 

Fig. 3 – Uniformidade do campo da radiação de referência RQR6. 



A espectrometria de cada radiação de referência foi feita 
com o sistema de espectrometria devidamente calibrado para 
picos de energia do 241Am, 133Ba e 57Co. O espectro de 
energia obtido permitiu verificar a tensão de pico para cada 
radiação de referência por meio de ajuste linear da parte 
final da curva do espectro. A Figura 4 mostra o espectro de 
energia da radiação de referência de 80 kV, identificada 
como RQR6, com filtros de alta e baixa pureza.  

 
Feixes de raios-x da máquina VMI foram caracterizados 

da mesma forma acima descrita, porém a tensão não pode 
ser verificada devido a impossibilidade de medida do 
espectro de energia. Estudos da influência da metodologia 
de medida da CSR foram efetuados [9]. Medidas para a 
técnica radiográfica de 80 kV, carga de 20 mA.s e corrente 
de 200 mA resultaram em filtração inerente de 2,1 mmAl e 
CSR de 2,44 mmAl, com incerta expandida de 3,7% para k 
igual 2.  Esta máquina, por ser para fins médicos, não 
apresentou características metrológicas de calibração com 
alta exatidão; assim, não pode ser utilizada para fins de 
calibração, mas sim para irradiações diversas para testes de 
desempenho de dosímetros. 
 

2.2. IMPLANTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 
CALIBRAÇÃO DE DOSÍMETROS 

A confiabilidade metrológica do dosímetro padrão de 
referência Radcal  RC6 foi verificada por meio de testes de 
estabilidade rotineiros, em uma geometria fixa, com uma 
fonte de 90Sr/90Y. Os resultados apresentados na Figura 5 
mostram que o dosímetro padrão apresentou uma adequada 
repetitividade das medidas, ficando abaixo de 0,20% e a 
reprodutibilidade de 0,23% para cinqüenta medições 
realizadas durante todo o período, demonstrando a grande 
estabilidade do sistema de medição. 

Um dosímetro de campo composto de uma câmara de 
ionização Radcal, modelo 10X5-6, conectada a um 
eletrômetro Radcal, modelo 9015, foi escolhido para ensaios 
de calibração contra o dosímetro padrão, pelo método de 
substituição, nas radiações de referência implantadas. Os 
ensaios permitiram identificar e estimar as fontes de 
incertezas associadas ao procedimento. A Tabela 2 mostra 
as principais fontes de incertezas associadas ao 
procedimento. A incerteza expandida do coeficiente de 
calibração do dosímetro foi de 1,50% para k igual a 2, sendo 

que as fontes de incertezas que mais contribuíram para o 
processo foram o sistema de posicionamento (0,58%) e a 
calibração do dosímetro padrão (0,45%).  

 

Fig. 4 – Espectro de energia da radiação de referência 
RQR6 de 80 kV. 

Fig.5 – Estabilidade do dosímetro padrão Radcal RC6.

Tabela 2. Fontes de incerteza associadas ao procedimento de 
calibração de uma câmara de ionização Radcal 10X5-6 

conectada a um eletrômetro Radcal 9015, no CDTN.   

Fonte de 
 incerteza 

Tipo  Distribuição 
da 

probabilidade 

Divisor Incerteza 
(%) 

Termômetro 
(resolução) 

B Retangular √3 0,20 

Termômetro 
(calibração) 

B Retangular 2 0,51 

Barômetro 
(resolução) 

B Retangular √3 0,004 

Barômetro 
(calibração) 

B Retangular 2,53 0,023 

Distância 
(resolução) 

B Retangular √3 0,115 

Distância 
(posicionamento) 

B Retangular √3 0,577 

Cronômetro 
(resolução) 

B Retangular √3 0,002 

Câmara 
padrão 
(resolução) 

B Retangular √3 0,001 

Câmara 
padrão 
(calibração) 

B Retangular 2 0,450 

Câmara 
padrão 
(repetitividade) 

A Normal √10 0,025 

Câmara de 
monitoração 
(resolução) 

B Retangular √3 0,006 

Câmara de 
monitoração 
(repetitividade) 

A Normal √10 0,047 

Câmara 
10X5-6 
(resolução) 

B Retangular √3 0,021 

Câmara 
10X5-6 
(repetitividade) 

A Normal √10 0,092 

Valor da incerteza combinada 0,751 

Valor da incerteza expandida (k=2) 1,503 



2.3. COMPARAÇÃO INTERLABORATORIAL  

Os parâmetros de caracterização das radiações de 
referência foram comparados com os do Laboratório 
Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) 
do Instituto de Radioproteçao e Dosimetria (IRD).  

A Tabela 3 mostra a comparação entre a filtração 
adicional e a camada semiredutora (CSR) do LNMRI/IRD e 
do CDTN [10]. Os resultados mostram que a maior 
diferença encontrada foi de 0.36 mmAl para a filtração 
adicional na RQR2; esta diferença é desprezível já que 
ambos laboratórios concordam com os valores da CSR 
dentro do limite de 3% estabelecido internacionalmente[10]. 

As radiações de referência do CDTN foram utilizadas 
para uma comparação internacional entre laboratórios de 
metrologia, promovida pela Agência Internacional de 
Energia Atômica (AIEA).  

A Figura 6 mostra os resultados da intercomparação 
entre quatro laboratórios na calibração de uma câmara 
Exradin A3. No CDTN a calibração foi feita contra um 
dosímetro padrão do LNMRI, nas radiações de referência 
RQR3, RQR5 e RQR9. A incerteza expandida para k igual a 
2 não ultrapassou a 1,7%; esta foi a de menor entre os quatro 
laboratórios participantes. Os coeficientes de calibração em 
termos de kerma no ar (Nk) estiveram dentro das incertezas 
estabelecidas e foram considerados consistentes entre si[10]. 

3.  CONCLUSÃO 

A base metrológica em Minas Gerais foi implantada para 
assegurar a confiabilidade metrológica das medidas 
dosimétricas na área de radiodiagnóstico com raios-x. O 
procedimento de calibração de dosímetros usados em feixes 
de raios-x médico já foi tornado disponível à comunidade.  
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Tabela 3. Comparação das radiações de referência RQR 
implementadas no LNMRI/IRD e no CDTN [10]. 

Código 
Filtração adicional  

(mm Al) 
1ª CSR 

 (mmAl) 

LNMRI CDTN LNMRI CDTN 

RQR 2 2,36 2,0 1,43 1,40 

RQR 3 2,41 2,1 1,80 1,77 

RQR 4 2,60 2,5 2,20 2,19 

RQR 5 2,66 2,6 2,54 2,60 

RQR 6 2,81 2,7 2,94 2,98 

RQR 7 3,01 2,9 3,49 3,47 

RQR 8 3,32 3,1 4,04 3,96 

RQR 9 3,61 3,5 5,09 5,05 

RQR 10 4,11 3,8 6,56 6,48 

Fig. 6 – Comparação laboratorial internacional promovida 
pela Agência Internacional de Energia Atômica; no Brasil a 

câmara foi calibrada no CDTN [10]. 


