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Resumo: Na calibração das câmaras de ionização para a mamografia os laboratórios 
procuram acompanhar o avanço tecnológico dos fabricantes, que tem utilizado novas 
combinações anodo/filtro nos mamógrafos além das clássicas combinações de 
molibdênio e ródio. Esse trabalho propõe investigar a equivalência entre as calibrações 
de diferentes câmaras utilizando as combinações W/Mo e W/Al no LABPROSAUD. 
Os resultados apontaram uma variação menor que 1% na relação entre os coeficientes 
de calibração obtidos nas combinações anodo/filtro avaliadas, para uma incerteza de 
2,4%. O excelente desempenho das câmaras sugere uma nova possibilidade de 
calibração em mamografia no LABPROSAUD. 
Palavras-chave: Mamografia, Raios X, Calibração, Câmara de ionização. 
Abstract: The calibration of ionization chambers for mammography laboratories seek 
to keep pace with technological advancement of manufacturers who have used new 
combinations anode/filter in mammography beyond the classic combinations of 
molybdenum and rhodium. This paper proposes to investigate the equivalence 
between calibrations of chambers different using the combinations W/Mo and W/Al at 
LABPROSAUD. The results showed a variation less than 1% on relationship between 
the calibration coefficients obtained in the evaluated combinations anode/filter for an 
uncertainty of 2.4%.  The excellent performance of the chambers suggests a new 
possibility of calibration in the mammography quality at LABPROSAUD. 
Keywords: Mammography, X ray, Calibration, Ionization chamber. 
 

1. INTRODUÇÃO 
O Câncer de Mama (CM) é a variedade mais 

comum de câncer que atinge as mulheres, 
representando cerca de 25% de todos as 
neoplasias mundialmente diagnosticadas (INCA, 

2015). Apesar disso, é considerada uma neoplasia 
de bom prognóstico quando descoberta em 
estágios iniciais, onde o percentual de cura pode 
chegar a 95% (PEREIRA, RIBEIRO, MONÇÃO, 
BITTENCOURT, 2015); (BRASIL, 2015) 
(MARTINS, BARRA, LUCENA, 2010).  
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A mamografia é um exame de imagem 
altamente recomendado e considerado padrão 
ouro por sua eficácia comprovada na detecção 
precoce do CM (BRASIL, 2015). Durante a 
realização da mamografia a constituição do 
tecido mamário é considerada, assim como, o 
espectro energético do feixe de raios X. Este 
deverá favorecer a interação dos fótons com o 
tecido, para a formação das imagens com 
qualidade e com baixa dose ao paciente (IAEA, 
2014). 

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas sobre os 
efeitos nas respostas dos medidores de radiação 
considerando as possíveis combinações 
anodo/filtro em mamografia. A International 
Atomic Energy Agency através do seu relatório 
técnico, o Test Report Series nº 457 (TRS 457), 
corrobora a necessidade da análise dessa resposta 
para feixes oriundos de alvos diferentes dos 
tradicionalmente praticados, como o molibdênio 
e o ródio (IAEA, 2007). 

Além disso, muitos são os trabalhos 
científicos publicados com dados indexados, que 
demonstram a possibilidade da calibração de 
câmaras de ionização em diferentes combinações 
de anodo/filtro. Um destes foi o trabalho de 
Witzani e seus colaborados (2004) cujos 
resultados demonstraram que as câmaras 
aplicadas à mamografia apresentaram bom 
desempenho em diferentes feixes, demonstrando 
que o espectro do feixe, devido às diferentes 
combinações, possui baixa influência nos 
instrumentos com pequena dependência 
energética (WITZANI, 2004). 

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) revelou que apenas em 2012 
existiam 4.251 mamógrafos distribuídos pelo país 
em serviços públicos e privados (BRASIL, 
2012). A demanda oriunda desse parque 
tecnológico hoje gera um aumento na demanda 
por calibração de medidores de radiação, 
utilizados nas verificações de desempenho 
requeridas pela legislação (BRASIL, 1998).  

Na Europa diferentes qualidades de radiação 
são praticadas em mamografia. Muitas delas 
possuem rastreabilidade ao laboratório primário 
alemão Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
(PTB) responsável por disseminar padrões 
calibrados em dez diferentes possibilidades de 
combinações anodo/filtro, das quais cinco são 
com anodo de tungstênio com  filtração de 
molibdênio, ródio, alumínio, paládio (WITZANI, 
2004); (PTB, 2016). 

A partir do exposto, o objetivo deste trabalho 
foi investigar a existência de equivalência entre 
os coeficientes de calibração, de câmaras de 
ionização aplicadas em mamografia, utilizando as 
combinações de anodo/filtro 
tungstênio/molibdênio (W/Mo) e 
tungstênio/alumínio (W/Al). 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados do presente estudo foram 
coletados no Laboratório de Produtos para a 
Saúde (LABPROSAUD) do Instituto Federal 
daBahia (IFBA). 

 
2.1 Materiais 

Equipamento de raios X industrial do 
fabricante GE com gerador modelo ISOVOLT 
Titan E, com potencial constante e ripple menor 
que 4%, associado ao tubo de raios X GE modelo 
ISOVOLT 160M2, com tensão máxima de 160 
kV. Para monitoramento do feixe, câmara 
monitora PTW modelo TM786 com volume 
sensível de 94 cm³ conectada a um eletrômetro da 
PTW modelo UNIDOS Webline. Para a coleta 
das medidas da taxa de Kerma, câmara de 
ionização com volume sensível 6 cm³ modelo 
TM34069-2,5 da PTW. Filtros de alumínio com 
pureza química de 99,45% com espessura de 0,1 
mm e uma estação meteorológica Luftt modelo 
OPUS 20. Como corpos de prova, quatro câmaras 
de ionização de placas paralelas, com volume 
sensível de 6 cm³, destinadas especificamente 
para medição de raios X de baixa energia (10 a 40 
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keV), a saber, o sistema RADCAL 9010 
composto por eletrômetro, convers
modelo 10X5-6M com dependência energética de 
± 5%; o sistema da RADCAL 9095 com câmara 
modelo 10X9-6M, dependência energética de ± 
5%; a câmara RC6M da RADCAL com 
dependência na taxa de exposição < 5% para 
90mGy/s e a câmara da PTW, modelo 
2,5, ambas associadas a um eletrômetro UNIDOS 
Webline. 

 
2.2 Métodos 
2.2.1 Caracterização das qualidades
W/Al 

O posicionamento da câmara de ionização no 
arranjo experimental segue a repres
esquemática da figura 1. A caracterização das 
qualidades de radiação W/Al baseou
método indireto de obtenção da 1ª C
conforme o método do TRS 457.

 

Figura 1. Esquema do arranjo de medição 
determinação da1ª CSR (IAEA,

Fo: Ponto focal do tubo de raios X; S: Shutter;
do colimador 1; F: FiltraçãoAdicional;

colimador 2; M: Câmara monitora; A3: Abertura do 
colimador 3; P:Planode detecção e

D: Detector deradiação
 
O arranjo utilizado no LABPROSAUD é 

demonstrado na figura 2. A câmara de ionização 
(TM34069-2,5) foi colocada a 600
focal (1) na posição (2) com ajuda de um 
posicionador. Os filtros de alumínio foram 
dispostos a 300 mm de distância
ponto focal e a câmara e a estação meteorológica 
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saber, o sistema RADCAL 9010 
composto por eletrômetro, conversor e câmara 

6M com dependência energética de 
; o sistema da RADCAL 9095 com câmara 

dependência energética de ± 
5%; a câmara RC6M da RADCAL com 
dependência na taxa de exposição < 5% para 

e a câmara da PTW, modelo TM34069-
eletrômetro UNIDOS 

2.2.1 Caracterização das qualidades de feixe 

O posicionamento da câmara de ionização no 
arranjo experimental segue a representação 

A caracterização das 
qualidades de radiação W/Al baseou-se no 
método indireto de obtenção da 1ª CSR, 

457. 

de medição para 
(IAEA, 2007). 

Fo: Ponto focal do tubo de raios X; S: Shutter; A1: Abertura 
do colimador 1; F: FiltraçãoAdicional;A2: Abertura do    

M: Câmara monitora; A3: Abertura do 
P:Planode detecção e 

D: Detector deradiação. 
O arranjo utilizado no LABPROSAUD é 

demonstrado na figura 2. A câmara de ionização 
a 600 mm do ponto 
com ajuda de um 

posicionador. Os filtros de alumínio foram 
dispostos a 300 mm de distância (3), entre o 

estação meteorológica 

no ponto (4) para a monitoração das condições
ambientais. 

 

Figura 2. Arranjo de medição montado no LABPROSAUD
 

Primeiro mediu-se a taxa de Kerma no ar sem 
adição dos filtros e, posteriormente à adição 
espessuras conhecidas de alumínio, coletaram
os valores para a intensidade do feixe até que esta 
fosse metade da inicialmente medida. Para cada 
tensão nominal e acréscimo de uma espessura de 
alumínio foram coletadas cinco medidas, para 
uma corrente de tubo de 10 mA e tempo de
médio de 20 s cada exposição. Após a coleta, 
realizou-se uma interpolação linear como os para 
conhecimento da 1ª CSR utilizando a equação 
(1): 

 
 2  2

 
Onde, L0 = média dos valores de Kerma medidos 
sem filtros; La= leitura do Kerma imediatamente 
superior a L0/2; Lb= leitura do Kerma 
imediatamente inferior a L0
alumínio correspondente à leitura L
espessura de alumínio correspondente à lei
(BRASIL, 2005).  
2.2.2 Calibração das câmaras de ionização 
dedicadas à mamografia 

Seguindo o mesmo arranjo de medição, 
descrito acima, os corpos de prova foram 
posicionados num plano perpendicular ao eixo 
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para a monitoração das condições 

 Arranjo de medição montado no LABPROSAUD. 

se a taxa de Kerma no ar sem 
adição dos filtros e, posteriormente à adição das 
espessuras conhecidas de alumínio, coletaram-se 
os valores para a intensidade do feixe até que esta 
fosse metade da inicialmente medida. Para cada 
tensão nominal e acréscimo de uma espessura de 
alumínio foram coletadas cinco medidas, para 

de tubo de 10 mA e tempo de 
exposição. Após a coleta, 

se uma interpolação linear como os para 
conhecimento da 1ª CSR utilizando a equação 

2
 

= média dos valores de Kerma medidos 
= leitura do Kerma imediatamente 

= leitura do Kerma 
0/2; xa= espessura de 

alumínio correspondente à leitura La; xb= 
espessura de alumínio correspondente à leitura Lb 

2.2.2 Calibração das câmaras de ionização 

Seguindo o mesmo arranjo de medição, 
descrito acima, os corpos de prova foram 
posicionados num plano perpendicular ao eixo 

(1) 
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central do feixe, tendo o centro do volume 
sensível das câmaras como ponto de referência. 
O método de calibração por substituição foi 
utilizado, conforme as recomendações da 
ISO/IEC 61267 e o TRS 457. Foi realizada a 
calibração dos corpos de prova para a grandeza 
Kerma no ar nas qualidades W/Mo e W/Al. 
Primeiro realizou-se a calibração na qualidade 
W/Mo, para as tensões de 28 kV, 30 kV e 35 
kV e em seguida, para os mesmos valores de 
tensão, na qualidade W/Al. Para cada corpo de 
prova, realizaram-se cinco medidas da taxa de 
Kerma com tempo de exposição de 
aproximadamente 20 s e uma corrente de tubo 
de 10 mA. Após a calibração dos corpos de 
prova, os valores de referências foram 
coletados, a fim de obter o coeficiente de 
calibração, NK, razão entre a média da taxa de 
Kerma de referência e a média das medidas 
indicadas pelos corpos de prova. 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O resultado da caracterização das qualidades 
W/Al estão dispostas na tabela 1. Esses valores 
foram encontrados utilizando-se uma equação de 
interpolação linear, que relaciona a intensidade 
do feixe de radiação (taxa de Kerma), com e sem 
atenuadores (filtros de alumínio) às suas 
respectivas espessuras. Conforme orientação do 
TRS nº 457 as correções para as grandezas de 
influência como temperatura, pressão atmosférica 
e umidade, foram realizadas.  

 
 

Tabela 1. Caracterização das qualidades W/Al no 
LABPROSAUD. 

¹ 1ª CSR obtida no LABPROSAUD. 
²1ª CSR recomendada pela  IEC 61267:2005. 

Uma qualidade de radiação em mamografia é 
estabelecida quando os feixes apresentam, para a 
1ª CSR, os valores da última coluna da tabela. 
Estes são comumente praticados em mamografia, 
admitindo-se uma variação de ± 0,02 mm, para 
equipamentos com anodo e filtração de 
molibdênio (IAEA, 2007); (IEC, 2005). 

Através da observação dos dados é possível 
perceber a conformidade da caracterização 
realizada no LABPROSAUD, pelos valores de 1ª 
CSR com os preconizados pela norma IEC 
61267:2005, estabelecendo-se qualidades de 
feixes com aplicação em mamografia. 

Do ponto de vista da qualidade da imagem e 
dose, conforme as observações de Corrêa e 
colaboradores (2009) opta-se pela utilização de 
filtros de molibdênio combinados a um alvo de 
tungstênio, visto que o alumínio, segundo 
demonstrou o estudo, não absorve os fótons de 
maiores energias gerado pela janela de berílio do 
tubo (CORRÊA, LUCENA, POTIENS e 
VIVOLO, 2009). No entanto, para laboratórios 
de calibração interessa primeiramente saber se as 
câmaras de ionização apresentarão boa resposta 
ao feixe e manterão um bom desempenho nas 
medições em campo. 

Um ponto abordado pelo TRS 457 é a 
resposta dos instrumentos às qualidades de 
radiação com combinação de anodo/filtro que 
não são necessariamente praticadas em 
mamografia. Caso não haja um tubo de raios X 
com anodo de molibdênio, o usualmente 
utilizado, recomenda-se a utilização de um tubo 
com anodo de tungstênio e diferentes filtrações, 
como o molibdênio e o ródio. Não obstante, 
ainda é possível utilizar a filtração de alumínio 
para um alvo de tungstênio, desde que os valores 
de CSR sejam reprodutíveis (IAEA, 2007).  

As calibrações dos corpos de prova 
forneceram os coeficientes de calibração 
dispostos a seguir na tabela 2.  

 
 
 

Q 
 

Tensão 
Nonimal 

(kV) 
Filtração 
Adicional 
(mmAl) 

1ª CSR 
(mmAl)¹ 
 

1ª CSR 
(mmAl)² 

 
W/Al-28 28 0,3 0,30 0,31 
W/Al-30 30 0,3 0,32 0,33 
W/Al-35 35 0,3 0,37 0,36 
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Tabela 2. Coeficientes de calibração das câmaras de 
ionização para as diferentes caracterizações do feixe em 

estudo. 

 
Os coeficientes de calibração encontrados, 

associados às suas respectivas incertezas de 
medição estão representados graficamente no 
gráfico (1).  

 Gráfico 1. Relação entre os coeficientes de calibração dos 
corpos de prova com incerteza de medição associada. 
Tendo em vista a concordância entre os 

coeficientes de calibração e as estimativas de 
incertezas de medição para ambas as qualidades 
de radiação, obtidos para todos os corpos de 
prova, é possível observar o quão equivalente são 
os métodos. 

É possível utilizar a filtração de alumínio para 
um alvo de tungstênio, desde que os valores de 
CSR sejam reprodutíveis. Caso não haja um tubo 
de raios X com anodo de molibdênio, 
recomenda-sea utilização de um tubo com anodo 
de tungstênio e diferentes filtrações, como o 
molibdênio e o ródio (IAEA, 2007). 
4. CONCLUSÕES 

A relação de equivalência entre os 
coeficientes de calibração das câmaras estudadas 
demonstra semelhança no comportamento destas 
diante de diferentes combinações anodo/filtro. A 
partir da análise dos resultados, para a variação 
encontrada menor que 1% entre as duas 
combinações anodo/filtro, associadas às 
estimativas de incertezas calculadas, este trabalho 
sugere que é válido calibrar câmaras de ionização 
específicas para mamografia, para um anodo de 
tungstênio (W) com filtração de alumínio (Al). 
Isto permitirá ao LABPROSAUD ampliar seu 
escopo de calibração adequando-se às 
necessidades dos serviços, otimizando os 
recursos disponíveis. 
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