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RESUMO

O teste de Camada Semi-Redutora (CSR) é importante no contexto da radiologia convencional, pois é o único 

teste que nos possibilitar obter informações sobre a qualidade do feixe de radiação de forma completa. Esse 

trabalho promove uma análise preliminar da influência da composição dos filtros de alumínio utilizados na 

determinação do valor da CSR considerando uma geometria realista. Foram comparados cálculos 

determinísticos e resultados calculados com o Método de Monte Carlo para se fazer a análise proposta. Seis 

ligas de alumínio diferentes (com um por cento de impureza cada) comercializadas em todo o mundo e 

Alumínio puro, são utilizados como base para a realização dos cálculos determinísticos e simulação de Monte 

Carlo. No arranjo experimental, na radiologia convencional, foi usada uma combinação de trilha de Tungstênio 

e filtração de Alumínio para três tensões de pico diferentes: (66 kVp, 81 kVp, 125 kVp). Para determinação da 

CSR na mamografia, foram usadas três combinações de trilha e filtro (Molibdênio-Molibdênio, Molidênio-

Ródio, Tungstênio-Ródio) para três tensões de pico diferentes (25 kVp, 30 kVp, 35 kVp). Os espectro utilizado 

para cálculos determinísticos foram retirados do Report No 78 do Institute of Physics and Engineering in 

Medicine, 1997.  Os resultados apresentados mostram que a composição dos filtros de alumínio podem impactar 

significativamente no resultado do teste de CSR e, por consequência, nos cálculos de dose que o utilizam como 

fator de correção. Em mamografia, um por cento de impureza pode mostrou implicar em variações  de cerca de 

20% no valor da CSR.

1. INTRODUÇÃO

O uso de radiações ionizantes na medicina é crescente em nossa sociedade. Os benefícios 
advindos da prática estão presentes em nosso dia a dia, especialmente na área da medicina. 
Sabe-se, entretanto, que existe um risco adicional associado a essas práticas e que, por isso, 
deve-se controlar os processos de forma a otimizar a utilização dessa tecnologia. Nesse 
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sentido, o controle da qualidade e a otimização de dose, tanto com relação ao paciente bem 
como com relação à equipe ocupacionalmente exposta, é extremamente importante. No 
Brasil, a Portaria 453 [1] é a principal norma que rege a prática da radiologia diagnóstica. O 
avanço da tecnologia e do conhecimento científico exige, entretanto, que haja uma 
modernização das normas vigentes de forma que elas possam continuar garantindo a 
otimização dos processos de acordo com o estado da arte. Por isso, é de extrema relevância 
que haja publicações acadêmicas apontando para novos padrões de qualidade como forma de 
conscientizar e alertar a comunidade científica e política para a melhoria dos padrões 
estabelecidos.

A regulamentação brasileira prevê testes de controle da qualidade para o tubo de raios X no 
que se refere à exatidão e reprodutibilidade de certos parâmetros físicos (como tensão de 
pico, exposição, carga transportável) e à qualidade do feixe produzido. Só existe um teste 
para avaliar qualidade do feixe: o Teste de Camada Semi-Redutora. Esse teste mede a dureza 
do feixe de radiação, isto é, quanto mais energéticos os fótons do feixe, mais duro é o feixe e, 
conseqüentemente, maior será o valor de Camada Semi-Redutora (CSR). A determinação 
exata da CSR é muito importante, pois essa é a única medida que traz informações sobre a 
qualidade do feixe de radiação. Além disso, cálculos de dose média glandular levam em conta 
o valor de CSR dentro de fatores de correção utilizados. Por isso, erros metodológicos na 
medida da CSR introduzem, de forma linear erros no cálculo de dose média glandular. 

A busca de dados dosimétricos cada vez mais exatos é muito importante para o estudo dos 
efeitos biológicos da radiação em baixas doses (o que corresponde ao caso da radiologia 
diagnóstica). Erros metodológicos em teste de CSR introduzem incertezas no cálculos 
dosimétricos que podem prejudicar estudos estatísticos e epidemiológicos.

A metodologia do teste CSR [2][3][4] consiste em medir a exposição, X, em geometria de 
irradiação fixa (distância entre ponto focal real e a superfície do detector é mantida constante) 
de forma a minimizar a coleta de retroespalhamento do bucky ou mesa de exames. São 
realizadas incidências acrescentando filtros de um material conhecido entre o tubo de raios X 
e o detector até que o valor medido seja inferior a metade do valor inicial (exposição coletada 
sem material filtrante entre o ponto focal real e o detector). Determina-se, então, por 
interpolação logarítmica qual a espessura do material é necessária para reduzir a X a metade, 
sendo esse valor chamado de Camada Semi Redutora. O teste é feito no Brasil normalmente 
utilizando uma câmara de ionização e filtros de alumínio de alto grau de pureza. Pode-se 
encontrar no mercado diferentes filtros de alumínio com pureza entre 99% e 99,99%. O 
problema a ser estudado nesse projeto é o impacto dessa proporção de impureza no cálculo da 
camada Semi-Redutora e no cálculo de dose no paciente. 
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Tem-se a hipótese de que um por cento de impureza deve impactar em torno de dez 
por cento no cálculo de dose do paciente. Tem-se essa hipótese, com base em literatura dos 
anos 90[5]. Com o avanço tecnológico, não se sabe, entretanto, se essa consideração continua 
válida. 

Tem-se, por hipótese, ainda que na mamografia a variação na dose associadas à impurezas 
dos filtros usados no cálculo de CSR seja mais significativos.  Espera-se isso, pois, em 
mamografia, uma tensão de pico (kVp) menor do que na radiologia convencional e isso 
resulta no uso de espectros com pico de energia menor. Pode-se afirmar que, de forma geral, 
a seção de choque de fótons menos energéticos é maior para um dado material. Logo, na 
mamografia, deve haver mais atenuação do feixe pelas impurezas no teste de CSR.

O objetivo do trabalho é avaliar qual o impacto da pureza dos filtros de alumínio em teste de 
CSR no cálculo de dose no paciente em radiologia convencional e mamografia. 

As grandezas físicas que serão estudadas nesse trabalho, tanto na realização do teste de CSR, 
são a exposição (X) e o kerma (K).  Kerma é o valor de energia transferida por unidade de 
massa a um certo elemento de volume e sua unidade é dada em Joule/kg [6] . Exposição é 
definida como o valor de carga total dq de íons de mesmo sinal produzidos no ar quando
todos os elétrons liberados por fótons no ar de massa dm  são completamente parados no ar 
por unidade de massa. (ICRU, 1980) [6]. Essas duas grandezas estão relacionadas pela 
constante de conversão (W/e), isto é:

Kc = XWpar                                               (1)  

O valor de W/e é de 33,97 J/C. Podemos perceber que W representa o valor médio de energia 
gasta para formar um par de íons no ar. As medidas que serão realizadas nesse projeto, 
portanto, podem ser feitas tanto em exposição quanto em kerma visto que ambas grandezas se 
relacionam de forma linear, com coeficiente de proporcionalidade já determinado.

Wagner et al [5] mostraram no início dos anos 90 que um por cento de impureza nos filtros de 
alumínio podem impactar em dez por cento no cálculo da CSr. Os autores fizeram um arranjo 
experimental em que utilizaram diversos filtros com um por cento de impureza, mas com 
natureza da pureza desconhecida, e repetiram o teste de CSr para diferentes filtros. Wu et al 
[7]fazem uma análise de fatores que afetam o cálculo de dose média glandular e mencionam 
a grau de impureza nos filtros de alumínio como um fator. Defendendo uma visão contrária, 
Lacerda et al [8] afirma que um por cento de impureza não tem impacto significativo sobre o 
cálculo do valor da CSR.
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2. METODOLOGIA

Para realizar a medida experimental de exposição (utilizada como base intercomparativa e de 
validação a simulação computacional), foi utilizada uma câmara de ionização para radiologia 
e mamografia do kit TNT 12000 da Fluke calibrada. 

O aparelho de raios x convencional avaliado foi um Multix Top da Siemens e o aparelho de 
mamografia avaliado foi um Mammomat Inspiration da Siemens, ambos equipamentos 
apresentaram todos os testes de controle da qualidade dentro dos limites estabelecidos pela 
legislação brasileira [9]. 

Os filtros de alumínios utilizados foram do kit TNT 1200 da Fluke, que possuem 99% de 
pureza.

Na radiologia convencional, as medidas foram feitas com a distância entre o ponto focal e o 
detector fixa em 84,5 cm. O aparelho estudado apresenta trilha de Tungstênio, filtração total 
equivalente a 2,5 mm de Al. Foram realizadas medidas em 66 kVp, 81 kVp e 125 kVp.

Na mamografia, as medidas foram realizadas a 25kVp, 30kVp, 35kVp e os dados coletados
com a distância fixa entre o ponto focal e o detector de 41 cm, considerando as combinações 
trilha-filtro: Molibdênio-Molibdênio(25 m), Molibdênio-Ródio (30 m),  Tungstênio-
Ródio (50 m). Com isso, consegue-se cobrir praticamente todo o espectro de energias 
utilizado em radiologia convencional e mamografia.

Foram utilizadosos espectros do Catalogue of Diagnostic X-ray Spectra and other Data-
Report 78 do Institute of Physics and Engineering in Medicine [10]. Os espectros  utilizados 
tem as mesmas características dos espectros utilizados no arranjo experimental. A partir 
disso, foram determinados os coeficientes de atenuação através dos dados do National 
Institute of Standarsand Technology[11]. Para isso, consiferaram-se seis tipos de liga 
diferentes encontradas no mercado cuja composição está descrita na Tabela 1.
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Tabela 1 Composição de ligas de Alumínio

Elemento Liga 1 Liga 2 Liga 3 Liga 4 Liga 5 Liga 6

Al 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00%

Mn 0,05% 0,05% 0,05% - - -

Si 0,95% - 0,475% - 0,9% 0,45%

Fe - 0,95 0,475 0,90 - 0,45

Zn - - - 0,10 0,10 0,1

Na aplicação das leis determinísticas, para cálculo da atenuação do feixe, levou-se em conta 
um feixe monodirecional sendo atenuado pela filtração total de aparelho de raios X, pelo ar e 
pelos diferentes filtros apresentado em cada caso. Essa pode ser admitida como uma boa 
aproximação levando-se em consideração a espessura dos filtros da ordem de micrômetros e 
o impacto da abertura do ângulo útil do feixe primário emitido pelo equipamento na 
espessura percorrida pelo feixe primário ao atravessar os filtros inerentes e adicionais e a 
camada de ar entre o ponto focal e o ponto de medida. Foi utilizado um modelo de atenuação 
exponencial, sendo utilizada a equação 2 para esta estimativa.

(2)
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É fácil perceber que nesta aproximação se desconsidera a contribuição da radiação espalhada 
por cada um dos materiais de interação existentes entre o ponto focal e o ponto de coleta. 
Além disso, para a camada de ar entre a fonte e o ponto de coleta, a espessura do ar (que tem 
dimensões consideráveis acaba por ter uma participação limitante importante quanto a 
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A estimativa da exposição foi realizada através da aplicação da Equação 3  que relaciona a 
���������� �!�� ���� �� ��	
����� ��� �"����� ���#� �� ������� �$��&���� ��ab), e o Wpar, que 
representa a energia média gasta pelo gás (no caso ar) para gerar um par elétron-íon positivo.

(3)

A energia absorvida para cada energia do espectro policromático foi calculada com base na 

Equação 4, apresentada a seguir. Considera-se 
�
�
� �ab o coeficiente mássico de absorção de 

energia ,
�
� representa o coeficiente mássico de atenuação linear total e Einc a energia do 

fóton incidente.

(4)

A relação de proporcionalidade utilizada nessa equação está relacionada com a dificuldade de 
definir o número específico de fótons gerados por mAs_cm2 (que está relacionado com a 
eficiência de geração de radiação de radiação x de cada tubo). Assim sendo, para minimizar 
possíveis erros relacionados a esse fator, a análise de comportamento da curva de exposição 
foi normalizado para a exposição de referência, tanto na simulação, calculo determinístico 
quanto nos dados experimentais. Desta forma, limita-se as alterações verificadas (quando os 
cálculos foram comparados aos valores experimentais) as condições dos modelos aplicadas e 
não fatores externos aos mesmo. 

Para determinação do valor de CSR foi utilizada a ferramenta Solver do software livre 
Gnumeric[12]. Solver é uma ferramenta de otimização. Uma vez estabelecido qual é o valor 
de (número total de fótons incidentes), escrevemos a regra de associação entre I e e
utilizamos a ferramenta Solver para determinar o valor da X.

O toolkit Geant4 (versão 9.06.p01) foi usado como ferramenta de Monte Carlo. Uma 
geometria similar à geometria experimental foi definida no mundo virtual. Isto está 
representado na Figura 4. 
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Figura 1. Imagem da simulação de CSR., em vista lateral, onde o 
retângulo branco representa a câmara de ionização, o retângulo vermelho representa a 
filtração adiconal do equipamento de raios X,  o retângulo verde representa a filtração 
inerente do tubo de raios X e o retângulo azul as lâminas de alumínio. As linhas verdes e 
pontos vermelhos representam fótons se propagendo e elétrons secundários gerados 
durante a simulação.\

Para descrever o transporte de radiação pelo material foi selecionado  o Low Energy 
Livermore Model. Foram definidos valores de corte de 0,1mm para todas as partículas que  
atingem o volume sensível da câmara de ionização e 0,1mm para fótons e 1,0m para elétrons 
para o resto do mundo. O volume do detector foi definido considerando uma câmara de 
ionização com  15cc de volume sensível. A fonte foi definida considerando uma fonte 
pontual irradiando fótons homogeneamente numa área circular de raio 2,08cm na entrada da 
superfície da câmara de ionização. Foram usadas dez histórias para cada run para chegar nos 
resultados. A simulação foi feita considerando, primeiramente, dados sem filtração das 
lâminas de alumínio e, depois, utilizando as lâminas, de forma similar à coleta de dados 
experimentais.

3. RESULTADOS 

Os resultados estão organizados em tabelas, nas quais se apresentam os valores de Camada 
Semi Redutoras obtidos pelo Cálculo Determinístico (CD) e pelo Método de Monte Carlo
(MC). Da tabela 2 a 4, tem-se os dados obtidos no mamógrafo.

Tabela 2 - Resultados de CSR para combinação Molibdênio Molibdênio para 25kVp e 30 
kVp

Mo25Mo Mo30Mo
Dados Variação Dados Variação

CD Al 0,37 N/A 0,43 N/A

Liga 
01

0,36 N/A 0,43 N/A

Liga 
02

0,34 N/A 0,40 N/A

Liga 
03

0,35 N/A 0,42 N/A

Liga 
04

0,34 N/A 0,40 N/A
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Liga 
05

0,36 N/A 0,42 N/A

Liga 
06

0,35 N/A 0,41 N/A

MC Al 0,25 0,66% 0,30 0,25%
Liga 

01
0,24 0,74% 0,30 0,25%

Liga 
02

0,22 0,60% 0,27 0,27%

Liga 
03

0,24 0,70% 0,29 0,27%

Liga 
04

0,24 0,77% 0,28 0,24%

Liga 
05

0,22 0,74% 0,30 0,30%

Liga 
06

0,23 0,55% 0,29 0,32%

Pelos dados da tabela 2, para 25kVp na combinação Molibdênio Molibdênio, a variação 
encontrada pelo CD foi 8,5 % em relação média e pelo MC, a variação foi de 12,8% . Para 
30kVp na combinação Molibdênio Molibdênio, a variação encontrada pelo CD foi de 7,21 %  
e pelo MC, a variação foi de 10,34% .

Tabela 3 - Resultados de CSR para combinação Molibdênio Ródio para 25kVp e 30 kVp

Tabela 1 Composição de ligas de Alumínio

Mo25Rh Mo30Rh
Dados Variação Dados Variação

CD Al 0,43 N/A 0,49 N/A
Liga 01 0,43 N/A 0,49 N/A
Liga 02 0,41 N/A 0,47 N/A
Liga 03 0,42 N/A 0,48 N/A
Liga 04 0,41 N/A 0,47 N/A
Liga 05 0,43 N/A 0,49 N/A
Liga 06 0,42 N/A 0,48 N/A

MC Al 0,34 1,29% 0,38 0,42%
Liga 01 0,34 1,16% 0,36 0,44%
Liga 02 0,32 1,13% 0,34 0,52%
Liga 03 0,33 1,14% 0,40 0,42%
Liga 04 0,31 1,07% 0,38 0,39%
Liga 05 0,33 1,05% 0,42 0,33%
Liga 06 0,30 1,44% 0,40 0,36%
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Pelos dados da tabela 3, para 25kVp na combinação Molibdenio Ródio, a variação 
encontrada pelo CD foi de 4,74% e pelo MC 12,33%. Para 30kVp  na combinação 
Molibdenio Ródio, a variação encontrada pelo CD foi de 4,15%  e pelo MC 10,44%.

Tabela 4 - Resultados de CSR para combinação Tungstênio Rodio para 30kVp e 35 kVp

W30Rh W35Rh
Dados Variação Dados Variação

CD Al 0,64 N/A 0,72 N/A
Liga 01 0,64 N/A 0,72 N/A
Liga 02 0,61 N/A 0,68 N/A
Liga 03 0,62 N/A 0,70 N/A
Liga 04 0,61 N/A 0,67 N/A
Liga 05 0,64 N/A 0,71 N/A
Liga 06 0,62 N/A 0,69 N/A

MC Al 0,39 6,0% 0,45 3,0%
Liga 01 0,45 3,9% 0,47 2,8%
Liga 02 0,42 4,0% 0,55 3,7%
Liga 03 0,54 4,7% 0,46 3,7%
Liga 04 0,42 3,3% 0,46 2,7%
Liga 05 0,42 3,7% 0,46 2,8%
Liga 06 0,39 4,7% 0,50 3,5%

Pelos dados da tabela 4, para 30kVp na combinação Tungstênio Ródio, a variação encontrada 
pelo CD foi de 4,79% e pelo MC 34,65%. Pelos dados da tabela 4, para 30kVp na 
combinação Tungstênio Ródio, a variação encontrada pelo CD foi de 5,72% e pelo MC 
20,89%.

A tabela 5 apresenta os dados de Radiologia convencional, onde se tem alvo de Tungstênio e 
filtração de Alumínio. Para 66kVp, a variação encontrada pelo CD foi de 5,16% e pelo MC
5,25%. Para 81kVp, a variação encontrada pelo CD 4,91% e pelo MC 4,65%.

Tabela 5 - Resultados de CSR para combinação Tungstênio e Alumínio para 66kVp e 81 kVp

W66Al W81Al
Dados Variação Dados Variação

CD Al 3,12 N/A 3,95 N/A
Liga 01 2,97 N/A 3,77 N/A
Liga 02 3,04 N/A 3,86 N/A
Liga 03 2,96 N/A 3,76 N/A
Liga 04 3,10 N/A 3,93 N/A
Liga 05 3,03 N/A 3,84 N/A
Liga 06 3,12 N/A 3,95 N/A

MC Al 3,10 2,17% 3,93 0,92%
Liga 01 3,12 1,95% 3,95 0,91%
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Liga 02 2,97 1,78% 3,77 0,90%
Liga 03 3,04 2,63% 3,86 0,91%
Liga 04 2,96 2,16% 3,76 0,98%
Liga 05 3,10 2,31% 3,93 0,90%
Liga 06 3,03 2,06% 3,84 0,88%

4.CONCLUSÕES

Conforme esperado, todos os resultados apresentam uma maior influências dos filtros 
utilizados em teste de Camada Semi Redutora na mamografia do que na radiologia 
convencional. Na mamografia, pelo Método de Monte Carlo, todos  os casos tiveram variação 
superior a 10%, o que não estava previsto na literatura.

Pelo Método de Monte Carlo, as variações para a combinação Tungstênio Ródio foram bem 
superiores ao esperado (34,65% para 30kVp e  20,89% para 35kVp), mostrando a alta 
sensibilidade do teste a impurezas na mamografia.

Na radiologia convencional, os valores ficaram dentro do esperado; mas pode-se perceber, 
também, que existe uma variação associada ao uso de filtros com impureza no teste de CSR 
que pode conduzir a erros dosimétricos subsequentes.

Conclui-se, por fim, que, com  o objetivo de se obter resultados confiáveis no teste de CSR, é 
necessário que se garanta a alta pureza dos filtros utilizados, principalmente em mamografia.
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