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PREFACIO

Durante os anos de experiência na radioterapia sentj[

mos sempre a necessidade de ter em mãos recursos para execu-

tar medidas, in vivo, no ato do tratamento com radiações, s£

ja para conhecer a dose em algum ponto seja para conferir a

colocação de uma barreira de proteção, 0 recurso indicado pâ

ra esse trabalho e a dosimetria por termoluminescência e foi

aT que procuramos nos situar. Começamos por procurar um dos][

metro que pudesse entrar na rotina hospitalar da radiotera -

pia sem aumentar o custo do tratamento.

Interessou-nos a fluorita natural, por ser um dosTme

tro pronto, dado pela natureza, e ja conhecido na proteção

radiologica, apesar de aparecer at industrializado de uma for-

ma especial. Investigamos a possibilidade de uso sob forma

mais simples, como o dosímetro em põ, e terminamos porconclu

ir que a fluorita natural seria a nossa solução.

As leituras dos dosímetros dependiam do laboratório

de radioproteção do CDTN que nos foi aberto sem restrições ,

fato que nos faz sentirmos gratos ao amigo Mareio Tadeu Pe -

reira que dedicadamente prestou-nos toda a assistência neces^

saria.

0 processo experimental, totalmente executado no Ins_

tituto de Radioterapia Geral e Megavoltagem de Minas Gerais,

teria sido bem mais estafante e menos seguro, não fosse» a



colaboração e o incentivo dos médicos titulares daquela clT-

nica, alem do trabalho incansável dos médicos residentes. De_

vo uma atenção especial ao Dr. Raul Fernando Pizzato, rcétíico

residente do serviço, que tomou para sí o trabalho de coloca^

çao de dosTmetros nos pacientes.

Agradeço ao Diretor do instituto de GeociÕr.cias da

UFMG, professor Wolney Lobato, que se preocupou, expor.tãnea-

mente, em conseguir amostras de fluorita natural para este

trabalho.

A meu irmão Or. -Johnny Jose Msfra, professor adjunto

da Faculdade de Letras da UFMG agradeço a dedicação e pacien

cia com que acompanhou a redação desta monografia.

Aqui está* um trabalho, simples mas objetivo, fruto tíe

um esforço conjunto sob orientação tranqüila e segura do Or.

Josi Caetano Machado, professor do Departamento de Quvaica da

UFMG, que não mediu esforços para que este fosse realizado .

tfeu muito obrigado ao professor José Caetano Machado e a to-

dos aqueles que, direta ou indiretamente, dera»] sua contri -

buição.

Janeiro 1980
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RESUMO

Nc Ait a t—fcy»ho estudamos a possibilidade de utiliza

ção da fluorita natural como dosTmetro para radiações X e

gama. "flam jit» laminamos suas principais propriedades co-

mo a sensibilidade, linearidade, desvanecimento, desvio-pa-

drão, dependência da energia, etc.

testes experimentais, realizados na area j

ca da radioterapia, encontramos na fluorita natural um exce

lente dosTmetro.



ABSTRACT

T I I M i l possibility of

the use of natural fluorite as a dosimeter for X and
^ ^ Hits main character -

istics such as sensitivity, linearity, fading, standard-xle-
viation, ejiergy"~d'ependencyJ,-a,n.d_s_o_ on.

y the experimental tests, made in the medical
area of radiotherapy, we state fluorite as an excellent
dosimeter.
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Siglas e símbolos usados neste trabalho

HVL Half Value Layer - espessura de material capaz
de reduzir a metade, um feixe de radiação pri-
maria

(Ag ) Ton prata no estado excitado.

TL Termoluminescincia

NRL Naval Research Laboratory

AEC ' Atomic Energy Comi.ssi.on

MBLE Manufacture Beige de Lampes et de Materiel E-
lectronique S/A,

Rad Unidade de medida de dose absorvida. Corres -
ponde a 100 ergs por grama de material absor-
vente.

DT Dose-tumor

IEA Instituto de Energia Atômica

IAEA Agência Internacional de Energia Atômica



INTRODUÇSO

O homem antigo, na idade da pedra lascada» experimeji

tou a produção do fogo e aprendeu a controla-lo. No século

passado descobriu a dinamite e dela fez uso para o bem e pa-

ra o mal. Hoje, como no passado, a humanidade assustada luta

ainda com grande ansiedade, mas no sentido de poder contro —

lar as radiações atômicas e nucleares. Os programas milita-

res que executam testes com explosões nucleares cada vez mais

poderosas, disseminando na atmosfera a poeira radioativa, e

os programas denominados ãtomos para a paz que envolvem a pro

dução de energia elétrica através de centrais nucleares, os

radioisotopos e as maquinas produtoras de radiações de alta

energia, para uso na industria ou na medicina, representam uma

ameaça constante ao homem que ja não esta seguro de sobrevi-

ver como tal. Por isso investiga, dia a dia, processos cada

vez mais confiáveis para avaliação dos níveis de radiação ao

seu redor e mede a dose absorvida.

A comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN - pre£

cupa-se com justa razão, com a proteção dos trabalhadores em

radiações e fixa normas de trabalho e doses permissTveis pa-

1 - Por radiações atômicas queremos dizer aquelas emitidas de fora do

núcleo, pelo átomo quando este interage por efeito fotoelétrico, e-

feito Compton ou por produção de pares, com partículas aceleradas.
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ra estes, seja para corpo inteiro seja para órgãos críticos.-

Isso entretanto não se aplica a um portador de câncer em trâ

tamento, a quem altas doses são recomendadas para a destrui-

ção do tumor, cabendo a indicação ao medico radioterapeuta ,

um especialista em cancer e em radiologia.

Ao delimitar o campo de irradiação o medico indica os

órgãos a serem protegidos, o que conseguimos com alguma res-

trição. A dose absorvida em um ponto e a soma da radiação pro

veniente do feixe primário mais a radiação espalhada pelo pro

prio volume irradiado. 0 feixe primário pode ser reduzido em

sua intensidade para 3% com 5 KVL de Pb, enquanto a radiação

espalhada, que e função da superfície exposta ao feixe prim£

rio, dificilmente podemos reduzir. 0 calculo da dose nesses

pontos protegidos é freqüentemente difTcil de ser executado

ou ate mesmo impossível, mas muitos deles podem ser dosados

diretamente.

Em grandes centros de Física radiolõgica é" comum a

dosimetria por termoluminescencia com LiF:Hg. Este e um dosT.

metro produzido em laboratório, de custo elevado para nos prin

cipalmente pelos Ônus de importação, e ainda de vida limitada.

A fluorita natural, que 5 um cristal abundante em quase todas

as regiões da Terra, e usada na Europa em programas militares,

de forma especial produzida pela industria eletrônica Manu-

facture Beige d& Lamp es et de Materiel Eleotronique S/A.

Nosso interesse neste trabalho e mostrar as possibi-

lidades praticas e de uso simplificado do CaF2 natural como

dosTmetro, em po ou solido, em forma de pastilhas, e ainda sa
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u'en tar a necessidade de uso rotineiro da dosimetria por ter

moluminescencia nas irradiações programadas.



PRIMEIRA PARTE

OOSTMETRO DL FLUORITA NATURAL



INTRODUÇÃO

A priineira parte deste trabalho cuida de situar a

fluorita natural diante de outros elementos usados normal —

mente na dosimetria e estuda algumas de suas propriedades co

mo a curva de emissão TL, o espectro de energias, a sensibly

1 idade, a linearidade, o desvio-padrão e a dependência em

relação a energia.

Investigamos as formas de utilização como dosímetro,

em pÕ ou solido, na forma de pastilhas, a partir da pedra bru

ta. A linearidade e a sensibilidade são influenciadas pelo

tratamento térmico a que ? submetido o cristal. Por isso de

mos especial atenção a esse fator, associando ãs nossas ex-

periências os resultados obtidos por outros autores.

Concluímos com a calibração do dosTmetro para uso na

dosimetria clínica.



CAPITULO I

TERMOLUMINE'SCENCIA

1- Emissão Termoluminescente

A ação da radiação ionizante em um cristal constitui

do por um sal puro consiste na formação de um par eletron-bu

raco, na faixa energética intermediária situada entre a banda

de Valencia e a banda de condução. Um elétron, nessa faixa in

termediaria, ganhando energia térmica, 5 jogado para a banda

de condução e se torna elétron livre. Na banda de condução o

elétron migra através do cristal e recombina-se com um bura-

co na faixa energética intermediária, emitindo o excesso de

energia sob forma de luz visível. Como a formação da lumines^

cência teve origem na transferência do elétron, da faixa in-

termediária para a banda de condução, por excitação térmica,

o processo e chamado termoluminescencia.

A termoluminescencia da fluorita natural esta liga-

da a impureza existente no cristal e, quanto ã formação de

1- SCHULMAN, J H - Survey of Luminescence Dosimetry — US Naval R Labo

ratory, publicação AEC 8 Sinposium Series, Luminescence Doxiaetrie

1967. p 11
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luminescência, a fluorita comporta-se como um sal dopado, je

mitindo na faixa energética característica da impureza.2 A

figura 1 e um diagrama de um processo de emissão de um sal

dopado com Ton Ag+.

4

1

e — -
3

i

4
<

banda de eftflflVCflff

1 (Ag )

foton TL

handa de

Fig 1- Diagrama de um processo de emissão de ua sal
dopado com Ag+ ( NaCl:Ag, KCl:Ag } .

Neste modelo um elétron é, por excitação térmica, £

jetado para a banda de condução onde migra através do cr i s -

tal e recombina-se com um Ton Ag+ formando (Ag+) que i in£

tavel e que retorna ao estado fundamental com emissão de IJI

minescencia característica da Ag, isto e, azul e ultra vio-

leta .

A figura 2 mostra a distribuição de energias da flju

orita natural com comprimentos de onda que variam de 3500 A,

2 - SCHULMAN, J H - o p . c i t . p . 13
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a 5000 A, sendo que o máximo de intensidades ocorre para

3800 A que corresponde ao azul v io le ta , 3 faixa de sensibili^

dade da maioria das foto-multiplicadoras.

3500 4000 4500 (A)

Fig 2 - Espectro de energias do CaF, natural

2- Sistema de Medida

A dosimetria por termoluminescencia consiste da me-

dida da Luz TL emitida pelo c r i s ta l durante um processo de

aquecimento. A quantidade de luz emitida e proporcional a

dose de radiação responsável pela formação dos pares elétron

-buraco no c r i s t a l . A instrumentação de le i tura e muito sim

3 - GORBICS, S C - Emission Spectra of Various Thenaolimdnescent Mater£

ale - US XRL, publicação AEC 8 Simposium Series, 1967 p 178.
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ples e consta de um tubo foto-multiplicador montado sobre um

sistema de aquecimento e ligado a um registrador ou contador

digi ta l . 0 sistema de aquecimento e formado por uma pequena

panelinha de platina, com cerca de 7 mm de diâmetro, com con

troie automático de tempo de aquecimento. Algumas leitoras ne

dem a intensidade TL com um processo de aquecimento logarTt-

mico. Isto e muito útil porque permite levantar diretamente a

curva de emissão TL x TEMPERATURA. Outras leitoras, por sua

vez, executam a leitura a uma temperatura constante, depois de

um pre-aquecimento a temperatura mais baixa e também constaji

te . A finalidade do pre-aquecimento 2 faci l i tar o equilíbrio

térmico do cr i s ta l , para leitura de um determinado pico; e l |

minar os picos de baixa temperatura que na fluorita natural

constituem cerca de 15% da luminescencia total integrada, e

ler apenas os picos a temperaturas mais altas que são esta —

veis .

Os picos de baixa temperatura da fluorita natural de_

caem, a temperatura ambiente, em mais ou menos 72 horas. ApÕs

esse prazo, a fluorita guarda informações por tempo indeter-

minado. As leituras de um dosTmetro de fluorita devem ser rea

lizadas apôs esse prazo para assegurar a leitura, apenas dos

4- SCHAYES, R et a l i i - Thermolumitiescent Properties of Saturai Calcium

Fluoride - fiaftufacture Beige de Laopes et de Materiel Electronique

S/A , publicação AEC 8 Simposium series, Luminescence Dosisetry -

1967, p 156
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picos de alta temperatura. Se, entretanto, a leitora é provi

da de pre-aquecimento, as leituras podem ser executadas ime-

diatamente, porque aí são eliminados os picos de baixa tempj;

ratura que são a principal causa de erros na dosimetria.

sistema
de

aquecim.

amplifica-
dor

contador
digital

Fig 3 - Diagrama da leitora MADISON RESEARCH MOD
120 BMR (manual de operação).

f
325

tempo { s )

FIG 4 - Ciclo de aquecimento da leitora EBERLEiE



CAPITULO II

CARACTER7STICAS DO CaF2 NATURAL

1 - Cristais Termo!uminescentes

Dos cristais termoluminescentes muitos têm sido usa-

dos na dosimetria, principalmente o LiF:Hg que foi muito bem

estudado por J. R. Cameron e produzido principalmente por Hajr

shaw Chemical Company. A principal característica que torna o

LiF:Hg um dosTmetro de maior, uso e a sua imdependência em re_

lação a energia e a possibilidade de ser usado sob forma de

cristais inteiros de formato e tamanho de nosso interesse, pois o

LiF pode ser fundido e moldado sem prejuTzo para as proprie-

dades do cristal. Cameron cita alguns fósforos de maior ii>

portãncia pratica e relaciona suas características principais

(tabela 1). Entre os fósforos apresentados» or mais importaji

tes para a dosimetria ate o momento, este a fluorita natural

(CaF2 natural} que aparece com algumas vantagens em relação

aos demais.

1- Cameron, J R - Radiophotoluminescent and TL Dosimetry - Department of

Radiology and Physics, U. Wisconsin, Manual on Radiation Dosiaetry ,

New York, Marcel Kekker, Inc. 1970 p 115

2- FÓSFOROS são todos os cristais que emitem luminescência por efeito de

aumento de temperatura
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A fluorita natural ê um cristal abundante em quase

todas as partes da Terra e suas propriedades são conheci —

das por diversos autores, destacando-se trabalhos de Wata-

nabe, Schayes, Harvey e muitos outros. Essas propriedades

variam enormemente de acordo com as diversas cel orações dejs

se cristal e algumas são indicadas para a dosimetria, priji

cipalmente a fluorita verde puro. As variações nas propr|e

dades dos diferentes tipos de fluorita natural são encon -

tradas nas curvas de emissão TL.

2 - Curva de Emissão

A curva de emissão da fluorita natural I bastante

complexa e apresenta três picos fundamentais, pico I era 80

ÇCt pico II em 175 ÇC e o pico III em 260 ÇC. Picos adici£

nais podem aparecer, dependendo do tipo de fluorita em uso

ou do tratamento térmico a que e submetida. São eles os p_̂

cos 21 em 100 ÇC, pico II' em 230 PC e o desproporcional

pico III' por volta dos 300 ÇC, que e o mais importante pa

ra a dosimetria.

Schayes comparou curvas de emissão TL de quatro tî

pos desse fósforo, em amostras que não exibiam os mesmos p^

cos. Nessa comparação, um fato importante esta bem claro :

Se duas amostras exibem um mesmo pico, este aparece na sse£

ma temperatura para as duas amostras, isto e, amostras de

3- SCHAYES, R et alii. Op. cit. p 139
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vm mesmo tipo apresentam os mesmos picos e sempre nas mesmas

temperaturas. A curva de emissão TL de um cristal pode ser £

sada como meio de seleção de cristais de mesmas propriedades

termo!uminescentes. 0 uso da fluorita natural na dosimetria

requer um trabalho inicial de seleção de amostras de mesma

curva de emissão, isto ê, amostras cujas curvas de emissão om

tenham picos de mesma amplitude e o mesmo número de picos.

A area integrada sob a curva TL x TEMPERATURA corres^

ponde a 1U2 total emitida, durante um processo de aquecimen-

to, e é" proporcional 5 dose de radiação absorvida pelo cris-

tal. Se dispusermos de amostras de mesma qualidade e se re-

petirmos a variação de temperatura com a mesma taxa de aque-

cimento, teremos a mesma ãrea para amostras que absorverem a

mesma dose. A dosimetria pode ainda ser realizada, tomando-se

como elemento de medida a altura de um determinado pico est£

vel. Amostras de mesma qualidade repetirão a altura desse pĵ

co, sempre que receberem a mesma dose e se sujeitarem a mej>

ma variação de temperatura. Em nosso caso optamos pela TL to

tal integrada em um contador digital, por se tratar de uma

leitura direta com equipamento simplificado.

3 - Sensibilidade

Dois tipos de fluorita foram por nos examinados com

base na sensibilidade a radiação natural, a qual estiveram ex_

postas durante toda a sua fase de formação. Testes foram exe-

cutados com cristais de coloração roxa e verde. Os de cor r£
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100

•8•o
•ri
cas
A»

50

50 100 150 200 250 300 Temperatura (?C)

Fig 5 - Curva de emissão TL x TEMPERATURA para
amostra 8 MBLE

xa revelaram-se imprestáveis para a dosimetria. Passamos eri

tão ao exame daqueles de coloração verde os quais ultrapas-

saram as expectativas. Quanto mais intensa a cor verde, mais

sensível é o cristal. Quando comparada com outros cristais

de uso na dosimetria, a fluorita aparece sempre como o mais

sensTvel de todos. Na tabela 1 esta com sensibilidade vinte

e três vezes maior do que o fluoreto de lTtio. A tabela 2

mostra que precisamos fornecer ao cristal de CaF- natural,

denominado tipo E pela MBLE, 635 eV para liberar um fotoelé

tron, enquanto para liberar o mesmo fotoeletron no fluoreto



Tab 1 - Características dos Fósforos TL

Características

densidade (g/cm )

n° atômico efetivo

espectro de emissão

< A )
máximo ( Â )

temperatura do pico
principal 9C

resposta com enuryia
sem filtro adicional
OO Kev/ Co- 60)

eficiência p/ Co 6 0

faixa de utilização

fading

sensibilidade a luz
forma física

LiF

2,64

8,2

3500 - 6000

4000

195

1,25

1

JUR - IO5 R

5% 1 12 semanas

não
pÕ, estruturado,
embebido em te-
flon ou silicon
tubo* capilares

Li B4O_:Mn

2,3

7,4

5300 - 6300

6050

200

0,9

0,3

mR - IO6 R

102 } 19 raes

nao
pÕ, embebibo em
teflon.

CaF2:Mn

3,18

16,3

4400 - 6000

5000

260

13

3,0

mR - IO5 R

105! / 19 cies

não
pó, embebido em
teflon, pastilhas
c tubos capilares

CaF. natural

3,18

16,3

3500 - 5000

3800

260

13

23

mR - 104 R

não detetãvel

sim
dosímetro
especial
MBLE

vO
I
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de lítio precisamos fornecer 42000 eV. 0 fluoreto de cálcio'

natural e o mais sensível dos cristais em uso na dosimetria,

isto é", o CaF2 natural e o cristal que mais transforma dose

de radiação em luz TL.

A sensibilidade da fluorita natural, como pudemos V£

Mficar, varia muito com o tipo de tratamento térmico a que

é submetida, isto e, temperatura e tempo de recozimeato .

Quando a temperatura cresce acima de 600 9C, a ssnsibilida-

de diminui gradativamente ate a destruição. Na temperatura

de fusão, a fluorita se descaracteriza completamente. As

temperaturas e tempos de recozimento que adotamos são aque-

las ja em uso pelos principais autores. Para aumento de sen

sibilidade adotamos o choque térmico em nitrogênio líquido,

como o mostram, na tabela 3 capítulo III, os resultados ex-

perimentais* Outros o fazem com uma super dose. 0 processo

que adotamos e usado por Watanabe que o denomina tempera*

Tab l 4
Energia dissipada por fotoeletron contado. MBLS

amostra

CaF» natural tipo S

CaF- natural tipo E

LiF (TLD 100), Harshaw

CaF-:Ma, NRL

CaF2:Mn, Philips

eV/ fotoeletron

1650

635

42000

3800

10000

4- SCHAYES, R et alii. Op. cit. p 142
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4 - Linearidade

Todos os autores são coerentes quanto ã faixa de ĵ

1 idade da fluorita natural, que e a faixa de linearidade do

dosTmetro. Um trabalho bem detalhado, realizado per Watanabe

e Okuno, demonstra a linearidade e a supralinearidade para os

picos III e III' que são os picos estáveis normalmente utilj[

zados na dosimetria. A supralinearidade consiste no aumento

da razão TL/Rad. Logo a seguir vem a saturação por volta de

10 Rad. Para a fluorita disponível ao nosso uso verificamos

a linearidade desde 200 mRad ate 600 Rad, não alcaiçando va-

lores inferiores a 200 mRad por falta de condições físicas £

propriadas a exposição e leitura nessa faixa de dose. 0 limj^

te superior de 600 Rad não foi ultrapassado» por falta de íji

teresse para este trabalho.

5 - Composição da Fluorita Natural

"A fluorita natural e um cristal formado durante os

processos hidrotermals,5 composto de 51,2% de Ca e 48,8% de

F.. Pode ser encontrada em diversas cores, como amarela, ver-

5- tiidrotermais sao na "conjunto de fenômenos geológicos realizados pe-
las soluções aquosas quentes derivadas dos magmas na sua última fase
de consolidação e dos quais resulta a formação de rochas e minerais
característicos." - Novo Dicionário Brasileiro Melhoramentos 4? ed.

6- BETEJTIN, Â. Curso de Mineralogia. Moscou, editorial Mir, 29 edição
1970. p. 274 - O autor da citação não considerou impurezas na coapo
sição do cristal.
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de, azul e violeta, Raramente ê* incolor," h coloração é" de--

vida a impurezas existentes no cristal. Os de cor verde, em

uso neste trabalho, foram estudados qualitativamente com oj)

jetivo de determinar os elementos dopantes que são os respoji

saveis pelo processo de emissão' termaluminescente.

Examinamos o cristal por ativação e por difração de

raios X.7 Esses testes revelaram a presença de Mg, Na e Cl,

bem como traços de Fe, Si, S, K, Al e Ti. Deixamos de realj^

zar um estudo quantitativo dos elementos dopantes por consjf

derã-lo irrelevante para este trabalho.

7- As analises de nessa fluorita foram realizadas no Dep. de Quusíca

da UFHG cora a colaboração do professor Elias Mansur Heto.



CAPITULO III

CONFECÇÃO 00 DOSTMETRO

De posse da pedra bruta, podemos ter em mios, em poji

cos minutos e em condições de uso, um dosTmetro de grande

sensibilidade. Se tencionamos uma grande quantidade de dos_T

metros teremos que trabalhar diversas pedras e deveremos, ain

tes de tudo, certificar-nos de que são todas do mesmo tipo,

isto e, todas têm a mesma curva de emissão TL e, portanto ,

respondem igualmente à radiação sensibilízante.

A fluorita natural, que ate o momento e usada roti-

neiramente sob forma especial, industrializada por HBLE, po

de ser usada em põ ou associada a uma matriz solida, em fo_r

ma de pastilhas. 0 dosTmetro, quando em po, e de maior sensj^

bilidade do que quando usado associado a outros elementos ,

em pastilhas, mas requer cuidados especiais durante a leitu

ra, na colocação e retirada da panelinha de aquecimento. Re_

quer cuidados principalmente na retirada, para evitar a coin

tarninação de uma leitura para outra, e ainda mais se traba-

lhamos na faixa de dose da ordem de mRad.

1 - DosTmetro em PÕ.

1.1 - Transformação da Pedra Bruta
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' Moída a pedra bruta, selecionamos grãos entre 100 e

200 mesh-Tylev. Esta separação ê necessária para facilitar o

manuseio e evitar a perda contínua de massa, pois os grãos

menores são aderentes e provocam maior contaminação do sis-

tema de aquecimento. Se os grãos são maiores" do que aqueles

da faixa separada, se são muito grandes, talvez por efeito

de um gradiente de temperatura no interior do cristal, ocoir

rem a sua ruptura e destruição, espalhando fragmentos como

numa esplosão e perdendo-se a dosimetria.

1.2 - Tratamento Térmico

Para ser usada como dostmetro, a pedra bruta neces-

sita de um tratamento térmico para limpar a TL induzida por

radiação natural. Atenção especial deve ser dada a esse tra_

tamento, porque ele reflete-se diretamente na qualidade do

dosímetro que vamos obter. 0 valor da temperatura de recozj.

mento e o tempo de recozimento, a exposição 5 luz, são fato

res que afetam a sensibilidade e o desvio-padrão do dosTme-

tro. Esses fatores modificam a curva de emissão, seja criari

do picos quí não existiam normalmente naquela qualidade de

fluorita, seja fazendo desaparecer picos. Toda fluorita per-

de rapidamente em sensibilidade quando submetida a tempera-

turas superiores a 600 ÇC ou a longos tempos de recoziraento.

D tratamento térmico por nos adotado consta, para a

a fhiorita virgem, de um recozimento a 600 ÇC por 15 minutos

e, a seguir, de um choque térmico em nitrogênio iTquido pa_
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ra aumento de sensibilidade.

0 efeito do choque térmico na sensibilidade foi ^

ficado com a irradiação de amostras comparando a leitura das

que foram tratadas por esse processo com as que sofreram re£

friamento lento no ár. A tabela 3 contêm pares de amostras tra

tadas por processos diferentes e irradiadas com mesma dose.

Podemos verificar que a maior leitura foi sempre daquelas que

foram resfriadas com um choque térmico.

Tab 3

Comparação de sensibilidade entre dois processos de

tratamento térmico

amostra

2

3

4

7

9

5

dose

35

35

52

52

37

37

leitura

184

300

575

689

281

384

resfriamento

no ar

com choque térmico

no ar

com choque térmico

no ar

com choque térmico

Para que possa ser reut i l izada , a fluorita deve rece

ber novo tratamento térmico, chamado de tratamento de pós eje

posição e realizado a temperatura mais baixa para limpar a TL

que induzimos no cr i s ta l . Estudos realizados por Schayes aos

trara çue 450 °C per 30 minutos e o tratamento indicado e este

1- SCHAYES, R et a l i i . op. c i t . p 145
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foi o comportamento por nõs adotado,

A fluorita após submetida a tratamento térmico, ŝe

ja ela virgem ou não, esta pronta para ser calibrada e us£

da como dosTmetro. Seu uso na dosiroetria de pessoal, cuja

faixa de dose e da ordem de milirad, requer proteção contra

exposições a luz, isto e, o dosTmetro não deve ser exposto

5 luz vizTvel ap3s receber tratamento têVraico, porque pode

sensibilizar picos estáveis e danificar a dosimetria* Os

dosTmetros de fluorita natural devem ser manuseados era câ-

mara escura,

1.3 - Influencia da Massa

Para verificar a influencia da massa de CaF2 na res

posta TL e decidir que quantidade utilizar em um dostmetro»

preparamos dez amostras, em cápsulas de gelatina, cora mas-

sas variáveis e submetemos todas a uma mesma dose de raios

X em acelerador linear de 6 Mev, A figura 7 relaciona a TL

integrada como função da massa e mostra uma variação line-

ar ate 50 mg, alem da qual a intensidade TL satura. 0 uso

de dosímetros em pÕ com massas menores do que 50 mg não i

indicado, porque pequenos erros na massa implicam grandes

erros de leitura e estaremos adicionando ao dosTmetro uma

causa intrínseca de erro. Pela curva podemos verificar cl£

ramente que dosímetros em po devem ter massas entre 70mg e

80 mg, massas que mostram semelhança de respostas para a

.mesma dose. Massas acima de 90 rag parecem trazer jã traa res .
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posta menor, o que se pode atribuir 5 autoabsorção,

Tab 4

Massas de amostras tosadas em uroa medida padrão

(cápsula + CaF0 em miligramas)

primeira segunda
amostragem amostragem

119,0 127,0
121.6 124,8
124.3 . 124,7
124.7 126,0
117,9 122,6
127,0 124,5
125.8 121,6
126.4 123,3
122,8 126,4
122,6 124,3
123,3 117,9
124.5 119,0
124,8 122,8
126,0 125,8

media = 123,6 ± 2,1% rcedia =» 123,6 ± 2,1%

Concluímos ainda que, se tomarmos uma medida padrão,

poderemos reproduzir dosTmetros encapsulados em pÕ com erro

na massa infer ior a 3% cor.foraie podemos ver na tabela 4. Er-

ro dessa ordem não implica variações na resposta, se a medi-

da é de aproximadamente 90 mg, porque este valor se situa no

pi ato da curva em posição mais ou menos cen t ra l . Se elimina_r

mos os dosTmetros de maior desvio de massa poderemos assegu-

rar uma resposta de maior fidelidade para a dosimetria.
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2 - Dosímetro Solido

A fluorita ja 5 conhecida e usada na dosimetria de

pessoal. A industria eletrônica belga, Manufacture Beige de

Lampes et de Materiel Electronique S/A, produz dosímetros pa-

ra uso militar. Esses dosímetros especiais têm a forma de

uma lâmpada ou válvula em que o cristal, na forma de pÕ, e

fixado sobre o filamento que, quando aquecido, funciona co-

mo a panelinha de aquecimento das leitoras comuns. Hedindo

cerca de sete centímetros de comprimento, tais dosímetros to£

nam-se praticamente inúteis para medidas em cavidades ou em

profundidades, como e o caso da dosimetria clTnica.

0 cristal de CaF2 natural não pode ser submetido a

altas temperaturas, porque perde suas propriedades termolu-

minescentes. Temperaturas superiores a 600 9C causam danos

irreversíveis nas propriedades do cristal. Este pode, entre

tanto, ser associado a materiais que formam a fase líquida,

a temperaturas mais baixas, quando submetidos a altas pres-

sões, como CaCl^, KC1 + BaCl-, LiF etc. Essas substâncias,
3 2

quando comprimidas a a l tas pressões como 6 x 10 Kg / cm

e aquecidas a temperaturas apropriadas, formam a fase í

da e servem de sustentação para o c r i s t a l de CaF^. A

sidade de pressões tão al tas torna di f íc i l a confecção de

2 - GONÇALVES, G E . Diagramas de Equilíbrio Quaternário; Construção e

e Interpretação, Guarapari, XIX congresso de~ceraaica 1975, p. 9.
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pastilhas em matrizes de pequeno calibre como 0,5 ou 0,3 cm.*

Nossas experiências levaram-nos a descoberta de uma

solução; compactar a mistura, em po, a baixa pressão, o que

dispensa o aquecimento necessário para o processo de sinte-

HzaçcTo.

2.1 - Confecçâ*o da Pastilha

0 cristal de CaF2 natural, após selecionado, Í moT-

do bem fino e misturado homogenearaente ao CaSO-cH^O. A mis-

tura e compactada, a baixa pressão, ets alicate manual, for-

mando uma pastilha, porem frágil. A seguir e submetida a um

processo de absorção de água e finalmente e colocada a secar.

0 resultado e uma pastilha rTgida e boa resistência mecâni-

ca, suficiente para trabalhos de dosimetria. Este processo

permite a produção em escala, pois, não necessitando de al-

tas pressões, a mistura pode ser compactada em compressoras

automáticas.

Os dosTmetros assim obtidos, apÕs receberem um tra-

tamento térmico para limpar a TL natural, estão prontos pa-

ra serem usados.

3 - Efeito da Taxa de Dose

Cinco grupos de três dosímetros forara irradiados em

acelerador linear de 4 MeV para verificação da "influência da

taxa de dose na resposta do dosTmetro o'e CaFg natural. To-
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dos os dosímetros foram irradiados, nas mesmas condições, co*

locados em um bloco plástico fixo, em um campo de 10x10 cm2

e a 80 cm de distância do foco de raios X. Ha superfície do

bloco foram feitos três pequenos orifícios em torno do raio

central, separados de 1209, alojando exatamente um dosTme -

tro cada orifício, para permitir a reprodução de exposição

dos grupos seguintes. A tabela 5 mostra a leitura media de

cada grupo, todos irradiados com taxas variadas.

0 desvio-padrao dos 15 dosímetros irradiados foi dâ

ordem de 1,0% o que garante que a fluorita natural era uso

e independente da taxa de dose.

Tab 5
Influencia da Taxa de Dose

taxa de dose
(Rad/min)

100

150

200

250

300

TL
por

1050

1064

1058

1044

1066

média
grupo

1 1,0

i °»9
t 1,2
_+ 0,4

+ 0,3

7.

%

Z
?.

%

4 - Dependência em Relação ã Energia

A fluorita natural aparece na literatura como alt£

mente dependente da energia. Foi exatamente o que encontra-

.3- CAMERON, J R. op. cit p. 118
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"mos para energias situadas abaixo de 600 KeV. Para energias

superiores encontramos divergências situadas dentro da fai-

xa normal de erro. Os resultados experimentais, concordam com

os resultados teóricos apresentados por Cameron apesar das

nossas limitações materiais para obtenção de medidas. A fi-

gura 7 compara nossos resultados experimentais com a curva

calculada para o CaFo^Mn pelo Havaí Research Labovatovy e

apresentada por Cameron.

Esta dependência em relação a energia é" considera -

vel, quando o dosTmetro e usado em medidas de pessoal, na

proteção radiolÕgica, mas e insignificante, quando fazemos

medidas em um feixe, de espectro continuo, pois sua energia

efetiva sempre pode ser determinada e o dosTmetro pode ser

calibrado para cada energia efetiva que vamos dosar.

•o
tf
•a
•i-i

V.
C
a
u
ü

20.0

10.0

1.0

10

-. Medida

Calculada pelo NRL

100 1000
Energia Efetiva (KeV)

Fig 7 - Dependência da Energia para CaF2:Mn Calculada pelo NRL
e Medida para a Fluorita Natural.
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•4 - Desvio-padrão

O desvio-padrão dos dosímetros termo!uminescentes

depende da dose. Bjarngard et alli mostram que os desvios

para discos de fluoreto de l7ti'o embebido era teflon, va-

riara de Z% a 15%.

As medidas realizadas para a f luori ta natural , são

apresentadas na figura 8, dentro das nossas possibilida -

des experimentais, para duas formas de dosTraetros utiliza^

dos neste trabalho; em pastilhas e em po. Os dosTmetros em

põ apresentam uma variação de 7% para dose de 0,2 Rad até

1,0% para 50 Rad.

As pasti lhas estão numa faixa mais al ta de desvio-

padrão. Os tes tes realizados com pastilhas de 0,3 cm de dj[

ametro mostram variação de 30% para dose de 0,5 Rad ate 6%

para dose de 5 Rad, Apesar de ser menos preciso do que os

dosTmetros em po, as pasti lhas prestam-se perfeitamente p£

ra a dosimetria clTnica, que requer dosTmetros de pequena

dimensão e dispensa a al ta precisão.

4 - BENGT E . BJARNGARD, RICHARD C. McCALL, and IRVING A. BSRSTEIN. -

Lithium Fluoride- Teflon Thermoíuirtínescance Dosimeters. Massachu-

s e t t s , publicação AEC 8, Simposiuin Ser ies , Luminescence Dosiae —

try , 1968 p . 308.
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CAPÍTULO IV

CALIBRAÇflO DO D0S7HETRO DE CaF2

A utilização de dosímetros termoluminescentes implica

tratamento térmico e calibração antes de cada medida, a cali-

bração consta da construção de uma curva TI x DOSE, na faixa

em que o dosTmetro será utilizado, Para construir a curva de

calibração utilizamos amostras separadas dentre aquelas a se-

rem usadas na dosimetria, porque e necessário que todas te-

nham recebido o mesmo tratamento térmico. As amostras restan-

tes quando expostas a radiação, podem ter suas doses lidas á±

retamente na curva de calibração.

CORÍO exemplo queremos demonstrar como procedemos para

efetuar uma calibração, a partir da pedra bruta, para dosTme-

tros construídos com o cristal em põ e encapsuiados em cápsu-

las de gelatina,

1 - Preparação do Dostmetro

Escolhemos cuidadosamente a pedra de coloração verde

puro e sem variações na intensidade da coloração. Moemos e p£

neiramos a pedra para separar grãos entre 100 e 200 mesh-syier^

para termos grãos de mesmo tamanho em todos os dosTmetros e
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também para facilitar o manuseio, 0 cristal em pÕ, apôs sepja !

rado na peneira, foi levado ao forno, preyiamente aquecido a \

600 9C, durante 15 minutos para eliminar a TL natural. Para ]

completar o tratamento térmico, a fluorita, ao sair do forno, j

foi submetida a um choque térmico, em nitrogênio líquido, p£ j
i

ra aumento da sensibilidade. ApÕs a retirada do forno, o criŝ

tal foi protegido contra exposições a luz, o que deve ser feĵ

to, porque a fluorita e autamente sensTvei a essa faixa de

energia. 0 cristal em pÕ, assim tratado, i armazenado em fras

co escuro e está pronto para ser calibrado.

2 - Curva de Califaração

Preparamos 100 cápsulas de gelatina, com o cristal era

po, utilizando uma pequena medida de cerca de 90 mg. As cáp-

sulas estão numeradas de 1 a 100 e os trinta primeiros dosT-

metros foram utilizados para a calibraçao. Os dosTmetros fo-

ram irradiados em grupos de três, na posição de equilíbrio £

letronico eni um campo de 10x10 cm , campo padrão de calibra-

çao de feixe*

A tabela 6 relaciona as doses dadas a cada grupo de

três dosTmetros com as leituras médias, e com esses valores

construímos a curva TL x DOSE que fornece a equação de cali-

braçao

DOSE = leitura - b
a

em que b e a são constantes características da curva de ca
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libraçâo.

Os setenta dosTaietros restantes estão agora em con-

dições de uso nessa faixa de dose com um desvio-padrão da

ordem de 1,0%.

Tab 6

TL x DOSE

grupos de

dosímetros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

dose

(Rad)

20
50

100
150
175
200 .
225
250
275
300

leitura media

(contagens)

168
479
967
1547
1824
2072
2383
2550
2976
3181

Com os pares { TL, DOSE ) ajustados pelo método dos míni-

mos quadrados encontramos a equação da reta da figura

que e a equação de calibraçao:

DOSE = L * 75,14

10,83



-38-

«a
u
u

o

•o
n
£
u
o
g
ISo
"O

f
JO
•rf
r-t

o
e
•3



-39-

3 - Linearidade dós DosTmetros Sólidos

4

A linearidade dos dosTmetros sólidos foi estudada co •

mo teste para pastilhas de CaF2 +

Irradiamos seis dosimetros, em forma de pastilhas de

0,5 cm de diâmetro, para verificação da linearidade. As pas-

tilhas foram selecionadas pela espessura e irradiadas, una a

uma, em acelerador linear de 6 MeV, na posição de equilíbrio

eletrônico, com os resultados na tabela 7.

Tab 7

TL x DOSE

dosTmetros
n9

31

32

33

34

35

36

dose
(Rad)

10

30

60

90

120

150

leituras
contagens

57

71

93

166

207

276

Esses resultados foram ajustados pelo Método dos »T-

niraos quadrados e deram a curya de calibração da figura 10
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Fig 10 - Curva de calibraçao para dosímetros de fluorita natural em pastilhas de 0,5 cm



CONCLUSÃO DA PRIMEIRA PARTE

Nos quatro capítulos que constituem essa primeira

parte, pretendemos demonstrar a vantagem da fluorita natu

rai sobre outros sais de uso na dosimetria, o processamein

to da pedra bruta até a obtenção do dosímetro e sua cali-

bração. A facilidade de obtenção em grandes quantidades,

o custo de operação, a sensibilidade, linearidade e desvio

-padrão são características que nos levaram a escolha dejs

se fósforo para este trabalho. A linearidade da fluorita

natural satisfaz a todas as faixas de dosimetria de roti-

na, seja na proteção radiolõgica, seja na dosimetria clí-

nica, seja ainda na indústria, medindo doses desde cerca

de 10 mRad ate 10 Rad com um mínimo de desvio padrão, em

relação a outros dosímetros. Seu desvanecimento, desprezí^

vel para os picos III e III1, permite guardar informações

por tempo indeterminado.

A fluorita natural e um sal dopado por uma serie

de elementos encontrados em maior ou menor proporção. Es-

tudamos qualitativamente os componentes dopantes, por ati^

vação e por difração de raios X, encontrando Mg, Cl, Na ,

bem como traços de Fe, Si, S, K, Al, Ti. Esses dopantes

respondem, possivelmente, pela complexidade da curva de

emissão TL x TEMPERATURA, em relação a outros cristais ,
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principalmente o CaF^zMn que apresenta um pico na temperatu

ra de 260 9C.

A forma em que o dosTmetro deve ser utilizado depeji

de da faixa de dose em que vamos trabalhar. As pastilhas com

postas de CaF2 + CaSO.rlO constituem um dosTmetro que per-

de na sensibilidade em relação ao CaF» puro, em pÕ, sendo

sua aplicação mais indicada para a faixa de dose de uso na

medicina. 0 dosTmetro de fluorita natural em po satisfaz a

todas as faixas de dose e e a forma mais simples de ser a-

presentado.



SEGUKDA PARTE

DOSIMETRIA COM CaF2 NATURAL



INTRODUÇÃO

Concluída a otimização do dosTmetro quanto 5 sensibi^

lidade, linearidade e desvio-padrão, passamos 5 realização de

testes para vaMficâção da viabilidade de uso na dosimetria

dê j*ô*ina. A adoção de UÍD instrumento de medida por um labo-

ratório de dosimetria depende de sua consagração, isto ê, de_

pende do numero de medidas jã realizadas e dos resultados ob

tidos.

Nosso dosTmetro passou por uma série de testes em do

simetria de feixes de intensidades bem definidas, e a seguir

foi utilizado para medidas de doses desconhecidas.

No nosso meio, esses testes poderiam ser realizados em

dois setores de dosimetria: a proteção radiolÕgica e a area

medica. Realizar testes de dosimetria na area de proteção ra

diolÕgica não pareceu muito viável, uma vez que aT iríamos H

dar com doses imprevisíveis e com energias mistas e desconte

cidas.

Escolhemos, então, a area medica da radioterapia, que

hoje dispõe de maquinas produtoras de raios X de alta energia,

de grande precisão, com taxas de doses e energias variáveis.

Essas maquinas são importantes para nõs, nesse tipo de trabjí

lho, porque fornecem doses perfeitamente controláveis, na faj[

xa de Rad. Alem das maquinas de raios X, a área medica dis -

põe de fontes de Cs137 Co60 Ra" para irradiações com raios

gama.



CAPITULO I

GRGffO CRITICO

As d iversas partes componentes do corpo humano rea-

gem de maneiras d i f e r e n t e s quando são i rrad iadas , i s t o ê", ja

presentam d i f e r e n t e s s e n s i b i l i d a d e s as rad iações . "Embora £

xis tam, evidentemente» di ferenças i n d i v i d u a i s , os t e c idos

mais s e n s í v e i s a radiação são o l i n f õ i d e , baço, medula Õssea,

órgãos de reprodução e o aparelho d i g e s t i v o . São de sensibj^

1 idade intermediária a p e l e , os pulmões, o f í gado , enquanto

os músculos e os o s s o s , para o homem a d u l t o , são os menos

sensíveis."1

Para um cidadão comum ou um trabalhador em radiações,

os órgãos de maior sensibilidade são órgãos críticos e rec£

bem cuidados especiais de dosimetria. Para um doente em tra

tamento com radiações, seus órgãos críticos devera ser defi-

nidos individualmente, para cada tipo de tumor e para cada

tipo de tratamento indicado. Para destruir um tumor, o medî

co radioterapeuta recomenda uma dose como 4000 ou 5000 Rad,

a ser dada durante um determinado período como 4 ou 5 seraa-

1- GLAST0NE, S. SESONSKE, A. Ingenieria de Jieaatores Nucleares. Barce-

lona, Editorial Reverte. 1975 p. 568.
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has. Essa dose 5 chamada dose-tumov. Se um determinado órgão*

sadio é vizinho ao tumor e não suporta tal dose sem sofrer

danos, a sua proteção e recomendada. Para um doente em tra-

tamento, os órgãos sadios, que não suportam a dose-tumor ,

serão chamados de õrgãos crTticos. Relacionamos abaixo alguns

casos de grande volume irradiado, definindo para cada um os

Õrgãos que são considerados crTticos e devem receber cuida-

dos especiais de proteção:

a) Irradiação de Cabeça e Pescoço j

ouvido |
cristalino |
dentes j
tiróide
medula Õssea

b) Irradiação de Tõrax

ouvido
cristalino
dentes
tirõide
medula õssea
genitais

c) Irradiação de Abdoraem

genitais
bexiga
reto
cristalino

d) Irradiação de Pelve

cristalino
estômago
testículos

e) Irradiação de Otero

cristalino
bexiga
vagina
reto
estômago
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No proximo capitulo apresentaremos alguns casos de do

simetria in vivo realizada em pacientes que se submetiam a

tratamento em aceleradores lineares com energias ate 6 HeV.



CAPTTULO II

MEDIDAS III VIVO

Antes de iniciarmos a apresentação da dosimetria, p£

ra melhor compreensão, devemos dar alguns esclarecimentos qua_n

to ao tipo de irradiação e quanto ao feixe de ralação, ja

que estamos tratando de assunto bastante especializado.

Um indivíduo portador de uma doença maligna é enca -

minhado a clTnica de radioterapia com um diagnóstico de tumor

ou com a indicação do local onde foi retirado um tumor. 0 r£

dioterapeuta, por exame local ou radiografico, indica o volji

me a ser tratado e a profundidade da lesão, como na figura 10.

0 paciente ê", então, submetido a um feixe de radiação prima-

ria ( região 1), sendo a dose totalizada pela radiação espa-

lhada pelo próprio volume ( região 2 ) e pelas paredes da Sja

Ia.

Um Órgão crítico, encontrado nessa região, pode ser

protegido de varia maneiras. Em primeiro lugar o feixe prím£

rio pode ser dirigido de modo a não atingir tal órgão. Se is

to não e possTvel, coloca-se uma barreira de chumbo para re-

duzir a intensidade da radiação primaria incidente naquele Ór

ga*o.
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Fonte de
Raios X

Colimadores

Feixe primário

Radiação espalhada

Raio central

Fig 11 - Comportamento de ua feixe de raios X ao totalizar a
dose era um ponto abaixo da superfície.



-50-

•1 - Medidas no Feixe Primário

As medidas iniciais foram realizadas em profundidade*

dentro do feixe primário, com objetivo de verificar a quali-

dade do dosTmetro. Foram usados dosTmetros de fluorita em põ,

em cápsulas de gelatina, com cerca de 90 mg cada. As primei-

ras medidas foram tomadas em uma irradiação de pelve total

com os dosTmetros introduzidos na cavidade pelvica por via

vaginal.

1.1 • Um dosTmetro, colocado em uma sonda plástica, foi iji

troduzido dentro do útero de modo a ficar na posição do raio

central e o volume foi irradiado por quatro campos como na

figura 11, com uma dose-tumor calculada para 200 Rad na posj[

ção do dosTmetro, centro do volume irradiado.

Tab 8

Dose-Tumor Calculada Dose Medida

(Rad) (Rad) .

200 199

0 valor medido coincide com o valor previsto, con

um erro de 0,5 2, o que é insignificante para a radiotera-

pia.

1.2 - Quatro dosTmetros foram utilizados para medida de

dose na irradiação da pelve, agora fora do raio ceji
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9x13 3x13

14x13
Post.

Fig 12 - Contorno de uma pelve sujeita a radiação por quatro
campos. 0 dosimetro de fluorita em po é" colocado no
centro do volume irradiado.

trai . Prepararam-se duas sondas cora dois dosimetros cada, _a

unhados de modo a serem irradiados em pontos ligeiramente

diferentes da vagina, sendo a pelve irradiada por dois cam-

pos, anterior e posterior. Nesses casos, a dose esperada na

vagina e superior a dose no centro do volume irradiado, po£

que esses pontos situam-se mais proximo da superfície irra-

diada, estando, portanto, em uma curva de isodose de maior

valor.
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üosizuetro

n9

21

26

9

23

Dose Medida

( Rad )

228,2

229,0

236,0

229,4

Z àa DT

114,1

114,5

118,0

114,7

Tab 9

1.3 - A cavidade pel viça foi irradiada para corapleraenta-

çâo de dose, em campos paralelos e opostos, com uma

proteção central de quatro centímetros de largura, cobrin-

do o útero e a vagina. A dose medida nesse ponto e devida,

principalmente, a radiação espalhada pelo próprio volume

irradiado, visto que a proteção reduz o feixe primário pa-

ra 3,1351 da intensidade inicia), e também a radiação espa-

lhada pelas paredes da sala, como na figura 12

Dose Calculada Dose Medida

( Rad ) ( Rad )

21 22,6

A dose esperada, que foi obtida por calculo através
da relação tecido ary e que concorda com dados da IAEA,
corresponde a 10,5 % da dose-turaor, enquanto a dose medida %
11,3%

1- WEBSTER, E W and TSIEN K C. Atlas of Radiation Dose Dis-

tributions, Viena, publicação International Atonic Ener-

gie Agency. 1965 vol. I p. 84.
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Fig 13 - Dosinietria de vagina sob proteção

2 - Medidas Fora do Feixe Primário

2.1 - Três dosTmetros colocados na vagina, alinhados,f£

ra do volume irradiado. A dose medida e devida ao espalha

mento interno mais a radiação espalhada pelas paredes da

sala.

Tab 10

Dosimctro

n9

6

12

13

Dose Medida

(Rad)

17,7

16,8

16,9

7, da D7

8.9

8.4

8,5
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Os três dosTmetros registraram uma dose media de 17,1'

Rad, o que corresponde a cerca de 8,6% da dose-tumor.

Fig 14 - Dosimetria de vagina fora do feixe de radiação
primaria

2.2 - Três pacientes, em tratamento de tumor de laringe ti-

veram dosimetria de dentes com os dosTmetros colocados fora

do campo de irradiação, junto ao dente incisivo inferior. 0

volume foi irradiado por dois campos paralelos e opostos, com

dose de 200 Rad no centro.

Tab 11
üosxmetro

n9

2

10

8

Dose medida

(Rad)

21,8

21,1

23,6

7. da DT

10,9

10,6

11,8

2.3 - A dosimetria de testTculos foi realizada durante
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irradiação da cadeia de gânglios abdominal e inguinal, em

campos paralelos e opostos, anterior e posterior, aplicando

um campo por dia com dose-tusnor de 200 Rad. A técnica em u-

so para esse tratamento e chadada de Y invertido, Os testí-

culos sao protegidos do feixe primário por uma barreira de

chumbo que reduz sua intensidade para 3,13 % da inicial. P£

ra reduzir a radiação espalhada, os testículos são colocados

dentro de uma proteção em forma de ovo de páscoa. Os dosíme

tros foram colocados dentro da proteção, colados um no tes-

tículo esquerdo, ura no testículo direito e outro sob o pé -

niSc A proteção em que são colocados os testículos serã ef\_

ciente se colocada adequadamente. Por isso encontramos varj^

ações de leituras em diferentes pacientes. A dosimetria in-

dica se uma proteção deve ou não ser corrigida.

Testículo
esquerdo

leitura (Rad)

16,0

7,9

28,0

a,
4,

14

DT

0

0

,0

Tab 12

Tes ticulo
direito

leitura (Rad)

17,5

6,0

27,0

%

8

3

13

DT

,8

,0

,5

Sob o Penis

leitura(Rad)

61,0

16,0

33,0

% DT

30,

8,

16,

5

0

5



CONCLUSflO DA SEGUNDA PARTE

Não e objetivo deste trabalho fazer analise de ĵ

tados clínicos, mas somente estudar e dominar a técnica de

dosimetria por termolum-inescência.

No capítulo I desta segunda parte, demos uma defini-

ção de Órgão crítico para um doente em tratamento com radia-

ções. Essa definição foi necessária, porque irradiar um ser

humano doente e absolutamente diferente de um trabalhador es

pecializado que e exposto S radiação. A definição de um órgão

como crítico depende de cada indivíduo, de cada paciente, djj

vendo-se levar em conta se o órgão esta ou não doente, se es_

ta dentro ou fora do feixe primário. Entretanto apresentamos

uma lista por tipos de tratamentos mais comuns.

No capítulo II apresentamos resultados de medidas in

vivo como teste para o nosso dosímetro. Procuramos dosar in£

cialmente em pontos situados dentro do feixe primário, no raio

central, pois aí temos consiencia da dose em profundidade. No

item \.1 do capítulo II encontramos medida com erro de 0,5 %

em relaçac a dose-turaor. Uma dosi;.ietria com erro desta ordem

so i conseguida normalmente core uma câmara de ionização. Afas_

tando-se gradativamente do raio central, atingimos pontos on-

de a dose é" desconhecida e imprevisívelc Aí procuramos usar

grupos de dosímetros ou repetir as medidas em outros pacien -

tes portadores do mesmo caso, como nos Ttens 2.1, 2.2, e 2.3.



TERCEIRA PARTE

CONCLUSÃO FINAL



CONCLUSÃO FINAL

Na introdução deste trabalho, propusemo-nos mostrar

que é* possTvel fazer dosimetria por termo!uminescencia com

CaFg natural, não da maneira como e produzida ate o momento,

mas da maneira mais simples como o dosTmetro em po. Para ser

aceito como dosTmetro, um material deve satisfazer a, pelo

menos, cinco pontos básicos que sã*o: sensibilidade, linear^

dade, desvanecimento, desvio-padrao e independência em relja

ção Ü energia»

A sensibilidade deve ser suficiente para uma boa cor)

tagem na faixa de dose em que trabalhamos, A fluorita natu-

ral, nesse ponto, £ surpreendente. Ela pode detectar doses

como 10 mRad com taxa de transformação de energia da radiação

em foton TL superior a todos os materiais em uso na dosime -

tria por termoluirnnescencia*

A linearidade ê a propriedade mais importante para

caracterizar um bom dosTmetro. Todos os autores que estuda-

ram esse cristal mostram que ele responde linearmente desde

10 mRad ate 10 Rad. A dosimetria na faixa de mRad requer

um grande controle de background e, como no caso da fluori-

ta, que.e muito, sensível a luz, exige instalação apropriada

para tratamento do cristal e leitura dos dosTmetros. Por i£

so estudamos a linearidade até 200 mRad como limite inferi-

or. Para doses altas não passamos de 600 Rad por falta de

interesse prático»
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No Cap2 natural usamos os picos de alta temperatura '

para dosimetria. Nenhum desvanecimento foi detectado para

esses picos» Um dosTmetro irradiado guarda informações por

longo tempo sem prejuTzo para a dosimetria.

0 desvio-padrao e função da faixa de dose em quetra

balhamos. Na faixa de Rad ele e da ordem de 1,0% para o do-

sTmetro era po e e bastante influenciado pelo tipo de trata-

mento térmico e pelo controle de bczakgrounã.

Excetuando-se o LígB^O^Mn e o LíF:Mg, todos os de-

mais dosTmetros termoluminescentes tira alta dependência da

energia ate cerca de 0,6 HeV. Entretanto este ? um problema

de fácil solução, porque, se dosamos um feixe de expectro

contTnuo, este tem uma energia efetiva definida, se dosamos

radiação ambiental, podemos usar filtros compensadores para

caracterizar cada energia, como e o caso dos filmes dosime-

tricos.

Baseados nessas propriedades, que a fluorita satis-

faz favoravelmente, não duvidamos da possibilidade de seu

aproveitamento na dosimetria de rotina, lembrando ainda ou-

tras vantagens como a abundância, facilidade de obtenção e

baixo custo. Para •< ' completar a conclusão de que

a fluorita pode e deve ser usada na dosimetria, partimos pâ

ra medidas experimentais que comprovassem essa possibilida-

de. Realizamos dosimetria no raio central de um feixe, em

profundidade, com sucesso, conforme Item 1.1, 1.2 e 1.3 do

capTtulo II da segunda parte*
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Medidas fora do feixe primário foram realizadas. Hesf

se caso usamos grupos de dosTmetros e efetuamos medidas em

diversos pacientes, podendo observar entre medidas, variações

que chegam a ser consideráveis. Essas variações, entretanto,

não podem ser atribuídas ao dosímetro, porque é" difícil re -

produzir a mesma situação de dosimetria quando passamos de

ura paciente para outro. Essas variações sao devidas a peque-

nas diferenças entre as irradiações dos pacientes e ao fato

de nao podermos reproduzir corretamente o sistema de prote -

çao. Podemos verificar pela dosimetria de testículos item

2.3, que ni'o ha coincidência de dose entre os resultados a -

presentados0 Em todos os casos o órgão dosado recebeu menor

dose apôs a correção das proteções.

Concluímos, então, que a dosimetria deve ser executa^

da para garantia de que uni órgão sadio, que não suporta uma

dose tumoricida, seja irradiado desnecessariamente.

Apesar de concluirmos que a fluorita natural pode e

deve ser usada rotineiramente como dosímetro chamamos a ateji

çao para suas limitações que, podem ser minimizadas se to -

marmos certas medidas de precaução

Para ser usada como dosímetro, a fluorita natural de_

ve ser selecionada para termos cristais do mesmo tipo, isto

I, cristais de mesma curva de emissão. Caso contrario incor-

reríamos no erro de concluir imediatamente que, a fluorita

i imprestável para a dosimetria.

Na dosimetria utilizamos picos de alta temperatura .
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Se o dosTmetro e exposto a luz, após receber tratamento tír'

mico, esses picos podem ser sensibilizados e isso pode im -

plicar grandes erros de leitura, dependendo da faixa de do-

se em que trabalhamos. Se o dosTmetro esta protegido, pode-

mos garantir um trabalho com um mTnimo de desvio.

Finalmente devemos ser cautelosos em restringir seu

uso apenas a faixa de energia em que foi calibrado. A fluo-

rita natural e altamente dependente da energia ate cerca de

0,6 MeV.



BIBLIOGRAFIA

01 - CHRISTY, R W & MAYHUGH, M R - Termoluminescence Mecha

nism in Dosimetry LiF - S. Paulo, publicação IEA n9

286, 1973.

02 - SETE CÂMARA, A. COGNEAU, H. RISTGRI, C. VARGAS, J. I.
Dispositif pour Termoluminescence. Grenoble, rapport

CEA-R4170, 1971.

03 - WATANABE, S & OKUNO, E.- Termoluminescence Response of

Natural Brasilian Fluorite to Cs-137 Gama Rays.S. Paulo

publicação IEA 252, 1971.

04 - WATANABE, S - Pre and Post Annealing Properties of Low

Temperatures Glow Peaok 2 and 3 in LiF:Mg.-S. Paulo ,

publicação IEA 233, 1971.

05 - DEUS, S F & WATANABE, S.- Intercomparison between pho-

tographic, Thermoluminesaent and Radvophotoluminesoent

Dosimeters. - S. Paulo, publicação IEA 312, 1973.

06 - SCHULMAN, J H. - Survey of Luminescence Dosimetry.-

US NRL - publicação AEC 8 Siraposium series, Lumines-

cence Dosimetry, 1967

07 - CAMERON, J R. ZIMERMAN, D W. 4 BLAND, R W. -Thermolu-

minescence Vs. Roentgen in LiF. A Proposed Mathemati-

cal Model.- publicação AEC 8 Simposium Series, Luminej»

cence Dosimetry, 1967

08 - SCHAYES, R. BROOKE, C. KOZLOWITZ, I. & LEUREUX, H.-

Thermoluminescent Properties of Natural Calcium Fluo-

ride. - Bruxelles, Manufacture Beige de Lampes et de

Materiel Electronique S/A, publicação AEC 8 Simposium

Series, Luminescence Dosimetry, 1967

09 - BENGT, E. BJARNGARD; RICHARD C. McCALL, and IRVING A.

BERSTEIN. - Lithium Fluoride- Teflon Thermoluminescence

Dosimeters.- Massachussetts, publicação AEC 8, Simpo-

sium Series, Luminescence Dosimetry, 1967.



-63-

"10 - GORBICS, S G - Emission Spectra of Various Thermolumi_

nescent Materials, NRL, Washington, publicação AEC 8

Simposium Series, Luminescence Dosimetry, 1967

.11 - PINKERTON, A. HOLT, J. G. LAUGHLIN, J. S. and ALMOND

P. R. - Direct Intercomparison of Absorbed Dose by

Thermoluminescent Dosimetry - Huston» publicação AEC 8

Simposium Series, Luminescence Dosimetry, 1967

12 - CROSBY, E. H. BOONE M. L. H. ALMOND P. R. WORSNOP B.R.

McGOODWUIN, M. C. and SHALEK, R. J.- Use of LiF Dosi-

meters for in vivo Measurements of Transmission Through

Bone and Lung. Houston, publicação AEC 8 Simposium Sje

ries, Luminescence Dosimetry. 1967.

13 - MARINELLO G. RAYNAL M. BRÜLE A. M. PIERQUIN B. - Uti-

lization du fluorire de Lithium en Dosimetrie Clini -

que. Aplieation a la Mesure de Ia Dose Deliverêe ã la

Region Axilaire par I'Iridium 292 dans l'Endocuriethe_

rapie des Cancers du Sein. J. Radiol. Electrol. 1975,

t. 56, n9 11, p 791-796.

14 - CAMERON, J. R.-Radiophotoluminescent and Thermolumi -

nescent Dosimetry -Wisconsin, publicação Holm, N. W.

and Berry R. J. Manual on Radiation Dosimetry - Marcel

Dekker Inc. New York. 1970

15 - ATTIX F. Ho Thermoluminescence Dosimetri with Calcium

Fluoride. NRL Washington, publicação Holm, N.W. and

Berry, R.J. Manual on Radiation Dosimetry, Marcel Deĵ
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