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Sinopse 
 
A câmara de ionização utilizada para dosimetria em tomografia computadorizada (CT) é uma 
câmara cilíndrica, não selada, de comprimento sensível entre 10 e 15 cm, denominada câmara de 
ionização tipo lápis. Como as doses envolvidas nos procedimentos de CT são, quase sempre, mais 
altas do que as doses nos procedimentos de radiologia convencional, é muito importante garantir a 
calibração adequada das câmaras de ionização tipo lápis e, assim, a precisão dos procedimentos 
dosimétricos. Até recentemente, só o Laboratório de Calibração de Instrumentos, do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares, possuía campos padrões de radiodiagnóstico convencional, mas 
que não chegavam a abranger a faixa de energia utilizada em CT. Neste trabalho, serão mostrados 
os resultados obtidos no estabelecimento de campos padrões de radiodiagnóstico - todas as 
qualidades de radiodiagnóstico das séries RQR (feixes diretos) e RQA (feixes atenuados) descritas 
na norma IEC 61267 – em um equipamento de radiação X industrial do LCI. As qualidades 
recomendadas para a calibração das câmaras de CT são as qualidades RQR9 e RQA9. As demais 
qualidades serão utilizadas para calibração de outros dosímetros de radiodiagnóstico e também para 
um estudo mais amplo da dependência energética das câmaras de ionização tipo lápis.  
 
 
1. Introdução 
 
Garantir o funcionamento adequado e preciso dos equipamentos que utilizam radiação ionizante é 
fundamental para se reduzir a dose à qual a população é submetida. Para tanto, é importante que os 
equipamentos utilizados para dosimetria dos feixes sejam confiáveis. Isto só é conseguido com a 
calibração periódica desses equipamentos.  
 
O objetivo deste trabalho foi estabelecer os feixes padrões de radiodiagnóstico (1), incluindo os 
feixes de referência para calibração das câmaras de CT (2), no Laboratório de Calibração de 
Instrumentos (LCI), do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). O estabelecimento 
destes campos visa atender às necessidades dos usuários das câmaras de ionização de 
radiodiagnóstico, principalmente em tomografia computadorizada, no Brasil.  
 
 
2. Materiais e Métodos 
 
Os campos padrões de radiodiagnóstico foram estabelecidos em um equipamento de radiação X 
industrial, marca Pantak/Seifert, modelo ISOVOLT 160HS, do LCI, IPEN. Este equipamento é de 
alta frequência e tem uma filtração inerente de 0,8 mmBe. O intervalo da tensão é de 5 a 160 kV e o 
intervalo de corrente é de 0,1 a 45 mA. O sistema padrão de referência para estes feixes é uma 
câmara de ionização de placas paralelas Physikalisch-Technische Werkstätten (PTW), modelo 
77334, com volume sensível de 1 cm³, e um eletrômetro PTW, modelo UNIDOS 10001. Esta 
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câmara possui certificado de calibração do laboratório primário Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB), Alemanha, sendo, portanto, um sistema padrão secundário.  
 
Neste sistema de radiação X, o centro do campo e a distância foco-câmara são definidos por seu 
sistema posicionador a laser, que possibilita a localização dos detectores de forma simples e precisa. 
 
Durante todas as medidas, a constância da intensidade de radiação X foi verificada com a utilização 
de uma câmara monitora PTW, modelo 34014, que é utilizada acoplada a um eletrômetro PTW, 
modelo UNIDOS E 10010. 
 
Para todas as qualidades, foram utilizados filtros adicionais de alta pureza, superior a 99,999%. 
Estes filtros foram cortados a partir de uma mesma peça cilíndrica compacta de alumínio, pela 
técnica da eletroerosão a fio. Esta técnica permite um corte preciso e com pouca perda de material.   
 
Para o estabelecimento dos campos padrões, foi confeccionado um sistema de colimação em 
alumínio formado por um conjunto de 2 colimadores, posicionados a 27,5 cm e a 37,8 cm do foco 
do tubo. Para a posição do segundo colimador, que define o tamanho do campo, foi utilizado um 
colimador com diâmetro de 5,1 cm. O campo de radiação obtido, a 1 metro do foco do tubo, tem 
diâmetro de 12,4 cm, com homogeneidade na direção vertical maior do que 97% e na direção 
horizontal maior do que 94%. 
 
A câmara de ionização utilizada para determinação das camadas semi-redutoras (CSR) foi uma 
câmara de ionização dedal, PTW, modelo 31003, que possui volume sensível de 0,3 cm³. Esta 
câmara foi utilizada nas medidas de determinação das CSR por apresentar baixa dependência 
energética num amplo intervalo de energia.  Os filtros absorvedores de alumínio utilizados nos 
testes de CSR possuem pureza superior a 99,9%. 
 
 
3. Resultados 
 
A Tabela 1 mostra as características dos feixes de radiodiagnóstico convencional das séries RQR 
(feixes diretos) e RQA (feixes atenuados) descritas na norma IEC 61267 (1). Todos estes campos 
padrões foram estabelecidos no LCI, IPEN. As qualidades recomendadas para a calibração das 
câmaras de CT são as qualidades RQR9 e RQA9 (2). As demais qualidades serão utilizadas para 
calibração de outros dosímetros de radiodiagnóstico e também para um estudo mais amplo da 
dependência energética das câmaras de ionização tipo lápis. 
 
 
Tabela 1 - Qualidades de radiodiagnóstico segundo a norma IEC 61267 (1). 

Qualidade 
da  

Radiação 

 
Tensão
(kV) 

Filtração 
Total  

 (mmAl) 

Camada 
Semi-Redutora

(mmAl) 

Qualidade
da  

Radiação

 
Tensão
(kV) 

Filtração 
Total  

 (mmAl) 

Camada 
Semi-Redutora

(mmAl) 
Feixes Diretos Feixes Atenuados 

RQR2 40 2,5 1,0 RQA2 40 6,5 2,4 
RQR3 50 2,5 1,5 RQA3 50 12,5 4,0 
RQR4 60 2,5 2,0 RQA4 60 18,5 5,7 
RQR5 70 2,5 2,5 RQA5 70 23,5 7,1 
RQR6 80 2,5 2,9 RQA6 80 28,5 8,4 
RQR7 90 2,5 3,3 RQA7 90 32,5 9,1 
RQR8 100 2,5 3,7 RQA8 100 36,5 9,9 
RQR9 120 2,5 4,5 RQA9 120 42,5 11,5 
RQR10 150 2,5 5,7 RQA10 150 47,5 12,8 

 
 



Os valores obtidos para as 1ª e 2ª CSR, o coeficiente de homogeneidade, que é a razão entre a 1ª 
CSR e a 2ª CSR, e as taxas de kerma no ar em cada qualidade de radiação estabelecida estão 
apresentados na Tabela 2. Os valores de taxas de kerma no ar em cada qualidade foram medidos 
com a câmara padrão de referência, e utilizando-se uma corrente de 10 mA, para os feixes diretos, e 
20 mA, para os feixes atenuados. A partir dos valores das CSR, foram determinadas as energias 
efetivas dos feixes (3), também apresentados na Tabela 2. 
 
 
Tabela 2 - Características dos feixes estabelecidos no LCI. 

Qualidade 
da  

Radiação 

1ª Camada 

Semi-Redutora 

(mmAl) 

2ª Camada 

Semi-Redutora 

(mmAl) 

Coeficiente  
de 

Homogeneidade

Energia 

Efetiva 

(keV) 

Taxa de 
Kerma no 

Ar 
(mGy/min)

RQR2 1,44 1,80 0,80 25,10 13,79 
RQR3 1,79 2,38 0,75 27,15 24,06 
RQR4 2,09 2,92 0,72 28,80 35,35 
RQR5 2,35 3,42 0,69 30,15 47,17 
RQR6 2,65 3,99 0,66 31,65 60,39 
RQR7 2,95 4,62 0,64 33,05 74,51 
RQR8 3,24 5,20 0,62 34,40 89,81 
RQR9 3,84 6,31 0,61 37,05 121,80 
RQR10 4,73 7,79 0,61 40,75 175,19 
RQA2 2,22 2,50 0,89 29,50 5,39 
RQA3 3,91 4,15 0,94 37,30 3,39 
RQA4 5,34 5,83 0,92 43,25 3,03 
RQA5 6,86 7,32 0,94 49,40 3,40 
RQA6 8,13 8,54 0,95 54,75 3,99 
RQA7 9,22 9,70 0,95 59,70 4,87 
RQA8 10,09 10,73 0,94 63,95 5,76 
RQA9 11,39 12,16 0,94 71,15 7,93 
RQA10 13,02 13,79 0,94 82,10 13,28 

 
 
Comparando-se os valores de CSR obtidos no LCI, IPEN, com os valores listados na Tabela 1, é 
possível perceber discordâncias em várias qualidades. Atualmente esta norma está em revisão, e, 
como alguns valores de CSR estão bem diferentes dos valores encontrados na prática, muito 
provavelmente novos valores de referência aparecerão na nova versão.  Uma vez que o sistema 
padrão de referência do LCI para estas qualidades de radiação possui certificado de calibração do 
laboratório primário PTB, Alemanha, decidiu-se seguir a metodologia adotada até o presente 
momento neste laboratório: utilizar os parâmetros nominais de tensão e filtração adicional da IEC 
61267 (1) sem fazer nenhum ajuste na tentativa de se aproximar os valores de CSR dos feixes 
estabelecidos dos valores de CSR listados nesta norma. Foram, entretanto, aplicados fatores de 
correção aos coeficientes de calibração do sistema padrão de referência para corrigir as diferenças 
de CSR entre os feixes do LCI e do PTB. Vale ressaltar que as CSR do PTB, relatadas no 
certificado de calibração, também não estão em completa concordância com os valores da norma 
(1). 
 
 
4. Conclusões 
 
Foram estabelecidas, no LCI, IPEN, qualidades de radiação X para calibração de câmaras de 
ionização utilizadas em radiodiagnóstico. Os campos padrões englobam uma larga faixa de energia, 
tanto para os feixes diretos quanto para os feixes atenuados, incluindo as energias recomendadas 
para a calibração das câmaras de ionização tipo lápis (específicas de CT). Com isso, o LCI já tem 



condições de oferecer o serviço de calibração deste tipo de câmara de ionização, suprindo assim 
uma carência nacional.   
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