
1 
 

 

 

 

Estudo do Comportamento de Detectores de Radiação para Mamografia 

em Feixes Padrões utilizando um Sistema Clínico  

 

 

 

Jacqueline Sales Barreira 

 

 

 

Dissertação apresentada como parte 

dos requisitos para obtenção do 

Grau de Mestre em Ciências na Área 

de Tecnologia Nuclear – Aplicações. 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Vitor Vivolo 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 

 



2 
 



3 
 

     INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 

             Autarquia associada à Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

Estudo do Comportamento de Detectores de Radiação para Mamografia 

em Feixes Padrões utilizando um Sistema Clínico  

 

 

Jacqueline Sales Barreira 

 

 

Dissertação apresentada como parte 

dos requisitos para obtenção do 

Grau de Mestre em Ciências na Área 

de Tecnologia Nuclear – Aplicações. 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Vitor Vivolo 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico aos meus pais, Maria e Joaquim, com todo o amor. 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Dr. Vitor Vivolo, por ter aceitado ser meu orientador, por todo o conhecimento 

compartilhado, por ter acreditado em meu potencial mais que eu mesma, pela 

paciência, compreensão e sorriso sempre constante. Um exemplo que levarei por 

toda a minha vida. 

 

À Dra. Maria da Penha Albuquerque Potiens, pela compreensão e por todo o suporte 

oferecido nessa empreitada. Muito obrigada. 

 

À Dra. Tânia Aparecida Furquim e à Dra. Denise Yanikian Nersissian, do Instituto de 

Física da USP, pelos equipamentos gentilmente cedidos, muito importantes para a 

realização deste trabalho. 

 

À Comissão Nacional de Energia Nuclear e ao Ipen pelo apoio financeiro. 

 

Às amigas Alice dos Santos Alves e Camila Dias Cazula, pela companhia em 

congressos, reuniões científicas, simpósios, palestras, disciplinas, e também pelos 

momentos de descontração dentro e fora do Ipen. Desejo-lhes muito sucesso. 

 

Às amigas Bruna Seco e Sarah Huet, que sempre estiveram presentes na minha 

vida, aqui no Instituto, e em passeios pela cidade de São Paulo, ou descontraindo na 

praia, no parque, no cinema...  amo vocês. 

 

Aos amigos da época da graduação, Frank Osmar, Jader Nunes, Thais Dalbello e 

Merlem Silvoni, que sempre acreditaram em meu potencial, e proporcionaram 

momentos de alegrias e risadas durante estes 7 anos de amizade. Vocês são os 

melhores amigos do mundo! 

 

Ao meu marido, Osmar dos Santos, que incentivou a minha entrada no mestrado e 

confiou em mim nos momentos em que a dúvida era a minha maior companheira. 

Obrigada por tudo. 

 



6 
 

Aos meus pais, por serem a fonte de onde tirei forças nos momentos mais difíceis, 

mesmo com a distância e saudade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Estudo do Comportamento de Detectores de Radiação para Mamografia em 

Feixes Padrões utilizando um Sistema Clínico 

 

 

 

Jacqueline Sales Barreira 

 

 

 

RESUMO 

 

 

A mamografia é a radiografia da mama que permite a detecção precoce do 

câncer, por ser capaz de mostrar lesões em fase inicial, muito pequenas. Mas para 

obter-se um diagnóstico precoce e confiável é necessário que o mamógrafo esteja 

calibrado e funcionando adequadamente, caso contrário pode haver um prejuízo na 

imagem produzida, podendo gerar um diagnóstico falso, além de um possível dano 

ao paciente. Por isso é importante o controle desses equipamentos, especialmente 

em relação à radiação produzida por eles. Neste projeto, propõe-se um estudo do 

comportamento das câmaras de ionização para mamografia calibradas em feixes 

padrões em um sistema clínico (mamógrafo Philips-VMI, Graph Mammo AF, que 

opera numa faixa de 20 a 35 kV) pertencente ao Laboratório de Calibração de 

Instrumentos do IPEN-CNEN/SP, com o objetivo de se determinar parâmetros de 

correção que aproximem as condições de calibração às condições de uso clínico. 

Foram realizadas as medições dos parâmetros dos feixes estabelecidos no 

mamógrafo utilizando-se os simuladores de acrílico especialmente desenvolvido 

para estas medidas, a fim de estabelecer um novo protocolo para a calibração de 

câmaras de ionização em um sistema clínico ao invés do uso de sistema industrial, 

ou de forma complementar a este. 
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Study of the Behavior of Radiation Detectors for Mammography in Standard 

Beams using a Clinical System 

 

 

 

Jacqueline Sales Barreira 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

A mammogram is the x-ray of the breast that allows early detection of cancer, 

by being able to show lesions in very small early stage. But to get an early and 

reliable diagnosis is necessary that the mammography unit is calibrated and working 

properly, otherwise there may be a loss in image produced, may lead to a false 

diagnosis, and possible harm to the patient. So it is important to control these 

devices, especially in relation to the radiation produced by them. In this project, we 

propose a study of the behavior of ionization chambers for mammography calibrated 

beam patterns in a clinical system (Philips-VMI mammography, Graph Mammo AF, 

which operates a range of 20 to 35 kV) from Instruments Calibration Laboratory at 

IPEN-CNEN/SP, with the aim of determining parameters correction approaching 

conditions calibration conditions for clinical use. Measurements of the parameters of 

the beams set in mammography using simulators acrylic specially developed for 

these measurements were performed in order to establish a new protocol for 

calibration of the ionization chambers in a clinical system rather than the industrial 

system, or as a complement to this. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama representa quase 25% de todos os casos da doença e é o 

tipo mais comum entre as mulheres no mundo. Estimativas para 2014 indicam 57 mil 

novos casos de câncer de mama no Brasil, o terceiro de maior incidência, atrás 

apenas de melanoma e câncer de próstata.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 27 milhões de novos casos 

de câncer para o ano de 2030 em todo o mundo, e 17 milhões de mortes pela 

doença. Os países em desenvolvimento serão os mais afetados, entre eles o 

Brasil. Esses números mostram a importância de se manter um controle entre as 

mulheres, para que uma possível patologia seja detectada o mais cedo possível. 

Mas para obtenção de um diagnóstico precoce e confiável é necessário que o 

mamógrafo esteja calibrado e funcionando adequadamente, caso contrário pode 

haver um prejuízo na imagem produzida, podendo gerar um diagnóstico falso, além 

de um possível dano ao paciente. Por isso é importante o controle desses 

equipamentos, especialmente em relação ao feixe de radiação produzido por eles.  

O câncer de mama é, provavelmente, um dos mais temidos pelas 

mulheres, devido à sua alta freqüência e, sobretudo, pelos seus efeitos psicológicos, 

que afetam a percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal. Ele é 

relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mas acima desta faixa etária sua 

incidência cresce rápida e progressivamente. (INCA, 2011) 

A mamografia é a radiografia da mama que permite a detecção precoce 

do câncer, por ser capaz de mostrar lesões em fase inicial, muito pequenas. É 

realizada em um sistema apropriado de raios X, chamado mamógrafo. Nele, a mama 

é comprimida de forma a fornecer melhores imagens, e, portanto, melhor 

capacidade de diagnóstico. (INCA, 2011) 

Mas para se obter um diagnóstico precoce e confiável é necessário que o 

mamógrafo esteja calibrado e funcionando adequadamente, caso contrário pode 

haver um prejuízo na imagem produzida, podendo gerar um diagnóstico falso, além 

de um possível dano ao paciente.  

Por isso é importante o controle desses equipamentos, especialmente em 

relação à radiação produzida por eles. Um controle de qualidade deve ser realizado 

periodicamente, de maneira a garantir que a radiação emitida pelo tubo de raios X 
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presente nesses equipamentos seja bem conhecida, para que assim a imagem 

produzida tenha qualidade suficiente para se realizar um diagnóstico correto, sem 

que o paciente receba uma dose desnecessária. No Brasil, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou, em 01 de junho de 1998, a portaria 453, que 

―Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção 

radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios 

X diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências‖. Este documento 

descreve os testes que devem compor um programa de controle de qualidade a ser 

aplicado nos sistemas de radiodiagnóstico, incluindo os mamógrafos i. A maioria das 

medidas envolve o uso de uma câmara de ionização que de acordo com a mesma 

portaria, deve ser calibrada bianualmente em feixes padronizados de radiação.

 Neste trabalho propõe-se a realização de novos testes com estes 

instrumentos em feixes clínicos de mamografia, a fim de estabelecer um novo 

protocolo para a calibração dos mesmos em um sistema clínico ao invés do sistema 

industrial, ou de forma complementar à este. Com isso espera-se adquirir um 

conhecimento maior sobre a utilização dessas câmaras de ionização para 

mamografia em hospitais e clínicas, e se necessário estabelecer fatores de correção 

na aplicação destes instrumentos.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. Interação da Radiação com a Matéria 

 

Entre os mecanismos principais de interação de fótons (raios gama ou X) 

com a matéria pode-se citar três: o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a produção 

de pares. A probabilidade de ocorrência de um desses processos é determinada 

pela energia do fóton incidente e pelo número atômico do meio (material). Na 

interação entre um fóton e a matéria são emitidos ou criados elétrons ou pósitrons 

que ionizam os átomos do meio. 

O efeito fotoelétrico é uma interação entre um fóton e um elétron orbital das 

camadas mais internas do átomo. O fóton é absorvido pelo átomo e um elétron é 

ejetado. A energia cinética do elétron ejetado é igual à energia do fóton menos a 

energia de ligação do elétron. A energia de ligação de um elétron é a energia que 

deve ser fornecida a ele para removê-lo do átomo. 

O efeito Compton consiste na colisão entre um fóton e um elétron (que pode 

ser considerado livre) das camadas mais externas do átomo.  

Um elétron deste tipo pode ser considerado livre quando a energia do fóton 

incidente é muito maior que a energia de ligação do elétron. A energia cinética do 

elétron espalhado depende do ângulo de espalhamento. Nesse processo o fóton não 

é absorvido e, portanto, continua interagindo com os outros elétrons.  

O processo de produção de pares elétron-pósitron ocorre quando a energia 

do fóton incidente é maior que pelo menos duas vezes a massa de repouso do 

elétron, isto é, 1,022 MeV. Neste processo, um fóton perde toda a sua energia em 

uma colisão com o núcleo, criando um par elétron—pósitron, com uma certa energia 

cinética. 

 

 

2.2. Radiação Ionizante 

 

Qualquer forma de radiação que tenha energia suficiente para causar a 

liberação de um ou mais elétrons de um átomo é denominada radiação ionizante. As 

formas comuns de uso na medicina são os raios X, gama e os elétrons, que também 
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são utilizados na área industrial (gamagrafia, etc) e nos laboratórios de calibração de 

equipamentos monitores de radiação. 

Todas as radiações possuem energia, como no caso das partículas em 

movimento, ou por sua própria natureza, como é o caso das radiações 

eletromagnéticas. Ao atravessar um meio (interagindo com a matéria), a radiação 

transfere sua energia (total ou parcialmente) para os átomos e moléculas deste 

meio. A transferência da energia de uma partícula ou de um fóton para os átomos do 

material absorvente (meio) ocorre por mecanismos de ionização e excitação. 

Um processo de interação no qual resulte a remoção de um elétron, de um 

átomo ou molécula, deixando-o com uma carga resultante positiva é denominado 

ionização. No entanto, a adição de energia a um sistema atômico ou molecular irá 

elevá-lo do estado normal de energia ao estado de excitação. 

De um modo geral, quando partículas carregadas ou radiação 

eletromagnética atravessa a matéria , o mecanismo predominante da perda de 

energia é a interação delas com os elétrons do meio (material). No caso das 

partículas carregadas, isto é facilmente evidenciado a partir da dispersão que elas 

apresentam ao interagir com a matéria: no caso das partículas pesadas (prótons, 

partículas alfa, etc.) são pouco desviadas de sua direção original quando interagem, 

perdendo energia. Os elétrons, por sua vez, são desviados em ângulos muito 

maiores. Estas perdas de energia resultantes de colisões com núcleos são várias 

ordens de grandeza menores que aquela que ocorre na interação com os elétrons. 

Isto não ocorre com os nêutrons, pois eles interagem quase que exclusivamente 

com os núcleos dos átomos. 

 

2.3.  Produção de Raios X 

 

Wilhelm Conrad Röntgen foi um físico alemão, professor na Universidade de 

Würzburg, que em 8 de novembro de 1895, descobriu ondas eletromagnéticas 

enquanto estudava os tubos de raios catódicos.  

Estes raios apresentavam o poder de penetrar e atravessar diversos tipos de 

materiais, o que possibilitou mais tarde, a visualização de ossos e tecidos com 

densidades diferentes. No início, denominaram-se esses raios de Raios Röntgen, 

mas Wilhelm preferiu chamá-los de Raios X.  
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Essa descoberta revolucionou a medicina, e laureou com o primeiro Nobel de 

Física o seu descobridor, no ano de 1901. 

Os raios X são radiações eletromagnéticas com comprimento de onda menor 

que aproximadamente 1,0 Å (EISBERG, 1979). Eles podem ser produzidos de duas 

maneiras: a partir do freamento do elétron (radiação de Bremsstrahlung), gerando 

assim um espectro contínuo, ou a partir da eletrosfera do átomo, gerando assim um 

espectro característico. 

A principal diferença entre os raios X e os raios gama é que os primeiros são 

sempre produzidos na eletrosfera do átomo, ou por elétrons acelerados que 

interagem com o núcleo. Já os raios gama são produzidos sempre no núcleo do 

átomo, por meio do chamado decaimento gama. Além disso, de maneira geral, os 

raios gama possuem energia maior do que os raios X. 

Os raios X de Bremsstrahlung são gerados quando elétrons acelerados 

interagem com o núcleo do átomo. Os elétrons (carga negativa) são defletidos de 

seu caminho inicial pelo campo coulombiano gerado pelos prótons (carga positiva) 

presentes no núcleo do átomo. Ao sofrer esse desvio os elétrons perdem energia em 

forma de radiação eletromagnética. 

A radiação característica é aquela formada pela radiação X emitida devido à 

transição dos elétrons entre as camadas eletrônicas de um átomo. Quando um 

elétron acelerado atinge outro que está ligado ao átomo, este último pode ser 

ejetado, criando um espaço livre naquela camada da eletrosfera. (BUSHONG, 2008) 

Essa vacância é rapidamente ocupada por um elétron de uma outra camada. Nesse 

processo um fóton é emitido, e sua energia é exatamente igual à diferença de 

energia entre as duas camadas. (BUSHONG, 2008) 

 

 

2.4. Tubo de Raios X 

 

Os tubos de raios x são formados por uma ampola de vidro a vácuo, onde há 

internamente a esta um filamento, o cátodo e um alvo, o anôdo, possuindo uma 

janela por onde passa o feixe útil. O vácuo existente na ampola se faz necessário 

para que não haja colisão dos elétrons termoiônicos com os do ar, causando 
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ionização e redução de energia cinética, evitando também a oxidação dos 

componentes internos. 

 

 

FIGURA 1 – Tubo de raios x e seus componentes (MARTINAZZI, 2008) 

 

O funcionamento baseia-se na passagem de uma corrente elétrica pelo 

cátodo, fazendo com que haja um potencial negativo do tubo, existindo assim, 

produção de elétrons os quais são acelerados pela diferença de potencial existente 

entre cátodo e anôdo. Essa diferença será mantida em potencial positivo devido a 

uma aplicação de voltagem, transmitindo a energia desses elétrons incidentes para 

o material do alvo, no caso a mama, através do processo de colisão e de freamento.    

Atualmente nos tubos de raios x apenas 1% da energia incidente partilha da 

produção de raios X, o restante é perdido em forma de energia térmica, tornando-se 

necessário um sistema eficaz de refrigeração nos equipamentos. Dessa forma o 

tubo é acondicionado dentro de uma proteção de chumbo, alumínio ou cobre, de 

forma a reduzir a radiação espalhada, e passando o feixe útil por uma janela. 

 

 

2.5. Calibração de Instrumentos 

 

Calibrar um equipamento monitor de radiação significa determinar sua 

resposta a uma exposição ou taxa de exposição conhecida (ou a uma taxa de dose 

absorvida), envolvendo o uso de pelo menos um instrumento de referência ou 
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instrumento padrão. (IAEA - TRS 374, 1994) 

O termo ―calibração‖ pode também ser definido como uma determinação 

quantitativa, sob um conjunto controlado de condições padrões, de uma indicação 

dada por um instrumento em função de um valor de uma grandeza que este 

instrumento deve acusar. (IAEA - SRS 16, 2000) 

Por meio da calibração obtém-se um fator multiplicativo, que converte um 

valor indicado (corrigido para as condições denominadas de referência) para o que 

se denomina de ―valor real‖ de uma grandeza medida, sendo chamado ―fator de 

calibração‖. Para cada escala de um monitor de radiação pode-se obter um fator de 

calibração diferente. 

Os monitores portáteis de radiação devem ser calibrados periodicamente, 

após receberem manutenção corretiva, antes mesmo de expirar o período de 

validade da calibração periódica, ou a pedido do usuário. Antes da calibração do 

instrumento ser realizada, deve-se verificar se ele não está contaminado com 

material radioativo e se apresenta boas condições operacionais, ou de 

funcionamento, as quais devem estar de acordo com as características que constam 

no seu manual de operação fornecido pelo fabricante do equipamento. 

As calibrações realizadas internacionalmente são referenciadas a padrões 

de medida absoluta. Por esse fato e ainda devido ao grande número de solicitações 

de calibração de monitores portáteis de radiação, criou-se uma rede de laboratórios 

padrões, classificados como primários, secundários e regionais, sob o apoio e 

supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e da Organização 

Mundial de Saúde.. No Brasil o Laboratório Padrão Secundário (SSDL) está 

localizado no Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), no Rio de Janeiro e é o 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. 

Os instrumentos de medida de campos de radiação, utilizados como padrões 

(instrumentos que possuem desempenho e estabilidade altos, utilizados apenas 

para a calibração de outros instrumentos), também são classificados, de acordo com 

o laboratório em que foram calibrados. Desse modo, existem os instrumentos 

denominados padrões primários, secundários ou terciários. Existem ainda os 

instrumentos denominados ―padrões nacionais‖, que são aqueles reconhecidos por 

uma decisão nacional oficial para representar os valores, num país, de todos os 

outros padrões de uma certa grandeza. 



18 
 

O ―instrumento de campo‖ é aquele que possui estabilidade e desempenho 

apropriados para ser utilizado em medidas de rotina no ―campo‖ (nos laboratórios de 

medida de campos de radiação, indústria. 

 

 

2.6. Detectores de Radiação do tipo Câmara de Ionização 

 

Durante muitos anos, a dosimetria das radiações esteve diretamente 

relacionada com a prática da radiologia. Com o objetivo de se controlar a quantidade 

de radiação, liberada pelas máquinas de raios X então existentes, foram 

desenvolvidos diversos tipos de sistemas detectores. 

Em meados dos anos 30, devido à alta sensibilidade, à boa estabilidade e à 

boa reprodutibilidade, que fazem parte de suas características operacionais, a 

câmara de ionização tornou-se o instrumento principal para a detecção de radiação 

X. (KNOLL, 1989) 

Atualmente, apesar do surgimento de outros sistemas de medida, a câmara 

de ionização ainda é considerada o instrumento mais prático e preciso para medidas 

de taxas de exposição e de dose absorvida. 

No Brasil, nos últimos anos, diversas câmaras de ionização foram projetadas 

e construídas para diferentes aplicações, apresentando bons resultados(30-32). As 

câmaras de ionização possuem basicamente um eletrodo coletor central e uma 

parede de material apropriado que delimita uma cavidade preenchida por um gás. 

Quando convenientemente construídas, utilizando o ar como elemento 

detector gasoso, as câmaras de ionização são capazes de medir diretamente a 

grandeza exposição. Para cada par de íon gerado pela partícula incidente no interior 

do volume sensível do detector gasoso, um sinal elétrico é coletado. 

A carga coletada (sinal elétrico) é muito baixa, normalmente da ordem de 

pico-amperes (10-12 A), e precisam ser utilizados amplificadores para o sinal poder 

ser convenientemente processado. Em função de sua grande estabilidade ao longo 

do tempo (da ordem de 0,1 % de variação ao longo de muitos anos), as câmaras de 

ionização são muito utilizadas também como instrumentos de referência para 

calibração de equipamentos. 
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A quantidade de pares de íons produzidos depende da energia da radiação 

ser maior ou menor, ou mais ou menos ionizante; desta forma, a câmara pode 

discriminar a energia da radiação e distinguir os diferentes tipos de partículas por 

meio da altura do sinal produzido. Desse modo, é necessário acoplar às câmaras 

módulos de amplificação de pulsos. Estes circuitos devem conter filtros para eliminar 

os ruídos indesejáveis. 

Por apresentarem medidas mais precisas, as câmaras de ionização são 

usadas como instrumentos padrões primários e secundários, e são amplamente 

utilizadas na dosimetria de raios X, particularmente na medida de exposição e na 

determinação indireta da dose absorvida. 

Normalmente as câmaras de ionização não são seladas, ou seja, o ar em 

seu interior é o mesmo do ambiente. Entretanto, existem ainda as câmaras de 

ionização seladas, que contêm um gás (sob alta pressão) em seu interior. No caso 

das câmaras não seladas é necessário que se faça correção de suas leituras para a 

densidade do ar, ou seja, para a temperatura e a pressão ambientais, por meio de 

fatores multiplicativos. 

A correção da leitura de uma câmara de ionização para variações de 

temperatura e pressão deve ser feita utilizando-se: 

 

 

fT,p = (273,15 + t) x P x [(273,15 + T) x p]-1 

 

Onde fT,p é o fator de correção de temperatura e pressão, t e p são a temperatura e pressão 

ambientes, e T e P são a temperatura e pressão de referência de 20 oC e 101,3 kPa, 

respectivamente. 

 

O valor de referência da umidade relativa do ar é normalmente de 50 %. 

Porém, segundo Loevinger & Chappell (1983), ―como a dependência da corrente de 

ionização da umidade é pequena, nenhuma normalização é necessária se a 

umidade relativa do ar ambiente estiver entre 10 e 70 % durante o procedimento de 

calibração‖. 

As câmaras de ionização mais conhecidas são: câmara de ar livre, que são 

consideradas do tipo padrão primário, ou seja, determinam a exposição de forma 

absoluta; câmaras cavitárias, utilizadas na determinação da exposição no ar, em 
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feixes de fótons de energias altas; câmaras dedais, muito utilizadas como padrões 

secundários e em medidas rotineiras; e as câmaras de extrapolação, recomendadas 

para a detecção de radiação beta. 

Existem câmaras de ionização de diferentes volumes, dependendo da sua 

finalidade. Aquelas que possuem volume sensível menor, com um volume sensível 

de, por exemplo, 0,125 cm³, são usadas normalmente em feixes de alta energia, 

como os usados em radioterapia. As de volume intermediário (com, por exemplo, um 

volume de 180 cm³, de placas paralelas) são usadas em radiodiagnóstico. Aquelas 

de volume maior são usadas em radioproteção (com um volume de até 10000 cm³), 

porque assim elas são mais sensíveis à radiação, e são capazes de detectar baixos 

níveis da mesma. As Figuras 2 e 3 mostram algumas câmaras de ionização 

comerciais para utilização em radioproteção, radioterapia e radiodiagnóstico. 

 

 

FIG. 2: Câmara utilizada em radioterapia 

 

 

          FIG.3: Câmara utilizada em radiodiagnóstico 
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2.6.1. Câmaras de Ionização para Mamografia 

 

As câmaras adequadas para detectar radiações de energias baixas são as 

chamadas câmaras de ionização de placas paralelas, ou ainda denominadas 

superficiais. Neste tipo de câmara, os eletrodos são distanciados entre si de 

aproximadamente 5 mm, o que garante que todos os íons produzidos dentro de seu 

volume sensível sejam coletados. São utilizadas como padrões secundários e ainda 

para medidas rotineiras da exposição produzida por campos de raios X de energias 

baixas(35). 

Uma câmara de ionização típica utilizada como referência em mamografia 

possui um volume de 6 cm³. A janela pela qual a radiação deve passar para entrar 

no volume sensível é constituído de um material chamado Mylar® aluminizado, que 

é um filme plástico bastante fino (com uma superfície plástica e outra aluminizada 

(condutora de corrente elétrica) e com o qual a radiação quase não interage 

(atravessa). que é bastante fino e com o qual a radiação quase não interage. Isso é 

importante já que, no caso de mamografia, os feixes utilizados são de baixa energia. 

Se a janela fosse mais espessa, e constituída de um material mais denso, grande 

parte da radiação seria barrada, e a medição realizada pelo aparelho não seria 

confiável, ou fiel a quantidade de radiação incidente nela. 

 

2.7. Simuladores em Mamografia 

 

Segundo o Código de Prática publicado pela AIEA (apresentado em detalhes 

no item 2.10.2), o simulador (ou phantom, em inglês) é um objeto usado para 

absorver e/ou espalhar radiação equivalente àquela espalhada por um paciente, 

durante um procedimento (diagnostico ou terpeutico) auxiliando assim a estimar a 

dose de radiação e testar sistemas de imagem sem que haja a necessidade de 

expor o paciente. Pode ser di tipo antropomórfico ou um objeto de teste físico. 

No caso de mamografia, no geral, os simuladores não possuem o formato de 

uma mama ao ser comprimida no mamógrafo. Alguns são feitos em placas de 

polimetilmetacrilato (TRS 457), que é um material fácil de manusear e sua 

densidade é uma das que mais se aproxima da densidade da água, e são utilizados 

em testes para determinação da dose absorvida e espalhamento. Outros 
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simuladores são feitos em acrílico e possuem estruturas que simulam fibras, 

calcificações em dutos e massas tumorais (FURQUIM, 2005), sendo utilizados em 

testes de controle de qualidade de imagem. A Figura 4 mostra um simulador e a 

imagem obtida após o ensaio. 

 

 

FIG. 4: Simulador utilizado para controle de qualidade da imagem, e ao lado, imagem 

obtida após a irradiação do mesmo. Os pontos e círculos brancos são utilizados para estudo 

do contraste da imagem e identificação de microcalcificações. (BUSHONG, 2008) 

 

 

2.8. O Mamógrafo 

 

A mama é formada por três principais tipos de tecido: fibroso, glandular e 

adiposo (BUSHONG, 2010). Como esses tecidos são similares na sua composição 

química e são de baixa densidade, a formação da imagem pela técnica de raios X 

convencional é inútil, porque na faixa de 70 kV a 100 kV a absorção diferencial para 

tecidos leves é baixa contribuindo para uma imagem inadequada. Assim, é 

necessário diminuir a tensão para aumentar a absorção diferencial (efeito 

fotoelétrico predominante), obtendo-se uma imagem de boa qualidade. 

Para que possamos compreender o funcionamento do mamógrafo, 

começaremos esquematizando o equipamento de mamografia com seus 

componentes. 

a) Cabeçote do equipamento: onde se encontra o tubo de raios x;  

b) Filtros;  

c) Colimadores, responsáveis pelo tamanho do campo irradiado.  

d) Compressor;  

e) Grade antidifusora;  

f) Detector;  
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g) Controle automático de exposição; Ilustrados conforme a Figura 5  a seguir: 

 

FIIG. 5 – Componentes básicos de um equipamento de mamografia (MARTINAZZI, 2008). 

 

O equipamento de raios X utilizado em exames mamográficos não é o mesmo 

que o para raios X convencional. Geralmente no mamógrafo, o alvo é constituído de 

molibdênio (Z = 42), ródio (Z = 45) e tungstênio (Z = 74) no convencional. Esses 

elementos apresentam um espectro característico de emissão com energias entre 

14 keV e 30 keV, intervalo de energia na qual ocorre a absorção diferencial para o 

tecido mamário (BUSHONG, 2010). 

São utilizados filtros de alta pureza para evitar que fótons de energias baixas 

alcancem a mama, causando um acréscimo desnecessário da dose. A Figura 6 

mostra o espectro de emissão de raios X para o molibdênio (com filtração adicional 

de 0,03 mmMo) e para o ródio (com filtração adicional de 0,03 mmRh), com uma 

tensão no tubo de 30 kV. 
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FIG.6: Espectros de emissão dos feixes de radiação de um mamógrafo 
            convencional com alvo e filtro de (a) molibdênio e (b) ródio. O tubo opera numa 

                    tensão de 30 kV (adaptado de BUSHONG, 2010) 

 

No controle da qualidade de imagem é necessário que a mama esteja 

imobilizada durante todo o procedimento. Além disso, a região de interesse deve ser 

uniformemente irradiada para uma imagem com densidade óptica homogênea. Para 

esses e outros aspectos, é utilizada a bandeja de compressão ou compressor de 

mama durante os exames. O uso do compressor promove também menor 

espalhamento e menor espessura de tecido, que melhoram a resolução geométrica 

e diminuição da dose, respectivamente (BUSHONG, 2010). 

Por motivos de resolução espacial, o ponto focal do tubo de raios X do 

mamógrafo deve ser pequeno, geralmente entre 0,1 mm e 0,3 mm (LEE ET. AL., 

2003). 

Um dos problemas comuns na mama é a presença de microcalcificações que 

têm dimensões menores que 500 μm. Por isso um ponto focal pequeno 

proporcionará detecção precisa das lesões. 

Nos mamógrafos convencionais a informação da imagem pode ser registrada 

em filmes ou por escaneamento de écran. Esta última modalidade é conhecida por 

―sistema CR‖, que utiliza um detector intermediário para captar a imagem da mama  

após a exposição ao feixe de raios X, que posteriormente é transformada em 

imagem digital através de um sistema de leitura. 
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Além dos mamógrafos convencionais, existem também os mamógrafos 

digitais. Nestes, a digitalização da imagem ocorre por conversão direta e indireta 

utilizando detectores de estado sólido (PISANO ET. AL., 2004). A imagem é 

processada em sistemas computadorizados que são independentes das 

propriedades do detector. Outra vantagem da mamografia digital é sua eficiência em 

detectar microcalcificações em mamas densas (ICRU, 2009). 

 

2.9. Grandezas Físicas e Unidades 

2.9.1. Atividade 

 

A atividade (A) é definida como sendo o número de transformações nucleares 

que ocorrem em uma dada amostra, por unidade de tempo (CEMBER, 1996). É dada 

pela equação: 

 

 

Onde: (k1) é a constante de desintegração e (N) é o número de átomos radioativos contidos 

na amostra ou material. 

 

A unidade da atividade no Sistema Internacional é o Becquerel (Bq), que 

equivale a uma desintegração radioativa por segundo. A unidade antiga é o Curie 

(Ci), sendo que 1 Ci = 37 GBq (IPEN, 2002).  

 

2.9.2. Exposição 

 

A exposição (X) é o quociente de dQ por dm, no qual dQ é a soma das 

cargas elétricas de todos os íons de um mesmo sinal, produzidos no ar quando 

todos os elétrons e pósitrons liberados pelos fótons, num elemento de ar de massa 

dm, são completamente freados (ICRU, 1998). Conforme a equação abaixo: 

 

 

 

A unidade especial dessa grandeza é o roentgen (R). No sistema 

internacional de unidades (SI), a unidade utilizada para exposição é 

NkA 1

dm

dQ
X
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Coulomb/kilograma (C/kg). A relação entre R e C/kg é 1 R = 2,58x10-4 C/kg 

(OKUNO, 2010) 

. 

2.9.3. Kerma 

 

A grandeza física kerma (Querma) é definida como a soma das energias 

cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas liberadas por partícula 

indiretamente ionizante em um material com uma determinada massa (BITELLI, 

1982). Esta grandeza é válida somente para a radiação indiretamente ionizante 

(gama, raios X e nêutrons). 

Matematicamente, é o quociente de dEtr por dm, no qual dEtr é a soma das 

energias cinéticas iniciais de todas as partículas ionizantes eletricamente carregadas 

liberadas pelas partículas ionizantes sem carga em um material de massa dm. É 

dada pela equação abaixo: 

 

 

 

 

Sua unidade é o Gy (Gray), sendo que 1 Gy = 1 J/kg-1. 

 

 

2.9.4. Dose Absorvida 

 

A dose absorvida, D, é a quantidade de energia depositada (dE) pela 

radiação ionizante em qualquer meio, por unidade de massa (dm) do material 

absorvedor. Essa grandeza pode ser utilizada para qualquer tipo de radiação e 

medida em todo tipo de material. Conforme a equação a seguir: 

 

 

 

A unidade da dose absorvida no Sistema Internacional é J/kg, sendo sua 

unidade de uso o gray (Gy), onde 1 Gy equivale a 1 J/kg. 

 

dm

dE
X

dm

dEtr
X
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2.9.5. Tensão de Pico Prático 

 

O PPV é uma grandeza elétrica que relaciona a tensão de pico com o 

contraste da imagem radiológica, tendo assim uma maior aplicação clínica. A norma 

que dita os critérios para a utilização do PPV, as incertezas, os erros intrínsecos das 

medições efetuadas por um detector do tipo não-invasivo, além de fornecer o 

algoritmo para a determinação dessa grandeza é a IEC 61676 (LUCENA, 2010) 

Segundo H.M Kramer, H.J Selbach e W-J Iles (1.998), o ―PPV é uma 

grandeza que se baseia no conceito de que a radiação gerada por uma alta tensão 

com uma forma de onda arbitrária produz o mesmo contraste radiográfico que a 

radiação gerada por uma alta tensão com um sistema de potencial constante 

equivalente. Porém, o PPV é uma grandeza puramente elétrica, na qual se quer 

obter uma melhor qualidade de imagem, independente da forma de onda‖. 

 

2.10. Normas e Portarias Nacionais e Internacionais 

2.10.1   IEC 61267 

 

A IEC publicou, em 2005, uma revisão da sua antiga norma IEC 1267[35], a 

norma IEC 61267[7], cujo título é Medical diagnostic X-ray equipment – Radiation 

conditions for use in the determination of characteristics (Equipamento de raios X 

para diagnóstico médico – condições de radiação a serem usadas na determinação 

de características), e que fornece informações necessárias a respeito das 

qualidades de radiação X a serem implantadas em laboratórios de calibração de 

instrumentos. São elas radiodiagnóstico, mamografia e tomografia computadorizada. 

A principal diferença entre a versão atual e sua antecessora é que, na antiga, 

nas qualidades de radiodiagnóstico, a filtração adicional era a mesma em qualquer 

sistema de radiação X e para qualquer uma das qualidades implantadas, sendo que 

cada laboratório que implantasse essas qualidades deveria determinar a camada 

semirredutora (CSR) para cada uma das qualidades a serem implantadas. 

Na versão atual dessa norma, a IEC coloca a CSR como um valor a ser 

alcançado, e a filtração adicional de cada sistema deve então ser determinada, de 

tal forma a alcançar esse valor. Como a CSR está diretamente relacionada com a 

energia efetiva do feixe, isso acaba sendo mais adequado, já que assim tem-se a 
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garantia de que todos os sistemas de radiação X e qualidades utilizadas na 

calibração de instrumentos possuem a mesma energia efetiva. 

Porém, no caso de mamografia, as qualidades nem sequer eram 

apresentadas pela norma antiga. A única condição para estabelecimento da 

qualidade a ser implantada é que a contribuição da radiação espalhada deve ser 

minimizada, ou devera ser implantada qualidade de feixe estreito (RQN-M). As 

qualidades de feixes de entrada, saída e aquela na qual é levada em consideração a 

radiação espalhada pelo paciente não eram apresentadas anteriormente. 

Dessa forma, CORREA (2010) em sua dissertação de mestrado utilizou como 

referencia o recomendado pelos capítulos 11 a 14 dessa norma, nos quais são 

apresentadas as condições para implantação de todas as qualidades de 

mamografia. 

Na TAB. 1 são mostradas as qualidades de feixe de entrada em mamografia 

apresentada pela norma: 

 

Denominação Tensão nominal (kv) Primeira camada semi-redutora 

RQR-M1 25 0,28 

RQR-M2 28 0,31 

RQR-M3 30 0,33 

RQR-M4 35 0,36 

 
TAB 1: Qualidades de radiação de feixe de entrada apresentadas pela norma IEC 61267[7] 
em mamografia 
 
  

 Neste trabalho, utilizamos as tensões nominais de referência, a saber 25, 28, 

30 e 35 kV para a realização das medições, porém sem o uso de filtros adicionais 

para determinação da camada semirredutora, pois SILVA (2013) determinou esses 

valores em sua tese de doutorado no ano de 2013. 
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2.10.2. TRS 457 

 

Em 2007 a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) publicou o 

Technical Report Series No. 457 (TRS 457), intitulado Dosimetry in Diagnostic 

Radiology: An International Code of Practice (Dosimetria em Radiologia Diagnóstica: 

um Código de Prática Internacional). 

Essa publicação, além de apresentar algumas das grandezas físicas, 

formalismos, definições e instrumentação utilizados em dosimetria das radiações, é 

um código de prática para a implantação das qualidades utilizadas na calibração de 

instrumentos na área de radiodiagnóstico em laboratórios de padronização 

secundária e também para a realização de dosimetria clínica. 

No caso da implantação de qualidades de radiação X, segue as 

recomendações da norma IEC 61267, apresentando os métodos e procedimentos a 

serem seguidos por um laboratório padrão secundário quando este deseja implantar, 

em seu sistema de radiação X, qualidades de radiodiagnóstico convencional, 

mamografia e tomografia computadorizada. 

Esse código de prática apresenta os tipos de materiais e dispositivos mínimos 

necessários  que deve existir em um laboratório secundário de calibração, para que 

este possa realizar esta função, assim como descreve procedimentos detalhados 

tanto para a calibração de instrumentos nesses laboratórios como também para a 

realização da dosimetria de pacientes em clínicas e hospitais. 

 

 

2.10.3. Portaria 453 – Anvisa 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou, em 01 de 

junho de 1998, a portaria 453, que ―Aprova o Regulamento Técnico que estabelece 

as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 

odontológico, dispõe sobre o uso dos raios X diagnósticos em todo território nacional 

e dá outras providências”. 

Este documento descreve os testes que devem compor um programa de 

controle de qualidade a ser aplicado nos sistemas de radiodiagnóstico, incluindo os 

mamógrafosii. A maioria das medidas envolve o uso de uma câmara de ionização, 
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porém, na rotina clínica, são realizados testes com uso de filmes e porta-chassis, 

para a verificação da qualidade da imagem produzida, o que não foi o caso deste 

trabalho, onde estudou-se o comportamento das câmaras de ionização para 

utilização em qualidades de mamografia além da determinação dos parâmetros 

principais do feixe emitido pelo mamógrafo (kVp, mas, tempo, etc.). 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Materiais 

3.1.1   Mamógrafo 

 

Mamógrafo Philips-VMI, Graph Mammo AF, que opera numa faixa de 20 a 35 

kV, possui alvo de molibdênio e filtros de molibdênio e ródio. Não foi possível realizar 

testes com o controle automático de exposição (AEC), pois este se encontrava 

inoperante no equipamento. A Figura 7 mostra o mamógrafo estudado. 

 

 

FIG. 7: Mamógrafo Philips-VMI Graph Mammo AF Philips 
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3.1.2  Câmaras de Ionização 

 

Câmara de ionização com volume sensível de 6 cm³, marca Radcal, modelo 

RC6M mostrada na figura 8. Essa câmara possui uma janela de Mylar®, que deve 

ser posicionada de frente para o feixe (janela de entrada). Foi calibrada no LCI, nas 

novas qualidades apresentadas na norma IEC 61267, que estão rastreadas ao 

laboratório de Padronização Primária Alemão Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt (PTB). A Figura 9 mostra uma camara de ionização cilíndrica do tipo 

dedal. 

 

 

 

FIG.8: Câmara de ionização com volume sensível de 6 cm³, marca Radcal, modelo 

RC6M 

 

Câmara de ionização com volume sensível de 0,3 cm³, marca PTW modelo 

31013 (FIG. 9): 

 

 

FIG. 9: Câmara de Ionização PTW modelo 31013, volume sensível de 0,3 cm³ 



32 
 

3.1.3. Eletrômetros 

 

O eletrômetro PTW Unidos E mostrado na Figura 10, foi utilizado para 

coleção de carga, sendo ajustado para operar com tensão de +300 volts (v), utilizado 

em conjunto com  a câmara de ionização PTW modelo 31013, para mapeamento do 

campo de radiação do mamógrafo: 

 

 

FIG. 10: Eletrômetro PTW Unidos E utilizado no mapeamento do campo de radiação 

 

Eletrômetro Radcal modelo 9015, coletor de dose, utilizado em conjunto com 

a câmara de ionização Radcal10x5-6M, ambos apresentados na Figura 11: 

 

 

FIG. 11: (a) Eletrômetro Radcal modelo 9015 e (b) câmara de ionização Radcal 10X5-6M 
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3.1.4. Medidor de Tensão Não-Invasivo 

 

Medidor de Tensão Não-invasivo PTW modelo Diavolt Universal All-in-one QC 

Meter T43014 (mostrado na Figura 12). Este equipamento realiza múltiplas medidas 

em uma única exposição: 

 

 

FIG. 12: Medidor de Tensão Não-invasivo Diavolt 

 

  

 

3.1.5  Fonte de Controle 

 

Nos testes de estabilidade foi utilizado, utilizou-se uma fonte de controle de 

90Sr + 90Y, mostrada na figura 13, com atividade de 33 MBq (atividade nominal de 

1988): 

 

FIG. 13: fonte de controle de 90Sr + 90Y, com atividade de 33 MBq 
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3.1.6.  Medidor de kVp para Baixas Energias 

 

O para determinação do kVp máximo e kVp médio utilizou-se o medidor 

Radcal Accu kV modelo 4082 acoplado ao sensor radcal Accu kV 22 – 40 kV, 

modelo 40x5 – Mo, cedido pelo Instituto de Física da USP, figura 14: 

 

 

FIG. 14: Radcal Accu kV modelo 4082 acoplado ao sensor radcal Accu kV 22 – 40 

kV. Modelo 40x5 - Mo 

 

 

3.1.7. Simuladores de Mama 

 

 Para as medições de taxa de kerma no ar, espalhamento e dose de entrada 

na superfície da mama ou simulador, foram utilizados dois simuladores diferentes, 

sendo um baseado na norma TRS 457 da AIEA, formado por placas retangulares de 

PMMA (mostrado na figura 15), com 5 mm de espessura cada um, e outro baseado 

na norma IEC 61267, também de placas de PMMA com espessura de 5 mm cada 

uma, porém com formato semicircular (mostrado na figura 15). Esses simuladores 

foram desenvolvidos por Correa (CORREA 2010): 
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FIG. 15: simulador baseado na norma IEC 61267, com placas de PMMA retangulares 

(imagem superior), e abaixo, simulador baseado na norma IEC 61267, de placas de PMMA 

com espessura de 5 mm, com formato semicircular 

 

3.1.8  Sistema de Radiação X 

 

O LCI possui um equipamento de raios X industrial Pantak-Seifert Isovolt 

160HS (mostrado na figura 16) com alvo de tungstênio, que opera de 5 a 160 kV (a 

corrente pode variar de 0,1 mA a 45 mA) e possui filtração inerente de 0,8 mm de 

Be. Neste sistema, estão implantadas as qualidades de radiodiagnóstico, 

mamografia, tomografia computadorizada, radioterapia e radioproteção, de acordo 

com recomendações internacionais. Como o equipamento de raios X tem alvo de 

tungstênio (W), as qualidades estabelecidas para mamografia, seguem os padrões 

do Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), ou seja, equipamento com alvo de 

tungstênio (W) e filtração adicional de molibdênio (Mo) e alumínio (Al).  

Este equipamento foi utilizado para calibrar a câmara de ionização Radcal 

10X5-6M, e encontrar o fator de correção que aproxime as leituras realizadas pela 

camara com o valor convencional do kerma no ar, e ainda das condições de 

calibração às de uso clínico, e assim comparar a resposta da mesma câmara em 

ambos os sistemas de radiação X, o industrial e o clínico (mamógrafo). 
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FIG. 16: Equipamento de raios X industrial Pantak-Seifert Isovolt 160HS (FIG. 15) com alvo 

de tungstênio 

 

 

3.1.9. Sistemas Auxiliares  

 

Termo-higrômetro e barômetro (FIG. 16) Lufft modelo OPUS 20, para 

medição da temperatura, pressão atmosférica e umidade do laboratório no momento 

das medições: 

 

 

FIG. 17: Termo-higrômetro e barômetro Lufft modelo OPUS 20 
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3.2. Métodos 

3.2.1   Testes Pré-operacionais do Mamógrafo 

 

Na primeira etapa do trabalho realizou-se exposições com técnicas de kV e 

corrente/tempo (miliampères) variadas para conhecer possíveis limitações do 

aparelho (sempre respeitando os limites constantes do manual de operação do 

equipamento). 

Selecionou-se no mamógrafo a corrente de 80 mA, utilizando a técnica 

manual, écran normal, densidade zero, filtro de Mo e foco grosso, como 

demonstrado na figura 18. Iniciou-se as medições com 10 mAs e realizou-se 10 

exposições para cada kV escolhido (20, 25, 30 e 35 kV). Posteriormente elevou-se o 

mAs para 20, realizou-se 10 exposições com os valores de kV selecionados 

anteriormente, e assim sucessivamente para 50, 100, 200, 300, 400, 500 e 600 mAs. 

Este procedimento permite aumentar a estabilidade do feixe produzido, deixando o 

tubo em condições de equilíbrio. Com melhor reprodutibilidade do feixe. 

 

FIG. 18: Painel de controle do mamógrafo VMI Graph Mammo AF, com técnica 

manual: 28 kV, 80 mA e 200 mAs. 

 

3.2.2  Teste de Estabilidade da Câmara de Ionização Padrão 

Realizou-se o teste de fuga com o sistema padrão de trabalho, colocando a 

câmara de ionização Radcal 10X5-6M  dentro de um suporte de acrílico e a fonte de 

Sr90+Y90 posicionada em cima da câmara, para fins de posicionamento e 

reprodutibilidade das medições (figura 19). As medições foram realizadas em mGy 
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(dose) com a câmara de ionização conectada ao eletrômetro da Radcal, modelo 

9015. Após um período de pré-irradiacao de cerca de 15 minutos com a fonte 

posicionada na câmara de ionização. 

Procedeu-se 10 medições de 60 segundos cada, com correções da 

temperatura e pressão em cada uma das medidas. Foram realizados no total 21 

testes de estabilidade com esse sistema. 

 

 

FIG. 19: Arranjo para o teste de estabilidade da câmara de ionização padrão, com o 

eletrômetro Radcal modelo 9015 e fonte de controle (Sr90+Y90) 

 

3.2.3  Teste de Fuga de Corrente 

 

 O teste de fuga foi realizado no sistema padrão de trabalho, 

primeiramente colocando a câmara de ionização Radcal 10X5-6M dentro de um 

suporte de acrílico e a fonte de Sr90+Y90 em cima (sistema posicionador para 

teste), como no teste de estabilidade de curto prazo. 

Realizou-se 3 medidas, sendo a primeira após 60s que a fonte estava 

exposta, depois disso retirou-se a fonte e transcorridos 600s realizamos a coleta da 

medida, e a terceira coleta de dados ocorreu 1200s após a retirada da fonte 

radioativa do sistema de posicionamento. Os valores foram coletados em miligrays 

(dose). 

O mesmo teste foi realizado com o uso de um eletrômetro PTW Unidos E, 

porém agora operando no modo de coleção de cargas. Foram realizados 4 testes 

em um único dia. 
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3.2.4.  Mapeamento do Feixe de Radiação 

 

Para os ensaios utilizou-se o valor de tensão de 28 kV e 200 mAs, com intuito 

de encontrar o ponto de máxima intensidade do feixe (com a utilização de ambos os 

filtros), de modo a encontrar o melhor posicionamento possível das câmaras de 

ionização no momento da calibração delas, já que as mesmas possuem uma área e 

volume sensível pequenos. Assim um erro no posicionamento delas pode incorrer 

em erro nas leituras realizadas durante o procedimento de calibração.  

A câmara de ionização PTW modelo 31013 acoplada ao Eletrômetro PTW 

Unidos E foi posicionada no centro do suporte para apoio da mama), a uma 

distância de 1 cm da borda do suporte. Foram realizados 5 disparos do mamógrafo 

com o filtro de Molibdênio posicionado, e logo em seguida outros 5 disparos 

empregando o filtro de Ródio, ambos ensaios sem o uso do compressor de mama. 

Os valores obtidos foram anotados juntamente com a pressão, temperatura e 

umidade do laboratório no momento de cada exposição, pois como essa câmara de 

ionização é do tipo aberta, desse modo houve a necessidade da correção das 

leituras com relação a variação destes parâmetros, citados anteriormente. O 

procedimento foi repetido com a câmara de ionização posicionada à 2, 3, 4, 5 e 6 cm 

da borda do suporte de mama e com uso de compressor de mama (figura 20). 

 

 

FIG. 20: À direita, câmara PTW posicionada no centro do feixe de radiação e uso do      

compressor de mama. À esquerda, o mesmo arranjo, sem o uso do compressor. 
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As medições foram refeitas com os mesmos parâmetros, porém adicionando 

o uso do compressor de mama (entre o filtro e a câmara de ionização sob 

irradiação), e em seguida, nas áreas mais externas do compressor de mama, tanto 

para a direita como para a esquerda, com e sem uso do compressor de mama. 

 

3.2.5.  Exatidão e Reprodutibilidade da Tensão do Tubo 

Foram escolhidas as tensões (kV) típicas utilizadas nos intervalos de feixes 

de mamografia: 25, 28, 30 e 35 kV, utilizando-se um medidor com sensor de alta 

sensibilidade específico para uso nessas energias, o Radcal Accu kV, modelo 4082 

acoplado ao sensor Radcal Accu kV 22 – 40 kV, modelo 40x5 – Mo.  O equipamento 

foi gentilmente cedido pelo IFUSP. Não foi possível fazer uma comparação entre os 

filtros de ródio e molibdênio, pois o equipamento da Radcal só mede a combinação 

alvo e filtro de Mo. 

O objetivo foi verificar se o kV medido estava de acordo com o kV nominal do 

mamógrafo e a sua reprodutibilidade. 

Posicionou-se o sensor no centro do suporte de mama (figura 21), a 4 cm da 

borda do mesmo, e foram realizadas 3 exposições com cada um dos intervalos de 

tensão (kV) para mamografia citados anteriormente. Os valores obtidos foram 

comparados entre si para verificar a reprodutibilidade das medições/exposições. 

Em seguida, foi calculado o valor médio das 3 exposições e o valor obtido foi 

comparado com o kV nominal para a obtenção da exatidão da tensão do tubo. 

 

 

FIG. 21: Medidor de Tensão Radcal Accu kV posicionado no centro do feixe de 

radiação do mamógrafo. 
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3.2.6.  Reprodutibilidade do Tempo de Exposição 

Para este teste utilizou-se os valores de leitura em milissegundos obtidos pelo 

sistema de medida Radcal Accu kV com a realização de 3 exposições simultâneas 

para cada mAs selecionado (20, 50, 100 e 200 mAs) e com tensão de 28 kV (tensão 

de referência).  

 

3.2.7.  Determinação do kVp Máximo e kVp Médio 

Para a determinação do kVp máximo e kVp médio, foram realizadas 3 

exposições para cada tensão (kV) pertencente ao intervalo de mamografia estudado. 

As medidas foram feitas com o Medidor de Tensão Não-Invasivo Diavolt. 

 

3.2.8. Medição da Tensão de Pico Prático (PPV) 

 

A grandeza PPV é relativamente nova e está relacionada à qualidade da 

imagem nos exames radiológicos. Ela surgiu pela primeira vez em 2005 (norma 

IEC 61267), e desde então tornou-se necessária a sua medição antes de se 

implantar qualidades de radiação X em um sistema de calibração de instrumentos 

dosimétricos. 

Para esta medição, utilizamos o feixe de radiação com filtro de Mo, pois o 

Diavolt não realiza leituras para a combinação alvo Mo e filtro Rh. 

Segundo a norma IEC 61267 deve-se utilizar um medidor invasivo para medir 

o PPV, mas pela TRS 457 da AIEA, pode-se utilizar um medidor não-invasivo. Com 

uma incerteza ligeiramente maior ou cerca de 5%. 

Colocou-se o sensor no centro do suporte de mama, a 4 cm da borda do 

mesmo, e foram realizadas 3 exposições com cada um dos valores de tensão para 

qualidades de radiação usualmente utilizados em mamografia. 
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3.2.9.  Medição da Dose com diferentes mAs 

 

Para medidas da taxa de kerma incidente, foram realizadas exposições com a 

tensão de 28 kV e foram variados os mAs (20, 50, 100 e 200 mAs), os valores foram 

obtidos em mGy utilizando-se o medidor Diavolt, com o mesmo posicionamento do 

teste anterior, como demonstrado na figura 22: 

 

FIG 22: Medidor de Tensão Não-Invasivo Diavolt, posicionado na região de maior 

intensidade do feixe de radiação. 

 

3.2.10  Medições com os Simuladores de PMMA 

 

 Foram realizadas exposições com variados mAs, com ambos os simuladores 

de mama, com a câmara de ionização 10X5-6M da Radcal acoplada ao eletrômetro 

Radcal modelo 9015 (figura 23) 

 

 

FIG. 23: Simulador de PMMA baseado na IEC 61267 posicionado ao lado da câmara de 

ionização Radcal modelo 10x5-6M 
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Para os testes de taxa de kerma no ar, a câmara foi colocada no ar, a 4,5 cm 

de altura a partir do suporte de mama, enquanto simulava-se variadas espessuras 

de mama, alterando-se a quantidade de placas retangulares ou semi-circulares, para 

mimetizar diferentes espessuras de mama, de acordo com tabela disponível no 

código de prática TRS 457, demonstrada na tabela 2: 

 

Espessura do simulador de 

pmma (mm) 

Espessura equivalente da 

mama (mm) 

20 21 

45 53 

60 75 

80 103 

 

TAB 2: Equivalência espessura do simulador x espessura da mama, de acordo com a TRS 

457. Aqui demonstra-se apenas as espessuras utilizadas neste trabalho 

 

 

 Para os testes de dose de entrada na superfície do simulador, o arranjo foi o 

mesmo citado para determinação da taxa de kerma, porém a câmara de ionização 

acompanhava a altura do simulador. 
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3.2.11  Calibração da Câmara de Ionização de Trabalho  

 

Utilizando o sistema de radiação X industrial Pantak Seifert, selecionou-se 28 

kV (tensão padrão para mamografia), e corrente de 20 mA, pois esta foi a menor 

corrente apresentada no painel do mamógrafo Philips-VMI Graph Mammo. 

A câmara Radcal 10X5-6M, acoplada ao eletrômetro Radcal modelo 9015, 

coletando dose em mGy/min (taxa de Kerma), foi posicionada no centro do feixe de 

radiação, a 1 m de distancia do ponto focal do sistema. 

Utilizou-se um filtro de Mo, para aproximar a qualidade do feixe ao que é 

emitido pelo mamógrafo para posterior comparação. 

 

O arranjo para este teste é demonstrado na figura 24: 

 

 

FIG. 24: Arranjo para calibração da câmara Radcal RC6M no equipamento industrial Pantak 

Seifert do LCI 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  Operacionalidade do Mamógrafo Philips-VMI Graph Mammo AF 

 

 Verificou-se que para mAs elevados (acima de 400 mAs), mesmo com a 

técnica manual, o mamógrafo reportava um erro ou indicava técnica inválida, de 

forma que foi necessário utilizar valores menores de kV para realizar a exposição. 

Por exemplo: com 400 mAs não é possível disparar o tubo de raios X; apenas até a 

tensão máxima de 34 kV; com a utilização de 500 mAs o valor de tensão máxima do 

equipamento é de 33 kV, e no caso de seleção de 600 mAs (que é o limite de mAs 

permitido pela máquina), o kV atinge o valor máximo de 32 kV. 

 

4.2  Estabilidade de Curto Prazo da Câmara de Ionização Padrão 

O desvio padrão dessas 10 medições não pode ultrapassar ±0,5% segundo 

recomendação da norma IEC 60731 

A maior variação obtida foi de ±0,58%, e a menor foi de ±0,01%. Como o 

número de testes foi grande e feito num período de 4 dias, verificamos que a maioria 

dos resultados apresentou uma variação entre ±0,01 e ±0,03%, e nos dias em que a 

temperatura estava muito elevada, a variação foi maior que ±0,5%. Em temperaturas 

de até 22°C, a maior variação foi de ±0,04%. 

No teste realizado com coleção de cargas, a maior variação encontrada foi de 

±0,1% e a menor ±0,05%, valores que obedecem a norma. 

 

 

4.3  Fuga de Corrente dos Eletrômetros 

A variação das leituras ficaram dentro do estabelecido pela norma IEC 60731, 

que estabelece uma variação de corrente que não ultrapasse ±0,5%. No teste, a 

variação foi de ±0,13% entre o valor obtido no teste de estabilidade de curto prazo e 

o de teste de fuga de corrente. 
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4.4   Feixe de Radiação emitido pelo Mamógrafo com os Filtros de Ródio e de 

Molibdênio 

 

Obteve-se um ponto de maior intensidade do feixe na distância de 4 cm da 

borda do suporte de mama. É interessante notar o comportamento do feixe de 

radiação com os dois filtros. O de Ródio demonstra uma leitura baixa, próxima de 0 

na região a 1 cm, que sobe gradualmente até atingir um pico no valor de leitura a 

uma distância de 4 cm e se mantém estável, enquanto o filtro de Molibdênio 

apresenta uma coleta de carga média mais alta a 1 cm e o pico também ocorreu em 

4 cm, porém caiu novamente em 5 e 6 cm. As figuras 25 e 26 ilustram estes 

resultados: 

 

FIG 25: Leitura realizada com o filtro de Molibdênio e sem compressor de mama, a variação 

entre as medições numa mesma posição variou de 0,26% a 0,05%. 

 

 

FIG 26: Leitura realizada com o filtro de Ródio e sem compressor de mama 
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O filtro de Molibdênio apresentou um feixe de radiação com leituras não 

homogêneas, com o pico de leitura de carga em 3 cm, 2 cm e até mesmo a 1 cm de 

distância, caso fosse utilizado o compressor de mama (figura 27): 

Utilizando o filtro de Ródio o feixe de radiação apresentou sempre o pico de 

leitura a 4 cm de distância (figura 28), com ou sem compressor de mama, e 

independente da localização da câmara de ionização no suporte de mama.  

 

 

FIG. 27: Leitura realizada com o filtro de Molibdênio com compressor de mama, o 

ponto de máxima intensidade do feixe foi em 2 cm. 

 

 

FIG 28: Leitura realizada com o filtro de Ródio. com compressor de mama. O ponto 

de máxima continua sendo em 4 cm. 
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4.5  Exatidão e Reprodutibilidade da Tensão do Tubo 

A tabela 3 mostra os resultados obtidos para a reprodutibilidade da tensão do 

tubo: 

TENSÃO NOMINAL (KV) VARIAÇÃO 

25 ±0,02% 

28 ±0,02 % 

30 ±0,01% 

35 ±0,01% 

 

TAB. 3: Teste de reprodutibilidade da tensão do tubo nos intervalos de mamografia com o 

Radcal Accu kV. 

 

Pode-se observar que a reprodutibilidade está dentro da norma IEC 61676, 

IAEA / ARCAL XLIX , em que a variação entre as medidas num mesmo kV não pode 

ser maior que ±2%. 

Na tabela 4 temos os resultados que foram obtidos no teste de exatidão da 

tensão do tubo: 

 

TENSÃO NOMINAL (KV) TENSÃO RADCAL VARIAÇÃO 

25 24,9 ±0,01% 

28 28 0 

30 29,9 ±0,01 

35 34,7 ±0,08% 

 

TAB. 4: Valores obtidos no teste de exatidão da tensão do tubo 
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Verifica-se que o a exatidão da tensão do tubo está de acordo com a norma 

IEC 61676, IAEA / ARCAL XLIX em que a variação entre o kV nominal e o Kv 

medido não pode ser maior que ±5%. 

 

4.6  Reprodutibilidade do Tempo de Exposição 

Segundo a norma IEC 61676, IAEA / ARCAL XLIX para tempos maiores que 

200 ms, a variação entre os tempos medidos num mesmo mAs não deve ser maior 

que ±10%. Na tabela 5 temos os resultados: 

 

Produto Corrente x Tempo (mAs) Tempo (ms) Variação 

20 248,5 ±1,4% 

50 633 ±4,3 % 

100 1259 ±0,46% 

200 2121 ±0,6% 

 

TAB. 5: Teste de reprodutibilidade do tempo de exposição. Em todos os mAs selecionados a 

variação do tempo medido ficou abaixo do recomendado pela norma.  
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4.7  Determinação do kVp Máximo e kVp Médio 

Na tabela 6 é apresentado os kVp máximos e kVp médios obtidos com o 

Diavolt, para cada tensão selecionada no mamógrafo: 

 

kV Nominal kVp máximo kVp médio 

25 25,6 25,5 

28 28,3 28,1 

30 30,3 30,2 

35 35,6 35,5 

TAB. 6: Valores de kVp máximo e kVp médio no intervalo de tensão (kV) para mamografia. 

 

4.8  Medição da Tensão de Pico Prático (PPV) 

Na tabela 7 estão os valores de PPV encontrados nos intervalos de 

mamografia e a sua variação em relação ao kV nominal (exatidão): 

kV Nominal Tensão de Pico Prático - PPV Variação 

25 25,1 0,02% 

28 27,9 0,02 % 

30 30 0 

35 35,3 0,08% 

 

TAB. 7: Valores de PPV encontrados para as tensões na faixa de mamografia e variação 

entre as medidas. 
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Vale ressaltar que a reprodutibilidade do PPV nas 3 exposições em cada kV 

selecionado foi muito boa, não houve variação nas medições, ou seja, as 3 

exposições realizadas com 25 kV obtiveram o PPV de 25,1; com 28 kV o PPV obtido 

nas 3 exposições foi 27,9; com 30 kV o PPV foi de 30 e com 35 kV, foi de 35,3 para 

as 3 exposições. Sendo assim reprodutível as leituras obtidas. 

 

4.9  Medições de Dose com Diferentes mAs  

Na tabela 8 seguem os resultados das medidas realizadas com o Diavolt 

alterando-se apenas o mAs selecionado: 

mAs mGy 

20 2,2  

50 5,6  

100 11,39  

200 22,82  

 

TAB. 8: Valores de dose encontrados para diferentes mAs selecionados 

Percebe-se que a dose aumentou proporcionalmente com o aumento do 

tempo de exposição, atestando o bom rendimento do tubo do mamógrafo. 

 

4.10  Kerma no Ar 

Segundo manual da ANVISA do ano de 2005, a taxa de Kerma no ar para um 

determinado kV e mAs não pode variar mais que 10% em 4 exposições 

consecutivas. 

Realizou-se medições com 28 kV e variados mAs, com a câmara Radcal 

RC6M no ar, elevada a 4,5 cm, centralizada no ponto de maior incidência do feixe 

radioativo. A maior variação ocorreu em 50 mAs (3,7%), e a menor em 200 mAs 

(0,09%).  A tabela 9 demonstra os resultados obtidos: 
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Produto Corrente x Tempo (mAs) Kerma no Ar (mGy) - média de 4 

exposições consecutivas 

Variação 

20 1,85 0,9% 

50 4,62 3,7 % 

100 9,56 0,14% 

200 15,83 0,09% 

 

TAB. 9: Variação do Kerma no ar em diferentes mAs, não ultrapassou 10%. Resultado está 

dentro da norma da ANVISA (2005) 

 

4.11  Radiação Espalhada com o uso de Simuladores de Mama 

 Para aferição da radiação espalhada com o uso de simuladores, a câmara 

Radcal 10x5-6M foi posicionada ao lado do simulador, na altura de 4,5 cm, e apenas 

a quantidade de placas de PMMA foi alterada. Segue na tabela 10 os valores 

obtidos: 

Espessura do simulador (mm) Dose com o simulador baseado 

na TRS 457 (mGy) 

Dose com o simulador 

baseado na IEC 61265 (mGy) 

20 8,60 9,04 

45 8,59 9,02 

60 8,56 9,04 

80 8,49 8,96 

TAB. 10: Radiação espalhada com diferentes espessuras de mama, com dois tipos de 

simuladores. 

 Conforme a espessura do simulador foi aumentada, a dose obtida diminuiu. 

Esse resultado é dado pela maior absorção de radiação que o material apresenta, 

quanto mais espesso, e também pelo papel de blindagem que o próprio simulador 
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proporciona, já que na região em que está colocado, a radiação não chega ao apoio 

de mama, diminuindo o espalhamento dos raios X. 

 

4.12  Dose de Entrada na Superfície do Simulador 

No Brasil, com a publicação da Portaria 453 (MS, 1998) foi estabelecido como  

nível de referência em mamografia, o valor de 10 mGy para a dose de entrada da 

pele, para uma mama comprimida de 4,5 cm de espessura, composição 50% 

adiposa e 50% glandular, incidência Crâneo-Caudal (CC), anodo e filtração de 

molibdênio para exames com grades. Este valor foi baseado em estudos realizados 

pelos Padrões Internacionais de Segurança Básicos (International Basic Safety 

Standards - IAEA, 1996).  

           Utilizando a técnica de 28 kV e 100 mAs, os valores obtidos ficaram abaixo 

do estabelecido pela norma, tanto com o uso do simulador baseado na norma IEC 

61267, como com o simulador baseado na TRS 457, como demonstra a tabela 11: 

 

Espessura do simulador (mm) Dose com o simulador baseado 

na TRS 457 (mGy) 

Dose com o simulador 

baseado na IEC 61265 (mGy) 

20 7,76 7,8 

45 7,89 8,06 

60 8,24 8,4 

80 8,51 8,96 

 

TAB. 11: dose de entrada na superfície de ambos os simuladores. A dose aumentou 

proporcionalmente à espessura do simulador. 

 

A espessura da mama é um dos fatores que mais influenciam na dose de  

radiação na paciente. Vários estudos têm mostrado que o kerma no ar incidente  

aumenta com a espessura da mama  comprimida (BRANDAN e col., 2004; KRUGER 

e SCHUELER, 2001), o que é visível na tabela acima. 
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4.13  Comparação do Comportamento da Câmara de Ionização no Sistema 

Industrial e no Sistema Clínico 

 

 No sistema de radiação X industrial, selecionou-se 28 kV e  10 mA, a taxa de 

Kerma no ar foi de 13,05 mGy/min, enquanto que no sistema clínico, utilizando 

28kV, 80mA e 100 mAs (técnica comumente utilizada na clínica), a taxa foi de 10,37 

mGy em apenas 1,6 s. Aplicando-se o fator de correção de 12%, obteve-se uma 

leitura de 11,61 mGy em 1,6 s.  

 Com este resultado, pode-se afirmar que a dose emitida pelo mamógrafo por 

unidade de tempo é muito maior que aquela emitida pelo sistema industrial, porém a 

dose realmente dada é similar para ambos os sistemas. 

 Para realizar calibrações no mamógrafo, temos o valor padrão de 11,61 mGy, 

com os parâmetros: 28 kV, 80 mA e 100 mAs. 

 No mesmo sistema industrial, quando selecionado 35 kV e 10 mA, o valor 

obtido de taxa de Kerma no ar foi de 19,18mGy/min. No mamógrafo, com 35 kV, 100 

mAs e 80 mA, a dose foi de 19,9 mGy em 1,6 s, reproduzindo o resultado obtido 

com 28 kV. A dose por unidade de tempo dada pelo mamógrafo é muito maior que a 

dada pelo sistema industrial, porém, como no mamógrafo o tempo de exposição é 

menor, a dose dada é parecida em ambos os sistemas. 

 Para 35 kV, o fator de correção encontrado foi de 12,1%. Portanto, para 

realização de calibrações no mamógrafo, o valor de referência passa a ser 22,3 mGy 

para 35 kV, 100 mAs e 80 mA. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados. Os sistemas de 

medição utilizados nesse trabalho apresentam estabilidade e reprodutibilidade que 

atendem as recomendações das normas internacionais. 

 O mapeamento do campo de radiação do mamógrafo demonstra que pode-se 

utilizá-lo para testes em câmaras de ionização utilizadas em mamografia, pois como 

as mesmas possuem um volume sensível pequeno, e conseguiu-se determinar um 

ponto onde a intensidade do feixe de radiação é máxima, tanto para os filtro de Rh 

como para o de Mo, as câmaras de ionização podem ser posicionadas 

adequadamente para calibração, e serão totalmente irradiadas de forma uniforme, e 

a estabilidade do feixe colabora com a utilização do sistema para ensaios e 

calibração de detectores. Lembrando ainda que a melhor condição de irradiação do 

feixe é sem a utilização do compressor de mama. Em relação aos parâmetros: 

tempo de exposição, tensão do tubo e dose, o mamógrafo Philips-VMI Graph 

Mammo AF demonstrou que atende ao recomendado pelas normas internacionais. 

 A resposta da câmara de ionização calibrada no sistema industrial, e 

posteriormente no sistema clínico, demonstrou que o mamógrafo VMI Graph 

Mammo AF está apto para a realização de calibrações de detectores utilizados em 

mamografia.  
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