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RESUMO

Neste trabalho, apresenta-se o projetojcoiis

trução e análise das características essenciais de uma câmara

de extrapolação para dosimetria da radiação beta.

0 instrumento é simples, precisoeprático,

além de satisfazer as condições de BRAGG-GRAY, essenciais na do

simetria beta e de fótons de baixa energia. 0 detetor consiste

em uma câmara de ionização de volume variável, constituída por

dois eletrodos planos e paralelos de material equivalente a te-

cido. A dose a ser medida é obtida a partir da ionização produ-

zida pelo feixe de partículas incidente na pequena cavidade

cheia de gás.

Discutem-se os princípios fundamentais cn

volvidos no método c na dosimetria das radiações, Aprcscntam-se

05 detalhes de construção da câmara. Analisam-sc as proprieda -

des dos materiais usados na confecção da mesma, cm especial os



critérios de equivalência deles com o tecido, meio adotado para

a determinação dr. dose.

Determinaram-se os parâmetros geométricos

da câmara, a eficiência de coleção, a fuga de corrente do sist£

ma dosimétricô e a resposta da mesma em diversas condições ex-

perimentais para fontes de >0Sr *• *°Y.

A eficiência de coleção para um campo ele

tricô de lOOOV.cm"1 foi de 1,00 *j['j}J. A fuga de corrente foi

de 3,73 x 10~ A, limitada essencialmente pela eletrônica asso

ciada.

Mediu-se a taxa de dose para duas fontes

de f0Sr + *°Y. A precisão das determinações esteve dentro de

7,85$. Uma in ter comparação com fonte padrão tnòstrou exatidão de

4,20*.

Curvas de transmissão para material equi-

valente a tecido e mylar mostram a existência de build up como

função da geometria de irradiação.

0 fator de transmissão para irradiação ao

contacto, de irelie-sraatc interesse clínico nó tratamento eom beta

terapia, foi determinado como sendo 23,M, páfà a profundidade

de 300 mg.cm" „ paira; ap/Iicador dermátôilgieó dé " S r f '9V»

Demonstrou-se à validade dá lei do inver

to do quadrado- da> distancia para separação fõhte-éâmára entre

10 cm e 50 cm..



ABSTRACT

An extrapolation chamber was designed and

built to be used in beta dosimetry. Such an instalment is simple,

practical, precise, and fulfills the BRAGG-GRA/ conditions,which

are essential to the dosimetry of beta and low energy x - ray-

photons.

This type of ionization chamber consists

of two parallel electrodes, one of which is movable thus

enabling changes in the chamber volume. The basic characteristics

of an extrapolation chamber are discussed, together with the

fundamental principle of the dosimetric method used. Details of

the chamber's design and properties of the materials employed

are presented. The criteria for tissue equivalence used for

choosing the detecting medium arc discussed.

A full evaluation of the extrapolation

chamber under irradiation from two 90Sr*'°Y beta sources is



presented. The absorbed dose rate determined for the two sources

was corrected for geometry and environmental conditions: The

correction factors are fully discussed.

For a 1000 V.cm electric field, the ion

collection efficiency was measured to be 1,00 tool* The l e a k aS e

current was 3,73 x 10" A, essentially limited by the associated

electronics.

The reproducibility of the dose rate for

two different " S r • S OY sources was within 7,85i. An intercom

parison with a standard source provided 4,20*. accuracy.

We determined the transmission factor for

tissue-equivalent material and Mylar and the build-up factor as

a function of irradiation geometry. A transmission factor, of

clinical interest in brachytherapy,was determined to be 23,0o» at

the normal depth of 300 mg.cm for a *°Sr • '°Y dermatologic

source.

The inverse square law was found to be

valid from 10 cm %o $0 cm source-detector distances.



CAPITULO I

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1-1 - Introdução

Em muitas atividades que envolvem radioati

vidade, torna-se importante medir a quantidade de radiação e os

efeitos produzidos por essa mesma radiação na matéria<

A maioria dos radioelementos são emissores

beta ou gama e, em alguns casos, a taxa de dose devido a partí-

culas beta é superior aquela devido ã radiação gama» Ambos os

tipos de radiação têm sido estudados há cerca de 80 anos, mas

até agora apenas a dosimetria gama: teu sido possível coiil boa

precisão. A Uosimotria alfa c beta ainda e insatisfatóriav pfin

cipalmcntc no campo üa radioproteçáo..

O problema da dosimetria beta sempre foi

considerado como de ordem secundaria era relação ao da dosimetria

gama, pois esta sempre teve maior aplicação que a primeira» muito



embora em exposições parciais do corpo, a contribuição da radia

ção beta apresente taxas de dose de significado decisivo e que po

dem ultrapassar,em várias ordens de grandeza,taxas de dose pro-

cedentes de fontes gama. Isso ocorre porque uma partícula beta,

ao penetrar na matéria, provoca ionizações ao longo de toda a

sua trajetória, enquanto um fõton pode atravessar considerável

quantidade de matéria sem sofrer interações.

0 risco devido â radiação beta aparece

principalmente no caso de exposição a materiais contaminados e

manuseio a pequenas distâncias ou ao contato de produtos ra-

dioativos emissores beta. Nesses casos a radiação beta afeta par

ticularmentc a epiderme, os dedos e o cristalino, sendo que o

risco resultante não é desprezível.

A principal dificuldade na dosiraetria be-

ta ê devido ao seu curto alcance na matéria. Como resultado, a

dose varia rapidamente em função da distância entre a fonte e o

ponto de medida e da profundidade rio tecido.

A maioria dos detetores de radiação exis-

tentes, usados principalmente para dosimetria de fótons, .apre-

sentam paredes espessas e dimensões não desprezíveis em relação

ao alcance das partículas beta, podendo introduzir erros consi-

deráveis quando se deseja determinar a dose devido a esta radia

ção pouco penetrante.

Para se ter medidas o mais corretas poss^

vel, necessita-se de instrumentos de pequenas dimensões,com pa

redes suficientemente finas para absorverem muito pouco as par

tículas beta e construídas de material equivalente ao meio onde

se quer determinar a dose. listas exigências são difíceis de se-

rem satisfeitas na prática.



Um dosíraetro de dimensões relativamente

grandes pode apresentar problemas quanto ã homogeneidade da do-

se, sendo capaz de fornecer sjraente um valor médio da mesma no

volume sensível, e este valor médio pode ser muito diferente do

valor da dose máxima, Essa diferença pode representar um fator

decisivo num eventual dano por radiação.

Várias publicações descrevem câmaras de

ionização e câmaras de extrapolação utilizadas na dosimetria be

td /9/,/35/. Tais descrições são muito sucintas e os dosúnetros

resultam de projetos muito sofisticados. Além disso, a disponi-

bilidade comercial de instrumentos adequados é relativamente di.

fícil.Como conseqüência, os centros de pesquisa e Os hospitais

que utilizam fontes beta têm freqüentemente problemas de cali-

bração destas fontes» particularmente no que concerne a doses

efetivamente aplicadas.

@ objetivo deste ttabáího e projetar, cons

truir e determinar os parâmetros oe lima câmara de ionização de

extrapolação para a dosimetria de pattíéülas beta ou fótons pou

CO penetrantes.. Tal instrumento deverá ser simples* pratico«pre

Ciso e de baixo custo.. A câmara de extrapolação * que inicíalmen

te foi desenvolvida por EAILLA /16/, é considerada ô instrumento

mais. satisfatório para esse tipo de aplicação; Élá apresenta

«» vantagens essenciais de precisão, simplicidade; além de sa-

tisfazer as condições de BRAGG-GRAY que; cômõ Veremos mais adi an

te, são primordiais para: a dosimetria hbià òii de fotohs de bai-

xa energia.

As radiações beta e os fótons pouco ener-

géticos são largamente utilizados no tratamento de afecçõe» su

da pela ou dos olhos c, portanto, à medida precisa



da taxa de dose e da dose absorvida ao contato tem grande intc

resse clinico.

Em nosso caso, temos particular interesse

nas aedidas de dose absorvida ao contato usando fontes de 90Sr+

••Y»utilizadas no tratamento de afecções oculares tais como o

pterígio e certos tumores oftalmológicos / I / /17/ /46/.

As radiações beta desta fonte têm um al-

cance de cerca de l.Ocm no tecido mole e atingem, pois, o cris_

talino que se situa, em média, a apenas 0,3 cm de profundidade

/12/. As irradiações do cristalino podem ocasionar catarata se

a dose for superior a cerca de 2 Gy /34/ /37/. Portanto a medi-

da precisa da relação da dose efetiva no cristalino para uma da

da dose superficial na cõrnea é de crucial importância. Esta

relação varia na literatura de 41 a 201 /1//33//56/ sendo que,

pode depender do tipo de aplicador utilizado.

Além disso, os certificados de calibração,

fornecidos pelos fabricantes de tais fontes, apresentam um erro

na taxa de dose absorvida superficial estimado em até 20*»,muj_

to grande para aplicações terapêuticas.

0 fato é que o conhecimento de dose efeti.

va ao cristalino é decisivo, pois a catarata leva ã cegueira e

é um efeito tardio, com períodos de latência que podem atingir

até 10 anos ou mais. Tais incertezas têm levado muitos médicos

a contestar a aplicabilidade da radioterapia do pterígio. Por

essa razão,vem sendo realizado no DEN/EEUFMG um programa de pes

quisas para o Desenvolvimento de uma Sonda Beta para Terapia

Ocular, utilizando o 2""U, cujos beta de menor energia não têm

alcance suficiente para atingir o cristalino,ou de colimadores es-



peciais para direcionar os beta do 90Sr+90Y de tal forma que não

atinjam o cristalino.

Com este projeto surgiu a necessidade da

dosagem precisa de radiações beta tanto ao contato qu-nto em

profundidade, razão pela qual foi desenvolvida a câmar. de ex-

trapolação, objeto do presente trabalho.

1-2 - Aplicações da Radiação Beta na Radioterapia

Desde que as partículas beta emitidas por

radionuclídeos tem o alcance da ordem de milímetros no tecido hu

•ano, elas apresentam vantagens no tratamento de lesões superfi

ciais. A dose superficial sera grande, enquanto que em pro fundi.

dades relativamente pequenas ela será praticamente nula.

Em certas lesões da superfície anterior

do olho (por exemplo: pterígio, vascularização da cornea, epite

lioma) ê usada a terapia de contato (Braquiterapia) com eraisso

res beta.

Os nuclídeos mais usados são os que emitem

radiação beta de alta energia.. Os principais são " P e 90Sr*'°Y,

podendo ser citados ainda 86Rb» 91Y, etc.

Em contraste com as indicações oftalmoló-

gicas da betaterapia, nos problemas dermatológicos»os tumores a

serem irradiados são, cm geral,, maiores e variam quanto à forma.

0 aplicador tem que ser preparado individualmente quando todo o

tumor é irradiado ao mesmo tempo; como alternativa podem*se usar

aplicadores pequenos de tamanho padráo, irradiando sucessivamen

te pequenas regiões da lesão..

Entre Q& radionuclídeos artificiais,o 90Sr
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apresenta, segundo FR1EDELL e Colaboradores /46/, as caracterís-

ticas necessárias à betaterapia. 0 produto de decaimento do 90Sr

ê o *°Y. NO equilíbrio secular, o " Y é a fonte mais efetiva de

partículas beta, tendo uma energia máxima de 2,234MeV. 0 *°Sr

tem energia máxima de apenas 0,546MeV.

0 emissor beta puro 9cSr»fcY é usado uni-

versalmente, não só porque é livre de radiações gama, como tam-

bém por seu baixo custo e meia-vida convenientemente longa, dis

pensando freqüente reposição e recalibração.

Por outro lado, como dito anteriormente,o

alcance dos betas do '°Y é suficiente para atingir o cristalino,

o que resulta no risco de cataratas e coloca o problema de de-

terminação precisa de dose beta em profundidade, incluindo efei_

tos de empilhamento [build-up) e absorção. .
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CAPITULO II

CONCEITOS BÁSICOS DE OOSIMETRIA

II-l - Introdução

• O objetivo da dosinetria das radiações ê

traduzir em grandezas mensuráveis os efeitos da radiação em um

•eio e, particularmente, no que diz respeito ã Radioproteçao e

Radioterapia, no tecido humano.

Este ê um problema difícil, pois em um da

do meio pode-se ter um feixe de radiação que se distribui de ma

neira complexa em termos de quantidade, natureza, direção o e-

nergia.

A escolha de uma única grandeza que carac

terize a interação da radiação com a matéria não é simples, mas

a energia absorvida em um certo volume macroscópico de tecido c

importante para caracterizar o efeito biológico ocorrido. A ex-

periência radiobiologica mostra que os danos biológicos depen-
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dem da distribuição microscópica desta energia absorvida.

Para a mesma quantidade de energia absor-

vida, o organismo humano pode sofrer danos que vão depender da

"qualidade" da radiação. £ necessário definir grandezas que ca-

racterizem a interação da radiação com o meio e grandezas que

reflitam os efeitos biológicos sobre o organismo.

II-2 - Definição das Grandezas e Unidades Dosiroétricas

As unidades de radiação aqui usadas são

as do Sistema Internacional (SI) , publicadas no Report n* 55 do

ICRU/28/e aprovadas no Brasil se?,und> o decreto n9 81.621 de

três de maio de 1978.

a) Dose Absorvida - D

A dose absorvida,ou simplesmente dose, D, é a quanti-

dade de energia absorvida por unidade de massa de material irra

diado num ponto da região de interesse.

D .
dm

onde: dE:é o valor médio de. energia absorvida da radiação
ionizante num volume elementar do material irradia
do;

dm:c a massa de material desse mesmo volume.

Unidade: J.Kg-1
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Ea dosinetria, esta unidade do SI recebe

o nome especial de gray (Cy)

1 Gy - 1 J.Kg"1

b) Taxa de Dose Absorvida - b

Ê o quociente de dD por dt, onde dD é a variação de

dose absorvida D durante o intervalo de tempo dt.

Unidade:

1 Gy s"1

c) Equivalente de Dose - H

H é o produto de D, Q e N no ponto de interesse do te

cido, onde D é a dose absorvida, Q é o fator de qualidade. Este

fator de qualidade é um fator de ponderação para avaliar o .ris»

co biológico. N é ura fator que leva em conta circunstâncias par

ticulares, como, por exemplo, a distribuição espacial da radia-

ção /13/ ou a intensificação pela presença do oxigênio /43/.

H » D Q N

Unidade: J.Kg*1
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A unidade de dose equivalente recebe o no

me especial.no SI,de sievert (Sv).

1 Sv - 1 J.Kg"1

d) Taxa de Equivalente deDose - H

£ o quociente de dH por dt, onde dH é a variação de

dose equivalente no intervalo de tempo dt.

dH

Unidade: 1 J.Kg"1^'1 ou.

1 Sv.s"1 = 1 J.

e) índice de Equivalente de Dose - Hj

£ definido como o valor máximo de dose equivalente em

uma esfera com diâmetro de 30cm cuja densidade é 1 g.cra" e com

posição equivalente ao tecido mole, centrada no ponto de inte-

resse.

Unidade:J.Kg'1

E neste caso 1 J.Kg' * 1 Sv.

JI-3 - Meio de Referência

Do ponto de vista da radioprotcção c da

terapia com radiação beta, a determinação da dose absorvida na

superfície c cm profundidade do tecido mole, principalmente em
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órgãos críticos, ê de importância primordial.

A composição típica do tecido mole é a se

guinte /28/:

0 - 76,2 %

C - 11,1 \

H - 10,1 t

N - 2,6 %

Os outros elementos presentes ao nível de

traços são considerados desprezíveis para os objetivos da dosi-

metria e não são levados em conta.

Para fins dosimétricos, utiliiam-se mate-

riais considerados equivalentes a tecido. Este assunto será dis

cutido no item 1.3 do capítulo IV.

II-4 - Dose Superficial e Profunda

Na prática, recomendações formuladas por

diversos órgãos /39/ consideram como grandezas operacionais a

dose superficial equivalente a profundidade de 7,0 mg.cm (0,07

an) e a dose profunda equivalente à 1,0 g.cm (1 cm), medidas

dentro de uma esfera de 30cm de diâmetro em material equivalen

te a tecido, tendo uma densidade volumétrica de 1,0 g.cm"3.

No caso da radiação beta, como o fator de

qualidade 5 igual a um, é suficiente determinar a dose absorvi-

da no tecido nas condições citadas a seguir.

A profundidade de 7,0 mg.cm corresponde

â profundidade media onde se encontra a camada basal da epiderme.
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órgão mais exposto a uma irradiação beta £9/ /4f/.Esta camada ba

sal está situada sob uma camada morta da pele, a uma profundida

dé que varia entre 5,0 mg.cm" e 10 mg.cm" .

Devido ao limitado percurso dos elétrons

no tecido (aproximadamente 1,0 g.cm" para elétrons com energia

de 2 MeV), a variação da dose é muito rápida em função da pro-

fundidade, e a dose absorvida a 1,0 cm de tecido ou mais é despre

zível.

No caso do presente trabalho, a determina

ção da dose a uma profundidade de 0,3 g.cm* , que corresponde a

posição média do cristalino no olho, é de especial interesse,pois,

como já foi dito, a radiação pode causar catarata e levar à se-

qüelas irreversíveis.

II-5 - Determinação da Dose Absorvida no Caso de Elétrons

Dose está relacionada com a quantidade de

energia absorvida por uma massa elementar situada em um dado pon

to no meio considerado. Esse valor depende do meio e da fluência

diferencial em energia d$/dE de partículas diretamente ionizan-

tes nesse ponto,e esta sendo função de parâmetros que caracte-

rizam a natureza e a configuração do meio irradiado e a posição

do ponto considerado no meio. Não se pode determinar a dose ab-

sorvida sem definir esses parâmetros. Do ponto de vista experi-

mental, todo dispositivo de medida da dose deverá levar em con-

ta o aspecto puntual dessa grandeza c a presença de fronteiras

ou descontinuidades no meio.
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II- 5-1 - Calculo da dose

Existem métodos de cálculo que permitem

determinar a distribuição de dose em torno de fontes puntuais

tie elétrons monoenergéticos para os casos de meios homogêneos e

infinitos, ou seja, cuja densidade volumétrica é constante e cujas

dimensões são superiores ao alcance das partículas envolvidas.

SPENCER (1955,1959), usando a teoria do

espalhamento múltiplo, calculou a distribuição de dose absorvei

da para fontes puntuais de elétrons monoenergéticos em um meio

infinito uniforme /47/ /52/. Com base nesses primeiros cálculos,

vários autores puderam determinar a distribuição de dose em tor

no de fontes puntuais de radionuclídeos emissores B, levando em

conta a contribuição de dose para diferentes partes do espectro

de energia beta.

Nestes casos, a taxa de dose D pode ser

calculada pela expressão

F . A
r2

onde: F • funções de dose para fonte puntual cujos valores
sãc tabelados para vários emissores beta (tanto
no ar como na água) /li/;

A - atividade da fonte

r • distância entre a fonte e o ponto de interesse.

Uma tabela de distribuição de dose absor

vida cm torno de fontes puntuais isotrópicas de emissores beta

foi publicada por CROSS em 1967 para 37 radionuclídeos freqüen-

temente encontrados em radioproteção c medicina. Seus valores
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teóricos confirmaram os dados experimentais para energias máxi-

mas de 0,16 até 3,58 MeV. BERGER (1971) e BOCHKAREV (1972) re-

calcularam a distribuição de dose absorvida para fontes puntu-

ais e não encontraram nenhuma diferença considerável dos valo

res obtidos por CROSS /S2/.

Esses métodos são úteis para o cálculo de

dose beta após sua incorporação por um órgão /li/. No caso de

irradiações externas, a condição de um meio homogêneo e infi-

nito dificilmente é satisfeita. Portanto essas exigências da teo

ria limitam o seu uso. Em geral há uma ou duas interfaces pre

sentes e tanto o espalhamento quanto a absorção devem ser consj_

derados.

Com razoável aproximação, pode-se dizer

que a atenuação da radiação beta na matéria segue uma lei expo-

nencial com um coeficiente de atenuação de massa que depende da

energia máxima do espectro. Como as partículas beta são facil-

mente espalhadas, o espectro pode ser fortemente alterado pela

presença üe absorveuores em torno ou mesmo atrás do ponto consi.

derado. Entretanto, com absorvedores finos, a taxa de dose beta

pode até sofrer um acréscimo em conseqüência de elétrons primá-

rios ou secundários espalhados pelo meio. Para a radioprotcçao,

um aumento de dose devido ao espalhamento, por exemplo pelo su-

porte da fonte ou outro meio espalhador qualquer que provoque

um desvio no valor verdadeiro da dose é de grande importância.

Resumindo, existem vários trabalhos sobre

a determinação numérica de taxas de dose na proximidade de cm is

sores beta. Entretanto, o problema de cálculo está longe de ser
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totalmente resolvido, pois não existem métodos gerais.

Para contornar esses problemas, ê necessá-

rio medir diretamente a distribuição de dose, muito embora, na

prática,o fato de o feixe de radiação não ser homogêneo traga, na

maioria dos casos, grandes dificuldades que apenas a câmara de

extrapolação com paredes de material equivalente ao tecido reso.1

ve o mais satisfatoriamente possível hoje em dia.

Outrossim, nas aplicações de fonte beta tais

como a braquiterapia ocular, as fontes não são nem mesmo aproxi-

madamente puntuais. Para fontes extensas, conforme mostraremos no

apêndice I, os efeitos de geometria e do espalhamento lateral tor-

nam-se extremamente importantes e a aproximação puntual torna-se

inválida.

II-5.2 - Teoria da cavidade e o princípio de BRAGG-GRAY

Para determinar a dose absorvida em um

meio exposto ã radiação ionizante, ê necessário introduzir um

dispositivo sensível ã radiação neste meio. Geralmente este dis

positivo tem número atômico e densidade diferentes do meioe,por_

tanto, constituem uma descontinuidade, que é considerada como

una "cavidade". Essa cavidade pode ser um solido, líquido ou

gás, podendo ter densidade maior ou menor do que o meio envol-

vente.

Para um emissor beta uniformemente distH

buído, a dose absorvida c a energia cedida pelo radionuclídeo
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à massa m do meio considerado, que ê /39/:

D
J.jf
m

onde J é o número de pares de íons criados no meio de massa m,e

H a energia média necessária para criar um par de íons no meio

considerado.

Considere uma cavidade constituída de um

material M introduzida nesse meio.

A modificação na distribuição de dose ab

sorvida devido à presença da cavidade no meio é ilustrada na Fi

gura 1, onde os subscritos M e c se referem ao meio e à cavida-

de, respectivamente.

FIG. 1 - Distribuição de dose em um meio contendo

uma cavidade.
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Consideramos, neste caso.

m

Na região suficientemente afastada dos li_

nites da cavidade, a dose absorvida tem um valor constante em

cada material. Esse valor constante ê a dose absorvida em um

meio infinito composto daquele material, e ê dado pela Equação

1.

Próxima aos limites da cavidade, a distr_i

buição de dose absorvida vai depender das propriedades de espa-

lhamento dos dois materiais. No limite há uma descontinuidade na

dose absorvida, pois o poder de frenagem para partículas ioni-

zantes que atravessam os dois materiais ê diferente.

A Figura 2 ilustra a distribuição de dose

para cavidades de várias dimensões.

J M W M
JM WM

(0) (b) (O

FIG. 2 • Distribuição de dose cm um meio contendo cavidades de
tamanhos diferentes.



Na Figura 2a, as dimensões da cavidade

são maiores do que o alcance das partículas beta e assim a con

tribuição na região da interface em relação ã energia deposita

da na cavidade é desprezível. A dose absorvida Jc^c/
m
c na cavi-

dade vai depender do espectro de radiação beta no material da

cavidade.

A Figura 2c representa uma cavidade com

dimensões bem menores do que o alcance das partículas beta. Nes

te caso, o fluxo de partículas beta na cavidade é o que existi,

ria no meio, na ausência da cavidade. A dose absorvida na cavi-

dade é característica de uma fonte beta no meio envolvente e é

dada por J^^/mn vezes a relação entre o poder de frenagem l/S

para os dois materiais.

Na Figura 2b, a cavidade tem dimensões com

patíveis ao alcance das partículas beta, sendo de tamanho sufi-

ciente para perturbar o fluxo de elétrons que a atravessa, vin-

dos do meio. 0 grau de pertubação vai depender da relação entre

o diâmetro da cavidade e o alcance das partículas beta e da re-

lação entre JM^M/J«M e
 J

c*c^"c Z
10/'

Assim, a teoria completa da cavidade rela

ciona a energia absorvida no meio com a energia absorvida na ca

vidade, seja qual for sua dimensão.

Os princípios rigorosos da teoria da cavi_

dade se devem inicialmente a GRAY (1929, 1936), embora algumas

considerações já tivessem sido apresentadas por BRAGG (1910,1912)

e por FRICKE e GLASSER (1925) /IO/. O princípio de BRAGG-GRAY.co

mo é conhecido, permite determinar a dose absorvida no meio so-

lido a partir de uma medida cm um gás e se enuncia da seguinte

forma /io/ /39/:



*Exiite uma Kelação de piopoxcionoLtida.de.

tntut a doie abi olvida em um meio e a ionizaçio medida em uma

pequena cavidade cheia de gãi colocada no intenioi do meio con-

iidenado, dei de qut it jam pieenchidai ai iequintei condiecea

a) a cavidade tenha dimeniõei pequtna.6 em

kttação ao peicuiòo dai pa\tlcula& izcun.da.Kiai colo ca dai em mo-

vimento pelo iluxo de tiadiacao pnimâfiia na paxede da cavidade..

b) a emKgia ptxdida pela Kadiação pximã-

Kía ao attiaveaax a cavidade ieja pequena.".

Con essas condições, GRAY mostrou que a

relação entre a energia perdida por um elétron ao atravessar uma

espessura X (g.cm" ) do meio e a energia perdida ao atravessar

una espessura X (g.cm" ) do gás é igual a razão entre o poder

de frenagem de massa do meio e do gás.

II-5.3 - Relações fundamentais

A dose absorvida D em um ponto de um dado

meio i para as energias consideradas é igual à integral do pro-

duto da fluência diferencial em energia das partículas direta -

mente ionizantes presentes neste ponto, pelo poder de frenagem

de massa por colisão dessas partículas no meio i considerado/26/

/39/;
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onde: d(j>. (h) g a fiu£ncia diferencial em energia das partí-

cuias diretamente ionizantes com energia raáxj.

ma E

é o poder de frenagem de massa por colisão no
1 meio i considerado de densidade volumétrica p^,

para elétrons de energia E /39/.

Se em um meio 1, se introduz uma cavidade consti-

tuída de um meio 2, a relação entre a dose D, do meio na ausên

cia da cavidade e a dose D, na cavidade de acordo com 2 é:

D l

D2

1-: l*i (E)
dE

Hz (E)

dE

S l
' P

p

(E)
i

(E)

2

dE

dE

onde fez-se o índice i * 1 ou 2.

Como o poder de frenagem e o percurso das partí-

culas beta dependem da sua energia, a fluência e a distri-

buição espectral em energia dessas partículas a uma profundida-

de x do meio são difíceis de se determinar. Por isso,utiliza-se

um valor médio para o poder de frenagem.

0 poder de frenagem de massa médio por colisão pa

ra o espectro de elétrons de energia máxima E M i no meio i consi-

derado é dado por:

Pi
dl



Introduzindo os valores médios do poder de frena-

gem por colisão, dado por 4, relativos ao respectivos espectros,

eu 3, tenos:

5 (E*n

>1 " Jo dE dF

!2 (*** djMEi
P2 Jo dE

Se $, e 4»2 s^° as fluências de partículas direta-

Mente ionizantes no meio sem a cavidade e na cavidade, podemos

escrever 5*assim:

h.n ti
D2 •*

onde Si é a relação entre os poderes de frenagem de massa médios

por colisão para os meios 1 e 2, respectivamente.

Para o caso ideal, onde a cavidade não perturba a

fluência diferencial em energia,temos:

• i

E os poderes de frenagem são relativos ao mesmoes

pectro. Neste caso, a fórmula 6 se reduz â relação de BRAGG-GR.W

/IO/.

D,-i
D2
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Mas, na prática, para elétrons, as condi

ÇÕes de BRAGG-GRAY nunca são totalmente preenchidas e geralmen-

te a cavidade introduzida no meio 1 perturba a fluência das par

tículas ionizantes. Neste caso, deve-se considerar um fator de

perturbação pi /26/, tal que:

pi « — L 8

de onde Dj - D 2 Si pi 9

0 cálculo do fator de perturbação p é, em

geral»difícil e impreciso. Portanto, ê objetivo dos métodos de-

senvolvidos para a dosimetría beta, possibilitar condições expe

rimentais onde os fatores de perturbação fiquem próximos da m ú

dade. Para tal, a solução prática consiste em usar uma câmara

de extrapolação que permite fazer pi se aproximar de 1 por meio

da redução do volume .da cavidade, que se faz tender para zero.

Com isto, e construindo a câmara com paTedes de material equiva

lente a tecido, teremos satisfeitas as condições de validade do

princípio de BRAGG-GRAY, ou seja:

a) Equilíbrio de partículas carregadas en

trando e saindo da cavidade.

b) A cavidade não perturba o espectro de

partículas secundárias emitidas pelas paredes.

c) Praticamente todas as partículas secun

darias se originam nas paredes.
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d) As dimensões da cavidade são pequenas,

comparadas ao alcance da radiação no gás da cavidade.

FANO descobriu que.se o gás da cavidade é

também equivalente ao tecido, a condição d pode ser relaxada.

.4 - Determinação da dose e da taxa de dose usando

usa cisara de extrapolação

Seja usa cavidade cheia de gás.situada em

torno de ua dado ponto p em um meio m, tomado como referência.

FEIXE OE

PARTÍCULAS BETA-

F1G. 3 - Cavidade cheia de gás em um meio m

A dose absorvida, DR> no ponto P conside-

nada a partir da do

gás da cavidade, aplicando-se a fórmula:

rado, pode ser determinada a partir da dose absorvida, D , no

• \ s " ' *'
10
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onde. D - * » 11

», Q
ou, ainda. D, • -* 12

1 e PgV

Levando 12 em 10, temo.;:

D .-*. — . §J p» 13
" e PgV

 g g

onde W - é a energia média necessária para criar um par de
ions no gás;

e - é a carga do elétron * 1,66 x 10* C

Q - é a carga total liberada no volume V do gás deden
sidade volumétrica p para as condições de tempe-
ratura, umidade e pressão durante a medida. A pre
sença de impurezas no ar, mesmo ao nível de tra-
ços, altera profundamente o valor de \V_ e, conse
qüentemente, de Q;

S*- é a relação entre os poderes de frenagem ue massa
médio por colisão do meio m e do gás g para o es-
pectro de elétrons considerado;

p* - é o fator de perturbação do fluxo de elétrons de-
vido ã presença da cavidade.

da cavidade, teremos:

Se D é a taxa de dose absorvida pelo gás

D - —& . -L. 14
g cpg V

Então a taxa de dose D absorvida pelo

meio será:
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onde i é a corrente de ionização criada no volume V, para as con

dições de temperatura, pressão e unidade durante a aedida.

Medindo-se a corrente de' ionização por

unidade de volume i/V, variando-se as dimensões da câmara, isto

é\ a distância intereletrodica e extrapolando-se os valores obti-

dos de i/V para dimensões infinitamente pequenas da cavidade,po

de-se eliminar o fator de perturbação.

Neste caso, p® - 1.

Se, por exemplo, escolhemos o tecido t co

mo meio de referência, a taxa de dose no mesmo D é* dada pela

seguinte relação:

ft i •
D - -L£ . _ s! 16
:} epg V «

onde a corrente de ionização por unidade de volume i/V e* relati_

va à cavidade ideal (dimensões muito pequenas).

Com modificações apropriadas, este tipo

de câmara pode ser usado na calibração e dosimetria da radiação

beta, onde se consegue, com grande aproximação, atender às con-

dições de validade do princípio de BRAGG GRAY.

Se, ademais, o gás utilizado é equívalen-

te ao tecido, a exigência de volume desprezível pode ser relaxa

da e a precisão melhora, inclusive porque o efeito de impurezas

no ar fica automaticamente eliminado. Por exemplo, o valor de

f no ar varia de 37,7 ev/par (ar puro) para 34,0 ev/par (ar pa
» ~

drão) devido ao vapor d'água, C02 e outras impurezas variadas
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CAPITULO III

A CÂMARA DE EXTRAPOLAÇÃO

III-l - Descrição Geral

Devido 9 natureza e a energia das partí-

culas consideradas, â grandeza procurada e â técnica de medida

usada, um detetor deve satisfazer uma série de imposições para

proporcionar medições corretas. FA1LLA, em 193746/,desenvolveu

a primeira câmara de extrapolação com o objetivo de medir a do

se superficial de um material irradiado. No caso da dosímetri

a beta, ela oferece a vantagem de satisfazer as condições lis-

tadas no capítulo anterior.

A figura 4 apresenta um esquema de uma

câmara de extrapolação.
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ELETROOO COLETOU
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VOLUNE ATIVO

ELETRODO K ALTA TERSlO (JANELA K ENTRADA)

ANEL DC OUAROA

PARA A FONTE DE ALTA TENSfc

FIG. 4 - Esquema de uma câmara de extrapolação

Ela é uma câmara de ionização constituí-

da por dois eletrodos planos paralelos (eletrodo de alta ten-

são e eletrodo coletor). Seu volume ativo (ou sensível), de

onde são coletadas as cargas, está situado entre a janela de

entrada (eletrodo de AT) e o eletrodo coletor. Este é circun-

dado por um anel que é chamado anel de guarda, do qual é sepa-

rado por uma ranhura de material isolante.

Medindo-se a ionização por unidade de vo

lume em função da distância entre os eletrodos e extrapolando-

se a curva resultante para zero, pode-se obter uma boa medida

da dose sob determinada espessura da janela.



32

COB adaptações, este tipo de câmara tem

sido usada para solucionar vários problemas de dosimetria be-

ta que são inabordáveis por outros métodos.

"2 " Carac*e*isticas de uma câmara de extrapolação

II1-2.1 - Dimensões e forma da cavidade

Quando o objetivo é a determinação de

dose absorvida em um dado ponto do meio, a câmara de extrapo-

lação deve satisfazer certas condições básicas da teoria da

cavidade. Com isso, impõe-se um limite superior as dimensões

da câmara e, particularmente, âs dimensões do volume ativo.Por

outro lado, o limite inferior dessas dimensões é imposto por

considerações práticas do projeto mecânico e também para a

obtenção de um valor adequado da corrente de ionização, que

é proporcional ao volume ativo da cavidade.

Uma das principais dificuldades desse

tipo de detetor é conhecer, com bastante precisão, o volume

de ar da cavidade, que deverá tender para zero. Isto implica

num paralelismo rigoroso entre os eletrodos planos, e a deter

minação igualmente precisa de y (distância intereletródica)

e de d (diâmetro do volume coletor), pois o volume é calcula-
d2

do geometricamente como V • n — y.
4

Essa determinação é um pouco difícil na

prática.pois a janela de entrada pode se deformar, por exem-

plo, devido âs forças eletrostáticas de atração entre os ele-

trodos, que variam com a distância.
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Este problena pode ser resolvido por meto

dos de nedida direta de V (volume), por exemplo, através da me_

dida da capacitancia intereletródica, mas o processo é complexo.

Outra solução.melhor ainda, seria calibrar a câmara por meio de

uma fonte puntual de taxa de dose bem conhecida, determinando v

empiricamente através da comparação do valor medido de dose com

o valor conhecido.

0 efeito de deflexao. da janela pelas for-

ças eletrostãticas intereletrodicas pode ser determinado empiri

camente variando-se a alta tensão. Acima do valor de coleção com-

pleta dos íons, o valor da corrente de ionização deve permane-

cer constante com a alta tensão, entre, digamos, 250V e 450V.

Qualquer variação deve ser devida ã variação de V(volume), re-

sultante da deflexao da janela e que pode, assim, ser determina^

da e corrigida empiricamente.

Ill-2.2 - Os eletrodos e o anel de guarda

O eletrodo de alta tensão (AT) ou janela

de entrada devera ter uma espessura a mais fina possível, para

que o espectro de elétrons não seja perturbado ao atravessá-lo.

Ele deverá ainda ser construído por um material que mais se a-

proxime do meio de referência. Em termos práticos, devemos ter

que a espessura x da janela seja tal que ux << 1, onde y é o

coeficiente de atenuação.

Como nesse eletrodo será aplicada a ten-

são de alimentação, ele deverá ter uma boa consistência mecâni-

ca para resistir ã atração eletrostática. Alem disso, sua su-
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perficie deverá ser suficientemente polida para evitar regiões

nío-homogêneas e principalmente evitar distorções das linhas

de campo quando a distância intereletródica é pequena /24/. Pa

ra se obter isto, a janela e bem esticada por meio de um basti

dor* de forma semelhante a membrana de um tambor. Com isso e-

1A i mantida bem distendida e sua deflexão e rugosidade são

desprezíveis.

0 conjunto eletrodo coletor e anel de

guarda deverá:

- por considerações estritamente dosimétricas, ser constituído,

na medida do possível, pelo material de referência, e se poj

tar como um meio de espessura semi-infinita para as partícu-

las beta, ou seja, ter espessura x tal que yx > 5.

-para recolher os ions e detetar variações da corrente de io-

nização, ser constituído de material condutor.

0 anel de guarda tem dois propósitos:

- o primeiro ê impedir correntes de fuga do eletrodo de AT pa-

ra o eletrodo coletor. Para impedir essa corrente de fuga,o

anel de guarda deve envolver o eletrodo coletor e ser manti-

do no mesmo potencial elétrico, evitando assim que ele pró-

prio se torne uma fonte de corrente de fuga.

- Como segundo propósito, o anel de guarda serve para definir

o volume ativo de coleção, ou seja, o volume de onde são re-

tiradas as cargas que vão para o eletrodo coletor.
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Discutiremos agora alguns fenômenos impor

tantes que envolvem este tipo de detetor e que exigirão, como

veremos depois, o uso de fatores de correção na determinação -

da taxa de dose.

III-3 - Corrente de ionização de saturação

A medida que se aumenta a diferença de po

tencial aplicada aos eletrodos de uma câmara de ionização ex-

posta a radiação, a corrente coletada aumenta, no início quase

linearmente com a tensão, e depois mais lentamente, até que

ela se aproxima assintoticamente do valor de saturação. Essa

ê a corrente que seria medida se todos os lons formados na ca-

vidade, pela radiação, fossem capazes de alcançar os eletrodos.

A curva de ionização em função da tensão aplicada ê chamada

curva de saturação, e é mostrada na figura 5.

* > •

l

TCNflO APLICADA (U)

F1G. 5 - Curva de saturação

Quando o valor da tensão aplicada é baixo,

alguns ions produzidos no gás se recombinatn. Esta recombinação

pode ser reduzida, aumentando-se a intensidade do campo elétri-

co e/ou reduzindo-se ? distância entre os eletrodos.
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Na prática, campos elétricos de 100v/m»

ou mais slo suficientes para assegurar a coleção completa da

corrente de ionizaçao. Acima de cerca de 400\'/mm, começam a o-

correr efeitos de avalanche (Townsend) que afetam a corrente

de ionizaçao devido à multiplicação de elétrons.

Problemas relacionados â falta de satu-

ração estão ligados à presença simultânea de 3 processos:

• recombinação inicial,

• recombinação geral,

- perdas por difusão.

III-3.1 - Recombinação inicial e recombinação geral

A recombinação inicial ocorre quando

ions positivos e negativos, formados na trajetória de uma par

tícula ionizante simples, se encontram e recombinam. Este fe

nõmeno é independente da taxa de dose e é determinado somente

pela densidade de ions ao longo da trajetória.

A recombinação geral é a recombinação en

tre íons positivos e negativos, que se originam de trajetórias

diferentes e que ocorre após a estrutura das mesmas herein se

desfeito sob a influencia do campo aplicado e da difusão. Esse

tipo de recombinação varia com a taxa de dose e impõe um limi-

te superior a essa taxa.

Para a recombinação inicial tem-se / 5/:

1 « -L + const
7 J8 E
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e para a recombinação geral / 5 / :

* m Ã • const

onde

I é a corrente de saturação

E e o campo elétrico aplicado

II1-3.2 -Perdas por difusão

Estas perdas se devem â agitação térini

ca dentro do volume de ar. Para uma dada polaridade, um certo

número de ions se difunde em direção ao eletrodo de coleção,to

mando um caminho oposto ao determinado pelo campo elétrico.

Um estudo de BÕKM /6/ /7/ sobre estes pro-

cessos indicou a importância do fenômeno de difusão em alguns

casos.

111- 4 - Efeitos dje Polaridade

Observa-se, muitas vezes, que a corrente coletada- em

uma câmara de ionização exposta â radiação de intensidade cons

tante, varia,quando a polaridade da tensão aplicada é inverti-

da. Uma das causas mais prováveis desse efeito é a presença de

forças eletromotrizes de contato, térmicas ou eletroliticas.no

circuito de medida. Hlas podem afetar a ocorrência de satura

ção da corrente de ionização, somente se a tensão aplicada é

da mesma ordem de grandeza das forças eletromotrizes espúrias

/ $ / . Entretanto, se a câmara tiver um anel de guarda aterra-
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do (como no nosso caso), mesmo uma pequena diferença de poten-

cial entre o eletrodo coletor e o anel de guarda pode distor-

cer apreciavelmente o campo elétrico. Una distorção de campo

desse tipo pode causar assimetria da polaridade, que decresce

com o ausento do valor da tensão aplicada.

Uma forma de contornar esse problema

e a de se tomar o valor médio entre as duas correntes de ioniza

ção correspondentes respectivamente â polaridade positiva e ne-

gativa como faremos mais ã frente /li/.

Nós vimos neste capítulo que a câmara

de extrapolação responde ã teoria da cavidade, sendo o detetor

melhor adaptado para determinar doses liberadas por fontes beta,

gama e x de baixa energia. Descreveremos no próximo capítulo co

mo utilizamos tais considerações básicas para projetar nosso d£

tetor.
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CAPITULO IV

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UMA CÂMARA DE EXTRAPOLAÇÃO

Descreveremos abaixo os passos segui»

dos nesta etapa, desde o projeto inicial até o definitivo.

rv-l - Projeto Inicial

As primeiras idéias que tivemos para

projetar um detetor desse tipo estão representadas na figura

6 , onde as características essenciais de uma câmara de ex-

trapolação são ilustradas e definidas. A escolha dos matcrí

ais, dimensões e forma da cavidade foram feitas segundo os

propósitos a que se destina o detetor.Üiscutiremos,a seguir,

os critérios adotados para tal escolha.
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IO

LEGENDA

I - CORPO MÓVEL (AÇO INOXIDÁVEL)
2- SUPORTE DA JANELA DE ENTRADA (AÇO INOXIDÁVEL)
3 - ANEL DE 6UARDA (GRAFITE)
4 - RANHURA ISOLANTE (PEÃO)
» - ELETRODO COLETOR (GRAFITE)
ft- JANELA DE ENTRADA (MYLAR ALUMINIZADO)
7 - BLOCO ISOLANTE (PEAD)
8 - ADAPTADOR
9 - CABO DE ALIMENTAÇÃO
K>- CANO DE SUPORTE DA CÂMARA (PVC)

ESCALA' 1-50

FIG.6 - Projeto inicial da câmara de extrapolação
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IV-1.1 - Escolha das dimensões e forma da cavidade

A câmara era de forma cilíndrica, sen-

do constituída de dois eletrodos planos paralelos» cujas di-

mensões são mostradas na figura 6.

Em tal projeto, o diâmetro do eletrodo

coletor foi de 10 nm e a distância entre os eletrodos poderia

variar desde um valor correspondente a profundidade nula real,

que definiremos mais tarde, até um máximo de 10 mm.

A ranhura de material isolante en-

tre o eletrodo coletor e o anel de guarda tinha 1,0 mm de es-

pessura. Para o seu dimensionamento, observamos que ele deve-

ria ser o mais estreito possível para introduzir o mínimo de

distorções no campo elétrico do volume ativo e ao mesmo tempo

ser de espessura suficiente para impedir fugas elétricas do

anel de guarda para o eletrodo coletor.

IV-1.2 - Variação do volume ativo da câmara

As variações do volume coletor seriam

obtidas por rotação através de uma rosca de passo de 0,6 mm,

permitindo uma translação do suporte da parede frontal. Com

isso, seria possível obter deslocamentos axiais pequenos e

conhecidos. Ao mesmo tempo, esse arranjo mecânico asseguraria

o paralelismo entre os eletrodos.
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IV-1.3 - Critérios para a escolha do meio de referência

A escolha do material depende princi-

palmente da grandeza que se quer medir. Quando se quer de-

terminar a dose absorvida em um meio particular, deve-se es-

tabelecer condições para que as correções de dose absorvida

no material do dosímetro para esse meio de interesse Sejam

simples e conhecidas. Para maior exatidão, um dosímetro de-

ve absorver a mesma quantidade de energia que o material por

ele deslocado. Quando se consegue esse objetivo, ele é con-

siderado equivalente ao meio.

Um dos fatores que deve ser considera

do na análise de equivalência é o numero atômico efetivo 1.

Esse pode ser obtido a partir da formula modificada de

MAYNEORD /30/.

2.3.45

onde

a- é a proporção do número de elétrons i em relação ao

numero total de elétrons do material,

Z- é o número atômico do mesmo elemento.

Embora o uso deste fator seja dos mais

difundidos na determinação da equivalência, ele não é sufici-

entemente preciso e confiável para ser adotado como critério

único, pois os processos de interação não dependem somente do

número de elétrons presentes, mas também do agrupamento dos e-

1ementos e da energia da radiação incidente.
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Oh critério simples para determinar a

equivalência entre diferentes materiais, no caso de partícu-

las beta, ê considerar o número atômico efetivo Z, o poder de

frenagem no intervalo de energia considerado e a densidade vo

lumétrica dos mesmos.

Sf E)
0 poder de frenagem de massa - -_ »

dE• representa a soma das energias perdidas por ionização
pdx

pelas partículas incidentes de energia £ ao atravessar um mei_

o de espessura dx do material de densidade volumetrica p.

valor de -2 pode se

e LIVINGSTONE /39/.

valor de -2 pode ser determinado a partir da formula de BETHE

Quando se trata de materiais compostos

para os quais se deseja conhecer o poder de frenagem, é sufi-

ciente levar em conta o peso fracionário dos constituintes pa

ra o espectro do elétron, assim:

I Él . ? K (- —\ 18

p dx 1 i \ p dx)i
onde

I 1 ê o poder de frenagem para o constituinte i

kj é o peso relativo do constituinte.

IV-1.4 - A escolha do material

Do ponto de vista da radioproteçao e

nas aplicações da radiação na medicina, estamos interessados

em determinar a dose absorvida no tecido mole. Portanto, o

ideal seria que tivéssemos um dosímetro equivalente ao teci-

do humano.
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À equivalência ao tecido e a proprieda

de de um Material cujo poder de frenagem mássico e as proprie

dades de difusão da radiação são idênticas aquelas do tecido

•ole. Ademais, a densidade volumétrica deve ser próxima de

1 g/cm . Considerações práticas restringem a escolha.

0 sólido deve ser rígido, durável, de

adequada condutividade elétrica e insensível a ataques químicos

do gás. 0 gás deve ser estável na presença da radiação.

0 uso de uma mistura de gases equiva -

lente ao tecido para preencher a cavidade exigiria um sistema

auxiliar para efetuar a circulação do mesmo. Por questão de

simplicidade, resolvemos utilizar como meio gasoso o pró

prio ar e associar às medidas obtidas, as devidas

correções.

Existem vários plásticos dopados com

grafite que normalmente são utilizados como equivalentes ao

tecido. Alguns têm composição especial que foram desenvolvi-

dos por H. H. ROSSI e FAILLA (1956) e SHO.NKA (1958)/5/ /59/.

Além do problema da equivalência entre

materiais, outros fatores devem ser levados em conta na esco-

lha do material estrutural do dosímetro.

Como será aplicada uma diferença de

potencial entre a janela de entrada e o eletrodo coletor, um

bom isolante deve separar esses dois eletrodos. Problemas de

correntes de fuga entre o eletrodo coletor e o anel de guarda

devem ser evitados colocando-se entre os dois um anel de mate

rial isolante. Atualmente existem vários plásticos sintéticos
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adequados a tais aplicações, como polimetil cietacrilato (PMMA),

polistireno, polietileno, politetrafluoretileno(TEFLON), Mylar,

etc.

A fuga elétrica pode ocorrer através do

volume ou através da superfície do isolante. Na prática, pre-

ponderant as fugas superficiais, principalmente devido â adsoir

çao de umidade ou ã contaminação das superfícies. 0 teflon e

o polietileno de alta densidade são pouco higroscópicos e re-

sultam nos isolantes mais adequados e mais utilizados.

Resumimos na tabela 1 as características

do tecido mole e de alguns materiais geralmente usados na cons-

trução de dosímetros.

A janela de entrada de material condutor

deve ser equivalente ao tecido mole e de espessura desprezível

para que o espectro de partículas incidentes não seja perturba-

do ao atravessá-la. Para tal, usaríamos uma folha fina de mylar a

luminizado com espessura de 0,8 mg.cm" . Entre outras caracte-

ríst icas, o mylar tern espessura uniforme, e suas propriedades e_

lãsticas iriam permitir que ele ficasse bem esticado quando pre

so a câmara através do bastidor. Isso é muito importante, por-

que I necessário que a superfície fique bem plana.

O suporte onde ficavam assentados o ele-

trodo coletor e o anel de guarda simulava um meio semi-infinito

suficiente para levar em conta todo o retrocspalhamento. Alem

disso, parte do mesmo suporte constituía a ranhuru de material

isolante situado entre o anel de yuarda c o eletrodo coletor, liste supor-

te deve reunir as características de ser equivalente ao tecido mole c as de

um bom isolante,tendo sido feito de PoJietileno de Alta Densidade.
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Assim,o eletrodo coletor e o anel de

guarda foram construídos a partir desse bloco de polietile-

no de alta densidade, revestido superficialmente por uma ca-

mada de grafite coloidal. Esta fina camada tem baixa resis-

tência e, por causa da sua espessura, não traria problemas de

espalhamento nas medidas.

0 envoltório da câmara que faz a cone

xão elétrica com a janela de entrada também deve ser de mat£

rial condutor. Escolhemos o aço inoxidável,que iria dar ao

conjunto uma estrutura bem rígida, além de apresentar boa re

sistência â corrosão.

IV-X.5 - 0 Sinal Elétrico

0 sinal elétrico vindo do eletrodo co

letor deve ser levado ao eletTÔmetro através de ura condutor

blindado contra interferências elétricas externas e que apre

sente fugas tão baixas quanto possível. Utilizaríamos o ca-

bo R6-22 B/U da PIRELLI com dupla cordoalha.

A corrente elétrica seria obtida atrji

vés da medida da tensão nos terminais de um resistor dc car-

ga. As medidas seriam feitas utilizando-se um eletrômetro do

tipo "Vibrating-reed" da marca CARY 31.

IV-1.6 - Problemas encontrados

Vários problemas foram encontrados

quando passamos da fase do projeto para a fase de execução do

mesmo.
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O principal deles foi fazer a conexão

entre os eletrodos e o eletrômetro através do condutor elêtrî

co. Como o eletrodo coletor e o anel de guarda eram superfí-

cies de uma camada bem fina de grafite coloidal, não se conse

guia uma união rígida e confiável com o fio de cobre.

Surgiram então as primeiras modifica-

ções do projeto inicial. Pensamos em colocar anéis de cobre

por dentro do bloco de polietileno de alta densidade. Esses

anéis, de um lado, seriam justapostos ã superfície de grafite

coloidal do eletrodo coletor e do anel de guarda, e do outro,

seriam soldados ao fio de cobre. No entanto, esta solução in

troduziria uma alteração do meio espalhador do dosímetro e

foi deixada de lado.

Partimos para uma reformulação do pro-

jeto que ficou como definitivo, utilizando uma construção es-

sencialmente similar à utilizada por OLIVEIRA, A. H. /59/,

que gentilmente nos cedeu os materiais e detalhes de const;u-

ção da câmara.

IV-2 - 0 Novo Projeto dji Câmara de Extrapolação

Na primeira fase tivemos um sério pro-

blema de conexão elétrica. Precisávamos de um material que

fosse ao mesmo tempo equivalente ao tecido mole e apresentas-

se boa condutibilidade elétrica. 0 plástico tipo Shonkatcuja

composição e características foram apresentadas na tabela 1,

preenchia os requisitos acima. A partir daí, algumas modifi-

cações foram feitas.
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IV-2.1 - Características PrinciDais

A secção transversal da nova câmara é

mostrada na figura 7. A câmara de extrapolação S composta por

dois eletrodos planos e paralelos, dos quais um é móvel.

0 corpo base do conjunto da câmara e um

cilindro oco constituído de material equivalente ao tecido

(plástico condutor tipo shonka) que serve de anel de guarda e

tem um diâmetro externo de 28,0 mm e altura de 30,0 mm.Por den

tro desse cilindro, está encaixado o eletrodo coletor também

em forma cilíndrica e do mesmo material equivalente ao tecido

cuja altura e diâmetro valem 10,0 mm.

0 eletrodo coletor e o anel de guarda

são separados por um anel de teflon (material isolante) de es-

pessura 0,6 mm. As dimensões do anel de guarda simulam um n>ej_

o semi-infinito de tecido para a radiação beta de energia i-

gual ou inferior a aproximadamente 3 Mev.

A janela de entrada, que é o eletrodo

móvel, é de material condutor com espessura de 7,0 mg.cm* de

material equivalente a tecido (shonka),que corresponde â es-

pessura necessária para determinar a dose na pele. Pode-se va

riar a espessura dessa janela, trocando-se a mesma por outra

de menor espessura, ou acrescentando-se à primeira (7.0 mji.cnf"),

camadas suplementares de material equivalente a tecido, quando

se deseja determinar a dose cm outras profundidades.

0 corpo da câmara é de alumínio, que c

um metal leve c adequado. Ele sustenta a janela de entrada a-

traves de um anel, também de alumínio, que atua como um basti-
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LEGENDA

I-CORPO FIXO
2-CORPO MÓVEL
5- SUPORTE DA JANELA OE ENTRADA,
4- LIMITADOR OE CURSO DO CORPO MÓVEL
S-ANEL DE GUARDA
6-RANHURA ISOLANTE
7-ELETRODO DE COLEÇÃO
8-4ANELA DE ENTRADA
9-CANO DE SUPORTE DA CÂMARA
10-ESPAGUETE
II-FIO DE COBRE PARA SINAL
12-ISOLANTE
13- FIO DE AT

/TEFLON (4.6,12)
- ISOLANTE<

^ESPAGUETE UO)

- MATERIAL EQUIV. A TECIDO 15.TJ

ALUMÍNIO ( 2 , 3 . 9 )

1 | - LATÃO

ESCALA I' 5 0

FIG.7 - A câmara de extrapolação
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dor e que a mantêm bem esticada.Esse envoltório da câmara e o

anel de guarda estão separados por teflon. Essa estrutura de

teflon, além de desempenhar o papel de isolante, servirá como

uma rosca fim-de-curso e proporcionará um espalhamento late-

ral para o feixe de partículas incidentes aproximadamente e-

quivalente ao tecido.

A parte inferior do corpo da câmara

traz um filete de rosca de passo igual a 1,0 mm que permite um

acoplameuto mecânico com parte do isolamento em teflon atra-

vés de um anel de latão. Esse arranjo mecânico é tal que as

duas superfícies do volume coletor fiquem paralelas durante

todo o tempo e permite um ajuste conhecido da distância entre

os eletrodos com uma precisão de 0,001 mm.

A câmara é do tipo aberta e sua massa

de ar fica em equilíbrio com a do ambiente, nas mesmas condi-

ções de temperatura e pressão. 0 potencial é aplicado ao ele

trodo móvel, enquanto o eletrodo coletor é ligado a um siste-

ma de medida de corrente de ionização.

As características principais da cânva

ra de extrapolação estão reunidas na tabela 2.
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TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS DA CÂMARA DE EXTRAPOLAÇÃO

Material do eletrodo coletor e

anel de guarda

Plástico condutor equivalente

a tecido mole (Shonka)

Espessura do eletrodo coletor

e anel de guarda

- (10,00 + 0,01) mm

Diâmetro externo do anel de

guarda

- (28,00 • 0,01)

- Diâmetro do eletrodo coletor - (10,00 • 0,01) ran

- Espessura do interstício isolante - (0,60 +_ 0,01) ran

- Material da janela de entrada Plástico condutor equivalen

te a tecido mole (Shonka)

- Espessura da janela de entrada - 7,0 mg.cm-2

- Domínio de variação axial - 0 a 4 , 0 mm

- Passo da rosca - (1,000 t 0,001) mm
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IV-2.2 - Conexão elétrica

En oposição ã janela de entrada temos

um bloco de alumínio que sustenta as conexões elétricas da câ-

mara de extrapolação* sendo também usado como nível de referên

cia, de tensão.

A saída desse bloco (figura 8) possui

conectores do tipo BNC para conduzir o sinal que vem do eletro

do coletor e do tipo SHV para alimentar a câmara com a alta

tensão.
PAftA 4 eSHAIIA DE EXTRAPOLAÇÃO

AT ilftAl

PARA A FONTC PARA O
M ALTA TCNSAO ELeTRÕMETftO

FIG.8 - Bloco de conexão
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Dois cabos blindados fazem a conexão

entre o bloco de alumínio, o eletrômetro e a fonte de alta ten

são.

IV-2.3 - Medida da corrente de ionização

A câmara está associada a um sistema

de medidas constituído por um pré-amplificador e um amplifica

dor de corrente contínua de ganho elevado.

Este eletrômetro, destinado a medir cor

rentes muito pequenas, é baseado na medida da diferença de po-

tencial nas extremidades de um elemento do circuito elétrico de

valor conhecido, quando percorrido por essa corrente.

Quando este elemento é uma resistência

R, o sistema funciona em derivação. A corrente de ionização I

provoca uma diferença de potencial U nas extremidades de R.

Então, pela lei de OHM:

U
I « -

R

Uma melhor precisão nc valor da corrcn

te I é obtida medindo-se a variação da diferença de potencial

Aü nas extremidades de um capacitor C durante um tempo de me th

da At.

AU
I - C —

At

Este c o método de integração.
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Na primeira etapa deste trabalho,todas

as medidas foraat realizadas pelo método de derivação, utilizan

do-se resistores da "Victorren" com erro de II e 21, associados

ao eletrometro CARY 31, que pode rcedir correntes de até aproxi_

nadamente 10"17A.

0 diagrama de blocos da figura 9 mos-

tra a disposição de todo o conjunto de medidas.

0 erro na leitura das correntes de io-

nização e considerado como sendo metade da menor divisão da es

cala correspondente, resultando em igual imprecisão no valor

da dose medida.

PONTE DE TENSÃO
ESTABILIZADA

MODELO TC H-SOO

TECTROL

CXMARA DE

EXTRAPOLAÇÃO
PRE-

AMPLIFICADO*

ELCTRdMETRO

CARV-91

FIG.9 - Diagrama de blocos do esquema de montagem
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A fonte de alta tensão, modelo TCH-300

da TECTROL, assegura a polarização do detetor. Ela possibilita

a variação da diferença de potencial entre os eletrodos,para se

obter um campo elétrico constante ao mudarmos a distância in-

tereletródica, além da inversão do sentido de polarização.

Na segunda etapa utilizou-se um eletrô

metro digital KEITHLEY, modelo 616. 0 método empregado para de

terminar a corrente de ionização foi o de medida da carga acu-

mulada durante um certo intervalo de tempo.
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CAPITULO V

DETERMINAÇÃO DA DOSE ABSORVIDA NO TECIDO

ATRAVÉS DE UMA CÂMARA DE EXTRAPOLAÇÃO

V-l - Corrente de Ionização no Gás da Cavidade

V-l.l - Origem das cargas coletadas

Conforme exposto no item II-5.4,a dose ab

sorvida no tecido depende da quantidade de íons produzidos no

volume sensível da câmara pelas partículas incidentes. Devido ã

tensão aplicada aos eletrodos da câmara,aparece uma corrente

de ionização que pode ser relacionada à dose absorvida no ar e

no meio.

Entretanto, a corrente coletada durante

as medidas, não representa diretamente a grandeza procurada,pois

correntes de origens diferentes se superpõem ã corrente de ioni

zação criada a partir da energia cedida pela radiação incidente.

Definiremos abaixo as principais corren-

tes.
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Seja It(y) a corrente total recolhida pe

Io eletrodo de coleção com diâmetro d e uma distância interele

tródica y, quando se aplica à câmara uma tensão U. Então tere-

mos:

I*(y) - corrente total coletada quando se aplica uma

tensão positiva ao eletrodo de entrada, e;

I~(y) - corrente total coletada quando se aplica uma

tensão negativa ao eletrodo de entrada.

Para essa corrente total coletada,podemos

apontar quatro componentes:

a) Corrente de ionização [±i (y)J.

É a corrente devida ã ionização criada no volume sen

sível da câmara. De acordo com o sinal de tensão aplicada ao de

tetor e, portanto,do sinal das cargas coletadas, ela pode ser

positiva ou negativa. Essas são as correntes que nos interessam

na determinação da dose absorvida. Consequentemente é a única

grandeza a qual será aplicada correções de temperatura,pressão,

umidade e de outros fenômenos de perturbação, como veremos.

b) Corrente Io
P

£ uma corrente sempre negativa, proveniente de partí-

culas carregadas do feixe primário (partículas beta e raios 6 muito

energéticos), que perdem toda ou parte de sua energia no cletro

do coletor. Seu valor depende da geometria de irradíação(distân

cia fonte-detetor, espessura da janela de entrada) c da espes-

sura do eletrodo coletor. Quando temos um eletrodo espesso c dis

tâncias íntercletrodicas pequenas, Ig pode representar ate 30»

da corrente medida /39/.



59

c ) C o r r e n t e p a r a s i t a I

É uma corrente decorrente do fluxo de radiação Y de

frenagem {Bremsstrahlung) nos volumes "mortos" da câmara e

na eletrônica (pré-amplificador, conexões...)» Para fontes de

beta pouco energéticos, seu valor é desprezível. No presentetra

balho, I não será considerado.

d) Corrente IRp

£ uma corrente devida ao ruído de fundo do conjunto

de medidas (câmara, eletrônica, conexões...). Como veremos, seu

valor deverá ser deduzido do valor da corrente total coletada

I (/)..

V-1.2 - Determinação das correntes de ionização i*(y)
e de Ie

Como vimos no item anterior, a corrente me

dida representa a soma das várias correntes. De acordo com o si.

nal da tensão de polarização, teremos as seguintes equações pa-

ra as correntes da câmara:

[• i*+ (X)] + [-1* (y ) ] + i jp (y) para U>0 19

[- i ( y ) 3 • C - r (y) ] •• i^p (y) para u < o 20

Como a corrente IRp deverá ser deduzida da

medida It(y), podemos reescrever as equações acima da seguinte

forma:

i j ( y ) - i R F Cy) s • i * * ( y ) - i * 6 ( y ) . para u > o 21
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(y) - - i (y) - y y ) u < ° 22

Inicialmente faremos as seguintes hipóte-

ses:

D iCy) i g

2) Io não depende do sinal de U
P

3)

A partir das equações 21 e 22,obtemos a
*

corrente de ionização i (y) e a corrente Ifi. Assim teremos:

23

(y) - ipF (y)]
-T - .UL_ ÍHL _I L± RE ± 24

P?rà se chegar ã corrente de ionização por

unidade de volume i/V (ver equação 15, item II.5-4), e neccssá-

rio corrigir a corrente de ?onização i (y) dos vários fatores

de influência que a perturbam.

Nos próximos itens detalharemos os termos

corretivos que deverão ser aplicados.

V-1.3 - Corrente de ionização verdadeira

Para cada distância intcrelctródica y, a

corrente de ionização verdadeira i(y) é obtida a partir da cor-
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rente i (y), corrigida de perturbações devido a certos parâmetros

de influência. Tais perturbações originam os fatores de corre -

çao abaixo relacionados:

K t — correção devido â eficiência de coleção de

íons;

K — correção devido à não-homogeneidade axial do

campo de radiação primário no interior do vo-

lume coletor;

K — correção devido â variação da massa de ar na

cavidade entre as condições de temperatura e

pressão durante a medida e as condições padrão

V Po (To * 293'2 K e Po " 101.325KN-ra"2)i

K — correção devido ã variação da taxa de umidade

do ar entre as condições padronizadas e as de

campo;

Kt — correção devido ã variação da transmissão de^ • a

partículas beta no ar entre a fonte e o dete-

tor para as condições T e P durante as medi-

das e as condições padrão T , P .

Os métodos recomendados para a determina-

ção desses fatores de correção serão discutidos no item V-4 dei>

te capítulo.

Aplicando as correções«teremos:

K(y) 25

onde
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Ksat • Ka ' Kp * Ku» ' Kt.a 26

V-1.4 - Corrente de ionização em uma cavidade ideal

A corrente de ionização por unidade de

volume seria constante, em função da distância intereletródi

ca, se fosse recolhida em uma cavidade infinitamente pequena.

( p m • 1; cavidade ideal). Praticamente é difícil conseguir -se

cavidades suficientemente pequenas para que isto aconteça. Uma

câmara de extrapolação planejada para medir ionização por unida,

de de volume em função da distância y, permite, inicialmente por

redução do tamanho da cavidade, e em seguida por extrapolação ,ob_

ter o valor da corrente por unidade de volume i/V que seria pro

duzida em uma cavidade cujas dimensões fossem desprezíveis face

ao alcance das radiações primárias e secundarias no gás.

A partir dos valores experimentais de i(y),

podemos obter a função i • f(y).

Para determinar a corrente de ionização

por unidade de volume em uma cavidade ideal, podemos ter dois

casos de acordo com a energia das partículas beta no meio de m£

dida.

a) Caso geral

A energia media depositada por unidade de massa do gás

não 5 constante, qualquer que seja y; sendo assim, a curva

i • f(y), mostrada na figura 10, não apresenta um trecho linear.

A corrente de ionização por unidade de volume i/V é

diretamente proporcional ã tangente na erigem da curva í«=f(y).
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n

FIG.10 - Corrente de ionização em função da distância interele-
trõdica - caso geral

onde tg e
y

v
-•- lira (tg 9)
B y-0

27

onde B é a superfície efetiva do eletrodo coletor. } superfície

efetiva do eletrodo coletor ê a superfície que corresponde ao

volume definido pelas linhas do campo elétrico real III/.

b) Partículas beta com energia elevada

Neste caso, a energia média depositada por unidade de

massa do gás é constante, qualquer que seja o valor de y. A cur

vá i « f(y), mostrada na fig. 11, apresenta uma parte linear e

Ai/Ay ê constante /22/.

A corrente de ionização por unidade de volume se expri

me pela inclinação de i * f(y).

Onde tgO a —
Ay

~ « — tg e
V B

28
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KW

it

» I

FIG. 11 - Corrente de ionização em função da distância interelet

tródica

Este é o caso a ser considerado nos expe-

rimentos deste trabalho.

V-2 - Taxa de Dose Absorvida no Ar na Cavidade

A taxa de dose absorvida no ar na cavida-

de 0 ê dada por:

Da « 3,6 x 10* Gy.h"1 /39/ 29

onde, JL
e

ê a energia média necessária para criar um
de íons

par

e
(33,85 ± 0,15) J.C"1

Pa c a densidade do ar para as condições padrões T ,
PQ (293,2K; 101,325KN.m'2)

l,2O5xlO"3 g.cm"3 /39/
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A p a r t i r das equações 25, 26 e 28,pode-se

reescrever a equação 29:

- 3,6 x IO6 - L J ^ - ^ [i*(X) K(y)] Gy.h"1 30^

onde: K(y) = * s a t

i*(y) K(y) é a inclinação da re ta de extrapola-
ção i - f(y) com i(y) - i*(y)K(y) (em
A.cm"1)

K(y) são os fatores de correção já definidos no item V-1.3.

K. - correção relativa ã deformação do caippo elétrico devido ã
presença do material isolante entre o anel de guarda e o
eletrodo coletor

K - correção relativa ã deformação do campo elétrico devido ã
diferença de potencial entre o eletrodo coletor e o anel
de guarda

K - correção relativa ã deformação do campo elétrico devido a
carga espacial

K,. , - correção devida ã difusão de partículas beta incidentes
sobre os materiais adjacentes ao conjunto fonte-detector

KQ - correção relativa ao ângulo sólido formado pela fonte e o
detector.

V-3 - Determinação d_a Taxa de Dose Absorvida no Tecido a Uma
Profundidade de Referência por Meio de Uma Câmara do lix-
trapolaçâo

A grandeza de referencia u t i l i zada em ra-

dioproteção c cm radioterapia c a dose absorvida.
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A câmara de extrapolação permite determi-

nar a dose absorvida no gás da cavidade, sob a espessura do ma .

terial que constitui a janela. Essa medida leva em conta tam-

bém a dose devido ao retroespalhamento da radiação beta sobre o

tecido, simulado pelo anel de guarda para radiações beta de até

3 MeV.

Para a radiaçãc beta, a determinação da dose

a uma profundidade de 7,0 mg.cm" , que corresponde às células ba

sais da epiderme, é de extrema importância /40/. Mostraremos a

seguir os parâmetros de influência a serem considerados na deter

minação da taxa de dose nessa profundidade, para diferentes ma-

teriais da janela de entrada.

a) janela de entrada em material condutor não equiva-

lente a tecido

Seja eM a espessura do material condutor

que constitui a janela de entrada da câmara.

A taxa de dose no tecido, D , sob uma es-

pessura de tecido et igual a 7,0 mg.cm" , é obtida a partir da

taxa de dose absorvida no ar da cavidade sob a espessura eNf, e

pode se exprimir da seguinte forma:

K Sa Kt.p Kret

*
onde: D c dado pela equação 30

S 5 a relação entre o poder de frenagem de massa mc-
dio por colisão do tecido c do ar para o espectro
de elétrons considerado.
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K«. é a correção relativa à transmissão das partícu-
i.p

Ias beta ao atravessar a espessura do tecido con

siderada e ao atravessar a espessura da janela de

. entrada da câmara.

K é a relação entre as taxas de retroespalhamento

no tecido e no material que constitui o eletrodo

coletor e o anel de guarda.

b) Janela de entrada em material equivalente a tecido

A taxa de dose absorvida no ar da

cavidade D sob a espessura da janela é dada pela equação 30, e

- 2a taxa de dose no tecido D.(7) sob a espessura de 7,0 mg.cm ,

pela equação 31.

Entretanto, se, como é o caso da nossa ca

mara, o eletrodo coletor, o anel de guarda e a janela de entra-

da forem feito em material condutor equivalente a tecido, pode

mos considerar:

*ret

Assim,

Ót(7) - í)a S* Gy.h"1 32

Portantoi a u t i l i zação de um dosímctro cons

truído de material equivalente a tecido, permite a determinação

da taxa de dose através de uma equação de forma simplificada ,in

dependente da vários fatores de correção,o que torna a medida mais exata .
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V-4 - Determinação dos Fatores de Correção

As medidas feitas com a câmara de extrapo

lação permitem determinar a corrente de ionização i* para cada

distância intereletrodica y.

Para obter-se a taxa de dose D absorvida

pelo tecido a uma determinada profundidade, a partir da taxa de

dose D absorvida pelo ar na cavidade e,portanto,através da cor

rente de ionização i(y) verdadeira, é necessário aplicarem-se vá-

rios fatores de correção. A maior parte deles depende de parâ-

metros que devem ser determinados para cada câmara e para cada

geometria de medida. Outros fatores são devido a efeitos ambien

tais, tais como temperatura, pressão e umidade. Eles são descri.

tos a seguir:

Parâmetros de influência

. Os parâmetros que podem influenciar nos

valores dos fatores de correção são os seguintes:

a) Detetor

- natureza edimensões dos eletrodos e paredes da câma-
ra.

b) Condições de funcionamento do detetor

- campo elétrico (E = U/y)

- temperatura, pressão c taxa de umidade do ar na ca-
vidade.

c) Fonte

- meia-vida

- energia c natureza das radiações emitidas
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- dimensões da fonte (puntua1 ou extensa)

- auto-absorção da fonte;

d) Condições de irradiação

- distância fonte-detetor

- geometria aberta ou colimada

- distribuição espectral em energia da radiação inci-
dente

- materiais adjacentes ao conjunto fonte-detetor (es-
palhamento)

- temperatura, pressão e taxa de umidade do ar ambien
te entre a fonte e o detetor.

Nos parágrafos seguintes,detalharentos ca-

da fator de correção a ser usado nos experimentos.

V-4.1 - Eficiência de coleção de íons

Quando se mede uma corrente de ionização,

deve-se considerar que nem todos os íons são coletados. Com is-

so introduzimos um fator de correção K „„, que está relacionado
Sal

com a eficiência de coleção de íons f da câmara, da seguinte for

ma:
Ksat - !/f

A eficiência de coleção de íons, que c a

relação entre a corrente de ionização i*(y) e a corrente de sa-

turação I , depende du recombinação inicial c geral c da difu-

são de íons. Esses fenômenos,já definidos no capítulo IIl,intro

duzem fatores de correção representados respectivamente por
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f., f e f>. Considerando-se que a eficiência de coleção de ions

f é o produto desses três fatores / 6/, podemos escrever:

Um estudo teórico desses fenômenos, próxj.

mo à região de saturação, e as expressões matemáticas que per-

mitem o cálculo dos fatores f., f e f. podem ser encontrados

nas referências / 6 / e / 7 / . Não o consideramos aqui devido a

limitações de sua aplicação.

Neste trabalho estamos interessados na de

terminação experimental de f através da curva de saturação ca-

racterística da câmara, e assim, consequentemente, obteremos o

fator de correção K *.

V-4.2 - Não-homogeneidade axial da fluência no volume detetor

Na câmara de extrapolação, a variação da

distância intereletrodica y é obtida através do deslocamento da

janela de entrada em relação ao eletrodo de coleção. Assim, a

distância fonte centro-geométrico da câmara varia para cada va

lor de y.

Seja F a fluência de elétrons no eixo do

feixe na entrada da cavidade e F a fluência media axial dentro

da cavidade.

0 fator de correção devido a não-homone -

ncidade axial K c dado por:

K -
a
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1
COB F . - V F(u)du

Adraitindo-se que a variação da fluência

siga a lei do inverso do quadrado da distância, temos:

F(u) = F
0 (2-u)2

sendo z a distância en t re a fonte e a j ane la de entrada do de te

tor.

Resolvendo-se a i n t e g r a l , obtemos:

a 1 - y/z

de onde a expressão do fator de correção fica:

y

V-4.3 - Variação da massa de gás da cavidade

O gãs que está contido dentro da câmara

está em equilíbrio constante com o meio ambiente. A massa desse

gás depende das condições de temperatura e pressão locais c.por

sua vez, a corrente de ionização,qjiC c proporcional 5 massa do gás.

Para poder comparar medidas, c necessário

definir condições de referencia, quo são:

TQ • 293,2 K

PQ « 101,325 kN. m"2.
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As correntes de ionização medidas i*(y)

serão corrigidas pelo termo:

Po T
f . _£
P p T Q

onde: T é a temperatura ambiente em K

P e a pressão local em kN.m

V-4.4 - Variação da taxa de umidade do ar

As condições normais de temperatura e pres

são citadas anteriormente se referem ao ar seco. No entanto, a

pressão do vapor d'água no ar influencia a corrente de ioniza -

ção medida.

De acordo com CUIHO /39/, esta influência

ê constante para taxas de umidade compreendidas entre 201 e 90"».

Para levar em conta a influência e normalizar os resultados a

um valor padrão H • 01, introduzimos o fator de correção K ,

onde:

Kum " ° ' 9 9 7 0 * 0.0005 /39/

V-4.5 - Variação da transmissão das partículas beta

na camada de ar que separa a fonte c o detetor

0 coeficiente K. „ leva em conta as varia

ções das condições atmosféricas (T,P) durante as medidas c sua

influência na transmissão das partículas beta através da camada
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de ar entre a fonte e o detetor. Esse coeficiente permite norma

lizar.os resultados para as condições padrão TQ, PQ:

Kt.a

onde p - c a densidade volumétrica do ar nas condições pa
a _3

drão T , P (em g.cm )

u /p - e o coeficiente de atenuação de massa do ar
a 2 - 1

para o espectro beta emitido pela fonte (em cm .g )
z • é a distância fonte-detetor (em cm)

Como o espectro ê modificado pela auto-ab

sorção e pelo envoltório das fontes seladas, é* necessário deter

minai y /p para cada fonte. Mas, de acordo com /39/, K • 1a a T, a
para fontes de 90Sr+'°Y, quando z é inferior a 50 cm.

V-4.6 - Deformação do campo elétrico devido â presença
do material isolante entre o anel de guarda e
o eletrodo coletor

A presença do material isolante entre o e

letrodo coletor e o anel de guarda perturba as linhas do campo

elétrico e, por conseqüência, o volume efetivo de coleção /21/.

Supondo que a diferença de potência] entre

o anel de guarda c o eletrodo coletor c próxima de zero, pode-

mos admitir, de acordo com a fig.12,.que as linhas de campo se

distribuem simetricamente cm relação ao diâmetro medio d> da ra

nhura isolante.
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ELE TROPO COLETOR
RANHURA ISOLANTE

ANEL DE ARPA

ELETRODO DE
ALTA TENSÃO

FIG.12 - Distorção do campo elétrico devido a presença do iso-
lante entre o anel de guarda e o eletrodo coletor

Podemos escrever: " ^i * e

Vamos considerar que o volume anular pro-

duzido pela superfície OAB seja igual àquele determinado pela su-

perfície OA'B* P, assim, o diâmetro efetivo dQ é dado por /39/:

d, +

A ionização recolhida na cavidade deve

ser corrigida pela relação entre a superfície nominal e a super

fície efetiva do eletrodo «olctor, onde:

K, - —
• c/2)'
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V-4.7 - Deformação do campo elétrico devido ã presença da car-
ga espacial e à diferença de potencial entre o anel de
guarda e o eletrodo coletor.

a) A presença da carga espacial

BOAG / 3/ mostrou que, mesmo quando se

opera uma câmara de ionização de placas paralelas com tensão su

ficiente para eliminar as perdas por recombinação, o campo elé-

trico sofre apreciável distorção devido ã presença da carga es-

pacial. A deformação do campo acentua certos efeitos e provoca

variações de polaridade da câmara que podem ser observados na

curva de saturação. Esses efeitos de polaridade produzem uma mo

dificação no volume coletor da câmara quando ela ê alimentada

com tensão abaixo do valor de saturação.

No nosso caso, vamos supor que a corrente

é transportada por íons positivos e negativos, com mobilidades

k e k (cm . s" . V" ) respectivamente e coeficiente de rccoi.ibina-
2 -1ção ct(cmts ) . Isso significa qae os elétrons se ligam imediata^

mente às moléculas do gás e que nenhuma parte apreciável da cor

rente é transportada por elétrons livres.

Quando a câmara está operando muito perto

da região de saturação, o campo devido à carga espacial pode

ser desprezado, se comparado com o campo elétrico de coleção»

E • U/y, onde U é a tensão aplicada e y, a distância entre os

eletrodos. Os íons vão se mover, com velocidades constantes

kjU/y e k2U/y respectivamente, a partir do seu ponto de origem,

em direção ãs placas opostas / 5/.

Então, quando se sabe, através de cál-

culos ou medidas, que a câmara de ionização está operando com
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eficiência de coleção próxima de um, pode-se considerar que a

exata distribuição do campo elétrico no volume não é muito im-

portante e o erro diminui.

b) A diferença de potencial entre o anel de guarda e

o eletrodo coletor

0 propósito do anel de guarda da câmara de

ionização, como já foi dito, é interceptar qualquer corrente de

fuga do eletrodo de alta tensão para o eletrodo coletor e con-

trolar o campo elétrico, definindo o volume ativo da câmara/ 4/

/ 5/.

Para se evitar fugas entre o anel de guaj-

da e o eletrodo coletor, estes devem estar o mais próximo possjí

vel do mesmo potencial. Porém, em métodos utilizados para me-

dir carga acumulada no eletrodo coletor, como em medidas de alta

precisão, pode haver uma variação de potencial entre esses dois

eletrodos durante as medidas.

Um isolamento de alta qualidade entre eŝ

ses dois pontos pode proporcionar uma variação de potencial tão

pequena que raramente causara um erro apreciável devido a fugas

através do isolamento. Apesar disso, uma conseqüência não deixa

rá de ser evitada, qual seja, qualquer variação no potencial co

letor com relação ao anel de guarda vai distorcer o campo elé-

trico próximo à superfície do coletor, variando o volume ativo

da câmara.

Vamos supor que a tensão aplicada seja sufi-

ciente para dar a adequada saturação c que o efeito de carga se

ja desprezível. Os íons se deslocam ao longo das linhas-de for-

ça definidas pela geometria e potenciais dos eletrodos. A figura
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13 ilustra a distorção do campo.

A pequena diferença de potencial que apa

rece entre os eletrodos durante as medidas dá origem a linhas

de força (B-C) que podem se deslocar em direção ao anel de guar

da ou qm direção ao eletrodo coletor, dependendo da polaridade

aplicada.

ELETRODO DE COLEÇÃO

ANEL DE GUAKDA
RANHURA ISOLANTE

SUPERFICIES
EGUIPOTENCIAIS

ELETRODO
— DE
ALTATENSÍO

FIG.13 - Distorção do campo elétrico devido à diferença de po-
tencial entre o eletro coletor e o anel de guarda

Neste caso, todos os íons que estão à di_

reita da linha de força BD são coletados, e o volume coletor e

aumentado. Por outro lado, se invertermos a polaridade, o campo

representado pelas linhas de força B-C se inverte, diminuindo o

volume coletor e a corrente coletada.

Este problema 5 contornado tomando-se o

valor medio das correntes medidas para as polaridades positiva
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e negativa da tensão aplicada

V-4.8 - Eficiência geométrica, Gg

A eficiência geométrica, Gg, depende da

distância z fonte-detetor. Para z >> rp e z » rD, ou seja,para

fontes e detectores puntuais, temos:

onde: A. é a área do detector

rD é o raio do detector

rp ê o raio da fonte.

Para rp <r D (G1LLY/2O/)

onde G • •* (1 - p) é a eficiência geométrica para uma

fonte puntual /19/

D • é a distância entre o centro da fonte e um ponto
na extremidade do volume coletor.

Observa-se que quando z •* 0, veja fig. 14,

Gg •* 1/2, o que é obvio e apenas significa que quando a fonte

(menor do que o detetor) está encostada no detector, metade das

radiações se dirigem para o detector c são detectadas, enquanto

a outra metade se dirige para fora c não c detectada.
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\

KHTE'

•

X

•DETECTOR

FIG.14 - Fonte encostada no detector (rp < rD)

Por outro lado, a expressão acima vale

apenas quando a fonte é menor que o detector, ou seja, rp < rD.

Se a fonte é maior que o detector, o resultado acima náo vale.e

Gg será dado por (ver Apêndice I):

r 2 5 4

S 2 AF |\ D' ) 8 D'3 16

onde D1 é a distância entre o centro do detector e um pon

to na extremidade da fonte.

Assim.por exemplo, se a fonte estiver encostada no detector

(fig.15), obtemos:

Vimos que a parte da frente, que se esten

de para fora do detector, não contribui. íí claro que estamos su

pondo que o detector tem paredes laterais totalmente absorven-

tes e que impedem que a radiação penetre "o detector pelos lados.

Isso e o mesmo que se tivermos um detector suficientemente fino
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para que a contribuição lateral seja desprezível.Caso contrário,

a eficiência dependerá da construção do detector e o cálculo fi

ca impossível.

FONTE

DETECTOR

RAOIAÇ*O LATERAL

FIG.15 - Fonte encostada no detector(rp >

Temos ainda uma contribuição do espalha-

mento lateral (side-scattering) pela parede do detector que re-

flete a partícula beta para dentro do volume ativo, como mostra

a figura 16.

VOLUME ATIVO 00 DETECTOR

ESmLHAMENTO LATERAL

RADIAÇÃO LATERAL

FONTE

FIG.16 - Contribuição do cspalhamcnto lateral na

corrente detectada
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Com detectores espessos, estas duas contri

buições podem ser significativas,mas para as câmaras de extrapo-

lação tornam-se desprezíveis quando a distância intereletrodica

tende para zero.

0 fator de correção relativo à eficiência

geométrica, K., que chamaremos de "fator de correção de ângulo

sólido", é definido como:

GPKe = — •Gs

onde Gç será determinado de acordo com os casos apresentados no

Apêndice I.

V-4.9 - Relação entre os poderes de frenagem de massa
médios por colisão para o tecido e o ar

A relação entre os poderes de frenagem de

massa médios por colisão para o tecido e o-ar, considerando um

espectro de elétrons com energia máxima E.., de acordo com /2b/ e

/39/t é dado por:

•B ( S / B )B.t d E

(S/P)
. *ECS/p)E>adE

onde: ^ • é a fluência diferencial em energia dos elétrons

(S/p)n t e (S/p)., é o pódcr de frenagem de massa

por colisão para elétrons com
energia H, respectivamente no t£
cido e no ar.
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De acordo com OWEN/40/ e GIROUX /21/,tere

mos para S o seguinte valor:

S* = 1,12 ± 21
cl

Este valor está em acordo com o valor en-

contrado por OLIVEIRA,A.11. /39/, e será adotado em nosso traba

lho.
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CAPITULO VI

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

VI- 1 - Experimentos

Neste capítulo, apresentamos e discutimos

os resultados dos experimentos efetuados com a câmara de extra-

polação. Esta foi projetada e construída com o objetivo de ava

liar a taxa de dose absorvida de fontes de radiação beta usadas

em radioterapia e em radioproteção, bem como para determinar as

curvas de transmissão desse tipo de radiação em material equiva

lente a tecido.

Inicialmente determinamos a eficiência de

ecleção de íons e a distância intcreletrõdica nula real . A se-

guir apresentamos os dados referentes â obtenção das correntes

de ionização para as várias distâncias intcrelctrodicas usadas.

Com base nestes dados, traçamos as curvas do extrapolação e tira

mos o valor da taxa de dose. Para a fonte cm uso testamos a
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validade da lei do inverso do quadrado da distância.

Medimos a transmissão da radiação beta em

mylar e em material equivalente a tecido para a fonte de 90Sr ••

> 0Y. De especial interesse é a curva para a fonte em contato com

o detector, pois ela nos dã o valor da dose absorvida nas dife-

rentes profundidades, em condições de tratamento de pacientes com

radiação.

A fim de avaliarmos a exatidão das medi-

das efetuadas com a presente câmara, diversos experimentos foram

efetuados no Laboratório de Calibração Beta do INSTITUTO DE RA-

DIOPROTEÇÂO E DOSIMETRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR,

Rio de Janeiro. Foram determinados o valor da corrente de fuga

do sistema dosimétrico e a resposta da câmara para diferentes

distâncias fonte-detector. Com uma fonte padrão de 90Sr • 90Y,

determiíiamos a taxa de dose para duas distâncias diferentes e

comparamos com o valor dado pelo certificado. Desta comparação,

obtivemos a exatidão associada às medidas com esta câmara de

extrapolação.

VI-2 - Fontes Radioativas Utilizadas

As características dos radionuclídeosuti_

lizados são apresentados na tabela 3, e os esquemas de decaimen

to nas figuras 17 e 18.

Para facilitar a manipulação e evitar con

taiiinação, os radionuclidcos são acondicionados sob a forma de

fontes radioativas sólidas c seladas, possuindo consequentemen-

te um envelope de proteção. Como resultado, o espectro beta tco

rico de cada radionuclídeo c modificado devido ã absorção da prô

pria fonte, do envelope c de diferentes meios quo ficam entre
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a fonte e o detector.

TABELA 3 - CARACTERÍSTICAS DOS RADIONUCLIDEOS

Radionuclídec

20Hie
ai

90 90

seSr •• J 9Y

Meia-vida
(anos)

3,78 ± 0,04

28,15 ± 0,10

Energia máxima
do espectro (MeV)

0,763

0,546
2,284

Outros

Radiação y
do Hg

-

204
81 123

0,345

2-

204
8l"l23

CE / 2,|%

24 ESTÁVEL

07634
97,9 %

3.76 ANOS

0,7634

204
82 P l> l22

1.4 x IO ANOS

FIG. 17 - Esquema d e d e c a i m e n t o do 2 O I | T £



38*52 + 39Y5»

0.M6

2.2M

PT-A
0.546 \

100%)

1

28.5 ANOS

r

»5I I

0tS«3\\

Pi—\
2^84

99,964 V.

64.1 HORAS

i

\ 0 *

1.7607

61 R IÕ? SEGUNDOS
CE.t±

FIG.18 - Esquema de decaimento do »°Sr*'°Y

Para as medidas realizadas no Departamento

de Engenharia Nuclear da llscola de Engenharia da UFMG, utiliza-

mos uma fonte do tipo ittonaplati para aplicações em bctaterapia,

fabricada pelo Radiochemical Centre-Amersham e cujas caracterís

ticas são apresentadas na tabela 4. Esses aplicadorcs usados em

betaterapia possuem uma cobertura de prata que absorve as par-

tículas beta emitidas pelo 90Sr.

TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS 1)0 APLICADOR BKTA PLANO

Radionuclídco

••Sr • 90Y

Tipo de fonte

SIQ 17

Atividade no
minai (Ml*(|)

740
(em 00/1973)

Material de
cobertura

AB
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Os dados dessa tabela foram retirados do

certificado de medidas fornecido pelo fabricante.

Para avaliarmos a exatidão das medidas

com a câmara, é* necessário, como sabemos, reduzir ao mínimo as

incertezas e desvios dos vários fatores intervenientes. Assim.ê

necessário dispor-se de:

a) Uma fonte de pequeno diâmetro (r_ < rn) para evitar

efeitos de espalhamento lateral no detetor, ou

uma fonte de alta intensidade, fazendo a 4e

terminação com a distância intereletrodica bem redu

zida para eliminar os efeitos de espalhamento late

rais.

b) Uma fonte com uma taxa de dose bem conhecida em um

determinado ponto, pois neste caso já se considerarão

os efeitos de absorção pelo próprio material da fon

te, retroespalhamento e espalhamento lateral pelo

suporte.

Na etapa de avaliação realizada no Insti-

tuto de Radioproteção e Dosimetria ,utilizaram-se fontes do conjun

to padrão Büchlcx. Este sistema, fabricado pela 8üc/i£el í Ce.

Wzndtn, mas idealizado e cabibrado pela PTB, Braunschweig, Ale-

manha, apresenta as vantagens de boas condições de segurança du

rante os trabalhos. Ele possui quatro fontes padrões seladas

(••Sr • ÍOY (2); 20"T£; ll>7Pni), uma blindagem para estocar e

transportar as fontes e um porta-fonte com obturador que c con-

trolado por uma unidade eletrônica. Ainda faz parte do sistema

uma pinça especial, com proteção de lucítc, para levar a fonte



da blindage* ao porta-fonte onde ê parafusada e duas hastes aar

cadoras de distância (20 e 30 ca) entre a fonte e o detector.

Das fontes, três são usadas con filtros

difusores para se obter um feixe mais uniforme à distância de

calibração, dentro de uma área de aproximadamente 10 cm de diâ-

metro. A fonte de "Sr • '?Y de maior atividade ê usada sem o

filtro.

A tabela 5 resume as principais caracte-

rísticas das fontes do conjunto Büchlt*. que foram utilizadas

no trabalho.

VI.3 - friometria de Irradiação

Para o posicionamento do aplicador plano

de 9 Sr • '°Y,fizemos um porta-fonte de acrílico especialmente

adotado ao mesmo, com um obturador de alumínio.O porta-fonte e

o dç^ector foram montados em suportes e estes, por sua vez, sus

tení-dos em um banco ótico de precisão. As barras do banco õti_

co SÃO graduadas em centímetros e permitem que a fonte se deslo

que horizontalmente em relação ao detector.

Nas experiências realizadas no IRD(CNEN),

o sistema Büchler utilizado possui um porta-fonte que recebe a

fonte radioativa selada, onde ê protegida por um obturador mo

vel de comando à distância. O porta-fonte possui um sinal de se

gurançu luminoso que pisca durante a irradiação. A câmara era

sustentada por um suporte c durante todas as experiências obscr

vou-se a coincidência ^ntre os eixos da fonte e do detector.



TABELA S - CARACTERÍSTICAS DAS FONTES DO CONJUNTO BUCHLER

(To » 293,2 K, P - 101,32 KN.»"
2, H - 451)

'— Tipo de
^^^^ftate

Radionuclídeò"\.

Atividade Nomi-
nal (MBq)

Espessura do in
vôlucro de Ag
(ag.aT2)

E»edia
(MeV)

Material do
fil tro

Taxa de dose no
ar

(uGy.s"1)

Taxa de dose no
tecido

(nGy, s"1)

Fator de
Conversão

Distância de Ca
libração (cm)

i)ata de
Calibraçao

1

l i . 5

20 ± 3

0.24

Hostaphan

0.3083

0,3512

1,139

30

25/09/82

2

••Sr • »'Y

74

50 £ 5

0,80

Hostaphan

1,655

1,839

1,111

30

22/09/82

3

••Sr • f tY

ltSO

50 i 3

0,80

-

458,7

509,6

1,111

11

17/09/82

4

••Sr • ••Y

1850

50 ± 3

0.80

-

63,3

70,3

1,111

30

16/09/82

VI-4 - Resultados

A - Primeira Parte
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Na primeira parte apresentamos os resulta

dos das medidas realizadas no Departamento de Engenharia Nuclear

(DEN) da EE/UFMG, utilizando como fonte o aplicador plano de

"Sr • " í e o eletrômetro CARY 31.

Nas experiências aqui realizadas, obtivemos

um desvio padrão percentual da media de uma serie de leituras

sempre abaixo de 5,01. Não apresentamos nos gráficos as barras

de erro, pois estas eram muito pequenas devido à escala adotada.

VI-4.1 - Eficiência de coleção de íons

Para caracterizar a câmara quanto ao va-

lor do campo elétrico que proporcionará a máxima eficiência de

coleção de íons, quatro experiências foram feitas. Cada uma de-

las corresponde a um valor fixo da distância intereletrodica y.

Aqui usamos a câmara com uma janela de

mylar aluminizado com densidade superficial de 7,56 mg.cm e

uma distância fonte-detetor de 30 cm. Em cada experiência e,por-

tanto, para cada valor da distância intereletrodica y, variou-se

a tensão aplicada U. Foram tomadas leituras de corrente para

as polaridades positiva e negativa (K, I~).

0 valor médio das correntes i*(y) foi ado

tado como o da corrente de ionização. Todas as medidas foram

normalizadas para as condições de temperatura e pressão (T 'Po)«

A partir dos dados experimentais traçamos

uma curva de saturação para cada valor de y, como veremos mais

adiante.

0 fator de eficiência de coleção de íons

f, apresentado nas tabelas que se seguem, foi calculado a partir
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da seguinte relação:

I

onde: I é a corrente de ionização i*(y) corrigida para

temperatura e pressão;

Is é a corrente de saturação, ou

Is - lim I

A seguir apresentaremos os resultados ob

tidos em cada experiência:

a) Experiência n* 1 - Determinação da eficiência de co

leção de íons para y * 1,00 mm..

A tabela 6 resume os dados experientais:

TABELA 6 - EFICIÊNCIA DE COLEÇÃO DE ÍONS PARA y « 1,00 iam

Tensão Aplicada
ü (volts)

0
5,00

10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100

I+fl0"14l
1 (A)

5,48
7,69
7,65
8,00
8,00
7,90
7,95
7,93
7,90
8,10
8,03
8,03

rfio"14]
1 (A)

7,90
9,40
9,80

10,20
10,40
10,60
10,50
10,50
10,60
10,50
10,60
10.80

i fio"14]
(A)

7,43
9,48
9,68

10,10
10,21
10,27
10,24

10,23
10,27
10,32
10,34
10,45

£

(V.cm"1)

50,0
100
200
300
400
500
600
700
800

900

1000
i

f m I

0,714
0,912
0,931
0,971
0,982
0,988
0,985
0,984
0,988
0,992
0,994
1,01
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b) Experiência n» 2 - Determinação da eficiência da co

leçío de ions para y * 2,0 mm.

A tabela 7 apresenta os resultados.

TABELA 7 - EFICIÊNCIA DE COLEÇÃO DE TONS PARA y - 2.00

Tensão
Aplicada U

(volts)

0
10,0
50. Q

100
120

140

150
160

170
180

190

200
220

*(A)

1.28

1.57

1,60

1,64

1.61

1.64

1.62

1.62

1.63

1.63

1,63

1,64

1,64

t(A)

1.56

1,82

1,90

1.93

1.92

1.92

1,94

1.93

1,93

1.92

1.92

1.92

1,92

(A)

1,58

1,88

1.94

1,98

1,96

1,98

1,98

1.97

1,98

1,97

1,97

1.98

1,98

E
CV.CB" 1)

-
50,00

250,00

500,0

600.0

700,0

750,0

800.0

850.0

900,0

950,0

1000

1100

f" *s
0,798

0,949

0,980

1.00

0.990

1.00

1.00

0.995

1.00

0,995

0.995

1.00

1,00

c) Experiência n* 3 - Determinação da eficiência de co

leção de íons para y • 3,00 mm.

Os resultados são apresentados na tabela 8.

d) Experiência n* 4 - Determinação da eficiência de co

leção de Ions para y • 4,0d mm.

A tabela 9 apresenta os resultados experimentais.



TABELA 8 - EFICIÊNCIA DE COLEÇÃO DE ÍONS PARA y - 3.00 mm

Tensão
Aplicada U

(volts)

0
10,0

50,0

100

150

200
220

250
260

270
280

290

300

(A)

2,40

2,43

2.44

2,44

2,46

2,45

2,45

2,44

2,45

2,45

2,44

2,45

2,45

(A)

2.44
2,70

2.71

2.74

2.74

2.74

2,7H

2.74

2.74

2.69

2.75

2.72

2,75

(A)

2,69

2.85

2,86

2,87

2.89

2,88

2,-8

2,87

2,88

2,85

2,88

2,87

2,89

E

(V.cm"*1)

-
33,33

167,7

333,3

500,0

666,7

733,3

833,3

866,7

900,0

933,3

966,7

1000

£- -I
h

0,934

0,990

0,993

0,997

1.00

1,00

1,00

0,997

1,00

0,990

1,00.

0,997

1,00

TABELA 9 - EFICIÊNCIA DE COLEÇÃO DE ÍONS PARA y - 4,00 mm

Tensão
Aplicada U

(volts)

0

10,0

50,0

100
200

250
300

320

340
360

380

390
400

I>-13]
(A)

2,95

3,14

3,22

3,22

3,22

3,23

3,25

3,23

3,24

3,24

3,24

3,24

3,24
-

I;LIO-13]

(A)

3.24

3;42

3,41

3,50

3,52

3,52

3,55

3,60

3,55

3,60

3,60

3,60

3,60

I [IO"13]

(A)

3,44

3,64

3,68

3,73

3,74

3,75

3,77

3,79

3,77

3,80

3,80

3,80

3,80

E

(V.cra"1)

-

25,00

125,0

250,0

500,0

625,0

750,0

800,0

850,0

900,0

950,0

975,0

1000

f - í -
*s

0.912

0,966

0,976

0,989

0,992

0,995

1,00

1,01

1,00

1,01
1,01
1,01

1,01
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A partir dos dados das tabelas 6, 7, 8 e

9,traçamos as curvas de saturação para y • 1, 2, 3 e 4 mm, que

são apresentadas nas figuras 19 e 20.

As curvas apresentadas na figura 19 nos

permitem determinar o valor da corrente de saturação Ig para ca-

da distância intereletrodica y. Dela temos:

Is - 10,4 x 10"14 A

Is - 1,98 x IO*13 A

Is « 2,88 x 10"13 A

Is « 3,77 x IO"13 A

A partir dos valores de lei podemos ca leu

lar o fator de eficiência de coleção de íons f, que é apresenta

do na coluna 6 das tabelas 6, 7, 8 e 9.

Devemos notar que para E * 1000 V. cm" ,po

deremos desprezar as correções para os efeitos de recorabinação

inicial e geral e as perdas por difusão. 0 valor de f é independen-

te da distribuição espectral em energia e é igual a l.Conscqüen

tenente, fixaremos o valor do campo elétrico em £ * 1000 V. cm"

para todas as medidas feitas a seguir.

Nestas condições temos:

para

para

para

para

y

y

y

y

- 1,00

« 2,00

- 3,00

- 4,00

mm

nun

mm

mm

f - LOO : {;••

Alem da ocorrência da saturação, pode -se

notar na figura 20 que as curvas não são simétricas cm relação

â origem do sistema de coordenadas. 0 ponto de simetria encon -

tra-sc abaixo da origem para um valor de corrente I , onde:
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- 1,50 x 10"14A

Portanto, como foi mostrado no capítulo

anterior, a corrente medida não representa diretamente a ioniza

ção produzida no volume sensível da câmara pela radiação inci -

dente, mas é o resultado da superposição de correntes de origens

diferentes.

VI-4.2 - Determinação da distância intereletrodica nu-

la real

A distância intereletrodica nula real y

da câmara é a distância mínima entre os dois eletrodos para que

não se encostem, o que poderia causar um curto circuito e dani-

ficar principalmente a fina janela de entrada.

A determinação de y foi feita por método

gráfico e consistiu na medida da corrente de ionização, varian

do-se a distância intereletrodica da câmara para as duas polari.

dades da tensão aplicada.

As medidas da corrente foram tomadas para

uma distância fonte-detetor Z igual a 30 cm, e a janela da eâma

ra era de material equivalente a tecido com densidade supcrfi

ciai de 7,0 mg. cm .

Os resultados são apresentados na tabela

10.

No grafico da figura 21,são traçadas as

curvas para os valores positivos c negativos da corrente medida.



DISTANCIA MTKMtUCTROOICA

FIG.21 - Variação da corrente Uc ionização cm função da distância
interclctródica a uma distância fonte-detector z • 30 cm.
Fonte: '°Sr • *°Y



TABELA 10 - DETERMINAÇÃO DE i c Ia
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Distância
Intereletrôdica y

(•»)

1 + Y o
2 + Y o
3 + Y o
4 + Y o

I+
t[ IO"13]

(A)

0,66

1,44

2,28

3.11

T t[ IO"13]
(A)

1,36

2.20

3.05

3,80

My) [ IO'13]
(A)

1.01

1,82

2.67

3.46

iB[ IO"14]
(A)

3,50

3,80

3,85

3.45

Pode-se observar pela figura 21 que as

retas não passam pela origem do sistema de coordenadas,mas pelo

), onde:ponto (y0,

y 0 - 2,35 x 10
-2

cm

Ia - 3,67 x IO'
14 A

.0 conhecimento da distância intereletród^

ca nula real yQ.na determinação da curva de extrapolação, ê es-

pecialmente importante, pois permite verificar a validade dos

resultados obtidos com a câmara de extrapolação.

A corrente 1^,què é uma corrente sempre

negativa, criada por elétrons primários que perdem sua energia

no eletrodo coletor, pode ter seu valor determinado de acordo

com a equação 24,conforme mostrado na coluna 5 da tabela 10. Hs

ses valores concordam com o obtido graficamonte dentro dos er-

ros experimentais. Podemos observar q»c esta corrente não c des

prezível em relação *a i*(y) cm razão da espessura do eletrodo

coletor (10 mm). Temos que,para:
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I
y « 1.0 mm S_ » 0.35

i*(y)

VI-4-3 - Determinação da taxa de dose absorvida no te-

cido mole a uma profundidade de 7,0 mg.cia" .

A dose absorvida no tecido é dada pelas

equações:

-í- - £ - -A Ti* K(y)1
• p

a
B™ dy L J

Da - 3,6 x IO
6 -Í--£- A [i* K(y)l Gy-h"1 30

Kret 'r**'1 31

cujos termos já foram definidos no capítulo anterior.

Pela equação 30 .vemos que,inicialmente, te

mos que traçar a curva de extrapolação aplicando-se os devidos

fatores de correção para determinar d[i*K(y)]/dy.

a) Curva de extrapolação

Para uma distância fonte-detetor igual a

30 cm e com a janela da câmara de material equivalente a tecido

com densidade superficial de 7,0 mg,cm" , variamos a distância

intereletrodica entre 1,00 mm c 4,00 mm, mantendo o campo elé-

trico constante e igual a 1000 V. cm" , Tomamos as leituras das

correntes de ionização para as polaridades negativa c positiva

e aplicamos as correções necessárias ao valor medio das corren-

tes.
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A tabela 11 apresenta os fatores de corre

ção usados para a deterninação de d[i(y)]/dy nas condições expe

rimentais acima.

TABELA 11 - FATORES DE CORREÇÃO USADOS NA DETERMINAÇÃO DE

dy

Ksat " 4 -

1,00

Ka

1 - y/z

K
P

1.11

Kum

0,997

Kt.a

1,00

A tabela 12 contém os resultados experi-

mentais obtidos, onde:

r
L i Ksaf Ka ' V Kum * Kt-a

e. yo - 2,35 x 10"
2 cm

TABELA 12 - DETERMINAÇÃO DA CURVA DE EXTRAPOLAÇÃO

Distância Inter
eletrodica

y (cm)

0.1 • v
fl 2 + v

0
0,3 • y 0

0.4 • y 0

+ r -13-1

(A)

0,66
1,44
2,28
3,11

- r -13-1

(A)

1,36
2,20
3,05
3,80

Ka

0,997
0,993
0,990
0,987

-13
i(y)[10 J

(A)

1 ,11

2 , 0 0

2 , 9 2

3 , 7 7

O gráfico da figura 22 mostra a curva de

extrapolação que e representada pela equação:



0,2 0,3

DISTANCIA INTERELETRÓOICA

0,4 fie»)

FIG.22 - Curva de extrapolação para a fonte do *°Sr«-90Y ã distância fonte-
detector de .">() cm
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i(y) - 8.9 x IO"13 y • 2,25 x IO*14 (r « 0,9998)

O coeficiente angular dessa reta é o fa-

tor d[(i(y)]/dy procurado. Assim temos:

AÍ . 8.90 x IO"13 A.c."1
dy Ay

b) Taxa de dose absorvida no ar

Pela equação 30,

. 5.6 x IO6 L J i l ü5.6 x IO . » ,
a-m A*

onde: -|- " 33,85 ± 0,15 J.C"1e

pa « 1,205 x IO"3 g.cm"3

Bm - - „. l*i"*j « 0,8012 cm2

m 4 4

e • 0,60 mm

K' " Ki * K p * Kc * Kdif

OBS.: Os valores de d, e e foram determinados mecanicamente, uti

lizando-se um micrômetro, quando a câmara ainda estava

aberta.

A tabela 13 mostra os valores dos fatores

de correção citados acima.

j

i
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TABELA 13 - FATORES DE CORREÇÃO PARA DETERMINAR D
a

* - <
1 (dx * e /2) 2

0.943

K
P

1.00

Kc

1.00

Kdif

1,00

Então. Da - 3,6 x IO6 x 33,85 x 0 > 9 4

1,205 x 10 x 0,8012
x 8,9 x 10 -13

Da - 0,11 Gy.h- 1
a

c) Taxa de dose absorvida no tecido para uma profundi

dade de 7,0 mg.cm a 30 cm.

Dt(7) If if
* Kt.p * Kret

onde 3* « 1,12

t .p ' l ' ° °
- 1,00

Temos que:

D t ( 7 ) • 0 , 11 x 1 ,12 x 1 - 0 , 1 2 Gy.h - 1

A tabela 14 resume os resultados.
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TABELA 14 - RESULTADOS OBTIDOS PARA 0 APLICADOR BETA PLANO

Fonte Ra
dioativa

Atividade
Nominal

Distância Fon
t e -..Detetor

(cm)
"1Da[Gy.h"1J et[l>t(7)]

i

563,4
(em 9/84)

30.0 8,9xlO~1 5 0.11 0.12 6,2

A incerteza e [Dt(7) J foi calculada confor-

me indicado no itemVI.5.As principais causas de erro vêm do termo

S* (21), da resistência (21) e da determinação da inclinação da
a
reta di/dy (5,01).

VI-4.4 - Variação da corrente de ionização e de I. cora
P

a distancia fonte-detector

Aqui verificamos, para o aplicador plano de
90Sr •*• *°Y, o intervalo de validade da lei do inverso do quadra-

do da distância.

A distância intereletrodica e a tensão apli

cada foram sempre mantidas em 1 mm e 100 v respectivamente. A ja

nela de entrada era de material equivalente a tecido com densida

de superficial de 7,0 mg-cm" . Variamos a distância fonte-detetor

entre 2 e 100 cm.

As colunas 2 e 3 da tabela 15 apresentam

as correntes de ionização medidas I*(y), OJ suja, com polaridade

positiva e negativa, para cada distância fonte-detetor.

Apôs as correções,obteve-se a corrente de

ionização verdadeira, e a figura 23 mostra a variação de i(y) cm

função da distância z entre a câmara de extrapolação c a fonte

de "Sr t fiY.
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TABELA 15 - VARIAÇÃO DA CORRENTE DE IONIZAÇAO EM FUNÇAC

DA DISTANCIA FONTE-DETETOR

Distância Fon'
te Detetor I

2.0

5.0

10.0

15.0
20,0
25.0
30.0
35.0

40.0
45,0
50,0
60,0
70,0
80.0
90,0

100,0

V)
153

28

7.21

3.22
1.86
1.25
0.800
0,620
0.440
0,330
0,270

0,190
0,130
0,100
0,0700

0,0500

t(A)

165

35,0

9.22
4.19
2,30
1,54

1,08
0.800
0.620
0,490
0,420
0,270
0,200
0,150
0,120
0,100

(A)

159
34,7

9.13
4.14

2,32
1,56
1,05
0,795
0,594
0,459
0,387
0,258
0,185
0,140
0,107
0,0841

(A)

160
35.0

10,1

4.85
2,20
1.43

1.42

0,900
0,900
0,800
0,750
0,400
0,350
0,250
0,250
0,250

A analise da curva nos mostra que a lei do

inverso do quadrado da distância é válida entre 10,0 cm e 50,0

cm.Como a corrente de ionização está diretamente relacionada

com a taxa de dose, tem-se neste intervalo:

D(z) - D(z - 30 cm) .

Analísando-se estes resultados, verificamos

que, para distâncias fonte-detector muito grandes (z >> r. e

2 << rj.), tanto a fonte como o detector podem ser considerados
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FIG.23 - Variação da corrente de ionização com a dis-
tancia entre a fonte de "Sr* 9 íY c a câmara
de extrapolação.
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FIG.24 - Variação da corrente lg com a distfincia entre a fonte
de 'cSr*99Y e a câmara de extrapolação
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essencialmente puntuais e a eficiência geomérica será dada por:

4*2*

onde A- • área do detector , e

Ke - 1,00.

Por outro lado, para distâncias fontes-de

tector menores do que 10 cm, as correções de ângulo sólido tor-

nam-se bastante significativas, podendo contribuir em até 351

para uma distância fonte-detector z * 2cm. (Ver Apêndice I).

Para distâncias fonte-detector acima de

SO cm temos que levar em conta a atenuação do feixe de partícu-

las beta pela camada de ar entre a fonte e o detector.

A variação de I. em função da distância Z
P

é representada na figura 24. Vemos que Ig varia bastante com a

distância e que,para distâncias fonte-detector pequenas,ele é

extremamente grande. Este fato impossibilitou medidas de dose

absorvida precisas ao contacto.

VI-4. 5 - Transmissão de partículas beta em meios

diferentes.

Os fenômenos, de absorção que ocorrem quan

do um feixe de elétrons penetra em corpos sólidos, vão depender

das formas de interação desses elétrons com a matéria.

As interações são mais freqüentes com os

elétrons das camadas mais externas dos átomos, enquanto a trans
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ferência de energia para os elétrons que estão muito próximos

ao núcleo é pequena. No entanto, nessas interações com os elé-

trons mais internos, transfere-se uma energia cinética elevada,

e os elétrons que recebem essa energia (E >100 eV) são chamados

raios delta. Esses elétrons se somam aos elétrons primários, au-

mentando o feixe de partículas incidentes.

Como resultado destas perdas de energia

por colisão, há uma diminuição progressiva do fluxo energético

com a profundidade. Essa energia perdida pelas partículas beta

incidentes vai depender da espessura e da natureza do meio, que

modifica o espectro em função da profundidade atravessada.

Se ú é o fluxo de partículas incidentes

sobre a matéria e fyj o fluxo de partículas transmitidas, o coe-

ficiente de transmissão T é definido por:

•o

Segundo HEIZELMANN /23/, os fatores de

transmissão dependem das condições experimentais,e em particu-

lar, da fonte. Dependendo se os absorvedores são colocados em

frente ã fonte ou em frente do detector, o coeficiente de atenu

ação de massa pode variar de um fator 2.

Determinamos experimentalmente os fatores

de transmissão para várias espessuras de mylar e material equi-

valente a tecido,usando a câmara de extrapolação e o aplicador

plano de "Sr • "Y.

As experiências foram realizadas,mantendo

-se o campo elétrico entre os eletrodos constante c igual a

1000 V.cnT.A câmara foi recoberta sucessivamente por folhas de
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FIG.25 - Curva de transmissão para a fonte do 90Sr*90Y em camada absorvedora de
raylar ã distância fonte-detector de 30 cm
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diversas espessuras, colocadas tão próximas quanto possível da

. iiela de entrada.

Tomando-se os valores da corrente de io-

vização em função da densidade superficial da canada absorvedo

ra e extrapolando-se para a densidade superficial nula,obtém-se

o valor I(o). Assim, os fatores de transmissão serão obtidos pe

Ia seguinte relação:

onde: I(a) é a corrente de ionização correspondente a uma eŝ
pessura a. do material absorvedor.

a) Mylar

A transmissão através do mylar foi estuda

da para distância fonte-detector Z = 30 cm. Nessa condição va-

riamos a densidade superficial do absorvedor entre 7,0 e 480

mg.cm" ,

A curva de transmissão é apresentada na

figura 25.

b) Material equivalente a tecido

Neste caso tivemos o mesmo procedimento cx

perimental que no caso (a), ou seja, determinamos os fatores de

transmissão para o material equivalente a tecido para a distân-

cia fonte-detector 30 cm, quando variamos a densidade superfi-

cial da câmara absorvedora entre 7,0 c 364,0 mg.cm" .
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FIG.26 - Curva Uc transmissão pura a fonte Uc 90Sr*90Y em camada absorvedora

dc material equivalente a tecido 5 distância fonte-detector do 30 cm
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Os resultados obtidos são apresentados na

figura 26.

Pode-se observar nestes casos, que a cur-

va,no início, é crescente e mostra a ocorrência do efeito de

buUtd-up causado pelos elétrons secundários espalhados pelas

camadas absorvedoras. Apôs atingir um máximo, a curva apresenta-

se decrescente devido a atenuação do feixe de partículas.

Esses dados permitem a determinação da do

se profunda no tecido. São especialmente importantes para o cál_

culo de dose, em radioterapia.

*

c) Determinação do fator de atenuação relativo mylar-

tecido.

Para determinar-se a taxa de dose absorvi

da pelo tecido D (7), utilizando-se uma câmara de extrapolação

com janela de entrada- de mylar aluminizado através da equação 31,

é preciso conhecer o fator de correção K que leva em conta a

diferença de transmissão entre uma espessura eM mg.cm" de mylar

e uma espessura e mg.cm" de tecido.

De acordo com CROSS /14/, fontes puntuais

beta.com energia máxima entre 0,16 e 3,6 MeV em meios de baixo

Z,têm curvas de distribuição de dose similares c podem ser rela

cionadas umas com as outras por um fator de mudança de escala

ou fator de atenuação relativo n aplicado a uma espessura (cm

mg.cm" ). •

Para determinar r̂ 1, fator de atenuação re

lativo mylar-tecido, onde n • K. . medimos a corrente de ioni

zação para uma distância fonte-detector de 30 cm, inicialmente
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utilizando a câmara de extrapolação com janela de mylar aluraini

zado (eM * 7,0 mg.cm" ), e depois com a janela de material equi

valente a tecido (eM • 7,0 mg.cm" ),mas mantendo as outras con-

dições iguais. A relação entre as rescpectivas correntes nos

deu o fator procurado.

A tabela 16 resume os resultados encontra

dos em nossos experimentos e também os valores encontrados por

CROSS /14/ e OLIVEIRA, A.H. /39/.

TABELA 16 - FATOR DE ATENUAÇÃO RELATIVO MYLAR-TECIDO

PARA 0 »°Sr «• »°Y

Radionuclideo

' •Sr • »°Y

r\ (des te trabalho)
t

0,92 (± 2,8%)

n j [CROSSj

0,92

rfí [OLIYEIRA.A.H/

0 , 9 2 (± l . O t )

VI-4.6 - Determinação da corrente de ionização relati^

va para diversas profundidades quando a dis-

tância fonte-detector é nula.

Um dos grandes problemas encontrados em

dosimetria beta é a caracterização do feixe de elétrons próximo

â fonte ou mesmo ao contato, para determinar fatores de correção

a serem aplicados à leitura dos instrumentos, quando eles são

utilizados cm configurações de irradiação encontradas na práti-

ca.

Em radioterapia, a determinação da dose

profunda no tecido c essencial. Estamos particularmente ínteres
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sados na determinação da taxa de dose absorvida no caso de tra-

tamento por braquiterapia quando a fonte ê colocada ao

contato. Para tal,devemos considerar os problemas citados acima

e foi exatamente para contorná-los que apresentamos apenas os

valores relativos das correntes de ionização medidas, pois neste

caso estamos supondo que os mesmos fatores de correção se apli-

cam às medidas realizadas. No entanto, um valor absoluto da dose

absorvida ainda não nos foi possível.

Para realizar essa experiência,mantivemos

fixa a distância entre os eletrodos e a tensão aplicada, respec

tivamente iguais a 0,125 mm e 12,5V.

A janela da câmara era de material equi-

valente a tecido com densidade superficial de 7,0 mg.cnf , e ca

nadas de material absorvedor equivalente a tecido foram justa-

postas ã janela de entrada, simulando profundidades diferentes

de tecido.

A cada profundidade,a fonte era encosta-

da ã camada absorvedora e fazia-se a leitura da corrente. Os re

sultados são apresentados na tabela 17 e os valores relativos

têm como referência o valor extrapolado da corrente de ionização

para uma densidade superficial nula.

A curva de transmissão obtida experimen -

talmcnte 6 mostrada na figura 27.

Ela c comparada ã curva de transmissão ob

tida por SINCLAIR í, TROTT /29/ para um aplicador plano de 90Sr*

•°Y de 16 mm de diâmetro. A discordância entre as curvas c atri

buída ã diferença entre as dimensões dos aplicadores. Como pode

ser vis ti na literatura, a curva de transmissão depende da forma

c dimensão dos aplicadorcs/29 / /48/.
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• «-APLICADOR PLANO OUAORAOO - B « 4 c m 2

(CURVA OBTIDA NESTE TRABALHO)

b-APUCADOR PLANO CIRCULAR - B * 2 e m *
(CURVA O8TI0A POR SINCLAIR C TR0TTJ/29 /

SOO 400

OENSIOAOE SUPERFICIAL

FIG.27 - Curvas de transmissão para fontes de 90Sr*90Y cm camada absorvedora do material equivalente
a tecido para distância fonte-detector nula
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TABELA 17 - TRANSMISSÃO DAS PARTÍCULAS BETA DO »DSr*'°Y ATRAVÉS

DE MATERIAL EQUIVALENTE A TECIDO QUANDO A DISTANCIA

FONTE-DETECTOR t NULA

Profundidade

•g.cm~

7

42
77
112

147

• 182

196

203

210
280

287
294

301
357
364

I [IO"12]
(A)

30,0

24,8

21,5

16,9

15,4

13,3

12,0

11,9

11,5

8,2
7,8

7.2

7,2
5,5
5,3

T • I(a)/I(o)
%

95,5

79,0

68,5

53,8

49,0

42,4

38,2

37,9

36,6

26,1

24,8

22,9

22,9

17,5

16,9

Pela cuTva de transmissão obtida e mostra

da na figura 27, observamos que a uma profundidade de 260 ±- 60

mg.cm corresponde uma porcentagem de dose profunda que varia

de 37,0% a 21,3% e para uma profundidade de 310 * 30 mg.cm" , a

variação de dose vai de 26,]; a 19,7"».

Esses valores percentuais de dose revelam

-se superiores aos valores obtidos por alguns autores/ l/,/18/,

/33/, /36/, que, por exemplo, para uma profundidade de 300 ms.cnf",

apresentam porcentagens de dose profunda menores ou iguais a 15».
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Estas diferenças podem aproximadamente ser explicadas pelas di_

ferentes formas dos aplicadores, como já dito antes.

B - Segunda Parte

A segunda parte apresenta os resultados ob

tidos no Instituo de Radioproteçao e Dosimetria (IRD) da Comis-

são Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

VI-4.7 - Avaliação dos resultados obtidos com a

câmara de extrapolação.

Este estudo consistiu na determinação da

taxa de dose no tecido a 7,0 mg.cm" de profundidade e da res-

posta da câmara com a variação da distância fonte-detector, uti_

lizando-se o conjunto de fontes padrões Büchlcx.

Nas experiências que se seguem,utilizamos

a câmara com a janela de entrada em material equivalente a teci

do de densidade superficial 7,0 mg.cm* . A tensão foi aplicada

ã câmara pela fonte TECTR0L modelo TCH-300, cuja saída era moni_

toradu por um multímctro digital fLUKE &021B. 0 campo elétrico

entre os eletrodos ficou constante e igual a 1000 V.cm" . Para a

medida da corrente de ionização usamos o eletrômetro digital

KEJTHLEV 6)6, O método para se determinar a corrente foi o de

medida da carga elétrica acumulada durante certo tempo.Para tal,

o eletrômetro foi adaptado com um sistema que possibilita man-

ter fixo o valor digital durante o intervalo de tempo neces-

sário paro cada medida de carga, sem prejudicar a continuação de

acumulação da mesma.
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As medidas de carga foram em geral feitas

até uw total de 200 seg, em intervalos de 10 seg, para as pol«i

ridades positiva e negativa. Os valores de corrente foram calcu

lados dividindo-se a diferença de carga pelo respectivo interval

Io de tempo. Daí obtêm-se os valores médios para cada polarida-

de. A média entre esses valores,corrigida dos fatores de influ-

ência jã descritos no capítulo V, nos dá a corrente de ioniz<>

ção verdadeira.

a) Determinação da fuga elétrica do sistema

Inicialmente a câmara foi submetida a um

tratamento térmico e os conectores foram rigorosamente 1 impôs .Lo

go apôs fizemos a montagem do sistema e só no dia seguinte,quan

do a câmara já havia se estabilizado, começamos os experimentos.

A avaliação da fuga do sistema foi feita

da seguinte forma: para um campo elétrico de 1000 Y.cnf entre os

eletrodos e sem irradiar o volume, observamos durante 30 minu-

tos a carga elétrica acumulada em intervalos de 10 segundos.Para

tal situação, o valor médio da corrente de fuga foi de 3,73x10

A com um desvio padrão de 10,4*».

A figura 28 mostra a variação da carga cm

função do tempo.

Apesar da câmara ter sido projetada para

fugas da ordem de 10" A, não nos foi possível determinar correu

tes desse nível, pois o próprio eletrômetro contribui com uma

fuga da ordem de 10*15A.

Com esses resultados vemos que, para cor-

rentes maiores do que 7,6 x 10" A, a fuga do sistema corresponde
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a aenos do que 0.51 do sinal,o que nos conduz a resultaaos confia

veis. Sempre que a corrente de fuga for da ordem de 0,51 ou maior

ou relação acorrente medida, ela será levada em conta nos resultados.

b) Determinação da taxa de dose medida e comparação

com a certificada para uma fonte padrão

Foram realizadas experiências utilizando-

se a fonte padrão de *°Sr • '°Y de 1850 Mbq, sem filtro, para

a qual determinamos a taxa de dose no tecido para as distâncias

fonte-detector 11 e 30 cm. 0 objetivo principal foi a comparação

com os resultados fornecidos pelo certificado do laboratório pa

drão primário (PTB).

Variando-se a distância intereletrodica da

câmara entre 1,0 e 4,0 mm e a tensão aplicada entre 100 e 400 \;

mediu-se a corrente de ionização para as duas polaridades. Para

cada medida tomavam-se- os valores da temperatura, pressão e umi-

dade.

Para a distância fonte-detector de 11 cm,

a corrente variou de 1,65 x 10 A a 6,64 x 10~12A,com um des-

vio padrão máximo de 1,641. No segundo caso, onde a distância

fonte-detector era de 30 cm, a corrente variou entre 2,40x10 A

a 8,70 x 10 A, com um desvio padrão máximo de 4,40°..

Após a aplicação dos fatores de correção,
.1-7

*um' Ksat' Ka f K * os valorcs ^e corrente passaram a 1,66x10 A

e 6,49 x 10"12A no primeiro caso e a .2,43 x 10"13A e 8,71xlo"13A

no segundo caso.

As curvas de extrapolação são mostradas

nas figuras 29 c 30. Nestes gráficos, são os coeficientes angu-
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0,4

OISTANCIA INTERELETRODICA

0,5 y(cm)

PIG.29 - Curva de extrapolação para a fonte de 90Sr*'cY

(I8S0 MBq) ã distância de 11 cm -
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•DISTÂNCIA INTERELETROOICA

0,5 y (cm)

MG.30 -
de extrapolação para fonte de

 90Sr+»°Y
(1850 MBq) à distância de 30cm
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lares d[i(y)J /dy que nos interessam para a determinação da ta

xa de dose no tecido. Eles são apresentados na tabela 18, a se-

guir.

TABELA 18 - COEFICIENTES ANGULARES DA CURVA DE

EXTRAPOLAÇÃO PARA 11 e 30 cm

(Fonte: 40Sr • 90Y - 1850 MBq)

Distância fon
te-detector z

(cm)

11

30

d[i(y)]/dy
(A.cm'1)

1,44 x IO"11 (± 2,84%)

1,97 x IO"12 (± 7,S7eO

Os coeficientes angulares obtidos se rela

eionam com as taxas de dose no tecido, de acordo com a fórmula

31. .

Portanto:

Dt(7) • 1,92 Gy.h' para z = 11 cm

-1Dt(7) « 0,262 Gy.h x para z * 30 cm

Estes valores representam a taxa de dose

no tecido através de uma janela de material equivalente a teci-

do de 7,0 mg.cm" de espessura.

0 certificado fornecido pelo laboratório

primário (PTB) nos dá os valores para a taxa de dose no ar

Da(0) para uma profundidade nula, e os fatores de transmissão T



125

para diversas espessuras de tecido. Podemos obter D-, pela ex-

pressão:

Dt(7) - Da(0) . T . S*

onde T será o fator de transmissão para uma espessura de 7,0

mg.cm de tecido e ^ * 1,111, dados pelo certificado.

Os resultados finais da comparação são

apresentados na tabela 19.

A incerteza total relativa de Dt(7) foi

obtida da combinação quadrãtica das incertezas aleatórias rela-

tivas (para um intervalo de confiança de 951) e das incertezas

sistemáticas relativas dos diversos parâmetros.

ütilizarar.rse métodos estatísticos de tes-

tes de hipóteses /51/ para julgar se existem diferenças signi-

ficativas, dentro de um grau de confiança p * 991, entre os va-

lores apresentados para a taxa de dose. Apresentaremos a seguir

a análise.

a) z • 11 cm

Para verificar se o valor experimental é

o mesmo valor dado pelo certificado PTB, fez-se inicialmente a

hipótese de que os dois resultados são iguais para p • 991 (hi-

pótese Ho). Da tabela 8.4 , pág. 144 ref. 51, temos que a va-

riável de teste c dada por:

X -u 1.92 - 1.84

\ 0,0486



TABELA 19 - RESULTADOS DA COMPARAÇÃO PARA MEDIDAS DE TAXA DE DOSE NO TECIDO DJ7) COM FONTES

DE ÍOSr • 90Y.

Distância z
fonte-detector
[cmj

11

50 .

Dt(o)[Gy.h"1]

(PTB /44/)

1,72 »± J ,S l )

Ü,25S(± 1,81)

Fator de trans

missão T

(PTB /44/)

1,069(±1,02%)

l,05(>{±l,02%)

Dt(7) [Gy.h"1]

(PTB /44/)

1,84 (±2,07%)

0,251(±2,07%)

Dt(7) [Gy.h"1]

Deste trabalho

1,92 (±3,57%)

0,262(±7,85%)

D t(7) [PTB]

Dt(7) S l h J

0,958

0,958

Data da
Experiência

3/4/85

8/4/85
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Utilizando a distribuição de STUDENT para

\> » n-1 graus de liberdade (tabela 8.2 ref. /44/) e supondo que

não haja nenhuma razão para que os dois resultados sejam dife-

rentes dentro de um determinado nível de confiança, o teste bi-

caudal é o mais indicado. Neste caso,para p = 0,99 e v * 20,bus

ca-se o valor crítico de t na tabela 8.2/44/,onde t = 2,S45.

Comparando-se com o valor obtido da variável de teste t = 1,65,

tem-se que: t < t .

Isto permite concluir que para um nível de

confiança de 99$ os valores da taxa de dose para a fonte de 9CSr

• S 0Y de 1850 MB a 11 cm são iguais.

b) Para z * 30 cm

Neste caso,formulamos as mesmas hipóteses

an t e r i o r e s . A var iável de t e s t e t se rá :

t - 0.262 - 0,251
0,0177

Pela tabela 8.2 /44/ obtivcmos o valor cri

t i co de t , para v « 0 graus de liberdade e p = 99», onde t.- 3,106.

Comparando-se este valor com a var iável de t e s t e , temos t < t . Lo
C *~"

go, para um nível de confiança de 99"», os valores apresentados

para a taxa de dose para a fonte de 90Sr • *°Y de 1850 .MBq a 50

cm são iguais.

VI-4. 8 - 1-xpcrimentos com 2 0 M T £
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Nas medidas feitas com 20<*T£,as correntes

de fuga eram da ordem de 101 das correntes de ionização. Este

valor foi considerado muito grande, invalidando o uso do pre-

sente sistema dosimétrico para fontes de baixa energia e ativi_

dade. Para ele se tornar viável,era necessário usar fonte de

oaior atividade, eletrônica mais sensível e distâncias menores,

as quais,infelizmente, não foram possíveis nesta etapa do traba

lho.

VI-4.9 - Variação da corrente de ionização com a dis-

tância detetor-fonte de 90Sr • 90Y.

A câmara de extrapolação foi exposta à

fonte de 90Sr • »°Y (1850 MBq), variando-se a distância desde

2 cm até 30 cm.

A tensão aplicada e a distância interel£

trôdica foram mantidas fixas em 400V e 4 mm, respectivamente. A

janela era de material equivalente a tecido de espessura 7,0 mg-

cm~ .A corrente de ionização variou entre 3,83 x 10 A e 8,56

x 10" A e o desvio padrão relativo máximo foi de 2,43'*. A figu

ra 31 mostra os resultados, onde a corrente de ionização é re-

presentada em função da distância fente-detector. Observou-se a

validade da lei do inverso do quadrado da distância, entre 10 c

30 cm, dentro do intervalo estudado.

Para este intervalo, como a corrente está

diretamente relacionada com a taxa de dose, tem-se:

D(z) - D (z - 30 cm) .
,2
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FIG.31 - Variação da corrente de ionizaçâo cora a
distância entre a câmara de extrapolação
c a fonte de 90Sr*90Y
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VI-5 - Incerteza na Det-erminação da Taxa de Dose

A incerteza do método foi obtida fazendo-

se a combinação quadrãtica dos erros aleatórios e sistemáticos,

de acordo com a seguinte expressão:

A ( e a )
2 + i(es)

2

onde: e • erro total relativo

e • t S- « erro aleatório relativo calculado para uma x

intervalo de confiança de 95$. £ obtido

multiplicando-se o desvio padrão da média

S- pelo fator de STUDENT t, considerando-

se (n-1) graus de liberdade,

e = erro sistemático relativo para cada parâmetro.

A tabela 20 apresenta as incertezas álea

tórias e sistemáticas dos principais parâmetros usados na deter

minação da taxa de dose utilizando-se o princípio de BRAGG-

GRAY.
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TABELA 20 - RELAÇÃO DAS INCERTEZAS DOS DIVERSOS PARÂMETROS USA-

DOS NO CALCULO DE £>t(7)

Parâmetro

W/e

Resistência

Superfície efetiva de
coleção

Correção de temperatu
ra e pressão ""

Correção de umidade

Correção de não-homo-
geneidade axial do
feixe

Distância fonte-detec
tor 2 < 2 < 100 cm

K
Leitura da corrente

di
By

D.E.N.

0,44 4

2,00 4

0,25 4

0,2 4

0,05 4

0,1954

0,054 a 2,54

2,0 4

1,7 4

5,0 4

I.R.D.

0,44 4

-

0,25 4

0,02 4

0,05 4

0,4654(2=11
0,1954(2=30

0,051, a 2,54

2,0 4

0,1 %
2,844(2 = 11

7,574(2 = 30

cn)
cm)

cm)

cm)
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CAPITULO VII

CONCLUSÃO

Neste trabalho apresentou-se a descrição deta-

lhada de uiaa câmara de extrapolação considerada um detector de re-

ferência. Esse detector foi construído para atender aos crité -

rios de qualidade exigidos pela dosimetria da radiação beta.Tra

tou-se da metodologia, que permite, a partir da corrente de io-

nização, determinar a taxa de dose no tecido a uma profundidade

de 7,0 mg.cm , bem como os parâmetros de correção necessários

ao calculo.

Após analisar a viabilidade de se construir

um detector onde o eletrodo coletor seria constituído por um

bloco de polictileno e uma película de carbono, passamos a um

novo modelo cujas partes condutoras seriam cm material equiva-

lente a tecido (shonka). 0 estudo completo deste detector c da

metodologia envolvida na dosimetrki da radiação beta nos possi

bilitou os resultados obtidos neste trabalho.
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Os resultados apresentados são para fon-

tes de 90Sr • 90Y. Do conjunto de experiências realizadas cora

a câmara construída, a determinação da taxa de dose, utilizando-

se fontes padrão do sistema Büchler, foi a mais decisiva. Neste

caso,obteve-se uma concordância dentro dos limites do erro expe

rimental entre os valores determinados com a nossa câmara e os

valores fornecidos pelo laboratório primário (PTB) , fazendo-se

as correções necessárias para a espessura da janela. Foi ainda

determinada a variação da dose com a distância fonte-detector,

mostrando-se a necessidade de se levar em conta a correção de

ângulo solido entre a fonte e c detector para pequenas distân-

cias e a atenuação exponencial do feixe de radiação para dis-

tâncias maiores do que 50 cm.

Outro resultado importante foi a curva de

transmissão obtida para a fonte colocada em contato com várias

espessuras de tecido mole. Esses dados contradizem alguns auto-

res que afirmam que a dose que chega a uma profundidade de 300

-2
mg.cm de tecido mole (profundidade media do cristalino do olho)

está entre 4% e 16% em relação a dose na córnea, enquanto obti-

vemos, para as mesmas condições, 23,0%.

A avaliação da fuga do sistema dosimétri_

co foi da ordem de 10" A. Não foi possível detectar fugas meno

res, pois fomos limitados pela cadeia eletrônica associada.Isso

nos impediu de estudar a resposta do detector para emissores be

ta de baixa energia, tais como o 20*T£ e o llf7Pm. Nestes casos,

a relação sinal/ruído, nas condições de irradiação previstas no

certificado da fonte, era muito baixa.

0 sistema de medidas apresentou boa con-

fiabilidade c precisão para correntes de íonízação maiores do
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que 10 A, como mostram os resultados obtidos no Instituto de

Radioproteçao e Dosimetria (CNEN).

Deve-se mencionar que a maior contribuição

na avaliação da incerteza na determinação da taxa de dose foi

um desvio padrão relativamente alto nos valores experimentais

(máximo de 7,8*»). Esta imprecisão pode ser diminuída, usando-se

uma eletrônica mais sensível e confiável, especialmente o ele -

trôraetro.

Este trabalho teve por objetivo o planeja

mento, a construção e o estudo das características da câmara

de extrapolação. Além disso, permitiu avaliar medidas de taxa

de dose e de curvas de transmissão para fonte de 90Sr •• 90Y uti.

lizada em betaterapia.

Os resultados mostraram que ela é uma câ-

mara precisa, sensível e prática.

Esta câmara de extrapolação poderá ser

utilizada em futuros trabalhos de dosimetria beta, X e gama,pai:

ticularmente:

a) na calibração de fontes beta de "Sr • 90Y usadas

em radioterapia;

b) em medidas de dose profunda de fontes beta usadas em

radioterapia;

c) cm medidas de dose superficial para fontes de raios-

X c gama usadas normalmente cm radioterapia;
> *

d) cm medidas de dose na região de build-up de fotons

X c gama de alta energíu usados cm radioterapia,\es

te caso,cia c o único detector preciso c confiável
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nas determinações da dose;

e) nas calibrações de outros detectores usados para mo

nitoraçao pessoal e ambiental de fontes beta e X ou

gama de baixa energia.

Un aprimoramento possível para medidas de

dose no tecido mais exatas, pode ser conseguido, fazendo-se cir

cular pelo seu volume sensível gãs equivalente a tecido. Com eis

te procedimento, o erro devido ao fator "poder de frenagem teci

do - ar" será eliminado.

Cumpre assinalar que, ao máximo do nosso

conhecimento, esta é a primeira câmara de extrapolação projeta-

da, construída e testada no Brasil.
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APÊNDICE I

CÁLCULO DA EFICIÊNCIA GEOMÉTRICA PARA FONTES EXTENSAS

DETECTOR

FONTE

FIG.32 - Angulo sólido entre a fonte c o detector.

Sejam: A - atividade da fonte

Ap • área da fonte
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r_ .- raio da fonte

S 5 -r- - atividade específica

- área do detector

rn - raio do detector

z - distância fonte-detector

D' - distância do bordo da fonte ao centro do detector

I - intensidade detectada

Z • R COS 6

r • R sen 9

r • i tg e

dr • as see o de

Pas radiações SdAp emitidas por dAp, vai

chegar ao detector « fração dl, que vai depender da eficiência

geométrica Gg do iiesno, onde:

COS 6 An ços
3e

orar dAP - 2wrdr • 2TT?2 ^^J- de.
F cos5e ' '

Donde:
SA• fui - n (

I - ( dl - | SdAJ;(;s - •—- I senõ dO

AD
1 - 5 -- (1 • cos 0J
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* 1 - COS <*
n o

Então. I - A -2 ( )

Logo, a eficiência geométrica, ou seja, a fração das radiações e

fetivamente detectada e:

G » -L- J> (1 - cos 8J
d 2 AZ AF

Para 6 > TT/2, OU seja, fonte em contato cora

o detector (Z * 0), temos:

s TI
Se colocarmos 3 em termos de Z e D', onde:

Z
cos 6 * —

0 D'

1 A Z
obtemos; G- (1 )

2 AF D'

2) Comparação com a Formula de GILLY,

De acordo com GILLY /19/, para os casos onde

rD > rp, a eficiência geométrica 5 dada por:

1 Z
Gp - - (1 - — ) 5
P 2 D
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Vemos que as expressões 4 e 5 são idênticas,

bastando considerar D a maior das duas distâncias entre o bordo

da fonte ou do detector ao centro do outro e notar que temos ain

da de considerar apenas a área da fonte vista pelo detector ao

contato que é igual à da fonte quando esta ê menor que o detec-

tor; e à do detector, quando este é menor que a fonte.

3) Casos Intermediários

Para distâncias intermediárias, quando

rn * r_ « Z, ou seja, quando não podemos desprezar nem a área

da fonte, nem a do detector, temos de utilizar correções.

Temos dois casos: rp < rn e r p > r n *

a> rF < rD
Para o caso onde r« < T n a expressão abaixo

pode ser usada:

. l M h 3 r2 r2 Z
 +

 5 r4 r2 Z Í72 3 r2

5 L D 16 F D D5 32 F D D* v

b) Caso r> >

Para o caso de fonte mais extensa que o de

tector, podemos a partir da fórmula acima obter:

Alternativamente, podemos utilizar as fór-

mulas 13 c 18 citadas na referência 20, que de acordo com a nota

ção que adotamos fica:
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D
2 r

/ Z \ I r 2 Z Ir* / Z \ I

V D'J I D ' 2 * D» Z 8 D'* V 3 D' *7 J

ou.

2 D'

7
• ^-y 8 D'

X r D
"

32 D"1

Nestas fórmulas Pn e P^ sáo,respectivamente,

os polinômios de Legendre e suas derivadas, tabelados na ref.20.

Substituindo os valores de P_Cx) e P'(x) nas

fórmulas acima vemos que estas coincidem com a nossa fórmula

até os termos de ordem indicada.

4} Erros e Tolerâncias

Para pequenas distâncias fonte-detector (z

pequeno), temos para uma pequena variação <5z:

ó Gç 5 5z

H 16 rD

Logo, desde que <5z << r^, o erro na geome-

tria será desprezível e G<. fica essencialmente constante para

z « rD.

temos:

Por exemplo, para óz • Q,2mm, com rD * 5mmr

6GS 5 0,2

Gs 16 5
. • 0,0125 - 1,2*.
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