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Sumário: Discute-se, neste trabalho, as condições técnicas 

para a implantação das qualidades de radiação adequadas 

para a calibração de dosímetros empregados em mamografia 

no Laboratório de Ciências Radiológicas (LCR) da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Foram 

realizados testes para avaliar a homogeneidade do campo de 

radiação, o espalhamento, as camadas semi-redutoras e a 

estabilidade do sistema. Os resultados dos testes apontam a 

adequação do laboratório instalado no LCR para calibração 

dos referidos dosímetros em sete qualidades de radiação e a 

incerteza expandida com a melhor capacidade de medição 

nestas qualidades foi de ±1,8% (k=2). 

  

Palavras-chave: mamografia, calibração, qualidades de 

radiação. 

1. INTRODUÇÃO 

A mamografia é reconhecidamente o método de 

diagnóstico precoce do câncer de mama de maior impacto 

na redução da mortalidade e é realizada por mais de 2500 

aparelhos em todo Brasil. Além da qualidade da imagem, 

um outro parâmetro importante, este relacionado à proteção 

da paciente, é a dose glandular média (MGD) depositada na 

na mama a cada exposição. A medida da dose, que implica 

as medidas do kerma no ar incidente e da camada semi-

redutora do mamógrafo para as condições de exame, requer 

dosímetros apropriados, calibrados e rastreados à rede 

metrológica internacional [1 e 2]. A Agência Internacional 

de Energia Atômica (IAEA) recomenda que MGD entregue 

em mamografia não exceda 3 mGy por exposição [3]. 

Câmaras de placas paralelas são os detectores mais 

adequados, de menor dependência energética e de melhor 

exatidão usados para avaliar as doses entregues às pacientes 

em exames mamográficos, porém dosímetros a base de 

semicondutores também podem ser usados [2, 4, 5 e 6]. Os 

dosímetros que são empregados para este fim devem ser 

calibrados por laboratórios em que tenham sido implantadas 

ao menos três qualidades de radiação mamográficas 

preconizadas pela norma da International Electrothecnical 

Commission (IEC) nº 61267 [7] e pelo Technical Report 

Series (TRS) nº 457 [1] da IAEA (qualidades de radiação 

das séries RQR-M e RQA-M). Tais documentos, juntamente 

com a norma IEC 61674 [4], fornecem parâmetros para os 

equipamentos médicos de radiologia diagnóstica e para os 

laboratórios responsáveis pela calibração dos dosímetros 

empregados nesta área. Desta forma, é possível padronizar 

as qualidades de radiação e controlar as doses de radiação 

entregues aos pacientes submetidos a exames por raios X. 

 A fim de dar suporte aos centros de mamografia, o 

Laboratório de Ciências Radiológicas da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (LCR - UERJ), com o apoio da 

IAEA, instalou um laboratório para calibração de 

dosímetros empregados nesta área da radiologia. O 

laboratório está rastreado ao Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (LNMRI - IRD) e, portanto, à 

Rede Internacional de Metrologia. Além disso, o laboratório 

faz parte da Rede Nacional de Metrologia na área de 

radiodiagnóstico, coordenada pelo LNMRI. 

Discute-se, neste trabalho, as condições instrumentais e 

os testes para a implantação das qualidades de radiação 

mamográficas no LCR. Para tanto, são apresentadas as 

características do instrumental disponível no LCR e os 

ensaios realizados para verificar a adequação do sistema aos 

parâmetros dos referidos documentos da IEC e da IAEA. 

Uma vez que as câmaras de ionização para mamografia são 

os detectores mais apropriados para medição da MGD e que 

exigem uma calibração com maior exatidão, este trabalho 

enfoca prioritariamente as condições para calibração das 

câmaras. 

O TRS 457 constitui a principal referência deste 

trabalho, pois preconiza os limites aceitáveis para 

implantação das qualidades de radiação [1: seção 6.5]. Este 

documento apresenta também as exigências em termos de 

aparelhagens, performances dos instrumentos e limites das 

incertezas para um laboratório de calibração secundário 

(SSDL) para a área de radiodiagnóstico [1: seções 6.4 e 6.6 

a 6.8]. Deve-se ressaltar que o laboratório de calibração 

instalado no LCR opera com padrão terciário, calibrado por 

um SSDL (LNMRI).  

2. OBJETIVO 

Discutir as condições técnicas para a implementação das 

qualidades de radiação em um laboratório de calibração de 



dosímetros para mamografia, segundo os critérios da norma 

IEC 61627 e do TRS 457. 

 

 

3. MATERIAIS 

O sistema de calibração de dosímetros encontra-se 

instalado em duas salas no LCR: uma de irradiação, que 

possui sistema de segurança por chaveamento, e outra de 

controle.  

 

 

 
Tabela 1. Equipamentos instalados e disponíveis no LCR/UERJ para irradiação e leitura das câmaras de ionização, empregados no sistema 

de calibração de dosímetros para mamografia. 

Descrição Fabricante Modelo Num. Série 

Arranjo experimental, roda de filtros e shutter, doados pela IAEA através 

do projeto BRA 6/016 

ABB Österreich   

Unidade de controle do shutter de fechamento rápido AGFA   

Tubo de raios-X tipo ―Side Window‖, com janela de Be e alvo de Mo Philips PW 2185/00 DK 115179 

Gerador de alta freqüência (ripple < 1%) Seifert ID 3003 03 0784 

Câmara de ionização de placas paralelas (padrão); resolução de 0,01 μGy Radcal 10X5-6M 8590 

Câmara de ionização de placas paralelas de transmissão (monitora) PTW   

Eletrômetro (medidor de alta resistência) conectado com a câmara padrão Keithley 6517ª 0756198 

Eletrômetro (medidor de alta resistência) conectado com a câmara 

monitora 

Keithley 6517ª 0735987 

Transmissor de pressão, com incerteza de ±0,02% Vaisala PTA 427 637635 

Sensor de temperatura, com incerteza de ±0,5 oC National 

Semiconductor 

  

Filtros de alta pureza (99,9%) de Al e Mo Goodfellow   

 

 
A irradiação dos dosímetros é realizado através de tubo 

de raios X de alvo de Mo e janela de Be, alimentado por 

gerador de alta frequência. A emissão da radiação é 

controlada por shutter de fechamento rápido e a medida do 

kerma no ar é realizada por duas câmaras de ionização de 

placas paralelas, uma padrão e outra de transmissão para 

monitorar o feixe, ambas conectadas a eletrômetros de alta 

resistência. As grandezas de influência (temperatura, pressão 

e umidade) são medidas por sensores localizados na sala de 

irradiação. As características dos aparelhos empregados para 

irradiação e leitura das câmaras encontram-se na Tabela 1. 

A câmara de ionização de placas paralelas padrão de 

referência – fabricada pela Radcal, modelo 10X5-6M 

(exterior em poliacetal e janela em poliéster metalizado de 

0,7 mg/cm
2
, com volume ativo de 6 cm

3
) – foi calibrada em 

abril de 2007 frente à câmara padrão do IRD (mesmo 

modelo), por sua vez rastreada ao laboratório primário da 

Alemanha, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). 

A calibração foi realizada no arranjo experimental do 

próprio LCR a fim manter a rastreabilidade através de tubos 

de raios X com características semelhantes (alvo de Mo e 

janela de Be). 

 

O emprego do modelo de câmara de ionização padrão do 

LCR (Radcal 10X5-6M) tem sido apontado como a melhor 

alternativa para a realização de medidas nas qualidades de 

radiação mamográficas, pois reduzem acentuadamente os 

erros sistemáticos relativos à dependência energética [8] e à 

dependência da taxa de kerma no ar [9]. 

O arranjo experimental do sistema de calibração é 

composto por um banco ótico para posicionamento das 

câmaras, uma roda-suporte de filtros adicionais e dois 

colimadores alinhados perpendicularmente ao feixe primário 

proveniente do tubo de raios X. O posicionamento dos 

detectores (câmara padrão e detectores a calibrar) é 

realizado com o auxílio de dois emissores de laser, sendo 

um transversal (que assegura a repetitividade da distância do 

foco do tubo de raios X ao ponto de referência do detector) e 

outro coincidente com o eixo primário da radiação (que 

assegura a coincidência do feixe primário com o centro 

geométrico do detector). 

Para minimizar o espalhamento da radiação e obter um 

campo de 100 mm de diâmetro com grau de homogeneidade 

adequado, utilizou-se sistema de colimação duplo, antes e 

depois da câmara monitora. Uma foto do arranjo 

experimental é mostrada na Figura 1.  



 

Figura 1. Foto do arranjo experimental do sistema de calibração instalado 

no LCR - UERJ. (1) Tubo de raios X, (2) shutter, (3) roda de filtros, (4) 
câmara de ionização monitora (de transmissão), (5) segundo colimador, (6) 

câmara de ionização padrão para mamografia no suporte e (7) aparelho 

emissor de laser empregado no posicionamento longitudinal das câmaras 
intercomparadas. 

O arranjo experimental, com as distâncias e dimensões 

dos colimadores de aço inox encontra-se representado no 

esquema da Figura 2. A geometria de colimação define um 

campo de aproximadamente 100 mm de diâmetro no plano 

da câmara de ionização a ser irradiada, a 1000 mm de 

distância do alvo do tubo de raios X. Os diâmetros do 

orifício do segundo colimador foram calculados por 

semelhança de triângulos, considerando o alvo do tubo 

pontual. 
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Figura 2. Esquema do arranjo de calibração, com distâncias entre os 

colimadores, os diâmtros e o percurso da radiação 

A operação do tubo de raios X, do shutter, da roda de 

filtros e dos eletrômetros que medem as cargas coletadas 

pelas câmaras de ionização é realizada na sala de controle. 

As leituras dos eletrômetros e das grandezas de influência 

são adquiridas por microcomputador através de software 

Labview 6.1 e registradas em planilhas eletrônicas. 

Os equipamentos empregados nos testes descritos neste 

artigo são discriminados na seção correspondente ao método 

utilizado em cada procedimento.  

 

4. MÉTODOS 

A estrutura física e organizacional do laboratório de 

calibração de dosímetros para mamografia do LCR segue os 

requisitos gerais da norma NBR ISSO/IEC 17025 [10]. 

São descritos, a seguir, os métodos empregados nos 

testes realizados para verificar as condições da câmara 

padrão, bem como os métodos adotados no controle de 

qualidade desta, na estimativa da incerteza de medição e na 

calibração propriamente dita de dosímetros para 

mamografia. 

4.1 Testes realizados para verificar as condições do sistema 

de calibração 

Com o objetivo de verificar as condições do arranjo 

experimental, foram realizados testes para determinar os 

seguintes parâmetros: o grau de homogeneidade do campo 

de radiação, a contribuição do espalhamento e o valor das 

camadas semi-redutoras.  

A avaliação da homogeneidade do campo foi realizada 

empregando-se uma câmara de ionização modelo TN 30011, 

da PTW, que foi deslocada de 0,5 em 0,5 cm ao longo dos 

eixos horizontal e vertical, desde o centro até 6,0 cm de 

distância, realizando-se cinco medidas de taxa de kerma no 

ar em cada posição. Foram determinados, desta maneira, os 

perfis de percentual de taxa de kerma no ar no plano de 

referência da câmara (1000 mm do ponto focal), tanto para o 

eixo horizontal, como para o eixo vertical. 

Para a determinação da contribuição do espalhamento, 

usou-se a própria câmara de referência na distância definida 

para a calibração, i.e., 1000 mm, adotando-se o método do 

cone de sombra. Empregou-se um anteparo de chumbo de 

1,6 mm de espessura, posicionado na roda de filtros, a fim 

de bloquear o feixe primário de raios X. Foram realizadas 

duas séries de 10 medidas de kerma no ar, sendo uma com 

anteparo de Pb e outra sem o anteparo. Para ambas as séries 

de medidas, o tubo de raios X operou com tensão de 30 kV e 

corrente de 10 mA e o tempo das medidas foi de 30 s. A 

contribuição do espalhamento foi determinada pela 

comparação entre as medidas realizadas com e sem o 

anteparo de chumbo. 

As medidas das CSRs foram realizadas segundo os 

critérios definidos no Apêndice V do TRS 457 [1]. No 

referido apêndice, são fornecidos os procedimentos e as 

condições do arranjo experimental que devem ser 

empregados para medir as CSRs e determinar os 

coeficientes de homogeneidade para as qualidades de 

radiação a serem implantadas. Baseado nas condições ali 

descritas, foram incorporados ao arranjo experimental, entre 

a câmara monitora e o segundo colimador, um suporte para 

os atenuadores de alumínio e um terceiro colimador para 

minimizar o espalhamento.  

Os atenuadores de alumínio (99,9% de pureza) tiveram 

suas espessuras medidas por micrômetro Fowler (resolução 

de 0,0001 in, calibrado com incerteza de ±0,006 mm). A 

tensão de aceleração dos elétrons (kV) para cada qualidade 

foi ajustada de acordo com medidas de kVp realizadas 

previamente por esprectrometria. 
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 Para cada combinação de kV e filtros atenuadores foram 

realizadas dez medidas de carga coletada pelas câmaras 

padrão e monitora e obteve-se a média das razões entre as 

leituras das câmaras. Os tempos de coleta de carga foram de 

20s para as qualidades não atenuadas (série RQR-M) e de 

40s para as qualidades atenuadas (série RQA-M). Os tempos 

são regidos pelo processador do microcomputador 

conectado aos eletrômetros, mas não influenciam na 

exatidão da medida, uma vez que se emprega a razão entre 

as leituras das câmaras padrão e monitora para a 

determinação das CSRs.  

Para cada uma das oito qualidades de radiação foram 

realizadas medidas com quatro espessuras diferentes de 

conjunto de atenuadores de Al, que geram valores de kerma 

no ar em torno de 50% do valor obtido sem qualquer 

atenuador. Foram lançados em gráfico as espessuras de 

atenuador (em mmAl) versus o logaritmo das percentagens 

da relação entre os valores de kerma no ar com e sem 

atenuador. No gráfico assim obtido, para cada qualidade de 

radiação, foi traçada a melhor reta entre os quatro pontos e 

determinado o valor da CSR correspondente à atenuação de 

50% do kerma no ar sem atenuador. 

Determinou-se, também, para cada qualidade, o valor da 

segunda CSR empregando-se o mesmo procedimento 

gráfico descrito. Na segunda CSR, porém, selecionou-se os 

valores que fornecem medidas de kerma no ar em torno de 

25% da medida sem qualquer atenuador. O resultado obtido 

é subtraído da primeira CSR para determinar o valor da 

segunda CSR. Os coeficientes de homogeneidade (h), para 

cada qualidade, foram determinados pela razão entre os 

valores da primeira e da segunda CSRs.  

A incerteza na medição das primeiras CSRs foi estimada 

levando-se em conta o maior desvio padrão das leituras de 

taxa de kerma no ar, as resoluções dos instrumentos de 

medição, o maior desvio padrão dos ajustes lineares e o erro 

devido à determinação das espessuras dos filtros. 

4.2. Controle de qualidade da câmara padrão 

Devido à possibilidade de variação na intensidade da 

emissão de raios-x pelo tubo, empregou-se, para o controle 

de qualidade da câmara padrão, uma fonte de Sr-90 

(atividade aparente de 33 MBq, mod. 8921, PTW), 

mantendo-se a mesma geometria de posicionamento da 

fonte em relação à câmara. Para tanto, foi confeccionado e 

empregado um dispositivo em poli-metilmetacrilato que 

assegura a manutenção da distância fonte-detector. 

Foram realizadas, semanalmente, medidas de carga (nC) 

a fim de verificar a estabilidade do padrão de calibração 

quanto à repetitividade (desvio padrão de uma série de 10 

medidas) e quanto à reprodutibilidade (desvio percentual da 

medida em relação à média global das medidas). 

Para efeito de verificação da reprodutibilidade foi 

corrigida a medida da atividade da fonte de Sr-90 em função 

de seu decaimento (meia-vida de 28,7 anos). 

4.3. Incerteza estimada na calibração dos dosímetros 

 As fontes de incertezas associadas à cadeia de medidas e 

ao processo de calibração no LCR de câmaras de ionização 

de placas paralelas foram identificadas, classificadas (tipo A 

ou B) e estimadas segundo os critérios do Guia para a 

expressão da incerteza de medição [11]. Publicações que 

fornecem exemplos de estimativas de incertezas associadas 

à calibração de câmaras de ionização para mamografia 

também foram consideradas no processo de identificação e 

determinação dos percentuais relativos a cada fator [1 e 12]. 

O procedimento de cálculo da incerteza de medição foi 

inserido em planilha Excell e aplicado à calibração do 

padrão do LCR, uma vez que este foi calibrado no arranjo 

experimental do próprio laboratório da UERJ. O 

procedimento de cálculo da incerteza também foi aplicado 

na calibração da câmara de trabalho da Sun Nuclear Co., 

modelo P/N 100330, série 1089017. A incerteza obtida na 

calibração desta última corresponde à melhor capacidade de 

medição nas qualidades de radiação implantadas. 

As fontes de incerteza identificadas são listadas na seção 

de resultados. A descrição detalhada destas fontes e os 

cálculos estatísticos empregados na avaliação global da 

incerteza, devido à extensão que tal detalhamento exige, 

serão objeto de outro artigo que se encontra em preparo. 

4.4. Método empregado na calibração da câmara padrão 

do LCR e de uma câmara de trabalho 

 A calibração dos dosímetros para mamografia é 

realizada segundo o método de substituição, descrito no 

TRS 457. [1: seção 7.4.4] Primeiramente, realiza-se uma 

série de dez leituras de carga coletada com o ponto de 

referência da câmara padrão posicionado no ponto de teste e 

obtém-se a média das leituras. A seguir, a câmara padrão é 

substituída pelo dosímetro a calibrar, com o qual é realizada 

também uma série de dez leituras e obtida a média destas. 

Simultaneamente a cada leitura são realizadas medidas de 

pressão e temperatura para determinar o fator de correção 

para estas grandezas de influência. Para a qualidade de 

referência, RQR-M2, o coeficiente de calibração, user

QKN
0,
, do 

instrumento a ser calibrado pode ser obtido por: 
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onde: ref

QKN
0,
é o coeficiente de calibração do padrão de  

referência; 

M   é a leitura das câmaras padrão de referência e do 

usuário;  

m     é a leitura da câmara monitora; 

PTk ,
 é o fator de correção para temperatura e pressão, 

obtido pela seguinte expressão: 

P

P

T

T
k PT

0

0

,
2,273

2,273                                          (4.2) 

onde: 
0P   é a pressão do ar de referência (101,3 kPa); 

oT   é a temperatura do ar de referência (20°C); 

P    é a pressão do ar durante a série de medidas; 

T     é a temperatura do ar durante a série de medidas. 

Com o método descrito foi realizada a calibração da 

câmara padrão do LCR frente à câmara padrão do IRD 

(rastreada ao PTB) e de uma câmara de trabalho a ser 



empregada nas medições de rotina (especificada na seção 

4.3) frente ao padrão do LCR. 

5. RESULTADOS 

5.1 Resultados dos testes realizados para verificar as 

condições do sistema de calibração 

Os percentuais medidos de taxa de kerma no ar em 

relação ao valor máximo obtidos nos eixos horizontal e 

vertical foram lançados em gráfico contra as distâncias do 

centro (Figura 4). Pelos perfis representados no referido 

gráfico, observa-se que, dentro de um diâmetro de 50 mm, o 

campo apresenta uma variação máxima de 2%. 

A radiação com o feixe bloqueado por anteparo de 

chumbo – ou seja, a radiação que chega à câmara de 

ionização devido ao espalhamento causado pelo arranjo 

experimental – apresentou um valor de kerma no ar inferior 

a 0,1% ao valor de kerma no ar sem o anteparo. 

Os valores das primeiras CSRs e dos coeficientes de 

homogeneidade medidos pelo LCR e os valores 

preconizados pela IEC 61267 e pelo TRS 457 encontram-se 

na Tabela 2. 

As retas traçadas entre os pontos próximos aos valores 

das primeiras CSRs apresentaram coeficientes de correlação 

linear (R) entre 0,99982 e 0,99996 para as qualidades de 

feixe não atenuados e entre 0,99911 e 0,99984 para as 

qualidades de feixe atenuados, sendo a incerteza nas 

medidas das primeiras CSRs estimada em 0,45%  
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Figura 4. Perfis de percentagem da taxa de kerma no ar ao longo dos eixos 
horizontal e vertical. Valores positivos no eixo horizontal correspondem a 

posições à direita do tubo de raios-x (olhando do tubo) e no eixo vertical 

correspondem a posições acima do feixe primário. 

 

Tabela 2. Tensões aplicadas no tubo de raios-X para cada qualidade de 

radiação, com os resultados obtidos no LCR para as primeiras CSRs e os 
coeficientes de homogeneidade,  primeiras CSRs preconizadas pela IEC 

61267 e pelo TRS 457 (série RQR-M com filtração com 0,03mm de Mo 

e série RQA-M com filtração com 0,03mm de Mo e 1,8 mm de Al) 

Qualidade 

da 
radiação 

Tensão  

do tubo 

Prim. CSR 

LCR 

Prim. CSR 

IEC/TRS 

Coef. Homog. 

(h) 

 (kV) (mmAl) (mmAl) (keV) 

RQR-M 1 24,7 0,30 0,28 0,77 

RQR-M 2 27,6 0,33 0,31 0,78 

RQR-M 3 29,6 0,35 0,33 0,78 

RQR-M 4 34,5 0,40 0,36 0,77 

RQA-M 1 24,7 0,56 0,56 0,92 

RQA-M 2 27,6 0,61 0,60 0,83 

RQA-M 3 29,6 0,63 0,62 0,87 

RQA-M 4 34,5 0,70 0,68 0,83 

5.2 Controle de qualidade do sistema de calibração 

A repetitividade apresentou valores inferiores a 0,3% e a 

reprodutibilidade permaneceu dentro de ±0,4%, em um total 

de 98 medidas. Na Figura 4 observa-se a representação 

gráfica da repetitividade (barras de erro com 1σ) e da 

reprodutibilidade (desvio da média) das medidas do 

dosímetro padrão ao longo do tempo.  

5.3 Incerteza estimada na calibração dos dosímetros 

As fontes de incerteza do tipo A identificadas referem-se 

aos desvios padrões das leituras das câmaras padrão e a 

calibrar, da temperatura e da pressão. As do tipo B referem-

se às resoluções dos eletrômetros, à perda por recombinação 

das câmaras, às correntes de fuga, à dependência energética 

dos dosímetros, à estabilidade do padrão, ao posicionamento 

dos detectores, à homogeneidade do campo, ao background, 

ao espalhamento total, às dependências angulares dos 

detectores e às dependências da taxa de kerma no ar dos 

dosímetros. 

A incerteza padrão combinada para a calibração da 

câmara padrão do LCR (Radcal 10X5-6M) frente ao padrão 

do IRD, nas qualidades para mamografia, foi estimada em 

±0,8%, o que resulta numa incerteza expandida de ±1,6%, 

para um fator de abrangência de k = 2,0 (nível de confiança 

de 95,45%). Já para a câmara de trabalho (Sun Nuclear P/N 

100330), nas mesmas qualidades, a incerteza padrão 

combinada para sua calibração frente ao padrão do LCR foi 

de ±0,9%, o que resulta numa incerteza expandida de ±1,8% 

(k = 2,0), que corresponde à melhor capacidade de medição 

nas qualidades implantadas.   

5.4 Calibração do padrão do LCR e de um instrumento de 

trabalho 

A câmara padrão do LCR apresentou coeficiente de 

calibração para a qualidade de referência (RQR-M2), user

QKN
0,
, 

de 4,789 mGy/nC, com uma dependência energética 

máxima de 0,4% para a qualidade RQA-M2. 

A câmara de trabalho Sun Nuclear apresentou 

coeficiente de calibração para a qualidade de referência 

(RQR-M2), user

QKN
0,
, de 5,33 mGy/nC, com uma dependência 

energética máxima de 1,9% para a qualidade RQA-M4. 



09/02/07

13/02/07

05/03/07

21/05/07

30/07/07

29/10/07

14/04/08

04/09/08

17/11/08

13/04/09

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0
D

es
v

io
 d

a 
m

éd
ia

 (
%

)

Data da medida

 

Figura 4. Gráfico do controle de qualidade do sistema dosimétrico. As 
barras de erro representam o valor do desvio padrão para a série de dez 

medidas (1σ).  

6. DISCUSSÕES 

Nesta seção são discutidos os resultados encontrados no 

LCR em função dos limites preconizados pelo TRS 457 para 

a implantação das qualidades de radiação mamográficas. 

O documento da IAEA preconiza que, em todas as 

direções do plano de referência do campo de radiação, a 

dimensão linear do campo deve ser, no mínimo, 1,5 vezes 

maior que a dimensão linear da área sensível do detector. 

Uma vez que o diâmetro da área sensível da câmara padrão 

do LCR mede 3,0 cm, a dimensão linear do campo deve ser 

de, no mínimo, 4,5 cm. O diâmetro determinado de 5,0 cm, 

com variação máxima de 2% da taxa de kerma no ar, supera 

a condição mínima exigida pelo TRS 457.  

Deve-se considerar também que o grau de 

homogeneidade encontrado é responsável por apenas 0,1% 

na incerteza padrão combinada. Na planilha com os 

percentuais de incerteza para cada contribuição [1:seção 

6.7], o TRS recomenda um limite de 0,5% para a incerteza 

devida à homogeneidade de campo.  

Na seção 7.2 do TRS 457, encontra-se expresso um 

limite de 5% para a contribuição da radiação espalhada, 

valor 50 vezes maior do que o encontrado pelo LCR com o 

método do cone de sombra. Observa-se também que a 

radiação espalhada representa uma influência para a 

incerteza nas medidas inferior a 0,01 %.  

As CSRs das qualidades de feixe atenuados foram 

determinadas com filtração adicional de 0,03mm de Mo e 

1,8mm de Al, baseando-se no TRS 457 que  permite o uso 

de filtros adicionais com espessura inferior à padrão com a 

finalidade de ajustar as CSRs dentro das faixas 

recomendadas. Considerando-se que a determinação dos 

coeficientes de calibração baseia-se na relação entre leituras 

de dosímetros na mesma qualidade de radiação, tomada 

como valores de CSRs (interpolando-se, quando necessário, 

entre os valores das CSRs para encontrar o coeficiente 

relativo à qualidade em questão), a alteração moderada da 

filtração possibilita a manutenção das condições de relação 

entre as leituras, sem alterar a tensão do tubo. Tendo em 

vista também o alto custo do investimento para a 

substituição de tubos que não respondam exatamente dentro 

das faixas padrão de CSRs, as soluções que permitam a 

manutenção dos equipamentos instalados e da exatidão 

metrológica devem ser viabilizadas. Uma vez que a IEC 

61267 e o TRS 457 preconizam um limite para a diferença 

entre as CSRs medidas e os valores de referência em 

±0,02mmAl, somente a qualidade de feixe RQR-M4 

apresenta um valor acima do recomendado. 

Quanto ao controle de qualidade do padrão de referência 

do LCR, o valor da reprodutibilidade encontra-se dentro do 

limite estabelecido no TRS 374 [13] para os padrões 

empregados na calibração de dosímetros usados em 

radioterapia (± 0,5%) [12: seção 7.12.5]. O TRS 457 

preconiza, na área de radiodiagnóstico, um limite mais baixo 

de ± 0,3% para a reprodutibilidade dos padrões dos SSDLs 

[1: seção 7.3.1].  

As dependências energéticas apresentadas pelas câmaras 

calibradas no arranjo experimental do LCR estão dentro do 

limite recomendado pelo TRS 457 (±2,6%) [1: seção 5.4] A 

baixa dependência energética apresentada pela câmara 

padrão do LCR (Radcal, modelo 10X5-6M) de 0,4% 

corresponde à boa performance deste modelo em testes 

frente a câmara de ar livre [14].  

As incertezas estimadas para a calibração das câmaras no 

LCR situaram-se dentro da faixa recomendada pela IAEA 

para o serviço de calibração de dosímetros empregados em 

radiodiagnóstico (±3,2%, para k=2) [1: seção 6.7]. 

7. CONCLUSÃO 

Os resultados dos testes apontam a implantação das 

qualidades de radiação de feixe não atenuado RQR-M1 a 

RQR-M3 e de todas as qualidade de feixe não atenuados 

(série RQA-M) pelo laboratório de calibração do LCR. A 

incerteza expandida da melhor capacidade de medição nas 

qualidades implantadas, de ±1,8% (k=2), satisfaz à 

exigência do TRS-457 (±3,2%, para k=2).  
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