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RESUMO 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DE TÉCNICAS DE CRONOMETRIA DE RAIOS X APLICADO 

AO RADIODIAGNÓSTICO 

 

 

O Ministério da Saúde publicou normas visando o controle de qualidade de equipamentos de 

radiodiagnóstico utilizados em clínicas ou hospitais com o propósito de garantir a qualidade dos 

serviços de exames de diagnose, os quais têm os raios X como ferramenta. Um dos parâmetros a ser 

monitorado é o tempo de exposição que os pacientes se submetem durante o exame de 

radiodiagnóstico. No entanto, existem poucos instrumentos capazes de cronometrar a exposição aos 

feixes de raios X, sobretudo quando se trata de um equipamento que emite raios X pulsados. Este 

trabalho apresenta comparações entre quatro diferentes instrumentos (Osciloscópio, ThinX, 

Dynalyzer e CronoX) que podem cronometrar o tempo de exposição de equipamentos de raios X. O 

instrumento de referência utilizado foi um osciloscópio digital calibrado contra um padrão 

secundário de tempo, o relógio atômico de rubídio. O ThinX e o Dynalyzer foram outros 

instrumentos eletrônicos de reconhecimento internacional que também forneceram medidas da 

cronometria de radiação. O CronoX, sistema de instrumentação desenvolvido pelo CRCN-NE, 

atualmente em fase de registro de patente, consistiu no principal instrumento deste trabalho pelo 

fato de que, além de fornecer resultados com alta precisão e resolução de microssegundos, ele 

também pode cronometrar o tempo dos feixes de raios X pulsados, o que representa uma inovação 

do estado da técnica na cronometria em radiodiagnóstico. Assim, este estudo apresenta um novo 

procedimento padrão para cronometria da exposição aos feixes de raios X diagnósticos baseado no 

CronoX. 

 

Palavras-chave: Radiodiagnóstico; Tempo de exposição; Cronometria de radiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

COMPARATIVE ANALYSIS AMONG TECHINIQUES OF CHRONOMETRY OF X RAYS 

APPLIED TO RADIODIAGNOSIS 

 

The Brazilian Ministry of Health has published standards for the control of quality 

parameters of diagnostic radiology equipment used in clinics or hospitals in order to ensure the 

quality of diagnoses services which have X-rays as a tool. One of the parameters to be monitored is 

the exposure time during which patients undergo radiodiagnostic examination. However, there are 

few instruments that are capable of measuring the exposure time to the X-ray beams, especially 

when it comes from a device that emits pulsed X-rays. This study made several comparisons with 

X-ray equipment using four instruments that can measure the radiation exposure time. The 

reference instrument was a digital oscilloscope which was calibrated in a secondary standard 

system, the rubidium atomic clock. The Dynalyzer and ThinX were other electronic instruments of 

international recognition that also provided measures for comparison of the exposure time which a 

patient is submitted to the X rays. The CronoX, an instrumentation system developed by CRCN-

NE, currently under patent registration, consisted in the main instrument of this work by the fact 

that, in addition to providing results with high accuracy with microsecond resolution, it can also 

measure the time of the pulsed X-ray beams, which represents a breakthrough in the state of the 

technique for measuring such a parameter. This study culminates in a proposition of a new standard 

procedure for measuring the exposure time to diagnostic X-ray beams based on the CronoX. 

 

Keywords: Radiodiagnostic; Exposure time; Chronometry of radiation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Portaria 453/98 do Ministério da Saúde, testes de controle de 

qualidade devem ser periodicamente realizados em equipamentos de radiodiagnóstico, com o 

objetivo de verificar se os parâmetros selecionados pelo operador no painel de controle 

coincidem com os verdadeiros valores das grandezas associadas e assim garantir, por 

exemplo, que o tempo ao qual o paciente é exposto durante os exames corresponda àquele 

indicado no protocolo utilizado. 

 Essa Portaria se baseia em normas e recomendações internacionais da International 

Atomic Energy Agency (IAEA), International Commission on Radiological Protection (ICRP) 

e World Health Organization (WHO), a qual estabelece o controle de qualidade dos 

equipamentos de raios X de acordo com a conformidade de alguns parâmetros e grandezas, 

tais como: dose absorvida, camada semi-redutora (CSR), tensão de pico aplicada ao tubo de 

raios X (kVp) e tempo de exposição. 

Esses parâmetros influenciam na dose que os pacientes recebem ao realizarem exames na 

área de radiologia diagnóstica. A verificação desses parâmetros é importante devido à 

existência de registros de doses de radiação de até 300% acima dos valores de referências 

(IAEA, 2001), levando pacientes a doses de radiação desnecessárias, além de pôr em risco 

aqueles que são mais radiosensíveis, ou seja, as crianças e as jovens (IAEA, 2012; ICRP, 

2004). Dentre esses parâmetros, o tempo de exposição reflete uma das principais grandezas 

que proporciona doses de radiação ionizante mais elevadas. Além disso, um tempo incorreto 

pode causar uma subexposição ou uma superexposição reduzindo assim a vantagem 

diagnóstica da radiografia. 

 Existem poucos equipamentos comerciais e de laboratório que podem mensurar o 

tempo de exposição aos feixes de radiação em radiodiagnóstico. No entanto, conforme 

experimentos realizados por SILVA (2011) no laboratório de instrumentação do CRCN-NE, 

tanto os instrumentos comerciais como os de laboratórios não apresentam classe de exatidão 

metrológica quando é variada de um valor para outro, por exemplo, a tensão de pico do tubo 

de raios X ou a intensidade do feixe (fluência de fótons).   

 Este trabalho tem como objetivo avaliar o tempo de exposição à radiação que 

pacientes se submetem em procedimentos diagnósticos de equipamentos odontológicos e 

convencionais, utilizando pelo menos três tipos de sistemas de cronometria de exposição. Este 

estudo resultou em uma proposição de uma nova técnica de cronometria da exposição aos 

feixes de raios X diagnósticos, com classe de exatidão metrológica, baseado em um 

equipamento desenvolvido pelo laboratório de instrumentação do CRCN-NE denominado 

CronoX. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  Metrologia 

 

  Em 1995, foi adotado no Brasil, pela Portaria nº 29 do INMETRO/MICT, o 

Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia (VIM), que 

descreve a Metrologia como a “ciência da medição que abrange todos os aspectos teóricos e 

práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza, em quaisquer campos da ciência 

ou da tecnologia” (INMETRO, 2007). 

Observando-se a definição de Metrologia, percebe-se que a compreensão teórica dos 

conceitos e das técnicas de medição, assim como a compreensão das grandezas que 

influenciam no resultado da medição, possui extrema relevância. Como os resultados das 

medições sofrem influências internas e externas durante o procedimento de medição, é 

necessário determinar a incerteza do conjunto de medidas que está associada ao resultado da 

medição (MENDES; ROSÁRIO, 2005). 

 A busca por competitividade internacional exige que as grandezas físicas sejam 

medidas de acordo com padrões para se obter a garantia da qualidade de produtos e serviços 

para sociedade. Para que as medições sejam confiáveis, é necessário que elas sejam realizadas 

de acordo com uma hierarquia metrológica, seguindo procedimentos documentados, métodos 

apropriados e padrões calibrados. Outro fator importante na confiabilidade de medições é a 

credibilidade do resultado. Por isso, é necessário um sistema formal de acreditação de 

laboratórios (THEISEN, 1997). A acreditação na área da metrologia é o reconhecimento por 

um organismo que avalia a capacidade que um laboratório de calibração apresenta 

tecnicamente em fornecer resultados de medições especificas válidos. Os principais 

laboratórios primários do mundo (BIPM, PTB, NMIJ, NIST, entre outros) rastreiam e 

certificam os laboratórios secundários. Países que são signatários das convenções 

internacionais de Metrologia podem possuir laboratórios metrológicos que apresentam vários 

padrões como: primário, secundário e outros. 

Um sistema de medidas é confiável quando expressa o resultado da medição de uma 

grandeza acompanhado de uma incerteza nessa medida. É desejável que essa incerteza 

apresente pelo menos quatro dígitos significativos. O instrumento de referência ou padrão 

primário é o instrumento metrológico que apresenta a menor incerteza exequível (INMETRO, 

2007). 
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2.1.1 Incerteza da Medição 

 

O resultado da medição de uma grandeza física é uma aproximação ou estimativa do 

valor do mensurando. Dessa forma, a representação completa que demonstrará o resultado de 

tal medição deve ser acompanhada da incerteza da medição (ÁVILA, 2004). 

Segundo o Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia 

(VIM), a incerteza da medição é um “parâmetro associado ao resultado de uma medição, que 

caracteriza a dispersão dos valores que podem ser fundamentalmente atribuídos a um 

mensurando” (INMETRO, 2007). 

Para se analisar a incerteza de medição é necessária a compreensão de vários 

componentes. Um desses componentes pode ser estimado estatisticamente por meio de uma 

série de medições e são caracterizados por desvios padrão experimentais. Os outros 

componentes também são caracterizados por desvios padrão, porém são avaliados por meio de 

distribuições de probabilidades assumidas, baseadas na experiência (INMETRO, 1998). 

Existem diversos fatores que influenciam no resultado da medição. Entre esses fatores 

podemos citar: as componentes sistemáticas e aleatórias. As componentes sistemáticas não 

influenciam significativamente sobre o resultado da medição. Porém, as componentes 

aleatórias trazem dúvidas, ou seja, incerteza para o resultado da medição (ALBERTAZZI; 

SOUZA, 2008).   

Segundo o Guia para a expressão da incerteza de medição existem várias causas de 

incerteza, as quais predominam (INMETRO, 2007): 

 Definição incompleta do mensurando;  

 Realização imperfeita da definição do mensurando; 

 Amostragem não representativa - a amostra medida pode não representar o 

mensurando definido; 

 Conhecimento inadequado dos efeitos das condições ambientais sobre a medição ou 

medição imperfeita das condições ambientais; 

 Erro de tendência pessoal na leitura de instrumentos analógicos;  

 Resolução finita do instrumento ou limiar de mobilidade; 

 Valores inexatos dos padrões de medição e materiais de referência; 

 Valores inexatos de constantes e de outros parâmetros obtidos de fontes externas e 

usados no algoritmo de redução de dados; 
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 Aproximações e suposições incorporadas ao método e procedimento de medição e 

variações nas observações repetidas do mensurando sob condições aparentemente 

idênticas.  

 

2.1.1.1 Incerteza Padrão 

 

É a incerteza que acompanha o resultado de uma medição e é expressa como um 

desvio padrão estimado do mensurando, ou seja, ela representa a faixa de dispersão em torno 

do valor central que equivale a um desvio padrão. Todas as componentes de incerteza (ui), 

tanto tipo A como tipo B devem ser expressas correspondentes a um desvio padrão. Dessa 

forma, é dividido o valor de cada contribuição de incerteza pelo seu respectivo divisor, o qual 

corresponde à distribuição de probabilidade assumida ou atribuída, de acordo com a Tabela 1 

que mostra o divisor atribuído para cada distribuição (MENDES; ROSÁRIO, 2005).  

 

Tabela 1 - Divisor utilizado em cada distribuição de probabilidade. 

 

Distribuição                    Divisor 

 

Normal (certificado de calibração) 

 

k (Fator de abrangência) 

 

Retangular 

 

√  

 

Triangular 

 

√  

FONTE: Mendes e Rosário (2005). 
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2.1.1.2 Avaliação da Incerteza 

 

A incerteza do resultado de uma medição demonstra a falta de conhecimento 

associado ao valor da grandeza a ser medida. Dessa forma, é necessário que seja feita uma 

avaliação dessa incerteza. 

Na maioria das vezes o mensurando Y é determinado a partir de N outras grandezas 

X1, X2,..., XN, ou seja, ele não é medido de forma direta, mas sim por meio de uma relação 

funcional  ƒ. Essa relação funcional ƒ é representada através da seguinte expressão: 

                                              Y = ƒ (X1, X2,..., XN)                                                           (1) 

 

            A grandeza de saída Y, que depende das grandezas de entrada X1, X2,..., XN, na 

maioria das vezes será representada por uma expressão analítica, porém também pode ser 

representada por um grupo de expressões, incluindo correções e fatores de correção para 

efeitos sistemáticos, levando dessa forma a uma complexa equação que não pode ser escrita 

de modo explícito. Além disso, ƒ pode ser determinada através de experimentos, ou existir 

apenas como um algoritmo que deve ser avaliado numericamente. A função ƒ possui todas as 

grandezas, assim como correções e fatores de correções que contribuem para a incerteza do 

resultado de medição. 

1)   O conjunto de grandezas de entrada X1, X2,..., XN  pode ser dividido em duas 

categorias, as quais vão depender de como o valor da grandeza e sua incerteza serão 

determinados. 

 

a) Quando tanto o valor de uma grandeza como a incerteza é determinado diretamente na 

medição, ambas podem ser obtidas por meio de uma única observação, de observações 

repetidas ou através de informações baseadas na experiência. Também podem 

envolver as correções devido às grandezas de influência, assim como umidade, 

temperatura e pressão barométrica. 

 

b) Quando ambas são anexadas à medição através de fontes externas, como por exemplo, 

certificados de referência e dados obtidos de manuais técnicos (INMETRO, 2003). 

  

A incerteza que acompanha o resultado de uma medição possui vários componentes que 

podem ser agrupados em duas categorias. Essas categorias variam de acordo com as 

características do método utilizado para avaliá-los, sendo classificadas em avaliação da 

incerteza do Tipo A e do Tipo B (MENDES; ROSÁRIO, 2005). 
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Avaliação da Incerteza Padrão do Tipo A 

 

A avaliação da incerteza padrão tipo A é “o método de avaliação pela análise 

estatística de uma série de observações”, ou seja, ele é obtido por meio de cálculos 

estatísticos. Por isso pode ser caracterizado pelo desvio padrão experimental da média. O 

desvio padrão experimental da média é calculado através de um procedimento de análise, 

obtido pela média aritmética ou por uma análise de regressão adequada (INMETRO, 2003). 

A melhor estimativa de uma grandeza aleatória, é a média aritmética das medidas 

efetuadas. O desvio padrão experimental, s, ou a variância, s
2
, expressa a variabilidade dos 

valores de xi observados (MENDES; ROSÁRIO, 2005). 

A variância experimental da média, s
2 

( ̅), que origina o desvio padrão experimental da 

média, s( ̅), é representada pela seguinte equação: 

                                                                 ( ̅)  
  

 
                                                                                        (2) 

Logo, 

                                                                  ̅   ( ̅)  
 

√ 
                                                                                    (3) 

 

O desvio padrão experimental da média, equação (3), quantifica quanto o valor médio 

representa a grandeza a ser medida Xi. Quando o número de repetições, n, de uma medição é 

reduzido faz-se necessário utilizar um coeficiente t-Student, que leva em consideração o fato 

da amostragem ser pequena. A incerteza padrão, obtida pela análise estatística pode ser 

estimada pela distribuição t-Student (MENDES; ROSÁRIO, 2005). 

Portanto, a incerteza padrão tipo A,   , é calculada por meio da seguinte equação: 

 

                                                                
 

√ 
                                                                                           (4) 

 

Avaliação da Incerteza Padrão do Tipo B 

 

A avaliação da incerteza padrão do Tipo B “é o método de avaliação da incerteza 

obtido por outros meios que não a análise estatística de uma série de observações” 

(EURACHEM/CITAC, 2002; MENDES; ROSÁRIO, 2005). Quando se trata de uma 

estimativa xi de uma grandeza de entrada Xi que não foi obtida por meio de observações 

repetidas, mas a partir de um julgamento científico baseado em todas as informações 
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disponíveis em relação à variabilidade da grandeza Xi, o Guia ISO estabelece que a incerteza 

padrão u (xi) agregada a essa estimativa é aplicada à incerteza padrão do tipo B (uB(xi)) 

(MARTINS et al., 2010).  

Segundo o Guia, para a expressão da incerteza de medição, as incertezas do tipo B são 

determinadas a partir de um conjunto de informações que são externas ao processo de 

medição, as quais prevalecem: dados de medições prévias; experiência ou o comportamento e 

propriedades do instrumento; especificações do fabricante; dados fornecidos do certificado de 

calibração e manuais de instrução (INMETRO, 2003). 

O conjunto de informações necessárias para uma avaliação da incerteza padrão do        

tipo B exige critérios baseados na experiência e no conhecimento geral, sendo essa uma 

habilidade facilmente aprendida com a prática pelo analista (avaliador). 

Sabe-se que mediante a utilização adequada de informações disponíveis, a avaliação 

da incerteza do tipo B pode ser tão confiável quanto uma avaliação do tipo A, principalmente 

quando a avaliação da incerteza do tipo A é baseada em um número muito pequeno de 

medições estatisticamente independentes (INMETRO, 2003).  

 

2.1.1.3 Incerteza Padrão Combinada 

 

A incerteza padrão combinada (uc) é a incerteza padronizada do resultado de uma 

medição que é obtido por meio dos valores de várias outras grandezas (MENDES; 

ROSÁRIO, 2005). A incerteza padrão combinada é matematicamente expressa como a raiz 

quadrada de uma soma de termos, onde esses termos são as variâncias e covariâncias destas 

outras grandezas que são ponderadas de acordo com quanto o resultado da medição varia com 

mudanças nestas grandezas (INMETRO, 2003). 

Uma grandeza Y, que é a estimativa do mensurando y, geralmente pode ser função de 

N outras grandezas de entrada Xi, as quais são a temperatura, umidade do ar, pressão, tempo, 

entre outros.  

Dessa forma a incerteza padrão combinada da grandeza, sofre uma contribuição de 

incertezas u(xi) na estimativa y(xi), expressa por meio da seguinte forma: 

 

          (5) 
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 Em que:  

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

onde ci e cj são os coeficientes de sensibilidade, r(xi, xj) é o coeficiente de correlação, e u(xi, 

xj) é a covariância (ABNT, INMETRO, SBM, 1998). 

 

2.1.1.4 Incerteza Expandida 

 

Em indústrias e em aplicações comerciais, e quando a saúde e a segurança são fatores 

em questão, faz-se necessário dar uma medida de incerteza que defina um intervalo em torno 

do resultado da medição com a qual se espera abranger uma fração de distribuição extensa de 

valores que poderiam ser atribuídos ao mensurando (INMETRO et al., 1998). A incerteza 

expandida é calculada através da incerteza combinada para obter a faixa de valores com 

aproximadamente 95% de probabilidade. A incerteza de medição expandida é obtida a partir 

da seguinte equação: 

 

                                  

em que: 

U = incerteza expandida; 

  = incerteza padrão da estimativa de saída y; 

k = fator de abrangência. 

 

Quando uma distribuição normal (Gaussiana) pode ser atribuída ao mensurando e a 

incerteza padrão da estimativa de saída y é confiável, o fator de abrangência padronizado k = 

2 pode ser utilizado. A incerteza expandida corresponde a uma probabilidade de abrangência 

de aproximadamente 95% (INMETRO et al., 1999).  

(6) 

 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

(8) 
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2.1.2 Erros e Correções 

Toda medição está sujeita a imperfeições que originam um erro no resultado da 

medição (INMETRO et al, 1998). Essas imperfeições no resultado da medição, geralmente se 

originam das limitações do operador e das influências das condições ambientais. Por mais que 

as influências das condições ambientais sejam controladas e por mais habilidade que tenha o 

operador, ainda assim o erro estará presente na medição (ALBERTAZZI; SOUZA, 2008). 

Existem dois tipos de erros que são: o erro sistemático e o erro aleatório. Segundo o GUM, o 

efeito sistemático “é um efeito que não pode ser totalmente eliminado, mas em geral pode ser 

reduzido, corrigindo o resultado da medição” e o efeito aleatório “é um efeito que não pode 

ser corrigido no resultado da medição, porém pode ser reduzido com o aumento do número de 

medições que compõem o resultado”. 

O fator de correção pode ser aplicado para compensar um efeito. O resultado de uma 

medição que apresenta repetitividade e que possui uma pequena incerteza padrão nem sempre 

quer dizer que o valor do mensurando tenha exatidão e por isso se faz necessário uma 

calibração junto a um padrão de referência para que se obtenha um fator de correção 

(INMETRO, 2003). 

 

2.1.3 Padrões Metrológicos de Tempo e Frequência 

A qualidade de um padrão de tempo e frequência está vinculada à exatidão e à 

instabilidade da frequência de oscilação e de sua imunidade às diversas mudanças das 

condições ambientais (ITANO; RANSEY, 1993). Os padrões de tempo e frequência são 

classificados como: padrões que trabalham de acordo com a definição do segundo, 

denominados de padrões primários e os padrões secundários. Como exemplo de padrão 

primário tem-se o padrão atômico de césio. Padrões atômicos de rubídio, padrões de quartzo e 

maser de hidrogênio são exemplos de padrões secundários (INMETRO et al., 1999). 

A instabilidade em frequência mostra o quanto a frequência de oscilação do padrão 

pode mudar a cada período de tempo. Um relógio, por exemplo, pode apresentar um desvio 

em frequência elevado e ser muito estável, ou seja, a taxa de desvio permanece a mesma com 

o passar do tempo. Os padrões atômicos como o de césio e maser de hidrogênio apresentam 

características muito diferentes de exatidão e de instabilidade. Observa-se que o maser possui 

uma instabilidade menor do que o de césio, se esta for avaliada a cada segundo ou a cada 

hora. Embora os osciladores a quartzo apresentem pequenas instabilidades num curto período 

de tempo, seu desvio em frequência é maior do que os desvios de padrões atômicos (LEWIS, 

1991). 

A Figura 1 demonstra o princípio do funcionamento de um padrão atômico. O 

oscilador utilizado é geralmente um oscilador de quartzo com frequência de oscilação entre 5 

e 10 MHz. O sintetizador de frequência gera o sinal de micro-ondas que excita os átomos na 

cavidade ressonante, que se encontra na faixa de GHz, a partir da frequência do oscilador de 

quartzo. A frequência do oscilador de quartzo é disciplinada por meio de um detector sensível 
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às variações de fase, produzindo dessa forma a máxima resposta do sinal atômico, fechando a 

realimentação. A saída do oscilador é usada também como saída do padrão, combinando o 

desempenho de curto prazo do oscilador de quartzo com o desempenho de estabilidade tardio 

do ressonador atômico (LEWIS, 1991). 

 

Figura1 - Diagrama de blocos de um padrão atômico passivo.

 

FONTE: Lewis (1991). 

 

2.2 Raios X 

 

Os raios X possuem inúmeras aplicações na medicina e na indústria. Em 

radiodiagnóstico, que é uma das especialidades da medicina que utiliza diferentes formas de 

radiação seja ela ionizante, magnética ou sonora, os raios X podem ser aplicados na detecção 

de doenças. Já na radioterapia, os raios X são utilizados para a cura de tumores. Na indústria, 

os raios X são aplicados no controle de qualidade de materiais, na detecção de rachaduras e da 

fadiga do material (MARCHIORI; SANTOS, 2009). 

 

2.2.1 Equipamentos de Raios X 

A produção de raios X ocorre quando elétrons em alta velocidade atingem alvos 

metálicos. O equipamento de raios X tem a função de fornecer um fluxo suficientemente 

intenso de elétrons para produzir um feixe de raios X. Os principais componentes do 

equipamento de raios X são: o tubo de raios X, o gerador de alta tensão e o painel de controle 

(BUSHONG, 2010). A Figura 2 mostra o esquema do equipamento de raios X e os seus 

componentes. 
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Figura 2 - Desenho esquemático do equipamento de raios X. 

 

 

 O tubo de raios X é composto por um envoltório de vidro, na qual foi efetuado vácuo e 

contém no seu interior dois polos: o cátodo e o ânodo. O cátodo é o eletrodo que gera os 

elétrons que são acelerados para o ânodo do tubo. O cátodo é dividido em duas partes: 

filamento e focalizador, onde o filamento é um fio de tungstênio que emite elétrons devido ao 

seu aquecimento e o focalizador evita a dispersão dos elétrons produzidos no filamento 

(SCAFF, 1979). O ânodo tem a função de receber os elétrons que são emitidos pelo cátodo e 

conduzi-los através do tubo para os cabos de ligação conectados ao gerador de alta tensão. 

Além disso, ele também serve como suporte mecânico para o alvo e atua como um bom 

dissipador térmico. 

 O gerador de alta tensão de um aparelho de radiodiagnóstico tem a função de aumentar 

a tensão da rede a um nível apropriado para a produção de raios X. Ele é constituído 

basicamente de um transformador de alta tensão e de retificadores. No transformador de alta 

tensão, a tensão no secundário é maior que a tensão no primário devido ao número de espiras 

no secundário serem maior do que no primário. Embora os transformadores operem com 

corrente alternada, faz-se necessário fornecer corrente contínua aos tubos de raios X para sua 

operação apropriada. Dessa forma, utilizam-se sistemas retificadores que permitem à corrente 

fluir em apenas uma direção. 

 O painel de controle é a parte do equipamento de raios X mais familiar ao operador, 

uma vez que permite controlar a tensão aplicada ao tubo (kVp), a corrente de tubo (mA) e o 

tempo de exposição (s), de modo a obter o feixe de radiação apropriado para a radiografia 

(BUSHONG, 2010). 

 

2.2.2 Interação da Radiação com a Matéria 

A interação da radiação com a matéria ocorre por meio de vários mecanismos, dentre 

eles tem-se: espalhamento coerente, efeito Compton, efeito fotoelétrico, produção de pares. 

Porém, em radiodiagnóstico, cuja tensão aplicada ao tubo de raios X se encontra entre 25 e 

150 kVp, existe uma maior probabilidade dos fótons serem espalhados ao interagir com a 

matéria. Dessa forma, ocorre o efeito Compton (BUSHONG, 2010), ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Efeito Compton. 

 

 

FONTE: Cember; Johnson (2008). 

 

No efeito Compton o fóton interage com um elétron, e ao invés de ser totalmente 

absorvido, como no caso da interação fotoelétrica, o fóton é afastado da sua direção inicial e 

continua a propagar-se pelo meio material, mas com menor energia. A diferença de energia, 

por sua vez, é transferida para o elétron ejetado na forma de energia cinética (THRALL; 

ZIESSMAN, 2003).  

 

2.2.3 Detectores de Radiação 

 A percepção da radiação só é possível por meio do uso de instrumentos ou materiais 

capazes de detectá-la. Esta detecção é o resultado produzido pela interação da radiação com 

um dispositivo sensível (detector) (MARTIN, 2000). 

É necessário, nesses instrumentos, que a radiação interaja com o detector fazendo com 

que a resposta do instrumento (medida) seja proporcional ao efeito da radiação ou à sua 

propriedade. Os detectores a gás, como câmara de ionização, contador proporcional e detector 

Geiger-Muller baseiam-se na medição de cargas elétricas que resultam da ionização do gás no 

seu interior pelas partículas ionizantes que incidem dentro do seu volume sensível.  

Detectores cintiladores são instrumentos compostos por um material (cristal cintilador) 

que quando exposto à radiação ionizante emite luz. Esses detectores são acoplados a uma 

fotomultiplicadora que transforma os sinais luminosos produzidos pelo cristal cintilador, 

usualmente muito fracos, em sinais elétricos com intensidade adequada para serem 

processados em um sistema de contagem ou de espectroscopia. Como exemplo de materiais 

cintiladores têm-se: iodeto de sódio, iodeto de césio, germanato de bismuto, sulfeto de zinco 

ativado, cristais orgânicos puros e soluções orgânicas líquidas (CEMBER; JOHNSON, 2008).  

Detectores semicondutores são materiais cristalinos que, conforme a teoria quântica da 

condutividade elétrica (GRIFFITHS, 2011), possuem três bandas de energia correspondentes 

aos estados eletrônicos em um material: a banda de valência, de energia mais baixa, onde os 
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elétrons se encontram presos à rede cristalina; a banda de condução, onde os elétrons 

normalmente migram, e a banda proibida onde não é permitida a presença de elétrons. Os 

semicondutores, condutores e materiais isolantes são caracterizados pela largura, em energia, 

da banda proibida (Figura 4) (CEMBER; JOHNSON, 2008).  

 

Figura 4 - Estrutura de bandas em um material (Ei energia do intervalo). 

 

FONTE: Cember; Johnson (2008). 

 

Quando a largura é muito grande (maior que 5eV) os elétrons têm pouca possibilidade 

de alcançar a banda de condução e, por isso, o material oferece grande resistência a passagem 

de corrente, sendo considerado como um material isolante. Quando a largura da banda é 

muito pequena, até mesmo a agitação térmica à temperatura ambiente permite que os elétrons 

tenham energia para alcançar a banda de condução e, nesse caso, o material é um condutor. 

Em alguns casos, a energia da banda proibida não é nem muito grande, nem muito pequena 

(por exemplo, da ordem de 1eV), porém em determinadas situações pode-se fazer com que os 

elétrons cheguem a banda de condução e que o material se comporte como condutor, sendo 

desta forma denominados materiais semicondutores (CEMBER; JOHNSON, 2008). 

 

 

2.3 Cronometria da exposição em radiodiagnóstico 

 

O diagnóstico adequado e confiável só é possível por meio das imagens radiográficas 

apropriadas. Porém, processos inadequados na seleção dos parâmetros do equipamento de 

raios X geram interpretações incorretas ou repetições de exames e podem acarretar uma sub 

ou sobre-exposição do paciente resultando numa redução da qualidade diagnóstica da 

radiografia (TONDO et al., 2008). Por isso organismos internacionais publicaram algumas 

normas visando uma monitoração de grandezas e parâmetros associados aos raios X 

diagnósticos. 
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2.3.1 Normas 

 Foi aprovada no Brasil em 1° de junho de 1998 a Portaria Federal 453 do Ministério 

da Saúde que estabelece as diretrizes básicas adotadas na proteção radiológica em 

radiodiagnóstico médico e odontológico e que dispõe sobre a utilização dos raios X 

diagnósticos em todo território nacional. De acordo com esta Portaria, os serviços de saúde 

devem executar o controle de qualidade dos equipamentos e dos procedimentos por meio da 

implantação de um Programa de Garantia da Qualidade. 

 O objetivo desta portaria é garantir a qualidade dos serviços de radiodiagnóstico e 

assegurar os mínimos requisitos de radioproteção, obtendo o mínimo de exposição aos 

pacientes, profissionais e ao público em geral. Dessa forma, foram padronizados, 

nacionalmente, os requisitos de proteção radiológica para o bom funcionamento dos 

estabelecimentos que trabalham com raios X diagnósticos, além de detalhar os requisitos 

básicos de proteção em radiodiagnóstico e radiologia intervencionista, de acordo com a 

Resolução n° 6, de dezembro de 1988, do Conselho Nacional de Saúde. 

 A Portaria Federal 453 (PF 453) segue a recomendações da Comissão Internacional de 

Proteção Radiológica (ICRP) que reflete a evolução dos conhecimentos científicos sobre a 

radioproteção contra radiações das exposições radiológicas na saúde. Além disso, esta 

Portaria segue as Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica estabelecida pelas seguintes 

organizações: Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-americana da Saúde, 

Organização Internacional do Trabalho e Organização de Alimento e Agricultura, além da 

Agência de Energia Nuclear, Agência Internacional de Energia Atômica e do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear (ANVISA, 1998). 

 

2.3.2 Métodos de cronometria de raios X diagnósticos  

Em geral, o princípio de medição do tempo de exposição em radiografias médicas 

baseia-se na utilização de um elemento sensor (pelo fato de ser sensível aos raios X e atuar 

como um sensor de radiação), um circuito amplificador do sinal, um microprocessador, além 

de um mostrador para informar o resultado da cronometria da exposição aos feixes de raios X. 

O Laboratório de Instrumentação Nuclear (LIN/CRCN-NE) em 2003 desenvolveu um tipo de 

cronômetro eletrônico de exposição dos feixes de raios X diagnóstico (SANTOS; RIZZI, 

2003) com esse princípio de medição, como ilustra a Figura 5.  
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Figura 5 - Diagrama do princípio de funcionamento da cronometria de raios X. 

                   

FONTE: O Autor (2013). 

 

 Quando os fótons de raios X sensibiliza o sensor, o sinal amplificado dispara o circuito 

do microprocessador o qual cronometra a exposição de raios X. Se o equipamento utilizado 

no radiodiagnóstico for do tipo convencional, ou de anodo giratório, ou ainda do tipo digital, 

o resultado consistirá na medição de um único pulso de raios X. No entanto, se o equipamento 

de radiodiagnóstico for do tipo odontológico, haverá vários pulsos de radiação chegando ao 

paciente. Isto se deve ao fato de que se utiliza a técnica da retificação da onda alternada para 

gerar os feixes de raios X, pois o equipamento é alimentado pela rede de distribuição de 

energia elétrica comercial (em Recife 220V AC – 60Hz). Assim, os feixes de raios X são 

emitidos apenas em um semi-ciclo da onda senoidal. Como a frequência é fixa em 60Hz, 

pode-se contar o número N de pulsos gerados pelo sensor de raios X, e então apenas 

multiplicar pelo intervalo de tempo correspondente a um ciclo da frequência da rede que vale 

=16,67 ms. Assim, o tempo total da exposição é dado por: 

      Tex = N      (9) 

 

 Teoricamente o usuário de instrumento de cronometria ou o próprio instrumento em si 

deveria identificar o tipo de equipamento de raios X pela forma de onda gerada e fornecer o 

tempo de exposição do paciente. Vale salientar que os equipamentos que utilizam a equação 9 

para fornecer o resultado indicam na realidade o tempo em que o equipamento de raios X 

estava acionado pelo operador e não o tempo real de exposição aos feixes de raios X, já que 

existem intervalos de tempo que os feixes de radiação não são gerados. Esses métodos quanto 

ao tipo de raios X são os mais comuns, no entanto há ainda duas maneiras de se classificar a 

medição do tempo de exposição: método invasivo e não-invasivo. Há poucos tipos de 

medidores da exposição de raios X e os principais são apresentados a seguir e o equipamento 

em foco neste trabalho, o CronoX, é apresentado na secção 2.3.4.  
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2.3.3 Equipamentos típicos de cronometria em radiodiagnóstico 

 

No mercado podem-se encontrar instrumentos não invasivos e invasivos para medição 

do tempo de exposição em Radiodiagnóstico. Os medidores não invasivos têm preferência 

devido a sua portabilidade, custo e praticidade e um exemplo é o ThinX. Porém, entre outras 

limitações, fornecem leitura que dependem da forma de onda da tensão, do ripple e da 

filtração usada. Além disso, perdem a precisão e a reprodutibilidade com o tempo de uso, 

necessitando dessa forma de verificação constante de sua calibração. Por outro lado, os 

medidores invasivos se baseiam em circuitos eletrônicos do tipo divisores de tensão e são 

calibrados por meio de medições elétricas, que necessitam ser refeitas periodicamente, como 

exemplo do Dynalyzer IIIU (SILVA, 2000). 

O ThinX RAD da Unfors é um medidor não invasivo que mede o tempo de exposição 

em tempo real, o qual utiliza o princípio de medição acima descrito. Tal dispositivo é ativado 

pela interação dos raios X com o sensor do mesmo. Como é ativado automaticamente, o 

mesmo não necessita de tabelas de correções para as respectivas variações do feixe. Esse 

detector além de medir o tempo de exposição, mede outros parâmetros e grandezas como: 

dose, taxa de dose, kVp e HVL. O kVp é calculado após 5 ms do acionamento inicial do 

equipamento de raios X até que o sinal caia abaixo de 75% do pico. Já o tempo de exposição, 

que é o parâmetro em questão, é medido desde o acionamento inicial até que esse sinal fique 

abaixo de 25% do valor máximo (UNFORS, 2007). 

O medidor invasivo Dynalyzer IIIU da Radcal é um divisor de tensão, na qual seus 

terminais são conectados entre o gerador e o tubo de Raios X, informando sinais de tensão de 

pico (kVp), corrente de tubo (mA) e corrente de filamento (A), referenciando-os ao terra, para 

em seguida encaminhá-los a equipamentos externos de avaliação, assim como o Dynalyzer 

Digital Display ou um osciloscópio (RADCAL, 2006). 

 

 

 

2.3.4  CronoX 

 

O CronoX é um instrumento desenvolvido pelo grupo de Instrumentação Nuclear do 

Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN/NE). Este sistema de instrumentação mede o 

tempo de exposição aos feixes de raios X emitidos tanto de equipamentos de raios X 

odontológicos como pelos aparelhos de raios X convencionais. No caso dos aparelhos cuja 

emissão da radiação é contínua, o microprocessador do circuito do CronoX identifica que é 

um feixe de raios X não pulsado, e então cronometra a exposição via modulação digital do 

sinal do sensor (CNEN, 2012). Já no caso da exposição em odontologia ele funciona com 
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base na identificação dos pulsos de radiação que os aparelhos de raios X odontológicos 

emitem e efetua a cronometria apenas quando há radiação incidente, ou seja, cronometra 

separadamente a largura de cada pulso e depois fornece dois resultados: o tempo TRX, que 

corresponde à soma das larguras de todos os pulsos emitidos; o tempo TSX, que corresponde à 

soma dos tempos em que não havia fótons de raios X sendo emitidos.  

 Quando o botão acionador do equipamento de raios X é pressionado, o feixe de 

radiação é produzido e o sensor imerso neste feixe gera um sinal elétrico onde uma porta do 

microprocessador aciona um timer que cronometra a exposição. Ao término da exposição, o 

microprocessador fornece o resultado da medição numa tela de computador. Atualmente, os  

detalhes técnicos do circuito do CronoX não são apresentados devido ao sigilo de patente que 

deve ser mantido antes do registro no INPI, além do fato de que o foco principal deste 

trabalho é propor uma padronização para cronometria da exposição em feixes de raios X 

diagnósticos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Instrumentos de cronometria dos raios X 

Neste trabalho foram utilizados três instrumentos de medição do tempo de 

exposição em feixes de raios X diagnósticos. O primeiro deles foi o equipamento ThinX 

RAD da Unfors, número de série 30001332 (Figura 6). Esse dispositivo mede dose, taxa 

de dose, kVp, HVL (Half Value Layer), além do tempo de exposição. Para fins de 

comparações entre dois equipamentos típicos, um medidor Dynalyzer IIIU da Radcal, 

modelo M-96320, número de série 75-1341(Figura 7) também foi utilizado.  

 

Figura 6 - ThinX RAD da Unfors. 

 

FONTE: Unfors (2012). 

 

Figura 7 - Dynalyzer IIIU.  

                                      

         

     FONTE: Radcal Corporation (2006). 
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O terceiro e principal instrumento utilizado neste trabalho foi o CronoX. A 

Figura 8 mostra a vista interna de um dos CronoX utilizados e seu programa de 

interface computacional que fornece a leitura dos tempos com e sem fótons de raios X, 

respectivamente, TRX e TSX. Além disso, os dados de vários pulsos são armazenados em 

um arquivo tipo ‘txt’ para depois ser analisado. O funcionamento do CronoX foi feito 

via circuito emissor de 3 pulsos de luz emitidos por um LED vermelho que sensibiliza o 

detector de raios X do CronoX, conforme a Figura 9: dois pulsos de 2,6ms e um de 

5,1ms.  

 

Figura 8 - CronoX com vista anterior (a) e vista posterior (b); Tela do programa CronoX 

(c). 

                   

                                 (a)                                                                (b) 

 

 

 

(c) 
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Figura 9 - Pulsos de luz detectados para verificação do funcionamento do CronoX. 

 

Para fins de calibração e rastreabilidade do sistema CronoX, foi utilizado um 

padrão secundário de tempo, sistema FLUKE, modelo 910R número de série 147678 do 

Laboratório de Instrumentação Nuclear do CRCN (Figura 10). O método de calibração 

foi de forma indireta, via osciloscópio, verificando o valor da frequência de saída e seu 

respectivo erro de medição para encontrar um fator de calibração, admitindo que a 

incerteza do padrão FLUKE  é menor do que 2 x        .  

 

Figura 10 - Relógio atômico de rubídio FLUKE 910R. 

 

FONTE: A Autora (2013). 

 

 Foi utilizado como instrumento de referência um osciloscópio Tektronix, 

modelo TDS 2024B (Figura 11), para fins de visualização do sinal no sensor de 

radiação em tempo real e para comparação das leituras desses sinais. O fator de 

correção a partir do padrão de tempo FLUKE foi calculado com seu sinal entrando neste 

osciloscópio. Um fotodiodo em série com um resistor de 30MΩ consistiu no circuito 
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para se efetuar as leituras correspondentes às leituras do osciloscópio e o sinal foi 

coletado no resistor, quando o fotodiodo era exposto aos feixes de raios X. 

 

Figura 11 - Osciloscópio Tektronix TDS 2024B. 

 

FONTE: A Autora (2013). 

 

3.2 Equipamentos de Raios X 

Os equipamentos utilizados na avaliação dos instrumentos de medição foi um 

gerador de raios X Polymat Plus 30/50 da Siemens, que opera com tensões entre 40 e 

150 kV e com um tempo que varia entre 5ms a 5s (Figura 12), e um equipamento de 

raios X odontológico Spectro II que opera com tensão de 80kV e com um tempo que 

varia entre 100 a 500ms (Figura 13).  

 

          Figura 12 – (a) Equipamento de raios X Polymat Plus 30/50 da Siemens; 

                                         (b) Painel de controle do equipamento de raios X. 

                           

                                       (a)                                                                    (b) 

FONTE: A Autora (2013). 
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Figura 13 - Equipamento de raios X odontológico Spectro II. 

 

 

FONTE: A Autora (2013). 

 

 

3.3 Métodos de Medição do Tempo de Raios X 

 Prevendo se realizar comparações com cada tipo de instrumento de medição do 

tempo de exposição aos feixes de raios X, conforme a Tabela 2, a metodologia foi 

dividida em realizar medições para seis valores de tempo, quatro valores de tensão de 

pico (kVp), e dois valores do parâmetro mAs que é o produto da intensidade de corrente 

elétrica no tubo pelo tempo de exposição. Essas escolhas foram baseadas em programas 

de avaliação de controle de qualidade de feixes de raios X diagnósticos que são 

realizados em serviços médicos de radiodiagnóstico. Os campos em branco da Tabela 2, 

correspondente aos tempos de 25 e 32 ms, representam experimentos que não foram 

realizados pelo simples fato do painel de controle do próprio equipamento de raios X 

Polymat selecionar esses parâmetros de forma automática a fim de evitar uma possível 

sobrecarga. O instrumento ThinX e o equipamento Dynalyzer foram expostos aos 

feixes de raios X simultaneamente, enquanto que o CronoX foi submetido 

separadamente pelo fato do ThinX ocupar o mesmo espaço. As medições com o 

osciloscópio Tektronix também foram efetuadas em separado pelo mesmo motivo. A 

Figura 14 ilustra um procedimento de medição realizado com o equipamento de raios X 

Polymat 30/50 Plus da Siemens.  
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 Para cada conjunto de 5 leituras de cada instrumento foram calculadas as 

médias, os desvios padrões amostrais, e os coeficientes de correlação com relação às 

tensões de pico e ao parâmetro mAs. O conjunto de resultados foram inseridos em 

planilhas para se fazer o cálculo dos fatores de correlações e incertezas padrões. 

 

Tabela 2 - Parâmetros (kV e mAs) e tempos de exposição selecionados no equipamento de 

raios X Polymat Plus da Siemens. 

 

Parâmetro 

kV 60 73 90 117 

mAs 16 20 16 20 16 20 16 20 

Tempo (ms)         

25  
 


      

32    
 C O    

50 
 


 


 


 


 


 


 


 

100 
 


 


 


 


 


 


 


 

160 
 


 


 


 


 


 


 


 

200  C D O  C D O 


 


 


 


 


 


 

Legenda: C = CronoX; T = ThinX; D = Dynalyzer; O = Osciloscópio;  = todos.  

 

Figura 14 - Medição do tempo de exposição com os sistemas ThinX e Dynalyzer. 

 

FONTE: A Autora (2013). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Calibração do osciloscópio  

 O primeiro resultado a ser apresentado é a frequência do sinal do padrão de tempo 

FLUKE lida pelo osciloscópio (Figura 15) cuja saída corresponde ao sinal senoidal de 1Vpp 

cuja frequência é de 10,000000 MHz. Pode-se verificar que a frequência lida no osciloscópio 

apresenta uma diferença na quinta casa decimal e isso indica um fator de correção de 

fc=1,000001 que deve ser utilizado para corrigir as leituras quando necessário.  

 

Figura 15 - Verificação do fator de correção do osciloscópio. 

 

FONTE: A Autora (2013). 

 

4.2. Aferição do CronoX 

 Os resultados da aferição do CronoX estão mostrados na Tabela 3, onde pode-se 

verificar que há uma flutuação em décimos de milissegundos apresentando uma incerteza 

padrão tipo A de cerca de 1% para TSX (tempo sem emissão de raios X) e melhor que 0,8% 

para TRX  (tempo com emissão de raios X). Como os tempos utilizados para exames em 

radiodiagnósticos são em geral superiores a 20 ms, então a incerteza será sempre menor que 

3%, o que caracteriza um instrumento de classe metrológica. 
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Tabela 3 – Resultados da aferição do CronoX. 

TRX (ms) TSX (ms) 

10,3 4,7 
10,4 4,7 
10,4 4,7 

10,3 4,8 
10,2 4,8 

10,32 4,74 
±0,08 ±0,05 

 

 

4.3. Sinais visualizados no osciloscópio 

 Os sinais referentes aos feixes de raios X emitidos pelo Polymat podem ser observados 

na Figura 16 quando o tempo de exposição nominal selecionado no equipamento de raios X 

foi de 25ms. O sinal do circuito preparado para leitura no osciloscópio (em azul) não tem uma 

forma de onda com tempos de subida e descida muito rápidos devido à constante de tempo 

formada pelo resistor de 30MΩ e a capacitância do fotodiodo. Por isso foi adotada o método 

de leitura onde uma porta digital (tipo schmmitt triger) condiciona o sinal de subida e descida 

(em amarelo) respectivamente (Figura 17).   

 

Figura 16 - Método de leitura dos tempos do Polymat no osciloscópio. 

            

FONTE: A Autora (2013). 
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Figura 17 - Circuito para leitura dos tempos no osciloscópio. 

 

FONTE: A Autora (2013). 

 

           Os sinais capturados pelo osciloscópio relativos aos feixes de raios X emitidos pelo 

equipamento odontológico se encontram na Figura 18(a), onde se pode visualizar que esses 

sinais são pulsados e também se verifica que o tempo em que os fótons são emitidos (TRX) é 

mais curto que o tempo sem emissão de raios X (TSX). Na Figura 18(b) têm-se os sinais já em 

forma digital nos seguintes tempos de exposição selecionados no equipamento: 50; 100; 300 e 

400 ms. 

 

Figura 18 - (a) Sinais dos pulsos de raios X do equipamento odontológico Spectro II; 

                               (b) Medição de tempos de 50; 100; 300 e 400 ms. 

 

      

      (a) 

 

 



38 
 

 

(b) 

 

 

4.4. Resultados para o equipamento de Raios X Polymat  

 Os resultados dos tempos em milissegundos (médias e suas respectivas incertezas) 

para o equipamento de raios X Polymat estão apresentados nas Tabelas 4 a 11 de forma 

sistemática, conforme apresentado na metodologia. Os resultados das tabelas estão dispostos 

de acordo com as tensões de pico descritas na metodologia (Tabela 2). Alguns resultados não 

são apresentados devido ao ganho do amplificador do CronoX em que o sinal para o circuito 

do osciloscópio foi de baixa intensidade. Para todos os tempos selecionados no Polymat a 

referência de resultado é a do osciloscópio. Para tensões mais altas, o sistema Polymat não 

emite feixes de raios X devido ao seu sistema automático de proteção de potência, o qual não 

permite que o equipamento seja acionado quando a potência requerida é maior que o seu valor 

nominal. Os dados referentes às medições do tempo de exposição estão no Apêndice A. 
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Tabela 4 – Medições do tempo de exposição para 60kV e 16mAs no equipamento de raios X 

Polymat Plus da Siemens. 

            

 

 

 

 

Tabela 5 – Medições do tempo de exposição para 60kV e 20mAs no equipamento de raios X 

Polymat Plus da Siemens. 

 

 

 

 

 

 

T (ms) 

nominal 

T(ms) 

CronoX 

1 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

     T (ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T(ms) 

ThinX 

Incerteza 

Padrão     

(ms) 

T (ms) 

Dynalyzer 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

    25    25,6      ± 0,1        25,3     ±0,1   25,0      ±0,0      28,4      ±0,5 

    50    52,0      ± 0,3        51,2     ±0,3   51,8      ±0,4      58,7      ±3,6 

  100  105,5      ±0,5      105,6     ±0,9 105,4      ±0,5    110,0      ±0,5 

  160  147,6      ±9,6      169,4     ±0,9 168,8      ±0,8    174,5      ±0,9 

  200 - - - - 212,6      ±0,5    218,8      ±0,5 

T (ms) 

nominal 

T (ms) 

CronoX 

1 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T(ms) 

ThinX 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Dynalyzer 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

25   27,2  ±0,3   26,8 ±0,5 25,8 ±0,8  29,4 ±0,4 

50   51,1  ±0,2   51,1 ±0,2 51,0 ±0,0  54,2 ±0,2 

100 104,7  ±0,3 104,0 ±0,0 103,0 ±0,0 109,7 ±2,2 

160 170,3  ±0,2 171,0 ±0,0 170,2 ±0,4 176,4 ±0,7 

200 192,3  ±6,4 - - 212,2 ±0,4 217,5 ±1,1 
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Tabela 6 - Medições do tempo de exposição para 73kV e 16mAs no equipamento de raios X 

Polymat Plus da Siemens. 

 

 

 

 

Tabela 7 – Medições do tempo de exposição para 73kV e 20mAs no equipamento de raios X 

Polymat Plus da Siemens. 

 

 

 

 

 

 

T (ms) 

nominal 

T (ms) 

CronoX 

1 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

       T (ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

ThinX 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Dynalyzer 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

    25    25,6      ±0,2         25,6      ±0,1    25,2      ±0,4     29,5      ±0,5 

    50    52,3      ±0,2         52,1      ±0,2    52,0      ±0,0     59,7      ±2,2 

  100  106,8      ±0,6       107,0      ±0,0  106,2      ±1,8   114,4      ±1,8 

  160  170,0      ±0,4       170,0      ±0,0  172,0      ±0,0   180,6      ±1,2 

  200  210,0      ±0,8       205,0      ±2,7  215,0      ±2,4   222,8      ±2,4 

T (ms) 

nominal 

T (ms) 

CronoX 

1 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

ThinX 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Dynalyzer 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

32    31,9      ±0,2        32,1      ±0,2    31,0      ±0,0      23,8      ±1,7 

50    51,3      ±0,3        51,2      ±0,0    51,0      ±0,0      57,0      ±1,2 

100  104,7      ±0,5      105,4      ±0,5  103,8      ±0,4    115,8      ±3,2 

160  171,4      ±0,4      172,2      ±0,4  171,0      ±0,7    181,3      ±2,6 

200  212,9      ±0,3      208,0      ±0,0  212,8      ±0,4    222,1      ±1,6 
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Tabela 8 – Medições do tempo de exposição para 90kV e 16mAs no equipamento de raios X  

Polymat Plus da Siemens. 

 

 

 

Tabela 9 – Medições do tempo de exposição para 90kV e 20mAs no equipamento de raios X 

 Polymat Plus da Siemens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T (ms) 

nominal 

T (ms) 

CronoX 

1 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

ThinX 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Dynalyzer 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

32 32,4 ±0,1 32,5 ±0,1 - - - - 

50 51,9 ±0,1 52,1 ±0,2 51,4 ±0,5 71,4 ±3,9 

100 106,4 ±0,3 107,0 ±0,0 107,0 ±0,0 80,1 ±5,2 

    160 171,0 ±0,2 171,0 ±0,0 171,2 ±0,4 200,5 ±9,5 

200 214,1 ±0,7 210,0 ±0,0 215,0 ±0,0 251,4 ±10,6 

T (ms) 

nominal 

T (ms) 

CronoX 

1 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T 

(ms) 

ThinX 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Dynalyzer 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

50 51,1 ±0,0 51,3 ±0,2 51,0 ±0,0 69,1 ±3,3 

100 104,2 ±0,4 105,0 ±0,0 103,8 ±0,4 135,4 ±10,8 

160 171,5 ±0,4 171,2 ±0,4 172,9 ±0,5 192,3 ±7,6 

200 213,0 ±0,1 211,2 ±1,1 213,0 ±0,0 246,4 ±1,5 
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Tabela 10 – Medições do tempo de exposição  para 117kV e 16mAs no equipamento de raios X 

Polymat Plus da Siemens. 

 

 

Tabela 11 - Medições do tempo de exposição para 117kVe 20mAs no equipamento de raios X 

Polymat Plus da Siemens. 

 

 Observa-se nas Tabelas 10 e 11 que para tensões maiores ocorre uma grande 

discrepância nas leituras do Dynalyzer. Neste caso, não foi feita uma análise de correlação 

entre o tempo e a tensão de tubo devido ao fato de ser evidente a influência do nível de 

tensão.  

 Nos resultados do instrumento ThinX não ocorre este tipo de problema, porém suas 

leituras fornecem valores quantizados em milissegundos. Já o CronoX apresenta resultados 

com valores em fração de milissegundos (microsegundos) indicando maior resolução na 

leitura. A Tabela 12 mostra os resultados com as leituras dos dois tipos de instrumentos: 

CronoX e ThinX.  

 

 

 

T (ms) 

nominal 

T (ms) 

CronoX 

1 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T 

(ms) 

ThinX 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Dynalyzer 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

     50     52,8      ±0,3        52,4      ±0,0   52,0      ±0,0      228,8      ±70,4 

   100   107,5      ±0,3      107,0      ±0,0 107,2      ±0,4      484,0      ±87,2 

   160   172,1      ±0,7      171,4      ±0,9 173,2      ±0,4      533,2      ±48,9 

   200   215,3      ±0,7      214,4    ±12,2 217,6      ±0,9      668,7    ±115,7 

T (ms) 

nominal 

T (ms) 

CronoX 

1 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

ThinX 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

T (ms) 

Dynalyzer 

Incerteza 

Padrão 

(ms) 

50 51,9 ±0,2 51,7 ±0,2 51,0 ±0,0 307,9 ±72,7 

100 104,1 ±0,5 105,6 ±0,5 104,2 ±0,4 436,4 ±120,5 

160 172,6 ±0,5 173,0 ±0,0 172,8 ±0,4 424,8 ±58,1 

200 214,2 ±0,5 215,6 ±0,9 216,0 ±1,4 599,1 ±89,4 



43 
 

Tabela 12 – Leituras do tempo de exposição (ms) realizadas com o CronoX e o ThinX para 

60kVe 16mAs no equipamento de raios X Polymat Plus da Siemens . 

Osciloscópio CronoX ThinX 

51,2 52,4 52 

51,2 51,9 52 

51,6 51,6 52 

50,8 52,2 52 

51,2 52,0 51 

m = 51,2  m = 52,0   m = 51,8 

    s = ±0,3  s = ±0,3  s = ±0,4 

 

 A Tabela 12 mostra que a precisão do CronoX é ligeiramente superior a do ThinX no 

processo de medição em feixes de raios X diagnósticos do tipo convencional. Apesar do 

CronoX 1 não ter efetuado as leituras para o tempo de 200ms para a condição de 

60kV@16mAs, o que ocorreu pelo fato do ganho de seu amplificador não ser suficiente, isso 

foi modificado posteriormente pelo grupo do LIN/CRCN-NE. De fato, para cada CronoX 

fabricado será necessário uma correção no seu circuito devido à variação nos parâmetros de 

cada dispositivo. Este efeito também explica o fato do CronoX apresentar uma leitura bem 

inferior para os tempos de 200ms nas leituras para 60kV@20mAs.  

 Os resultados para o CronoX 2 estão apresentados nas Tabelas 13 a 20 e também 

podem ser visualizados nas Figuras 19 a 26. Observa-se de fato que a correção do ganho do 

amplificador eliminou os erros sistemáticos que havia anteriormente. Neste conjunto de dados 

onde se utilizou o osciloscópio, que é o instrumento de referência desse trabalho, para 

comparar as incertezas de ambos os instrumentos, verifica-se que há uma concordância nos 

décimos de milissegundos.  
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Tabela 13 – Medições do tempo de exposição para 60kV e 16mAs com o CronoX 2 no 

equipamento de raios X Polymat Plus da Siemens. 

T (ms) 

Nominal 

         T (ms) 

CronoX 2 

Incerteza 

Padrão (ms) 

T (ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão (ms) 

25 25,5 ±0,2 25,4 ±0,2 

             50 52,2 ±0,1 52,2 ±0,2 

100 106,8 ±0,2 106,6 ±0,5 

160 170,8 ±0,4 171,0 ±0,7 

200 213,3 ±1,0 213,2 ±1,1 

 

 

 

Figura 19 – Gráfico das medições do tempo de exposição para 60kV e 16 mAs com o CronoX 2 

no Polymat Plus da Siemens. 
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Tabela 14 – Medições do tempo de exposição para 60kV e 20mAs com o CronoX 2  no 

equipamento de raios X Polymat Plus da Siemens. 

T (ms)   

Nominal 

T (ms)      

CronoX 2 

Incerteza 

Padrão (ms) 

T (ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão (ms) 

25 26,1 ±0,1 26,0 ±0,1 

50 51,0 ±0,2 51,2 ±0,4 

100 103,5 ±0,4 103,2 ±0,8 

160 170,6 ±0,4 170,6 ±0,5 

200 212,2 ±0,4 212,8 ±1,1 

 

 

Figura 20 - Gráfico das medições do tempo de exposição para 60kV e 20 mAs com o CronoX 2 

no Polymat Plus da Siemens. 

 

 

Tabela 15 – Medições do tempo de exposição para 73kV e 16mAs com o CronoX 2  no 

equipamento de raios X  Polymat Plus da Siemens. 

T(ms)      

Nominal 

T(ms)       

CronoX 2 

Incerteza  

Padrão (ms) 

T(ms) 

Osciloscópio 

Incerteza  

Padrão (ms) 

25 25,4 ±0,1 25,4 ±0,1 

50 52,1 ±0,4 52,2 ±0,5 

100 107,0 ±0,5 106,8 ±0,4 

160 170,2 ±0,2 170,2 ±0,4 

             200 214,1 ±0,5 214,1 ±0,5 

y = 1,0024x - 0,1888 
R = 0,9999 
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Figura 21 – Gráfico das medições do tempo de exposição para 73kV e 16mAs com o CronoX 2 

no Polymat Plus da Siemens. 

 

 

 

 

Tabela 16 – Medições do tempo de exposição para 73kV e 20mAs com o CronoX 2  no 

equipamento de raios X  Polymat Plus da Siemens. 

T(ms)      

Nominal 

T(ms)       

CronoX 2 

Incerteza  

Padrão (ms) 

T(ms) 

Osciloscópio 

Incerteza  

Padrão (ms) 

32 31,9             ±0,1 31,9 ±0,1 

50 51,3             ±0,1 51,2 ±0,0 

100 105,5             ±0,3 105,4 ±0,5 

160 173,2             ±0,3 172,4 ±0,9 

200 215,7             ±0,3 215,6 ±0,9 
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Figura 22 - Gráfico das medições do tempo de exposição para 73kV e 20mAs com o CronoX 2 no 

Polymat Plus da Siemens. 

 

 

 

Tabela 17 – Medições do tempo de exposição  para 90kV e 16mAs com o CronoX 2 no 

equipamento de raios X Polymat Plus da Siemens. 

T(ms)    

Nominal 

T(ms)      

CronoX 2 

Incerteza 

Padrão (ms) 

T(ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão (ms) 

32 32,6 ±0,1 32,6 ±0,0 

50 52,0 ±0,1 52,0 ±0,0 

100 108,4 ±0,3 108,2 ±0,4 

160 173,2 ±0,3 172,0 ±0,0 

200 216,3 ±0,6 216,0 ±0,0 
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Figura 23 – Gráfico das medições do tempo de exposição para 90kV e 16mAs com o CronoX 2 

no Polymat Plus da Siemens. 

 

 

 

Tabela 18 – Medições do tempo de exposição para 90kV e 20mAs com o CronoX 2 no 

equipamento de raios X Polymat Plus da Siemens. 

T(ms)      

Nominal 

T(ms)        

CronoX 2 

Incerteza  

Padrão (ms) 

T(ms) 

Osciloscópio 

Incerteza  

Padrão (ms) 

50 51,3 ±0,2 51,3 ±0,2 

100 105,4 ±0,2 105,4 ±0,5 

160 173,0 ±0,6 172,4 ±0,9 

200 215,0 ±0,3 215,2 ±1,1 

 

Figura 24 – Gráfico das medições do tempo de exposição para 90kV e 20mAs com o CronoX 2 

no Polymat Plus da Siemens. 
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Tabela 19 – Medições do tempo de exposição para 117kV e 16mAs com o CronoX 2  no 

equipamento de raios X Polymat Plus da Siemens. 

T(ms)    

Nominal 

T(ms)     

CronoX 

Incerteza 

Padrão (ms) 

T(ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão (ms) 

50 53,0 ±0,4 52,7 ±0,2 

100 109,0 ±0,2 109,0 ±0,0 

160 174,8 ±0,4 174,0 ±0,0 

200 219,5 ±0,3 218,8 ±1,1 

     

 

Figura 25 - Gráfico das medições do tempo de exposição para 117Kv e 16mAs com o CronoX 2 

no Polymat Plus da Siemens. 

 

 

Tabela 20 - Medições do tempo de exposição para 117kV e 20mAs com o CronoX 2  no 

equipamento de raios X Polymat Plus da Siemens. 

T(ms)     

Nominal 

T(ms)       

CronoX 

Incerteza 

Padrão (ms) 

T(ms) 

Osciloscópio 

Incerteza 

Padrão (ms) 

50 51,8 ±0,0 51,6 ±0,0 

100 105,7 ±0,4 105,4 ±0,5 

160 173,9 ±0,7 173,6 ±0,9 

200 218,0 ±0,4 217,6 ±0,9 
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Figura 26 - Gráfico das medições do tempo de exposição para 117kV e 20mAs com o CronoX 2 

no Polymat Plus da Siemens. 

 

 

 

4.5. Resultados do equipamento de raios X odontológico  

 Os resultados para o tempo de exposição encontrados no equipamento de raios X 

odontológico Spectro II podem ser visualizados nas Tabelas 21 a 24, essas medições foram 

realizadas no laboratório de Física Médica no CRCN. Observa-se que em diversos 

procedimentos não se obteve leituras com o ThinX que apresenta sistematicamente erros de 

leitura, conforme a Figura 27. Nas vezes em que o instrumento ThinX conseguiu realizar a 

leitura, os dados apareciam conforme a Figura 28, evidenciando que tal tipo de instrumento 

efetua a contagem dos pulsos e multiplica pela constante de tempo dada pelo inverso da 

frequência da rede de distribuição da energia comercial/residencial.  

 

 

Figura 27 - Tela do ThinX apresentando erro de leitura no equipamento odontológico. 
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Figura 28 - Resultados obtidos com o ThinX  no equipamento odontológico Spectro II. 

   

 

 A Tabela 21 representa uma amostragem de tempos de 100 ms medidos com o ThinX, 

onde vê-se claramente uma correlação entre o número de pulsos e o resultado apresentado. O 

Thin-X fornece leituras quantizadas em valores múltiplos da constante  da equação (9), e 

consequentemente, baixa resolução ao medir raios X pulsados. A Tabela 22 mostra que os 

tempos de exposição medidos com o osciloscópio variam de forma aleatória no equipamento 

de raios X pulsado, e isso ocorre devido a falta de sincronia do primeiro pulso de raios X com 

ângulo de fase da tensão alternada da rede residencial/comercial. 

 

Tabela 21 - Leituras do ThinX realizadas no equipamento odontológico Spectro II. 

T(ms) Nominal T(ms) ThinX N° de Pulsos 
100 104,0 7 
100   87,0 6 
100   71,0 5 
100   71,0 5 
100   71,0 5 
100   71,0 5 
100   71,0 5 
100  104,0 7 
100    88,0 6 
100    87,0 6 

 

m= 82,5 
S=±13,6 

 
 

 
 
 

Tabela 22 - Leituras do Osciloscópio realizadas no equipamento odontológico Spectro II. 

T(ms) nominal T(ms) Osciloscópio n° de Pulsos 

100 104,0 7 

100 86,4 8 

100 87,0 6 

100 104,0 7 

100 103,0 7 

100 86,0 6 

 

m= 95,1 
S= ±9,4 
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 A Tabela 23 apresenta uma comparação entre os resultados do Osciloscópio e do 

CronoX para medição dos tempos de exposição totais (TRX+TSX), onde nota-se que há uma 

forte semelhança entre os dois instrumentos evidenciando uma alta precisão do CronoX. 

 

Tabela 23 – Comparação entre os tempos totais (TRX+TSX) medidos com o CronoX e o 

Osciloscópio em feixes pulsados do equipamento odontológico Spectro II. 

T (ms) 
Osciloscópio 

Incerteza 
Padrão 

T (ms) 
CronoX 

Incerteza 
Padrão 

53,5 ±0,7 53,5 ±0,6 

103,2 ±1,3 103,3 ±1,1 

198,0 ±9,4 201,8 ±1,0 

305,5 ±14,8 298,5 ±8,3 

404,8 ±12,9 404,9 ±13,6 
 

 

 O principal resultado do CronoX está apresentado na Tabela 24, onde observa-se 

claramente que há uma grande discrepância entre o valor de TRX, que corresponde ao valor 

verdadeiro do tempo de exposição aos feixes de raios X pulsados, e o tempo total em que o 

equipamento de raios X odontológico Spectro II fica acionado. Assim, o Cronox fornece a 

medida dos tempos TRX e TSX conferindo uma alta resolução e por isso os dados podem ser 

utilizados para estimar a dose real na qual um paciente receberá quando submetido aos 

exames de raios X odontológicos. 

 

Tabela 24 – Resultados do CronoX para o tempo de exposição no raios X pulsado efetuados com 

o equipamento Spectro II. 

Tempo nominal (ms) Número de pulsos TSX (ms) TRX (ms) Tempo Total (ms) 

 
4 34.9 ± 0.1 19.1 ± 0.1 54.0 ± 0.2 

 
5 37.5 ± 0.1 22.4 ± 0.1 59.9 ± 0.2 

50 4 34.7 ± 0.1 19.0 ± 0.1 53.7 ± 0.2 

 
5 37.4 ± 0.1 18.6 ± 0.1 56.0 ± 0.2 

 
4 35.0 ± 0.1 18.9 ± 0.1 53.9 ± 0.2 

 
7 70.3 ± 0.1 31.2 ± 0.1 101.5 ± 0.2 

 
6 57.9 ± 0.1 28.6 ± 0.1 86.5 ± 0.2 

100 7 70.4 ± 0.1 31.0 ± 0.1 101.4 ± 0.2 

 
6 58.1 ± 0.1 28.8 ± 0.1 86.9 ± 0.2 

 
6 57.8 ± 0.1 29.2 ± 0.1 87.0 ± 0.2 

 
10 121.4 ± 0.1 47.9 ± 0.1 169.3 ± 0.2 

 
13 156.7 ± 0.1 62.1 ± 0.1 218.8 ± 0.2 

200 10 121.6 ± 0.1 47.3 ± 0.1 168.9 ± 0.2 

 
10 121.2 ± 0.1 47.4 ± 0.1 169.6 ± 0.2 

 
11 134.4 ± 0.1 50.6± 0.1 185.0 ± 0.2 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Neste trabalho foram avaliados quatro diferentes instrumentos para cronometria de 

exposição em radiodiagnóstico: Osciloscópio; CronoX; ThinX; e Dynalyzer. O osciloscópio 

foi a referência no procedimento de medição do tempo de exposição aos feixes de raios X 

pela sua própria natureza como instrumento, e consistiu na base de comparação entre os 

equipamentos utilizados. Os resultados são baseados em diversas medições relativas tanto às 

variações do potencial do tubo de raios X (60 a 120 kV), como as variações do parâmetro de 

tubo denominado de mAs (16 e 20 mAs). Para um equipamento típico de uso hospitalar, os 

valores de tempo avaliados foram obtidos a partir da seleção de tempos nominais entre 25 e 

200 ms. Já para um equipamento de raios X odontológico, o qual emite radiação pulsada, as 

exposições também foram avaliadas para tempos nominais selecionados entre 100 e 400 ms.  

 Os resultados evidenciam que o Dynalyzer apresenta erros grosseiros no tempo de 

exposição principalmente quando a tensão de tubo aumenta. Os outros três equipamentos 

(CronoX, Osciloscópio e ThinX) apresentam diferenças entre si não significativamente 

elevadas. Além disso, percebe-se que o CronoX fornece incertezas menores que o ThinX, 

sendo este último um dos instrumentos mais utilizados para medição do tempo de exposição 

em radiodiagnóstico. De fato, o CronoX apresentou resultados de medição em fração de 

milissegundos, indicando maior resolução na leitura e mostrando-se mais preciso que o ThinX 

o qual apresentou apenas os seus resultados quantizados em milissegundo.  

 Outro aspecto muito importante pode ser extraído dos resultados do CronoX, que 

fornece as leituras do tempo real dos feixes de raios X de um equipamento odontológico que 

emite feixes de raios X pulsados. Até o presente momento não se encontrou na literatura ou 

no mercado instrumentos que possam fazer este tipo de medição em separado: apenas os 

tempos em que os pulsos são emitidos ou não pelo equipamento de raios X (TRX+TSX). Face a 

esta característica específica do instrumento CronoX, é que pode-se, então, propor à 

ANVISA, órgão responsável ao nível nacional pela regulação e controle das radiações 

ionizantes, que o procedimento da cronometria do tempo de raios X diagnósticos seja 

efetuado com base no tempo real de exposição aos feixes de raios X odontológicos os quais 

em geral são pulsados. Isso aponta uma inovação no que concerne ao método da cronometria 

da exposição em radiodiagnóstico. 
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APÊNDICE A 

 

Medições do tempo de exposição para equipamento Polymat Plus da Siemens. 

Cálculo das Médias e Desvios Padrão para os tempos de exposição: 25ms, 50ms, 100ms, 160ms 

e 200ms. 

 

 

 

 

 

 

 
kV=60 mAs=16 

          
T(ms) CronoX  Média DV TEK 

 
Média DV ThinX 

 
Média DV Dynalyzer 

 
Média DV 

25 25,6 25,6 0,1 25,4 25,3 0,1 25,0 25,0 0 28,36 28,4 0,5 

25 25,6     25,2     25,0     29,16     

25 25,8     25,4     25,0     28,51     

25 25,6     25,2     25,0     27,96     

25 25,5     25,2     25,0     27,76     

50 52,4 52,0 0,3 51,2 51,2 0,3 52,0 51,8 0,4 55,54 58,7 3,6 

50 51,9     51,2     52,0     55,53     

50 51,6     51,6     52,0     61,66     

50 52,2     50,8     52,0     61,94     

50 52,0     51,2     51,0     1056,0     

100 105,9 105,5 0,5 106 105,6 0,9 106,0 105,4 0,5 110,0 110,0 0,5 

100 105,3     106     106,0     110,0     

100 106,1     104     105,0     109,5     

100 105,1     106     105,0     109,8     

100 105,1     106     105,0     110,8     

160 159,0 147,6 9,6 170 169,4 0,9 168,0 168,8 0,8 174,3 174,5 0,9 

160 135,0     168     169,0     174,8     

160 143,1     169     168,0     173,1     

160 145,6     170     170,0     175,5     

160 155,1     170     169,0     174,7     

200 -     -     213,0 212,6 0,5 219,4 218,8 0,5 

200       -     213,0     219,1     

200 -     -     213,0     218,8     

200 -     -     212,0     218,3     

200 -     -     212,0     218,2     
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  kV= 73 mAs=16 
          

T(ms) CronoX  Média DV TEK 
 
Média DV ThinX 

 
Média DV Dynalyzer  Média DV 

25 25,4 25,6 0,2 25,8 25,6 0,1 26,0 25,2 0,4 30,32 29,5 0,5 

25 25,5     25,4     25,0     29,10     

25 25,5     25,6     25,0     29,28     

25 25,9     25,6     25,0     29,32     

25 25,5     25,6     25,0     29,49     

50 52,0 52,3 0,2 52,0 52,1 0,2 52,0 52,0 0 450,0     

50 52,1     52,4     52,0     57,96 59,7 2,2 

50 52,2     52,0     52,0     60,54     

50 52,6     52,0     52,0     62,45     

50 52,4     52,0     52,0     57,96     

100 106,4 106,8 0,6 107,0 107,0 0 103,0 106,2 1,8 113,3 114,4 1,8 

100 106,2     107,0     107,0     114,4     

100 107,7     107,0     107,0     113,4     

100 106,6     107,0     107,0     113,3     

100 107,3     107,0     107,0     117,6     

160 169,5 170,0 0,4 170,0 170,0 0 172,0 172,0 0 180,3 180,56 1,2 

160 170,5     170,0     172,0     179,0     

160 169,8     170,0     172,0     181,8     

160 170,1     170,0     172,0     180,1     

160 170,2     170,0     172,0     181,6     

200 209,2 210,0 1,8 204,0 205,2 2,7 215,0 215,0 2,4 224,6 222,8 2,4 

200 209,0     204,0     216,0     223,7     

200 208,1     202,0     215,0     222,9     

200 211,5     208,0     215,0     224,1     

200 212,3     208,0     210,0     218,7     
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kV= 90 mAs=16 

          
T(ms) CronoX  Média DV TEK 

 
Média DV ThinX 

 
Média DV Dynalyzer 

 
Média DV 

32 32,6 32,4 0,1 32,6 32,5 0,1 -     -     

32 32,4     32,4     -     -     

32 32,4     32,4     -     -     

32 32,4     32,6     -     -     

32 32,4     32,6     -     -     

50 51,8 51,9 0,1 52,0 52,1 0,2 51,0 51,4 0,5 3315 71,4 3,9 

50 51,7     52,0     51,0     74,01     

50 51,8     52,4     52,0     67,04     

50 52,0     52,0     51,0     75,23     

50 52,0     52,0     52,0     69,34     

100 106,9 106,4 0,3 107 107,0 0 107,0 107,0 0 139,7 80,1 5,2 

100 106,1     107     107,0     130,2     

100 106,1     107     107,0     142,2     

100 106,5     107     107,0     133,2     

100 106,4     107     107,0     140,6     

160 171,1 171,0 0,2 171 171,0 0 171,0 171,2 0,4 190,6 200,5 9,5 

160 171,1     171     171,0     210,2     

160 171,1     171     171,0     192,3     

160 170,8     171     171,0     198,9     

160 170,8     171     172,0     210,3     

200 214,7 214,1 0,7 210 210,0 0 215,0 215,0 0 265,8 251,4 10,6 

200 214,6     210     215,0     254,6     

200 214,1     210     215,0     239,2     

200 213,0     210     215,0     254,4     

200 214,3     210     215,0     242,9     
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  kV=117 mAs=16 
          

T(ms) CronoX  Média DV TEK 
 
Média DV ThinX 

 
Média DV Dynalyzer 

 
Média DV 

50 52,5 52,8 0,3 52,4 52,4 0 52,0 52,0 0 158,7 228,8 70,4 

50 53,2     52,4     52,0     172,4     
50 52,6     52,4     52,0     206,6     

50 52,7     52,4     52,0     293,8     
50 53,2     52,4     52,0     312,5     

100 108,1 107,5 0,3 107,0 107,0 0 108,0 107,2 0,4 473,8 484,0 87,2 

100 107,5     107,0     107,0     432,6     
100 107,3     107,0     107,0     637,3     

100 107,4     107,0     107,0     438,1     
100 107,3     107,0     107,0     438,4     

160 173,1 172,1 0,7 172,0 171,4 0,9 173,0 173,2 0,4 460,7 533,2 48,9 
160 171,5     170,0     173,0     534,1     

160 171,7     172,0     173,0     596,8     

160 172,5     172,0     173,0     526,1     
160 171,8     171,0     174,0     548,3     

200 215,5 215,3 0,7 216,0 214,4 2,2 217,0 217,6 0,9 566,2 668,7 115,7 
200 216,1     216,0     218,0     569,1     

200 214,8     216,0     217,0     621,9     
200 214,4     212,0     217,0     797,8     

200 215,9     212,0     219,0     788,3     


