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Resumo: Na obtenção da padronização dos campos de radiação em radiologia 

diagnóstica foram estabelecidas normas e qualidades para feixes de radiação X, que 

são especificadas em termos da tensão no tubo, primeira CSR, filtros adicionais, 

coeficiente de homogeneidade ou segunda CSR. As qualidades recomendadas em CT 

(RQT), são estabelecidas na norma IEC 61267, que é a referência no estabelecimento 

de feixes em radiologia diagnóstica.  
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Abstract: In obtaining the standardization of radiation fields in diagnostic radiology 

were established standards and qualities to X radiation beams, which are specified in 

terms of the tension in the tube, first CSR, additional filters, homogeneity coefficient 

or second CSR. The qualities recommended in CT (RQT), are established in IEC 

61267, which is the reference for the establishment of beams in diagnostic radiology. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido como parte do 

estudo, relacionado à iniciação científica, 

desenvolvido no Instituto de Radioproteção e 

dosimetria – IRD . 

O Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização, Qualidade e Tecnologia – 

INMETRO designou, desde 1989, o IRD como 

Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes. A Agência Internacional 

de Energia Atômica – IAEA e a Organização 

Mundial de Saúde – OMS designou, em1976, o 

IRD como Laboratório de Dosimetria Padrão 

Secundário – SSDL.  

Desde então o IRD vem assegurando a 

rastreabilidades das medições das grandezas 

relativas às radiações ionizantes do sistema 

internacional de unidades à rede nacional e 

internacional de metrologia, garantindo a 

qualidade dos serviços de calibração e ensaio (em 

Hospitais, Clínicas e Laboratórios) em Radiações 

Ionizantes, com a utilização de instrumentos 

modernos de gestão (ABNT/NBR/ISO/IEC 

17025) [1].
 

Várias técnicas são empregadas na utilização 

dos raios X em radiodiagnóstico. Nesses feixes 
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de raios X a tensão aplicada ao tubo está na faixa 

de 20 à 150 kV. A tensão utilizada para produção 

do feixe em CT está em entre 50 à 150kV, o 

material utilizado como anodo é o tungstênio. 

Para uma medida rastreada da dose no meio 

estudado, requer uma correta calibração da 

instrumentação em campos de radiação de 

propriedades conhecidas. Em radiologia 

diagnóstica, a especificação das qualidades de 

radiação é de extrema importância devido a 

resposta de todos os dosímetros depender, em 

mínimo para uma determinada medida, da 

distribuição espectral do feixe empregado.  

As qualidades de radiação são empregadas em 

termos de Tensão aplicada ao tubo, primeira e 

segunda camada semi-redutora (CSR) ou 

coeficiente de homogeneidade.  

2. TENSÃO APLICADA AO TUBO 

 Sabe-se que a máxima energia dos fótons 

que emergem de uma ampola de raios X é igual a 

máxima energia dos elétrons que atingem o alvo 

da ampola, que, por sua vez, depende da tensão 

pico aplicada à ampola (kV).  

As variações na tensão aplicada irão variar a 

energia máxima dos fótons e seu poder de 

penetração ou “qualidade”.  

Segundo a norma IEC 61267
[2] deve ser 

utilizado um medidor invasivo para avaliar a 

acurácia e a estabilidade da tensão aplicada ao 

tubo de raios X, que deve ser medida através da 

grandeza PPV. Como alternativa, o Código de 

Práticas TRS 457
[3] introduz a possibilidade da 

utilização de medidores não invasivos na 

medição da tensão pico aplicada. Para medidores 

invasivos os limites estabelecidos, pela IEC 

61267
[2]

, para medida da PPV são de        1,5 % 

ou 1,5 kV e segundo o Código Prático TRS 

457
[3]

,  para não invasivos de 5 %. 

As tensões normalmente aplicadas nas 

clínicas de CT são 100kV, 120kV e 150kV, que 

estão estabelecidas nas qualidades RQT8, RQT9 

e RQT10 da IEC 61267
[2]

, respectivamente. 

3. FILTRAÇÃO INERENTE  

A filtração inerente é a atenuação da 

intensidade da radiação inerente ao sistema 

gerador de raios X. Quando a radiação é emitida 

do alvo ela atravessa o vidro da ampola, o óleo 

isolante e o material da janela. Logo, esse filtro 

não pode ser evitado, por isso o nome inerente.A 

metodologia recomendada pode ser encontrada 

na ISO 4037-1
[4]

. 

4. CAMADA SEMI-REDUTORA ( CSR ) 

Camada semi-redutora é a espessura de um 

determinado material que reduz em 50 % a 

intensidade do feixe de raios X, e está 

diretamente ligada a qualidade de feixe.  

A CSR fala diretamente sobre a qualidade 

do feixe pois, quanto mais energética ( quanto 

maior for seu poder de penetração ) maior será a 

espessura necessária para reduzir sua intensidade 

à metade.  

É importante numa medida de CSR usar os 

feixes bem colimados, pois com feixes 

divergentes, aparecerão radiações secundárias 

nos absorvedores, que contribuirão para aumentar 

a dose no instrumento de medida e que, 

aparentemente, irá fornecer uma CSR maior. A 

CSR é utilizada como uma medida da 

penetrabilidade da radiação. 

 

        
     

 
                         

 

Onde X1/2  é a espessura do material absorvedor e 

  é o coeficiente de atenuação linear 

característico do material empregado, 

normalmente o alumínio de pureza 

aproximadamente de 99,9 %. 

 

5. COEFICIENTE DE HOMOGENEIDADE  

Quando o feixe não é monoenergético 

(como o feixe de raios X), o material introduzido 

como primeira CSR endurecerá o feixe e, 

portanto, a segunda CSR será maior que a 

primeira. 
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Quanto maior for a inomogeneidade do 

feixe, maior será a segunda CSR em relação à 

primeira. 

A razão entre as duas CSR é o coeficiente de 

homogeneidade. O feixe é mais homogêneo 

quando esse coeficiente se aproxima da unidade. 

 

6. GRANDEZA KERMA NO AR 

É a grandeza fundamental, na qual os 

padrões nacionais ou de trabalho, são calibrados 

na área de radiodiagnóstico. Para sua 

determinação, há a necessidade de utilização de 

um sistema de referência calibrado em termos 

desta grandeza.  

A Comissão Internacional de Unidades e 

Medidas Radiológicas introduziu a grandeza 

“Kerma” (kinetic Energy Release in the 

Medium): a transferência de energia do fóton à 

partícula ionizante na forma de energia cinética. 

 

   
    

  
                        

 

onde        é a energia transferida ao meio, que 

equivale à soma das energias cinéticas iniciais de 

todas as partículas carregadas liberadas pelas 

partículas sem carga ( fótons e nêutrons ), em um 

elemento de volume de massa    .  

Para um instrumento de medição de dose 

não selado, o coeficiente de calibração depende 

das condições ambientes de referência, logo a 

importância da grandeza Kerma no Ar.  

A grandeza Kerma e as grandezas dose 

absorvida (D) e exposição (X) estão no grupo de 

grandezas radiológicas básicas. 

7. GRANDEZAS RADIOLÓGICAS EM CT 

A distribuição da dose absorvida, devido à 

exposição de um único corte, pode ser calculada 

como função da espessura do corte (T ) e da 

intensidade da radiação X incidente. Esta medida 

determina o índice de dose em tomografia 

computadorizada (CTDI - computed tomography 

dose index). Conhecendo-se a espessura (T) e o 

número de cortes (n) realizados no exame, o 

CTDI pode ser determinado a partir da equação 

abaixo. 

      
 

  
∫       

  

  

                        

8. DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA DOS 

DOSÍMETROS 

Um dosímetro deve ser calibrado nas 

qualidades de radiação apropriada. As qualidades 

dos feixes de raios X de diagnóstico são 

totalmente caracterizado pelo seu espectro. 

Métodos mais simples são utilizados para 

expressar a qualidade do feixe. Parâmetros, tais 

como a tensão do tubo, primeira e segunda CSR, 

filtração total e suas combinações são usadas para 

esta finalidade. Todos os detectores mostram 

alguma variação de resposta para diferentes CSR. 

Como exemplo, a figura 1 mostra a 

dependência energética da resposta relativa de 

duas câmaras de ionização, onde a espessura da 

parede da câmara é de particular importância 

devido a absorção da radiação de baixa energia. 

Uma das câmaras é do modelo cilíndrico e a 

outra do modelo placas paralelas com uma fina 

janela de entrada. Se a variação da resposta não 

foi devidamente calculada, isso leva a um erro na 

determinação ou medição do Kerma no Ar. Por 

exemplo, a dose glandular média é a quantidade 

de interesse em mamografia. Ela é obtida pela 

multiplicação do valor Kerma no Ar por 

coeficiente de conversão que depende da camada 

semi-redutora. 

 

Figura 1 : Adaptada TRS 457 " Dependência energética da resposta relativa em 

função da camada semi-redutora para duas câmaras de ionização ." 
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Como a dependência energética da resposta  

também resulta num erro da medição do CSR, o 

resultado na determinação da dose glandular 

significativa depende da dependência energética 

da resposta do detector utilizado. No Código de 

Práticas, recomendadas pela Agência 

Internacional de Energia Atômica, TRS 457
[3]

 a 

dependência energética dos dosímetros é 

indicado pelo SSDL relatando o fator de correção 

  , ou o coeficiente de calibração do Kerma  

   , para todas energias medidas pelo SSDL.  

 

    
   

    

                      

 

O código das práticas apresenta ainda outras 

considerações que são de extrema relevância para 

caracterização do espectro. 

 

9. QUALIDADES DE RADIAÇÃO 

APLICADAS À CT 

 

As qualidades de radiação da série RQT 

simulam o feixe não-atenuado utilizado em CT. 

Uma vez que as qualidades de referência da série 

RQR estão estabelecidas, aquelas da série RQT 

são prontamente obtidas pela adição da filtração 

adicional de cobre conforme a tabela 1 

 
Tabela 1: Qualidade de radiação RQT recomendadas pela 

IEC 61267 a partir das qualidades RQR 

 

Qualidades 

Tensão 

nominal 

aplicada ao 

tubo (kV) 

Filtro 

Adicional 

(mm Cu) 

Espessura 

nominal da 

1ª CSR    

(mm Al) 

RQT 8 100 0,20 6,9 

RQT 9 120 0,25 8,4 

RQT 10 150 0,30 10,1 

 

Caso não seja possível implantar essas 

qualidades como citado na tabela, a TRS 457 

estabelece a possibilidade de se utilizar apenas 

filtros de cobre até a obtenção da 1ª CSR. 

Como visto uma vez que a RQR foi 

estabelecida, qualidades de radiação que são 

usadas para medidas no feixe de saída do sistema 

de raios X, para obtenção das RQT basta a adição 

de filtros adicionais de cobre. 

10. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que na caracterização das 

qualidades de radiação em tomografia 

computadorizada existem muitas variáveis que 

podem influenciar no espectro esperado do feixe 

e o surgimento de novos métodos para 

estabelecimento dessas qualidades é um tema de 

grande interesse científico. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 [1] ABNT NBR ISSO/IEC 17025, Requisitos 

Gerais para a Competência de laboratórios de 

Ensaio e Calibração – Segunda Edição 2005 

[2] International Eletrotechical Commission. IEC 

61267: Medical diagnostic x-ray  equipment - 

Radiationconditions  for use in the determination 

of characteristics. Geneva, 2005. 

[3] International Atomic Energy Agency. 

Technical Reports Series 457. Dosimetry in 

Diagnostic Radiology: AnInternational Code of 

Practice, Vienna, Austria, 2007 

[4] ISO 4037-1:1996, X and gamma reference 

radiation  for calibrating dosemeters and 

doserate meters and for determining their 

response as a function of photon energy - Part 1: 

Radiation characteristics and production methods 

[5] OKUNO, Emico e YOSHIMURA, Elisabeth 

Matheus, Físicas das Radiações – São Paulo: 

Oficina de Textos, 2010 

[6] SCAFF, Luiz Alberto Malagui, 1947, Bases 

Físicas da Radiologia – São Paulo – SARVIER, 

1979 

  

 

 

 

 


