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RESUMO 

 

 

A mamografia é um método de avaliação do tecido mamário por meio de imagem para fim de 

diagnóstico. De fato, a efetividade do diagnóstico está diretamente relacionada com o 

desempenho do equipamento e os parâmetros técnicos adequadamente ajustados, como a 

tensão aplicada ao tubo (kV) e a qualidade do feixe, determinada pela camada semi-redutora. 

Para ter alta precisão no procedimento de medição destes parâmetros em tubos de raios X, 

pesquisadores tentam desenvolver novas tecnologias. O presente trabalho estudou a resposta 

de transistores bipolar de junção (TBJ) quando submetidos a feixes de raios X de um 

equipamento de mamografia LORAD-MIII. Foram utilizados um sistema PTW DIAVOLT, 

equipamento de referência para medição não invasiva da tensão aplicada ao tubo de raios X, 

de acordo com a norma IEC 61676, e um sistema de medidas com câmara de ionização, 

equipamento de referência para determinação da camada semi-redutora em tubos de raios X, 

de acordo com a norma ANVISA nº 453. A metodologia consistiu na variação sistemática do 

potencial aplicado ao tubo desde seu valor mínimo até seu valor máximo fornecido pelo 

equipamento para estudo da tensão aplicada ao tubo de raios X, na adição de filtros 

atenuadores para estudo de camada semi-redutora e de sucessivas exposições nos transistores 

para estudo do dano da radiação no dispositivo. Os resultados do medidor de kV não invasivo 

e a corrente de coletor, IC, produzida pelo TBJ foram comparados para avaliar a possibilidade 

deste dispositivo eletrônico operar como um detector de raios X na mamografia e, portanto, 

ser usado no futuro para estimar a tensão aplicada ao tubo pelo equipamento. Também foram 

comparados os resultados de determinação de camada semi-redutora com o equipamento de 

referência e com o TBJ, e estudado o dano que este tipo de radiação de baixa energia provoca 

no transistor bipolar de junção. 

 

Palavras-chave: Mamografia. Tensão aplicada ao tubo. Camada semi-redutora. Transistor 

bipolar de junção.  



 

ABSTRACT 

 

 

Mammography is a method of breast tissue evaluation through imaging for diagnostic 

purposes. In fact, the effectiveness of the diagnosis is directly relate to the performance of the 

equipment and the appropriately technical parameters adjustment, such as the applied tube 

voltage (kV) and the beam quality determined by half value layer. To have high precision in 

the procedure of measuring these parameters in X-ray tubes, researchers try to develop new 

technologies. The present study studied the response of bipolar junction transistors (BJT) 

when submitted to X-ray bundles of a LORAD-MIII mammography equipment. A PTW 

DIAVOLT system was use, reference equipment for non-invasive measurement of the applied 

voltage to the X-ray tube, according to IEC 61676, and a system with ionization chamber, 

reference equipment for determination of half value layer according to ANVISA No. 453. The 

methodology consisted in the systematic variation of the applied tube potential from its 

minimum value to its maximum value provided by the equipment to study the applied voltage 

to the X-ray tube, by adding attenuator filters to study the half value layer and successive 

exposures to the transistors in order to study the radiation damage in the device. The results of 

the non-invasive kV meter and collector current, IC, produced by the BJT were compare to 

evaluate the possibility of this electronic device to operate as an X-ray detector in 

mammography and, therefore, be used in the future to estimate the applied tube voltage to the 

equipment. We also compared the results of determination of half value layer by the reference 

equipment and the BJT, and so we studied the damage that low energy radiation cause in the 

bipolar junction transistor. 

 

Keywords: Mammography. Applied tube voltage. Half value layer. Bipolar junction 

transistor.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Radiologia é um campo da ciência médica que consiste na utilização de radiações 

ionizantes para fins de diagnóstico e terapia. No Brasil, a radiologia diagnóstica foi 

introduzida em 1898 pelo médico José Carlos Ferreira Pires (SPR, 2016) e, desde então, 

houve um crescimento das aplicações radiológicas. Mesmo nos dias atuais, passados 118 anos 

desde que começaram a difundirem-se no país, os exames de imagem são os principais 

métodos de avaliação na triagem médica. 

 No campo específico da mamografia, o crescente aumento do número de diagnósticos 

de patologias inerentes ao estudo da mama e, consequentemente, do número de exames de 

mamografia realizados, tem provocado discussões a respeito da necessidade do incremento da 

qualidade das imagens para fins diagnósticos. 

 A mamografia é um método de avaliação não invasiva que tem como finalidade o 

estudo do tecido mamário para diagnóstico por meio de imagem. Entretanto, a efetividade do 

diagnóstico está diretamente relacionada ao desempenho do equipamento. Diante disso, foram 

elaborados documentos que são referências para a implantação de programas de controle de 

qualidade em mamografia (FDA, 1993). 

Entre os anos de 1993 e 1995, o Colégio Brasileiro de Radiologia avaliou 305 serviços 

de mamografia e realizou o cadastramento dos equipamentos de mamografia no Brasil, 

iniciando o Programa de Certificação da Qualidade em Mamografia e concedendo o 

certificado a 70% dos serviços avaliados (KOCH et al., 1998). O Programa de Certificação da 

Qualidade em Mamografia concede ou revalida o certificado de funcionamento de um serviço 

de mamografia. Dentre as diversas exigências estabelecidas, está a avaliação das condições de 

integridade física e respostas dos parâmetros de exposição dos equipamentos de mamografia, 

atendendo às orientações estabelecidas pela Portaria nº 453/SVS (ANVISA, 1998) a respeito 

da proteção radiológica de equipamentos de raios X com finalidade diagnóstica. 

O Programa de Controle de Qualidade na mamografia é o conjunto de testes que tem 

por finalidade assegurar a qualidade da imagem mamográfica (COSTA, 2010). A maior 

vantagem na realização dos testes de controle é a otimização do serviço devido à manutenção 

de recursos de caráter técnico, ora em decorrência da constante verificação da integridade do 

equipamento, ora no resultado satisfatório das imagens para diagnóstico. 

 Uma imagem diagnóstica com baixa qualidade gera prejuízos decorrentes da repetição 

do exame tanto para o paciente, devido ao aumento da dose de radiação ionizante, quanto para 
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o serviço, devido à utilização de novos insumos para aquisição e processamento da imagem, 

além da falta do diagnóstico correto. Por essa razão, o Programa de Controle de Qualidade é 

um excelente indicativo na avaliação das condições do equipamento e, por consequência, do 

serviço. 

 Ao perceber-se que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura do 

paciente e que o diagnóstico tem dependência direta com o desempenho do equipamento de 

aquisição de imagem, nota-se a importância em realizar os testes de controle adequadamente. 

Pensando nisso, pesquisadores têm dedicado acentuada preocupação no desenvolvimento de 

tecnologias para verificação de parâmetros avaliados em testes de controle de qualidade em 

equipamentos de raios X empregados em mamografia (SILVA FILHO, 2018). 

 De modo geral, na mamografia, os pesquisadores buscam aprimorar tecnologias já 

empregadas ou desenvolver novas tecnologias para alcançar patamares mais elevados do 

diagnóstico satisfatório (FURQUIM et al., 2009). Isso, associado às novas técnicas médicas 

como a tomossíntese, que promove a redução de efeitos de sobreposição do tecido mamário 

(FREITAS et al., 2006; SEABRA et al., 2013), lança uma luz sobre o futuro da detecção 

precoce do câncer de mama. 

 A incidência de câncer aumentou progressivamente em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento entre 1980 e 2010, a uma taxa anual de 3,1% (FOROUZANFAR et al., 

2011). Mais especificamente, a incidência de câncer de mama no panorama global aumentou 

de 641.000 para 1.643.000 casos neste mesmo intervalo de tempo. Um dos fatores que pode 

justificar este aumento é o acréscimo da expectativa de vida. 

 Tendo em vista que a mamografia é o principal exame para diagnóstico precoce de 

câncer de mama, o desenvolvimento de novas tecnologias para aplicações específicas é 

fundamental na busca de instrumentos capazes de aferir a qualidade da imagem, a dose e 

demais aspectos técnicos com maior acurácia. 

 Nesse sentido, os transistores bipolares de junção, ou simplesmente TBJ, que são 

dispositivos semicondutores que permitiram a evolução da microeletrônica desde sua 

introdução no início do século XX (BRINKMAN, 1997), têm apresentado especial 

aplicabilidade na dosimetria (PASSOS, 2015) e na proteção radiológica (SANTOS et al., 

2014). Devido a sua ampla aplicação como dispositivo de circuito integrado, especialmente 

em virtude de sua microgeometria (PLUMMER et al., 2001), TBJs são continuamente 

estudados a fim de gerar função agregada a seu potencial de utilização nessa área. 

 Assim sendo, utilizando transistores bipolares de junção e buscando propor um novo 

método tecnológico para realização dos testes de controle de qualidade em equipamentos 
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comerciais de mamografia, seguindo as recomendações das normas vigentes, os objetivos 

deste trabalho são: 

a. Estudar a viabilidade do uso destes dispositivos para medição da tensão de tubo de 

raios X de modo não invasivo; 
b. Estudar a viabilidade em estimar a camada semi-redutora; 
c. Estudar o dano da radiação no transistor bipolar de junção. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Mamografia 

 

 A mamografia é um método de avaliação não invasiva que tem como finalidade o 

estudo do tecido mamário para diagnóstico por meio de imagem. 

 

2.1.1 Breve histórico e aplicações 

 

 O estudo das mamas por meio do diagnóstico por imagem iniciou no século XX 

quando, em 1913, o médico alemão Albert Salomon publicou um estudo a respeito da 

avaliação diferencial de tumores benignos e malignos por meio da correlação da anatomia 

mamária e o exame radiológico (GOLD, 1992). Mas foi somente em 1950, quando a médica 

Helen Ingleby publicou sugestões a respeito do diagnóstico diferenciado levando em 

consideração a idade e o período menstrual em que se encontra a paciente, além de novos 

achados micro e macroscópico por meio de técnicas de posicionamento no ato do exame 

(KIMME-SMITH, 1992), que surgiu o interesse no meio acadêmico em realizar mais estudos 

na investigação destas técnicas de posicionamento, dando origem ao termo mamografia. 

Desde então, a mamografia, especialidade da Radiologia que estuda os tecidos 

mamários e suas patologias inerentes por meio de imagens radiográficas, tem apresentado 

acentuada evolução, principalmente nos últimos anos com a possibilidade de aquisição de 

imagens por meio de técnicas digitais. 

O Brasil foi o primeiro país da América Latina a utilizar um equipamento de 

mamografia digital, mais precisamente na cidade de Recife, polo médico da região Nordeste 

do país, no ano de 2000. Segundo Kalaf (2014), atualmente muitas empresas se dedicam ao 

desenvolvimento e comercialização de tecnologias e equipamentos de mamografia digital, sob 

restritas instruções normativas recomendadas pela Food and Drugs Administration (FDA), 

que é uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados 

Unidos. 

 O interesse maior da mamografia está fundamentado especialmente na detecção 

precoce de doenças, mesmo nas fases assintomáticas. Dentre estas doenças, sobretudo em 

mulheres adultas, destaca-se o câncer de mama que, segundo estimativa do Instituto Nacional 

do Câncer (INCA, 2018), haverá 59.700 novos casos no Brasil. Sendo assim, a detecção 
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precoce de doenças mamárias tem o intuito de curá-las de modo a impedir as consequências 

da descoberta tardia, o que acarretaria em maiores danos fisiológicos aos pacientes e gastos de 

recursos financeiros, sendo este último devido à necessidade de uso de técnicas de 

tratamentos específicos, tais como quimioterapia e radioterapia. 

 Devido à baixa disponibilidade desta modalidade de diagnóstico e disparidade do 

perfil sociodemográfico entre as mulheres, a regra ainda é a detecção do tumor em sua fase 

mais avançada (MARCHI, 2004). Nesta condição, a chance de cura torna-se gradualmente 

mais difícil de ser atingida. 

 

2.1.2 Produção de raios X 

 

 Os raios X foram observados pela primeira vez pelo físico alemão Wilhelm Conrad 

Röntgen quando, em 1895, produziu em seu laboratório radiação do tipo eletromagnética com 

comprimento de onda inferior a faixa do visível, enquanto estudava os raios catódicos na 

ampola de Crookes. A denominação “raios X” deve-se ao fato de não haver, na época, 

informações referentes às características e origem da recente descoberta (DUARTE, 2012). 

 Os raios X são produzidos em uma ampola a vácuo. Nas extremidades da ampola 

estão localizados o cátodo e o ânodo. O cátodo é um eletrodo polarizado negativamente de 

modo a sofrer o efeito termiônico, ou seja, que aquece quando for submetido a uma corrente 

elétrica (chamada corrente de filamento), para produzir um feixe de elétrons (chamada 

corrente de tubo) que será acelerado em direção ao ânodo quando for aplicada uma diferença 

de potencial entre cátodo e ânodo da ordem de quilovolts (kV). O ânodo, por sua vez, é um 

eletrodo polarizado positivamente que servirá de anteparo para as inúmeras colisões do feixe 

de elétrons proveniente do cátodo, produzindo raios X e calor. Em razão do aquecimento 

provocado pelas colisões, o ânodo, que é o alvo, é confeccionado com material de alto ponto 

de fusão, como o tungstênio e o molibdênio. O calor é dissipado por meio do rotor, 

componente acoplado ao ânodo que gera rotação do eletrodo. O resultado das colisões dos 

elétrons com o alvo, que ocorrem dentro da ampola, é a produção de radiação (1% de fótons 

de raios X e 99% calor).  
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2.1.3 Equipamento de mamografia 

 

 O equipamento de mamografia, comumente chamado de mamógrafo, é um aparelho 

gerador de raios X com feixes de baixas energias para produção de imagem com finalidade de 

diagnóstico. 

 O mamógrafo possui um terminal (painel) de comando onde podem ser operados os 

parâmetros de tensão nominal, de corrente de tubo e tempo para geração do feixe de raios X. 

Na prática médica, os mamógrafos comerciais possuem uma faixa de tensão aplicada 

no tubo para produção de raios X que podem ir de 20 a 50 kVp. A corrente de tubo em 

mamógrafos comerciais é, usualmente, de até 150 mA, e o tempo de produção do feixe de 

radiação costumam ter valores desde 0,1 a 10 s. 

Um parâmetro operacional disponível em grande parte dos equipamentos é a carga de 

trabalho, produto da corrente de tubo pelo tempo de exposição, dado em mAs. O ajuste deste 

parâmetro é dado pela redução ou aumento da corrente no tubo de raios X. Portanto, quanto 

maior a carga de trabalho, maior será a quantidade de raios X produzidos, causando maior 

densidade óptica, ou grau de enegrecimento na imagem. A Tabela 1 apresenta os parâmetros 

técnicos para alguns tipos de equipamentos instalados no Brasil. 

 

Tabela 1 - Características de alguns mamógrafos comerciais instalados no Brasil 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Ao serem produzidos, os raios X saem do tubo por uma abertura chamada de janela. 

Para eliminar os fótons com energias muito baixas (que não contribuem para a formação da 

imagem), são utilizados filtros atenuadores. Normalmente esses filtros usados em mamografia 

são produzidos de materiais como molibdênio, ródio, alumínio, prata, dentre outros. 

Parâmetros 

Equipamentos 

GE  

Senographe 600T 

Philips  

Mammo-Diagnost 

Siemens 

Mammomat 3000 

Tensão do tubo (kVp) 22 – 49 22 – 34 22 – 35 

Corrente do tubo (mA) 40 – 100 20 – 150 34 – 150 

Tempo de exposição (s) 0,04 – 10 0,1 – 5 0,07 – 7 

Carga de trabalho (mAs) 4 – 600 2 – 400 2 – 710 
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 O tubo de raios X está inserido numa blindagem chamada de cabeçote. Na saída do 

cabeçote estão os colimadores, um acessório que auxilia na orientação do feixe, podendo 

reduzir o campo de incidência da radiação X no paciente. 

 Após os colimadores, tem-se o compressor de mama, o qual tem o objetivo de: 

1. Promover a redução de dose, que representa a quantidade de radiação depositada no 

tecido; 

2. Evitar borramento da imagem, como a redução de nitidez geralmente causada por 

movimento durante a aquisição da imagem; 

3.  Separar estruturas que estão sobrepostas no tecido mamário, uniformizando a 

mama. 

Nos equipamentos a compressão é feita de modo automático, comprimindo 

gradativamente a mama até se obter a densidade do tecido adequada para o tecido. 

Abaixo do compressor de mama encontra-se a grade anti-espalhamento. A grade anti-

espalhamento é um componente do equipamento que reduz a radiação espalhada devido à 

interação dos raios X com a mama. Este componente é composto por tiras de chumbo que 

estão orientadas para o centro. 

Logo abaixo da grade anti-espalhamento está o suporte do receptor de imagem, 

conhecido como bucky. Em equipamentos convencionais o sistema receptor de imagem é 

chamado tela-filme, onde é utilizado um chassi contendo, em seu interior, uma tela 

intensificadora e um filme radiográfico. Em equipamentos computadorizados o sistema 

receptor de imagem é chamado imaging plate, onde é utilizada uma placa de fósforo dentro 

do suporte de componentes, denominado chassi. A imagem é formada a partir de um detector 

tipo matriz de fotosensor, onde a interação dos raios X com os sensores produzirá sinais 

elétricos que serão transformados em imagens. 

 Os mamógrafos possuem um dispositivo chamado controle automático de exposição 

(CAE) logo abaixo do bucky. Este dispositivo, por meio de uma pré-exposição, ajusta e 

controla parâmetros como corrente de tubo e tempo, ou carga de trabalho, de modo a permitir 

que a imagem adquira a densidade óptica ideal para o exame. A Figura 1 demostra um 

equipamento de mamografia e seus componentes. O equipamento tem também a característica 

de rotacionar a estrutura de aquisição de imagem em seu próprio eixo de modo a realizar 

incidências por diferentes ângulos. 
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Figura 1 - Componentes de um mamógrafo 

 

Fonte: O autor 

 

2.1.4 Controle de qualidade em mamografia 

 

 Uma imagem para diagnóstico é determinada qualitativamente pela capacidade de 

mostrar o mais próximo do real possível as condições anatômicas e/ou fisiológicas da 

estrutura em estudo, e corroboram para esta tarefa o posicionamento para incidência, o 

método de aquisição, os parâmetros técnicos selecionados, a integridade do equipamento, a 

acurácia do laudo médico, dentre outros (CALDAS et al., 2005). Logo, garantir a qualidade 

de um exame é um feito complexo, dada as diversas variáveis dependentes envolvidas. 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio de sua portaria nº 

453, estabeleceu diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 

odontológico. Por esta portaria, os serviços de mamografia passam a ser responsáveis pela 

realização periódica de testes de aferição de qualidade da imagem radiográfica. O Instituto 

Nacional do Câncer, então, recomendou ao Sistema Único de Saúde a criação de 

procedimentos de controle de qualidade como parte dos critérios para credenciamento e 

monitoramento de serviços de mamografia (INCA, 2004). 



20 

 

Os testes de controle de qualidade são avaliados por meio das recomendações dos 

organismos nacionais, e possuem periodicidades definidas, conforme mostram alguns 

exemplos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Exemplos de testes de controle de qualidade e sua respectiva periodicidade 

Teste Periodicidade 

Avaliação mecânica do   equipamento Diariamente 

Avaliação da imagem do simulador Semanalmente 

Coincidência de campo luminoso e radiação Semestralmente 

Reprodutibilidade e exatidão da tensão do tubo Anualmente 

Camada semi-redutora Anualmente 

Fonte: Adaptado de ANVISA (1998) 

 

 Para todos os testes, é recomendado pela ANVISA que haja registro documental que 

comprove a realização destes, assim como os resultados obtidos. Tal documento deve conter o 

parecer do responsável pela execução do teste. Serão discutidos a seguir os testes de interesse 

para a composição deste trabalho. 

 

2.1.4.1 Reprodutibilidade e exatidão da tensão do tubo 

 

 Para avaliação da tensão do tubo verifica-se a capacidade do tubo de raios X, variando 

as tensões aplicadas, de reproduzir os valores selecionados (ANVISA, 2005). 

 Para realização do teste, segundo recomendações da ANVISA, deve-se remover a 

bandeja de compressão e posicionar o instrumento de medição no suporte de mama. Em 

seguida, quatro diferentes valores de tensão do tubo mais utilizados são escolhidos. Com o 

mAs fixo, são medidos individualmente cada um dos quatro valores de tensão selecionados. 

 A reprodutibilidade da tensão do tubo é determinada por meio do coeficiente de 

variação (CV), conforme Equação 1 e, de acordo com as normas da ANVISA, não deve 

exceder 0,02. 

 

     𝐶𝑉 =  
𝑆

𝑘𝑉𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
       (1) 

 

 Em que S é o desvio padrão, e kVpmédio é a média das medições realizadas para cada 

valor de tensão. 



21 

 

A exatidão da tensão do tubo (d) é dada em porcentagem (Equação 2) e não deve 

exceder ±5%. 

 

𝑑(%) =
𝑘𝑉𝑝𝑛𝑜𝑚−𝑘𝑉𝑝𝑚é𝑑𝑖𝑜

𝑘𝑉𝑝𝑛𝑜𝑚
⋅ 100     (2) 

 

Em que kVpnom é o valor de tensão selecionado no equipamento. 

  

2.1.4.2 Camada semi-redutora 

 

 O teste de camada semi-redutora (CSR) avalia a qualidade do feixe de raios X do 

equipamento quando este incide em um filtro atenuador de radiação composto por material de 

alta pureza e densidade conhecida (ANVISA, 2005). Em outras palavras, o teste de CSR 

verifica a intensidade do feixe de raios X transmitido após interagir com um material 

atenuador. Materiais com diferentes densidades possuem diferentes coeficientes de atenuação, 

uma vez que o coeficiente de atenuação se relaciona com a probabilidade de fótons serem 

absorvidos, que aumenta quanto maior for o número atômico do material absorvedor 

(BUSHONG, 2012). 

 O teste deve ocorrer fixando os valores de tensão de tubo (kV) e carga de trabalho 

(mAs), para que deste modo a taxa de dose seja igualmente fixa. O instrumento de medição 

deve estar posicionado de forma que esteja completamente dentro do campo de radiação. As 

normas ANVISA (2005) e International Eletrotechnical Commission (IEC, 2005) fazem 

recomendações quanto ao valor de tensão aplicada ao tubo de raios X. Segundo a ANVISA 

(2005), devem ser realizadas no mínimo duas exposições, registrando-se os valores de dose 

indicados pelo instrumento. Em seguida são posicionados, na saída do tubo de raios X, filtros 

de alumínio de espessuras conhecidas, realizadas novas exposições e novamente registrando-

se os valores. O procedimento deve prosseguir adicionando gradativamente mais espessuras 

do material atenuador até que a leitura seja imediatamente inferior à metade do valor da 

leitura inicial. Em seguida, o valor da camada semi-redutora é calculada, por meio da 

Equação 3. 

𝐶𝑆𝑅 =
𝑋𝑏 .  𝑙𝑛(2 .  

𝐿𝑎
𝐿0

)− 𝑋𝑎 ⋅ 𝑙𝑛(2 .  
𝐿𝑏
𝐿0

)

𝑙𝑛(
𝐿𝑎
𝐿0

)
    (3) 
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 Em que L0 é a leitura correspondendo à exposição inicial, La é a leitura obtida 

imediatamente superior à metade da exposição inicial, Lb é a leitura obtida imediatamente 

inferior à metade da exposição inicial, Xa é a espessura de alumínio referente à leitura de La e 

Xb é a espessura de alumínio referente à leitura de Lb. 

 

2.2 Materiais semicondutores 

 

 Materiais de estado sólido, em termos de condutividade elétrica, podem ser agrupados 

em três classes: isolantes, semicondutores e condutores (SZE, 2002). Em geral, os 

semicondutores têm uma condutividade elétrica intermediária entre a dos isolantes e a dos 

condutores. A condutividade elétrica pode variar em função de temperatura, iluminação, 

oxidação, campo magnético e quantidades mínimas de átomos de impureza. Embora haja 

muitos tipos de materiais semicondutores, atualmente o silício cristalino é um dos mais 

utilizados na fabricação de componentes eletrônicos. 

 

2.2.1 Teoria de bandas de energia em sólidos 

 

No século passado, com o advento da teoria da mecânica quântica, foi desenvolvida a 

teoria de bandas de energia em sólidos com base na solução das equações de Schrödinger. 

Dentro de um sólido as energias possíveis dos elétrons estão agrupadas em bandas permitidas 

separadas por bandas proibidas devido à periodicidade do potencial criado por íons em 

sólidos (LANDSHOFF et al., 1997). A Figura 2 mostra a representação das bandas de energia 

em um sólido.  
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Figura 2 - Representação das bandas de energia em um sólido 

 

Fonte: O autor 

 

Semicondutores são materiais para os quais a 0 K (zero Kelvin), a banda de valência 

está totalmente preenchida e a banda de condução totalmente vazia, funcionando nessa 

condição como isolantes. Porém, como o intervalo de estados eletrônicos de energia proibida 

é estreito (e.g. 1,1 eV para o silício), à temperatura ambiente alguns elétrons podem ser 

excitados termicamente para a banda de condução deixando na banda de valência vacâncias, 

ou lacunas, que se comportam como partículas positivas. Deste modo, cada excitação térmica 

que promove um elétron para a banda de condução forma dois portadores de carga: o elétron e 

a lacuna (WIRTH, 2013). 

 

2.2.2 Semicondutores intrínsecos e extrínsecos 

 

 Os materiais semicondutores são sensíveis à presença de impurezas, de modo que é 

possível modificar suas propriedades elétricas, mesmo se as impurezas estiverem em 

concentrações muito pequenas. 
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Os semicondutores intrínsecos são aqueles encontrados em sua forma pura, ou seja, 

em que a concentração de portadores de cargas positivas (lacunas) é igual a concentração de  

portadores de cargas negativas (elétrons). 

 Um semicondutor que possui em sua rede cristalina certa concentração de impureza, 

ou seja, maior concentração de lacunas ou elétrons, é chamado de semicondutor extrínseco. 

Os semicondutores extrínsecos se subdividem em duas categorias: 

► Extrínseco tipo P: quando as impurezas adicionadas ao cristal proporcionam o surgimento 

de lacunas. Essas impurezas são denominadas receptoras. 

► Extrínseco tipo N: quando as impurezas adicionadas ao cristal proporcionam mais elétrons 

livres ao material. Essas impurezas são denominadas doadoras. 

 

2.2.3 Junção PN e região de depleção  

 

 A junção PN é a estrutura fundamental para a existência de muitos dispositivos que 

são utilizados pela eletrônica contemporânea. Essa junção é obtida a partir da união de dois 

materiais semicondutores extrínsecos com dopagens opostas (uma tipo P e outra tipo N). A 

interface entre os dois materiais é chamada de junção PN (MILLMAN e HALKIAS, 1981). 

 No início há uma alta concentração de elétrons livres do lado N e uma alta 

concentração de lacunas do lado P, porém, no instante em que ocorrer a junção, elétrons livres 

vão migrar do lado N para o P, e lacunas, por simetria, vão migrar do lado P para o N 

(LAMARSH e BARATTA, 2001). Devido à corrente de difusão de elétrons, ocorre a 

recombinação entre elétrons livres e lacunas, deixando uma região intermediária em que a 

concentração destes está bastante abaixo do restante, que também é conhecida como região de 

depleção. A Figura 3 demonstra como é formada a região de depleção por meio da junção PN.  
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Figura 3 - Representação simbólica da região de depleção em um semicondutor 

 

Fonte: O autor 

 

2.2.4 Transistor bipolar de junção 

 

 O transistor bipolar de junção (TBJ) é um dispositivo semicondutor composto por 

duas junções PN e três regiões denominadas emissor, base e coletor, cada região com 

concentrações de dopagem diferentes e ligadas a um terminal metálico para acesso externo. O 

princípio básico de operação de um TBJ dá-se por meio do uso de uma tensão entre emissor e 

coletor, cuja intensidade da corrente produzida é controlada pela base por meio de uma 

polarização específica (SEDRA e SMITH, 1996). A configuração eletrônica de um transistor 

bipolar de junção pode ser vista na Figura 4.  
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Figura 4 - Símbolo de um transistor bipolar de junção tipo NPN 

 

Fonte: O autor 

 

2.2.4.1 Princípios físicos de operação 

 

 O TBJ pode se apresentar por dois tipos: o transistor NPN, quando a base é do tipo P e 

as outras regiões são do tipo N, ou o transistor PNP, quando a base é do tipo N e as outras 

regiões são do tipo P. As regiões que surgem por meio de justaposição entre os terminais são 

conhecidas como junção base-emissor (JBE) e junção base-coletor (JBC). Dependendo da 

configuração de polarização destas junções, são obtidos diferentes modos de operação para o 

transistor. A Figura 5 ilustra de forma simplificada o modelo de um transistor do tipo NPN e 

do tipo PNP.  
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Figura 5 - Modelos simplificados de transistores NPN e PNP, respectivamente 

 

 

Fonte: O autor 

 

A junção JBE, quando polarizada diretamente, fará com que uma corrente composta de 

dois componentes circule: elétrons injetados no emissor e lacunas injetadas na base, causando 

uma elevação da corrente através da junção. Por razão de o emissor ser fortemente dopado e a 

base levemente dopada e bem estreita (SZE, 2002), os elétrons injetados na base se difundem 

em direção ao coletor. No caminho, alguns elétrons que estão se difundindo através da região 

da base se recombinam com as lacunas, mas como esta região é muito estreita e fracamente 

dopada, a porcentagem de elétrons perdidos por recombinação é muito pequena (BOGART, 

2001). Quando a junção JBE está polarizada diretamente e a junção JBC está polarizada 

reversamente, temos então o TBJ operando em modo ativo, amplificando a corrente de 

entrada no dispositivo. Outros modos de operação do TBJ são denominados saturação e corte, 

e a região de interesse para estas aplicações são em circuitos de chaveamento. 

 De modo prático, o fluxo de portadores majoritários e minoritários (respectivamente 

elétrons e lacunas, em TBJ tipo NPN) gera três tipos principais de correntes que fluem em um 

TBJ no modo ativo. A corrente de coletor, IC, é formada devido ao fluxo de elétrons que se 

difundem no dispositivo e alcança a região de depleção base-coletor. Em razão de o coletor 
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ser mais positivo que a base, os elétrons serão arremessados através da região de depleção 

para o coletor, formando a corrente IC (MILLMAN e HALKIAS, 1981). Sendo assim, a 

corrente de coletor depende de fatores intrínsecos, seja espessura da base, dopagem da região 

de coletor etc., e pode ser dada pela Equação 4. 

 

    𝐼𝐶 = 𝐼𝑆 ⋅ 𝑒
𝑉𝐵𝐸
𝑉𝑇                                        (4) 

 

 Em que IS é a corrente de saturação (GRAY et al, 2001), podendo assumir valores de 

10-15 a 10-12 A; VBE é a tensão base-emissor; e VT é a tensão térmica, aproximadamente 27 

mV para temperatura ambiente, em termos laboratoriais, de 20º C. 

 A corrente de base, IB, controla a corrente de coletor, IC, e é a principal polarização de 

um TBJ. De fato, essas duas correntes estão relacionadas pela Equação 5. 

 

       𝐼𝐶 =  𝛽 . 𝐼𝐵                               (5) 

 

Em que ß é denominado de ganho de corrente de coletor, ou ganho do transistor. Em 

transistores comerciais, o valor de ganho está entre 100 a 300, dependendo da largura da base 

e da razão de dopagem das regiões de base e emissor. Para ganhos elevados, a base deve ser 

estreita e fracamente dopada. Na prática, β varia com diversos fatores, inclusive considerando 

o mesmo lote de transistores de mesmo fabricante. As variações principais se devem à 

temperatura e valor da corrente no coletor (BOYLESTAD e NASHELSKY, 1998).  

A corrente de emissor é igual à soma das correntes de coletor e de base, dada pela 

Equação 6. 

 

𝐼𝐸 =  𝐼𝐶 +  𝐼𝐵              (6) 

 

 Por fim, quando exposto à radiação, é importante ressaltar que, devido às 

características geométricas do transistor e sua sensibilidade a pequenas variações de tensão e 

corrente, ocorrerá, ao longo do tempo, a perda de sensibilidade do dispositivo, resultando em 

perda do ganho de corrente, ß, e, consequentemente, redução de IC para as mesmas condições 

a que foi submetido antes. O dano da radiação em dispositivo TBJ ocorre de forma gradual, 

de modo mais acentuado na amplificação de baixas correntes. (SPIELER, 2005). 
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2.2.4.2 Transistor Darlington 

 

O transistor Darlington, ou transistor de alto ganho como também é conhecido, é um 

dispositivo semicondutor que combina dois TBJs em um mesmo encapsulamento. O 

dispositivo, inventado e patenteado por Sidney Darlington em 1953, proporciona maior 

corrente de saída em decorrência de que o ganho total é dado aproximadamente pelo produto 

dos ganhos individuais dos transistores combinados – ß1 x ß2 (HODGES, 1999). Um 

transistor comum tem ganho típico de 150, enquanto que um transistor Darlington tem 

normalmente ganho superior a 3000. O símbolo do transistor Darlington pode ser visto na 

Figura 6. 

 

Figura 6 - Símbolo de um transistor Darlington 

 

Fonte: O autor 

 

2.2.4.3 Funcionamento do transistor como detector de radiação 

 

 No processo de interação dos raios X com a matéria, ocorrerá a liberação de elétrons 

por meio dos efeitos Compton e fotoelétrico. Quanto maior a energia do fóton incidente, 

maior a quantidade de elétrons arrancados do material, pois o elétron atingido pelo fóton é 

arrancado de sua órbita com energia cinética suficiente para colidir com os demais elétrons, 
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ionizando átomos e gerando elétrons secundários (KNOLL, 2000). Estes elétrons decorrentes 

da ionização passam a interagir com outros elétrons, repetindo o processo e provocando uma 

reação em cadeia, chamada chuva eletrônica (SANTOS, 2015). 

 A corrente gerada como resultado da interação dos raios X com o semicondutor é da 

ordem de alguns picoampères e efeitos não-lineares podem aparecer na relação entre IC e IB, 

devido ao fato de que, com uma corrente tão baixa, efeitos de recombinação de portadores 

podem aparecer com uma intensidade na ordem da corrente de condução (REGO, 2007). 

 A vantagem de utilizar-se um transistor bipolar de junção na detecção de raios X está 

na possibilidade de amplificar o sinal de saída proporcionalmente à corrente elétrica gerada 

pelos poucos portadores que se movimentam na base (CAVALCANTI, 2014). Além disso, o 

encapsulamento do dispositivo, normalmente resina de epóxi, possibilita a medição da 

radiação sem que haja interferência da luz incidindo diretamente no cristal. Outra grande 

vantagem está em sua microgeometria, que possibilita maior acurácia na medição de diversos 

parâmetros devido ao seu volume sensível. Por fim, o dispositivo é de aquisição comercial e 

seu custo é relativamente baixo. 

 

2.2.4.4 Estudos anteriores utilizando transistores na área das radiações 

 

 A literatura dispõe de diversos estudos a respeito da utilização de TBJ na área das 

radiações. 

 Silva (2008) empregou fototransistor para avaliar parâmetros dosimétricos em feixes 

de radioterapia, que utiliza radiações de alta energia para fins terapêuticos, e obteve sucesso 

realizando leituras de doses em tempo real, ou seja, no modo ativo. 

 Alves (2014) realizou um estudo a respeito da viabilidade em empregar TBJ para 

estimar dose em profundidade para feixes de raios X diagnósticos. 

 Cavalcanti (2014) utilizou TBJ para estimar potencial de pico em equipamentos de 

raios X convencional, onde os valores de tensão de tubo variaram entre 55 e 155 kVp e as 

correntes de tubo variaram entre 10 e 20 mA. 

 Monte (2014) estudou a possibilidade de empregar TBJ para estimar camada semi-

redutora em equipamentos de raios X convencional, utilizando alumínio como filtração 

adicional, propondo um novo método para esta finalidade, que emprega como equipamento de 

referência câmara de ionização, em que o volume sensível à radiação ionizante é preenchido 

com gás. 
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 Santos (2014) propôs uma nova metodologia para estimar dose em planejamento 

radioterápico de câncer de mama usando TBJ Darlington operando no modo passivo. 

 Silva (2016) utilizou TBJ para avaliar diversos parâmetros de feixes de raios X em 

radioterapia, como taxa de dose, tamanho de campo, dependência angular entre outros. 

 Silva Filho (2018) realizou um estudo onde utilizou TBJ, operando no modo ativo, 

para avaliar homogeneidade de campo em equipamentos de raios X diagnóstico em 

mamografia. 

 No entanto, é novidade a utilização de transistores submetidos a feixes de raios X 

diagnóstico em mamografia para estudo de medição não invasiva da tensão de tubo e 

estimativa de camada semi-redutora. 

 

2.3 Grandezas e unidades para as radiações ionizantes 

 

 A medição das radiações é um parâmetro importante quando tratamos de conhecer os 

fenômenos físicos inerentes às radiações, as propriedades destes fenômenos e como 

quantificá-los, a fim de expressá-los numericamente. Na área das radiações, as grandezas 

utilizadas são divididas em três grandes grupos: 

► Grandezas operacionais: são aquelas que possuem aplicação prática na atividade de 

monitoração, tanto de área como monitoração individual. 

► Grandezas limitantes: são aquelas que indicam o risco à saúde humana. As grandezas que 

se enquadram neste grupo não são facilmente estimadas, e em algumas situações não podem 

ser mensuradas (TAUHATA, 2014). 

► Grandezas dosimétricas: são aquelas que estão associadas com os processos de interação 

da radiação com a matéria. As grandezas que se enquadram neste grupo utilizam efeitos ou 

subprodutos das interações de modo a quantificar a radiação a qual um conjunto de massa 

absorveu ou foi exposto. 

 

2.3.1 Dose absorvida 

 

 A grandeza dose absorvida é uma grandeza dosimétrica. Ela pode ser definida como a 

quantidade de energia absorvida, decorrente das inúmeras interações da radiação, em um dado 

volume de massa conhecida (ICRP, 2011). A unidade no Sistema Internacional de Unidades 

(SI) para dose absorvida refere-se a uma unidade de joule de radiação absorvida por um 
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quilograma de matéria, J/kg, ou a unidade especial que se refere à mesma definição, Gray 

(Gy). 

 

2.3.2 Taxa de dose absorvida 

 

 A grandeza taxa de dose absorvida também é uma grandeza dosimétrica, e ela exprime 

a dose absorvida por unidade de tempo. A unidade para esta grandeza é Gy/s. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Transistores 

 

 Como detector de radiação foram empregados transistores tipo NPN, modelo 

Darlington ZTX605, marca ZETEX e encapsulamento compatível TO-92. Este dispositivo 

tem encapsulamento de resina epóxi e pastilha com área de aproximadamente 4,5 mm². A 

escolha por transistores Darlington se deu a partir dos resultados encontrados por Monte 

(2014) que, ao realizar exposições com transistores comuns, observou que a corrente de saída 

era muito baixa e precisava ser amplificada para se ter a relação sinal-ruído otimizada. 

Os transistores foram posicionados no centro do feixe luminoso e todas as medidas 

foram tomadas em triplicata. A Figura 7 ilustra o transistor selecionado para as exposições, 

onde C representa o terminal de coletor, B representa o terminal de base e E representa o 

terminal de emissor. Demais características do dispositivo podem ser conferidas nos Anexos 1 

e 2. 

 

Figura 7 - Esquema do transistor ZTX605 empregado nas exposições 

 

Fonte: Folha de dados do transistor ZTX605 

 

 Foram selecionados transistores com diferentes ganhos visando obter os valores de IC 

em função da tensão aplicada ao tubo e verificar a sensibilidade dos dispositivos. Os 

dispositivos apresentaram ganhos que variavam de 2650 a 9800. 
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 Para polarização coletor-emissor, VCE, denominada tensão de operação do transistor, 

foi utilizado 5 V, uma vez que este valor proporciona menor dependência de leitura de IC em 

função da variação da temperatura (MILLMAN e HALKIAS, 1981). Para polarização de base 

(IB) foi utilizada a própria corrente de fuga do transistor, que foi medida e é da ordem de 0,3 e 

0,5 nA (Figura 8). 

 

Figura 8 - Esquema eletrônico da polarização dos transistores utilizados 

 

Fonte: Santos, 2013 

 

  

3.2 Sistemas eletrônicos 

 

 Com o objetivo de obter dados referentes ao valor de kVp do mamógrafo, foi 

empregado um medidor de kVp não invasivo, equipamento de referência no procedimento de 

medição para este parâmetro, da marca Physikalisch-Technische Werkstätten® (Figura 9), 

usualmente chamada de PTW, modelo DIAVOLT universal, nº de certificado de calibração 

0246 kV (calibrado pelo Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes DEN/UFPE).  
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Figura 9 - Medidor de kVp não invasivo PTW 

 

Fonte: http://www.ptw.de. Acessado em 03 de dezembro de 2017 

 

O medidor foi irradiado com o sistema de CAE ativado, e a corrente de tubo e o tempo 

de exposição foram determinados por meio da compressão, resultando nos valores descritos 

na Tabela 4. É característica do equipamento de raios X em mamografia reduzir a carga de 

trabalho uma vez que foi incrementada a tensão de tubo, se mantido o tempo de exposição, o 

que produziu duas faixas de energia para as medições de tensão aplicada ao tubo: 22 – 28 kVp 

e 29 – 34 kVp. Estes valores foram reproduzidos para as exposições nos transistores (Tabela 

3), entretanto o sistema de CAE foi desativado, em decorrência de que a compressão poderia 

causar danos ao dispositivo. 

 

Tabela 3 - Parâmetros de exposição empregados nas medidas de tensão de tubo no medidor de 

kVp e de corrente de coletor no TBJ 

Tensão de tubo (kVp) Corrente de tubo (mA) Tempo de 

exposição (s) 

Carga de trabalho 

(mAs) 

22 – 28 80 4 320 

29 – 34 70 4 280 

Fonte: O autor 

 

 O instrumento usado para medição da corrente de coletor dos TBJs consistiu em um 

eletrômetro EFF1506 Scients® (Figura 10), que dispõem de comunicação sem fio com rádio 
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digital e softwares associados. Conectores tipo garra de jacaré foram utilizados para realizar a 

conexão entre os terminais do TBJ e o eletrômetro. 

 

Figura 10 - Eletrômetro EFF1506 Scients utilizado para medição da corrente de coletor no TBJ 

 

O autor 

 

 Para medir a taxa de dose absorvida foi utilizada uma câmara de ionização modelo 

10X5-6M, fabricante Radcal Corporation® (Figura 11), conectada ao eletrômetro, de mesmo 

fabricante, modelo 9015. A câmara de ionização conta com um protetor para evitar dano ao 

seu volume sensível, que foi removido para realizar as exposições.  
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Figura 11 - Câmara de ionização 10X5-6M e eletrômetro 9015 Radcal empregados na medição 

da taxa de dose absorvida 

 

Fonte: http://www.radcal.com. Acessado em: 03 de dezembro de 2017 

 

3.2.1 Condições para os experimentos 

 

 A partir dos arranjos experimentais sugeridos pela norma da ANVISA Portaria nº 453, 

(descritos nas subseções 2.1.4.1 e 2.1.4.2), foi utilizado o transistor ZTX605 polarizado como 

detector de radiação para medir a corrente de saída quando submetido a feixes de raios X nas 

seguintes condições: 

a. Uso de transistores de diferentes ganhos para verificação de sensibilidades dos 

dispositivos quando submetidos às mesmas condições e, consequentemente, 

seleção do dispositivo que apresentar melhor resposta; 

b. Uso de transistores de mesmo ganho para verificação da corrente de coletor, 

efetuando leituras para todas as tensões de tubo oferecidas pelo equipamento; 

c. Uso de transistor para verificação da corrente de coletor, efetuando leituras de 

dose absorvida quando inseridos filtros atenuadores para estimar a CSR; 

d. Uso de um único transistor virgem, que será exposto ao longo do tempo, para 

verificação da corrente de coletor, com o objetivo de estimar o dano da radiação 

no TBJ em função da dose acumulada. 
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3.2.2 Arranjos experimentais 

 

 Para realizar as exposições com o instrumento PTW DIAVOLT, a bandeja de 

compressão do mamógrafo foi removida, segundo recomenda a norma da ANVISA, e o 

detector foi posicionado no suporte da mama, a 65 cm da saída do tubo de raios X. Na Figura 

12 um esquema representativo do arranjo. 

 

Figura 12 - Esquema do arranjo experimental para obtenção dos valores da tensão aplicada ao 

tubo com o medidor de kVp PTW 

 

Fonte: O autor 

 

 Os transistores foram colocados na mesma posição que o medidor não invasivo PTW, 

no suporte de mama a 65 cm da saída do tubo de raios X, exatamente no centro do feixe 

luminoso por meio de uma marcação fornecida pelo mamógrafo (segunda fotocélula). Foi 

utilizada uma placa de acrílico para ajustar a posição dos TBJs de modo a garantir que os 

conectores tipo garras de jacaré, dispositivo que realiza a conexão entre o TBJ e o 

eletrômetro, estivessem bem presos aos terminais do transistor. O transistor foi preso à placa 

de acrílico utilizando fita adesiva transparente. Uma folha de papel milimetrado foi 

empregada para realizar a marcação da posição do transistor no suporte de mama do 
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equipamento. O arranjo experimental para medição da corrente de coletor utilizando TBJ 

pode ser visto na Figura 13. 

 

Figura 13 - Arranjo experimental para obtenção dos valores de corrente de coletor no TBJ 

 

Fonte: O autor 

 

 Um suporte de acrílico foi inserido imediatamente abaixo da saída do feixe de raios X 

para que fosse possível acomodar filtros atenuadores de alumínio com o objetivo de estimar a 

camada semi-redutora. Os valores de parâmetros operacionais foram fixados em 25 kVp, 320 

mA e 4 segundos. Este suporte de acrílico possuía abertura em seu centro, de modo que não 

houvesse contribuição da atenuação promovida pelo material que compõe a placa (embora 

apresente densidade baixa, aproximadamente 1,2 g/cm³). A Figura 14 apresenta o arranjo 

experimental para medição da CSR, indicando o posicionamento do suporte de acrílico no 

mamógrafo, e a Figura 15 ilustra o arranjo de forma esquemática.  
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Figura 14 - Arranjo experimental para estimar CSR utilizando a câmara de ionização Radcal 

10X5-6M 

 

Fonte: O autor  
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Figura 15 - Esquema do arranjo experimental para estimar CSR com a câmara de ionização 

Radcal 10X5-6M 

 

Fonte: O autor 

 

 Os filtros de alumínio, disponíveis no Laboratório de Metrologia do Centro Regional 

de Ciências Nucleares do Nordeste, eram de alta pureza (99,9%) e possuíam espessuras que 

variavam de 0,01 a 0,1 mm. Foram realizadas diversas justaposições entre os filtros para 

formar diferentes espessuras. 

Depois de obtidas as leituras da taxa de dose absorvida com a câmara de ionização, 

utilizou-se o TBJ ZTX605 com ganho de 9800 para verificação do comportamento da 

corrente de coletor para a mesma condição a qual foi submetida a câmara de ionização e com 

os mesmos filtros atenuadores. O TBJ foi posicionado no mesmo lugar que a câmara de 

ionização. 

Para medir a taxa de dose absorvida, a câmara de ionização foi posicionada no suporte 

de mama com seu volume sensível dentro do campo luminoso fornecido pelo equipamento, na 

segunda fotocélula e com feixe colimado, segundo recomenda o relatório técnico nº 457 da 
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International Atomic Energy Agency (IAEA, 2007). Os parâmetros operacionais foram 

fixados em 25 kVp, 320 mA e 4 segundos. Este procedimento promoveu o estudo do dano da 

radiação no TBJ, e foi utilizado o mesmo arranjo experimental descrito na Figura 13. Os TBJs 

empregados para estudo do dano da radiação no TBJ possuíam ganhos entre 2860 e 6000. 

Optou-se por utilizar ganhos diferentes para verificar o comportamento de transistores de 

ganhos diferentes submetidos às mesmas condições de exposição. A Figura 16 ilustra como 

foi realizado o arranjo experimental para verificação da taxa de dose absorvida com a câmara 

de ionização para estudo do dano da radiação no transistor. 

 

Figura 16 - Esquema do arranjo experimental para obtenção do valor da taxa de dose absorvida 

utilizando uma câmara de ionização 

 

Fonte: O autor  
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3.2.3  Análise dos dados 

 

 Para realizar a análise dos dados, foi utilizado o software Excel® para a construção de 

gráficos ΔIC versus tensão de tubo na avaliação de resposta quando os transistores, de 

diferentes ganhos e de mesmo ganho, foram submetidos a diferentes valores de tensões de 

tubo, para determinação dos valores de kVp. Gráficos ΔIC versus dose absorvida na avaliação 

de resposta quando o transistor foi submetido ao mesmo valor de dose com filtros atenuadores 

de diferentes espessuras, para determinação da CSR. E gráficos ΔIC versus dose absorvida na 

avaliação de resposta quando se buscou conhecer o comportamento do dano da radiação no 

TBJ. 

 

3.3 Equipamento de mamografia 

 

 Para realizar as exposições foi utilizado um mamógrafo da marca LORAD, modelo 

MIII (Figura 17). O equipamento está instalado no Laboratório de Física Médica do Centro 

Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN/NE) e passa periodicamente por testes 

de controle de qualidade para verificação de sua integridade.  
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Figura 17 - Mamógrafo utilizado nas exposições 

 

Fonte: O autor 

  

O tubo do equipamento possui ânodo de molibdênio e filtração adicional na saída do 

cabeçote de molibdênio e ródio. O ânodo é giratório, o que reduz os danos causados por 

superaquecimento. 

 O mamógrafo também possui um painel de comando para ajuste do equipamento na 

realização das exposições. O painel de comando é composto por um monitor (a), um terminal 

de ajustes de parâmetros técnicos (b) e uma pequena impressora para registro das informações 

de exposição (c). O painel de comando do equipamento pode ser visto na Figura 18.  

Cabeçote 

Compressor 

de mama 

Suporte para 

mama 
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Figura 18 - Painel de comando do mamógrafo LORAD M-III 

 

Fonte: O autor 

 

 O terminal de ajustes de parâmetros técnicos possibilita ao operador modificar os 

valores de tensão de tubo, de corrente de tubo e do tempo de exposição, uma vez que seja 

iniciado o cadastro do paciente no terminal. 

 Os valores de variação dos parâmetros técnicos do equipamento estão detalhados na 

Tabela 4. Estes valores podem ser alterados manualmente ou automaticamente, por meio do 

controle automático de exposição. O tempo para exposição do equipamento LORAD M-III 

pode variar desde 0,1 a 5 segundos. 

 

Tabela 4 - Variação dos parâmetros técnicos do mamógrafo LORAD M-III 

Potencial de tubo (kVp) Corrente de tubo (mA) Filtração 

22 a 34  

(com incremento de +1) 

20 a 80  

(a depender do foco selecionado) 

0,030 mm de Molibdênio 

0,025 mm de Ródio 

Fonte: O autor  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Seleção dos transistores 

 

 As exposições do TBJ aos raios X para diferentes energias, sob as condições descritas 

na subseção 3.3.1, produziram as leituras indicadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Valores de leitura de corrente de coletor utilizando transistores de diferentes ganhos 

Tensão de tubo 

nominal (kVp) 

Ic para ß = 2650 

(nA) 

Ic para ß = 6000 

(nA) 

Ic para ß = 9400 

(nA) 

22 55,55 ± 1,12 227,47 ± 0,66 326,50 ± 1,26 

25 134,75 ± 1,37 478,65 ± 0,68 677,33 ± 1,37 

28 252,83 ± 0,90 839,33 ± 1,70 1150,33 ± 5,59 

Fonte: O autor 
 

 A partir dos resultados da Tabela 5 foi obtido o gráfico da na Figura 19. Observa-se, por 

meio da curva, que o TBJ com ganho de 9400 apresentou resultados mais satisfatórios devido 

a sensibilidade, determinada pelo coeficiente angular da reta, ter sido maior para este 

dispositivo. 

 

Figura 19 - Valores de corrente de coletor em função da tensão nominal aplicada ao tubo 

 

Fonte: O autor 
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4.2 Determinação da tensão do tubo de raios X e corrente de coletor 

 
4.2.1 Determinação da tensão do tubo de raios X utilizando o medidor de kVp PTW 

 

 Utilizando os parâmetros discutidos na subseção 3.3, foram obtidos os valores de 

leituras de tensão de tubo com o medidor de kVp de referência, o PTW (Tabela 6) para o 

mamógrafo. 

 

Tabela 6 - Tensões de tubo mensuradas pelo medir de kVp PTW 

Tensão de tubo nominal (kVp) Média de leituras (kVp) Desvio (%) 

22 23,57 ± 0,01* 7,12 

23 23,70 ± 0,01 3,04 

24 24,30 ± 0,01 1,25 

25 25,20 ± 0,01 0,08 

26 26,10 ± 0,01 0,03 

27 27,10 ± 0,01 0,03 

28 28,10 ± 0,01 0,03 

29 27,27 ± 0,01 5,98 

30 28,07 ± 0,01 6,45 

31 28,90 ± 0,01 6,78 

32 29,70 ± 0,01 7,19 

33 30,23 ± 0,01 8,39 

34 31,03 ± 0,01 8,73 

Fonte: O autor 

* Foi admitida incerteza tipo B fornecida pelo certificado de calibração do instrumento. 

 

Após o tratamento estatístico dos valores de tensão de tubo, foram obtidos gráficos 

que demonstram a dependência da leitura da tensão pelo PTW em função da tensão nominal, 

(Figuras 20a e 20b). Os gráficos foram confeccionados com faixas de energia diferentes 

devido à característica do equipamento de raios X descrito na subseção 3.3.  
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Figura 20a - Valores de tensão mensurados pelo medidor de kVp  PTW em função da 

tensão de tubo nominal no intervalo de 22 – 28 kVp 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 20b - Valores de tensão mensurados pelo medidor de kVp PTW em função da tensão de 

tubo nominal no intervalo de 29 – 34 kVp 

  

Fonte: O autor 

 

 Para valores de tensão nominal entre 29 e 34 kVp, a regressão linear se ajusta melhor 

aos pontos, com coeficiente de determinação de 0,9965, do que para os valores de tensão 

nominal entre 22 e 28 kVp, que resultou em R² de 0,9692. Com isso, observa-se que na faixa 
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de tensão nominal que varia entre 29 e 34 kVp, os valores mensurados pelo medidor de kVp 

são mais precisos. 

Entretanto, os valores de tensão medidos em relação aos valores de tensão aplicados 

ao tubo de raios X variaram 8,73%, apresentando pouca exatidão especialmente para faixa de 

tensão entre 29 e 34 kVp. 

 

4.2.2 Determinação da corrente de coletor no TBJ em função da tensão aplicada ao tubo de 

raios X 

 

 Conforme descrito na subseção 4.1, os transistores irradiados que apresentaram 

melhores respostas para corrente de coletor foram os de maior ganho. Desta forma, foram 

utilizados dois transistores de ganho 9800, denominados T1 e T2, para obtenção das leituras 

de IC em função da tensão de tubo nominal (Tabela 7) no equipamento de raios X. 

 

Tabela 7 - Correntes de coletor medidas pelos TBJs em função da tensão aplicada ao tubo de 

raios X 

Tensão de tubo nominal (kVp) T1 - IC média (nA) T2 - IC média (nA) 

22 315,67 ± 0,47 295,00 ± 1,63 

23 441,33 ± 2,87 296,00 ± 1,41 

24 565,67 ± 1,25 526,67 ± 4,03 

25 670,00 ± 1,63 650,33 ± 2,36 

26 855,33 ± 2,36 798,00 ± 4,24 

27 1025,00 ± 0,82 972,33 ± 2,05 

28 1184,00 ± 3,75 1148,67 ± 6,94 

29 1181,67 ± 4,71 1136,00 ± 4,55 

30 1372,00 ± 2,94 1323,67 ± 4,03 

31 1563,00 ± 2,94 1532,33 ± 1,25 

32 1768,67 ± 2,05 1715,00 ± 6,48 

33 1961,00 ± 2,94 1898,67 ± 4,78 

34 2191,33 ± 1,89 2131,00 ± 9,20 

Fonte: O autor 

 

 

 Novamente é importante lembrar que o aumento da tensão aplicada ao tubo de raios X 

provoca a redução da carga de trabalho, se mantido fixado o tempo de exposição. Portanto, 

considerando este fato, foram obtidos gráficos para os valores médios de IC para os TBJs T1 e 
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T2, nos intervalos de tensão de tubo nominal entre 22 – 28 kVp e 29 – 34 kVp, que podem ser 

vistos nas Figuras 21a e 21b, respectivamente. 

 

Figura 21a - Valores de corrente de coletor medidos pelos TBJs em função da tensão de 

tubo nominal no intervalo de 22 – 28 kVp 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 21b - Valores de corrente de coletor medidos pelos TBJs em função da tensão de tubo 

nominal no intervalo de 29 – 34 kVp 

 

Fonte: O autor 
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 Como foi descrito na subseção 3.3.1, o objetivo em se utilizar dois transistores de 

mesmo ganho na determinação de IC em função de diferentes valores de tensão aplicados ao 

tubo, foi de observar os resultados de ambos os dispositivos e verificar como variam estes 

resultados. Silva (2008) observou que dispositivos fototransistores respondem de forma 

semelhante quando expostos às mesmas condições. Com base nisso, notou-se que o 

coeficiente angular de T1 e T2, na faixa de tensão nominal que varia entre 22 e 28 kVp e entre 

29 e 34 kVp, diferenciou em aproximadamente 2%, comprovando que os transistores bipolar 

de junção são praticamente idênticos e que possuem semelhança no ganho. 

  

4.3 Comparação entre os valores de tensão de tubo determinados pelo PTW 

e estimados pelo TBJ 

 

 De posse das equações das curvas determinadas para T1 e T2 para as faixas de tensão 

nominal 22 – 28 kVp e 29 e 34 kVp, foi calculada a função inversa da regressão linear e, com 

ela, estimados os valores de tensão utilizando o TBJ. Estes valores foram comparados com os 

valores determinados pelo medidor de kVp PTW, conforme descrito na Tabela 8. 

 

  



52 

 

Tabela 8 - Comparação entre os valores de tensão de tubo determinado pelo medidor de kVp 

PTW e estimado pelo TBJ 

Tensão de tubo 

nominal (kVp) 

Tensão medida pelo PTW 

(kVp) 

Estimativa da tensão pelos TBJs 

utilizando a função inversa da regressão 

linear (kVp)  

       T1                                  T2 

22 23,57 ± 0,01 22,19 ± 0,01                 22,27 ± 0,01 

23 23,70 ± 0,01 23,06 ± 0,02                 22,98 ± 0,01 

24 24,30 ± 0,01 23,92 ± 0,01                 23,90 ± 0,02 

25 25,20 ± 0,01 24,64 ± 0,01                 24,76 ± 0,01 

26 26,10 ± 0,01 25,91 ± 0,01                 25,80 ± 0,02 

27 27,10 ± 0,01 27,08 ± 0,01                 27,03 ± 0,01 

28 28,10 ± 0,01 28,18 ± 0,02                 28,27 ± 0,04 

29 27,27 ± 0,01 29,05 ± 0,02                 29,02 ± 0,02 

30 28,07 ± 0,01 30,00 ± 0,01                 29,98 ± 0,02 

31 28,90 ± 0,01 30,95 ± 0,01                 31,04 ± 0,01 

32 29,70 ± 0,01 31,98 ± 0,01                 31,97 ± 0,03 

33 30,23 ± 0,01 32,94 ± 0,01                 32,90 ± 0,02 

34 31,03 ± 0,01 34,08 ± 0,01                 34,08 ± 0,04 

Fonte: O autor 

 

 Pode-se verificar que a partir da curva inversa dos TBJs os valores das tensões 

nominais aplicadas ao tubo de raios X são congruentes com a sensibilidade de tais 

dispositivos eletrônicos, ou seja, as correntes produzidas são proporcionais ao incremento da 

tensão nominal. Vale lembrar que estes valores alcançaram 8,73% quando medidos pelo 

PTW, enquanto que com o TBJ o maior valor registrado de diferença percentual entre a 

tensão nominal e a tensão aplicada ao tubo estimada foi de 1,21%. 

 

4.4  Estimativa de CSR com a câmara de ionização e com o TBJ 

 

4.4.1 Resultados com a câmara de ionização 

 

 A câmara de ionização forneceu valores de taxa de dose absorvida à medida que filtros 

eram adicionados no suporte de acrílico posicionado na saída do tubo de raios X, segundo 
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descrito na subseção 3.3.2. A partir desses valores foi obtida a curva de transmissão dos 

fótons de raios X em função da espessura do filtro utilizado (Figura 22). 

 

Figura 22 - Transmissão de fótons relativa em função da espessura do material atenuador 

medidos com a câmara de ionização 

 

Fonte: O autor 

 

 Sem material atenuador, a leitura média de taxa de dose absorvida medida pela câmara 

de ionização foi de 7,55 mGy/s. A transmissão de 50% dos fótons ocorreu com 0,28 mm de 

alumínio, fornecendo leitura média de taxa de dose absorvida igual a 3,77 mGy/s, 

determinando a primeira camada semi-redutora. 

 

4.4.2 Resultados com o TBJ ZTX605 

 

 O transistor forneceu valores de IC à medida que filtros atenuadores eram adicionados 

à estrutura de acrílico montada imediatamente à saída do feixe de raios X. Estes valores foram 

tratados estatisticamente, construídas tabelas e então foram determinadas as porcentagens de 

transmissão de fótons após colidirem com o atenuador. O resultado pode ser visto na Figura 

23. 
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Figura 23 - Transmissão de fótons relativa em função da espessura do material atenuador 

medidos com o TBJ 

 

Fonte: O autor 

 

 Sem a presença do filtro de alumínio, a leitura média de IC medida pelo TBJ foi de 

578,9 nA. A primeira camada semi-redutora foi estimada em 0,28 mm de alumínio, ponto 

onde ocorreu média de leitura de IC de 288,4 nA. 

O valor da espessura do material atenuador necessário para reduzir a quantidade do feixe 

transmitido em 50% medida pelo TBJ coincidiu com o medido pela câmara de ionização, 

comprovando que o dispositivo pode também ser utilizado para esta finalidade. A fim de 

observar o comportamento de ambos os dispositivos, câmara de ionização e transistor, para 

compará-los, foi construído gráfico descrito na Figura 24. Pode-se observar que os dois 

dispositivos apresentam comportamentos bem semelhantes, além de determinarem o mesmo 

valor de CSR para o mamógrafo, aproximadamente 0,28 mm de alumínio. 
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Figura 24 - Comparação entre os valores de transmissão de fótons relativa em função da 

espessura do material atenuador medidos pela câmara de ionização e com o TBJ 

 

Fonte: O autor 

 

4.5 Resultados do dano da radiação no dispositivo 
 

 A partir das condições descritas na subseção 3.3.2, e utilizando a câmara de ionização 

Radcal, foram realizadas medidas da taxa de dose, obtendo-se o valor médio de 7,683 ± 0,002 

mGy/s. 

 Utilizando os transistores de ganhos 6000, 5750 e 2860 (denominados T3, T4 e T5, 

respectivamente), que ainda não haviam sido expostos, foram obtidos valores de Ic nas mesmas 

condições de exposição que a câmara de ionização. Estes valores foram acompanhados 

durantes as exposições com o propósito de observar como variavam ao longo do tempo após 

os TBJs terem sido expostos diversas vezes a uma taxa de dose conhecida. Houve um total de 

100 exposições para cada dispositivo, produzindo dose acumulada de aproximadamente 3 Gy. 

A Tabela 9 apresenta os valores médios de IC e dose acumulada no dispositivo.  
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Tabela 9 - Média de dose acumulada e de corrente de coletor para estudo do dano da radiação 

no dispositivo 

Média de dose acumulada (mGy) 
Média de IC (nA) 

            T3                      T4                       T5 

169 318,0 ± 5,2             307,6 ± 5,3          108,1 ± 1,6 

476 299,3 ± 2,7             269,0 ± 3,2          108,6 ± 0,4 

783 298,6 ± 1,5             266,2 ± 1,1          106,9 ± 1,5 

1091 298,5 ± 1,1             253,3 ± 1,0          107,1 ± 0,9 

1398 298,5 ± 1,2             247,9 ± 1,4          108,3 ± 1,0 

1705 288,2 ± 1,4             245,1 ± 1,2          106,8 ± 1,4 

2012 288,9 ± 1,2             248,3 ± 1,6          107,8 ± 1,4 

2319 288,6 ± 1,7             252,6 ± 2,4          107,1 ± 1,6 

2627 288,7 ± 2,6             250,7 ± 0,9          107,6 ± 0,8 

2934 287,0 ± 2,2             250,7 ± 1,1          108,1 ± 1,0 

Fonte: O autor 

 

 A partir dos valores de IC em função da dose acumulada, foi obtido o gráfico 

apresentado na Figura 25. 

Figura 25 - Dano relativo versus dose acumulada nos TBJs

 

Fonte: O autor 
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Observa-se no gráfico da Figura 25 que o comportamento de ambos os transistores, 

T3, T4 e T5, foram semelhantes. Após estabilizar as leituras de IC, os transistores mantiveram 

suas respostas constantes, com variações que alcançam até 7% para T3, 3% para T4 e 4,5% 

para T5. 

Como exemplo, considerando que equipamentos comerciais trabalhem também com 

valores de tensão de tubo inferior a 25 kVp e carga de trabalho inferior a 320 mAs, valores 

empregados para as exposições do dispositivo no estudo da degradação, é possível ainda que 

sejam necessárias mais de 100 exposições para que a diferença percentual na medição alcance 

10%, se o dispositivo transistor fosse empregado para um equipamento apenas. E, como 

apresentado na subseção 2.1.4, a periodicidade do teste de reprodutibilidade e exatidão da 

tensão do tubo é anual, o que prolongaria o tempo de uso do dispositivo até ser necessário 

realizar ajustes.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Dos resultados apresentados e discutidos, pode-se concluir que: 

 

• Quanto maior o ganho do transistor, maior o coeficiente angular da curva produzida 

quando o dispositivo funciona como detector de radiação operando no modo ativo e, 

consequentemente, maior a sensibilidade dele. 

 

• Transistores bipolar de junção com ganhos praticamente iguais apresentaram 

coeficiente angular semelhantes, quando gerada a curva IC versus tensão de tubo nominal, 

com variação de 2%. Ou seja, transistores bipolar de junção com ganhos praticamente 

iguais respondem de forma muito semelhante quando submetidos a feixes de raios X 

gerados a partir de tensões de tubo entre 22 e 34 kVp, que é a faixa de tensão de tubo 

utilizada em equipamentos de mamografia. 

 

• Quando expostos a feixes de raios X gerados a partir de tensões de tubo entre 22 e 34 

kVp, os transistores são capazes de medir a tensão de tubo com diferença de até 1% do 

valor da tensão de tubo nominal, enquanto que o instrumento de referência utilizado para 

esta finalidade apresentou diferença de até 9% do valor de tensão de tubo nominal. 

 

• Transistores bipolar de junção, quando comparados com a câmara de ionização, 

possibilitam avaliar a transmissão de fótons de raios X através de filtros de alumínio, 

tornando possível seu uso na estimativa de camada semi-redutora em equipamentos de 

mamografia. 

 

• O procedimento de medição não invasiva da tensão de tubo e de camada semi-

redutora utilizando transistor bipolar de junção inova o estado da técnica, e oferece um 

método alternativo para esta finalidade, com o emprego de um dispositivo de baixo custo 

e de pequeno volume. 
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ANEXO A - FOLHA DE DADOS DO TRANSISTOR ZTX605 
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ANEXO B - ESPECIFICAÇÕES GEOMÉTRICAS DE TRANSISTORES COM 

ENCAPSULAMENTO COMPATÍVEL TO-92 

Especificações geométricas de transistores com encapsulamento compatível TO-92
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