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PROGRAMA NACIONAL DE INSPEÇÃO DAS INDÚSTRIAS CONVENCIONAIS:
IMPLANTAÇÃO - RESULTADOS - AVALIAÇÃO.

Silva, F.C.A., Gloria, M.B., Leocâdio, J.C. e Farias, C. -
Instituto de Radioproteçao e Dosimetria (CNEN).

Apresenta-se a metodologia adotada pelo Instituto de Radio-
proteçao e Dosimetria para a implantação do Programa Nacio-
nal de Inspeção das Industrias Convencionais. Tal metodolo-
gia mostrou ser muito adequada, uma vez que inúmeros proble
mas de ordem técnica e administrativa, em proteção radiolo-
gica, puderam ser identificados, analisados e solucionados
gradualmente.
Baseando-se nas 200 inspeções realizadas no período de 1981
a 1984, em indústrias que utilizam radioisotopos e apare-
lhos geradores de radiação, apresentamos também os resulta-
dos da analise da situação dos serviços de gamagrafia sobre
os aspectos de segurança, localização geográfica e sõcio-e-
conomi co.
Esses resultados demonstram uma liderança da região sudeste
(73%) em relação a região sul (41%) e nordeste (37%) no a-
tendimento às Normas de Proteção Radiolõgica.

DOSIMETRIA E MONITORAÇÃO DE FEIXES ESTREITOS DE RAIOS-X,
PRODUZIDOS POR ACELERADOR LINEAR DE PARTÍCULAS, PARA APLICA
ÇÃO EM RADIOCIRURCIA.

Campos, J.C.F. e Vizeu, P.M. - Universidade Estadual de Cam
pinas.

0 presente trabalho teve como objetivo principal investigar
as características principais de dosimetria e monitoração
de feixes finos de raios-x, e sua aplicação a um acelerador
linear de partículas de 4 MV, para seu emprego na radioci-
rurgia.
Com esta finalidade, construiu-se um sistema de colimação a_
dicional, composto de 3 colimadores de chumbo, que permite,
a partir do campo mínimo protocolar produzido pelo acelera-
dor, obter os feixes finos de 6, 10 e 15 mm de diâmetros.
Um sistema de estereotaxia, juntamente com as modificações
desenvolvidas nos dispositivos de localização da unidade,
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fornecem a exatidão requerida na localização do volume-alvo.
As informações dosimêtricas dos feixes finos, necessárias na
intervenção radiocirúrgica, tais como: a relação tecido-ar
(RTA), o fator de campo (C), o rendimento e a planura foram
determinadas com o detetor de silício inserido a um simula-
dor de água especial. As curvas de isodose de cada feixe,
bem como suas isodoses totais simulando o tratamento, foram
estabelecidas com emulsoes radiogrãficas em condições que
reproduzem satisfatoriamente as circunstâncias reais de ir-
radiação do paciente.
Os resultados nos permitem afirmar que ê totalmente exeqüí-
vel usar-se um acelerador linear de partículas convencional
para a técnica de radiocirurgia estéreotáxi ca.

PRODUÇÃO DE FLUORETO DE LÍTIO DOSIMÉTRICO.

Campos, L.L. - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nuclea-
res (CNEN) .

A dosimet a pessoal efetuada nos laboratórios dos institu-
tos, clívC.v.s, indústrias ou instituições que fazem uso de
material radioativo ou fontes de radiação tem sido realiza-
da p redor. j\ an temente com material adquirido no exterior.
Com o oh:Jtivo de salvar divisas e desenvolver um material
com pro í iedades dosimêtricas compatíveis àquelas dos produ
tos impi- tados, o IPEN-CNEN se empenhou no domínio da tecm?
logia de produção de LiF dosimetrico. A técnica envolve o
crescimer.to do cristal impurificado com Mg e Ti de forma
controla, a, compactação a frio de pastilhas e posterior sin
terizaçac. 0 processo de produção deste material é objeto
de patente CNEN junto ao INPI n? 8305213. Tal emprendimento,
permite que o IPEN possa suprir a demanda do mercado nacio-
nal e até mesmo da América do Sul. Um estudo detalhado das
propriedades dosimêtricas foi executado e mostrou que o ma~
terial produzido prenche todos os requisitos para ser utilí^
zado em monitoração pessoal.
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DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÕES DE NOVOS DETECTORES PARA APLI-
CAÇÕES EM CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E DE IMAGEM RADIOLÓGICA.

Pela , CA. e Ghilardi Net to , T. - Faculdade de F i lo so f i a ,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP.

Nos últ imos anos o diagnóst ico a t ravés da u t i l i z a ç ã o de r a -
diação ionizante vem sendo um dos mais importantes campos
da medicina c l í n i c a . 0 radiodiagnõst ico é a melhor forma de
detecção de anomalias no se r humano. Infel izmente, muitas
destas vantagens nao são concret izadas pelo fato de o s i s -
tema de produção de imagens nao funcionar corretamente. No
dia a d ia de um departamento de rad io log ia f ica d i f í c i l e
muitas vezes impossível para o r ad io log i s t a de tec ta r um pro
bletna em seu aparelho de r a i o s - x . Assim visando a evolução
do controle de qualidade da imagem e da exposição em rad io -
d iagnõs t ico , houve a necessidade de desenvolvimento de i n s -
trumentação com tecnologia p rópr ia . I s t o , além de proporcio
nar o desenvolvimento de recursos humanos e spec í f i cos , e s t a
poss ib i l i t ando a construção de vár ios d i spos i t ivos que e s -
tão sendo u t i l i z a d o s em serviços de rad io log ia ent re os
quais podem ser destacados: medidores de kVp, densitômetro,
sens i tômetro , medidor de tempo de exposição e simulador de
c r â n i o - f a c i a l .

CARTAS OTIMIZADAS PAP.A FILMES DE LOCALIZAÇÃO EM TERAPIA DE
MEGAVOLTAGEM.

1 2 1 2_
Faermann, S. e L e s e r , J . - Soroka Medical Cen te r , » e i -
linson Medical Center - Israel.

Erros de localização freqüentemente ocorrem na técnica de
radiografias de localização para radioterapia de alta ener-
gia, devido a exposições incorretas. Para garantir a exati-
dão e a reprodutibílidade da técnica de radiografias de lo-
calização (portal films), cartas foram introduzidas no pla-
nejamento de rotina do acelerador linear Mevatron VI-E de 6
MV do Departamento de Radioterapia do Centro Médico Beilin-
son. Mantendo condições reprodúziveis de filme na processa-
dora automática, 2 tipos de filme foram usados: filme médi-
co comum CURIX RP1 AGFA e filme de localização X-OMAT TL
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KODAK, combinados cora telas de cobre em cima e em baixo do
filme, de espessura de 0,5 um. As curvas sensitometricas pa
ra cada combinação tela-filme foram obtidas (densidade óti-
ca em função da dose no cassete). A curva da densidade óti-
ca obtida pelo método dos mínimos quadrados foi usada para
obter a dose no cassete que produz uma D.O. de 1,6. Esta
densidade foi selecionada de acordo com critérios de visibi_
lidade sugeridos por Droege e Stefanakos (Int. J. Rad. One.
Biol. Phys. 11:2027-31, 1985), e experimentalmente confirma
da. Uma equação teórica para o cálculo da dose na posição
do cassete, após passar por um fantome de água, em função
do tamanho de campo, SSD, espessura de paciente e da separa
ção entre paciente e cassete, foi experimentalmente checada
coro uma câmara de ionizaçao Farmer de 0,6 cc acoplada a um
eletrometro Farmer 2570. Em conseqüência, cartas radiogrãfi_
cas de localização (expressas em UM) foram elaboradas, em
função do tamanho de campo, distancia paciente-filme e es-
pessura de paciente, e a melhor repartição de dose para a
técnica de "dupla-exposição" foi também estabelecida.

DETERMINAÇÃO DE NÍVEIS DE REFERÊNCIA EM GAMAGRAFIA INDUSTRI
AL.

Leocádio, J.C., Silva, F.C.A., Cunha, P.G.^e Farias, C. -
Instituto de Radioproteçao e Dosimetria (CNEN).

Objetivo: 0 trabalho visa a implantação de níveis de refe-
rência para ensaios radiogrãficos, de acordo com o ICRP-35,
através de analises representativas na área de industria.
Metodologia: Estão sendo efetuadas monitorações nas equipes
de operadores de radiografia de companhias prestadoras de
serviço em gamagrafia industrial com dosímetros individuais
compostos de um filme dosimétrico e dosímetro termolumines-
cente.
Simultaneamente, são observados os procedimentos de prote-
ção radiológica utilizados para cada equipe de operadores,
levando-se em conta os riscos ambientais associados a cada
local de trabalho. A analise dos resultados destas'monitora
ções visa determinar &s doses características para cada ti-
po de ensaio radiográfico. 0 passo seguinte será a implanta
ção destas doses como nível de referencia relativo aos dife
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rentes tipos de ensaio ou grupo de ensaios.
Até o momento foram acompanhadas 28 jornadas de trabalho e
os resultados estão sendo analisados.

DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DE CURVAS DE ISODOSE NO AR PARA
RADIAÇÃO BETA E BREMSSTRAHLUNG.

Caldas, L.V.E. - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucle
ares (CNEN). ~~

As fontes de ^ S r e ^ K r são muito utilizadas em sistemas
de medição e controle de espessura de materiais, em escala
industrial. A finalidade deste trabalho foi a determinação
dos valores de taxa de dose absorvida no ar para a obtenção
das curvas de isodose, tanto para a radiação beta como para
a radiação Bremsstrahlung de uma fonte de °-*Kr, a diversas
distancias (na região onde se localizam os operadores do
instrumento contendo a fonte). Foram utilizados principal-
mente filmes de mamografia e um detetor de cintilaçao. 0 me
todo utilizado mostrou-se eficiente para a determinação dos
campos de radiação e pode ser seguido para fontes com apli-
cações tanto industriais como médicas.

DIFERENÇA ENTRE OS MECANISMOS DE FORMAÇÃO DOS PICOS TL DOSJ.
MÉTRICO (5) e 6 e 7 do TLD-100.

Rosa, L.A.R. e Caldas, L.V.E. - Instituto de Pesquisas Ene£
géticas e Nucleares (CNEN).

0 LiF:Mg,Ti (TLD-100) i o material termo Lumine seen te mais ti
tilizado na dosimetria das radiações, com aplicações indus-
triais e médicas. A termoluminescencia (TL) exibida pelo
TLD-100 irradiado ã temperatura ambiente (20°C) e normalmejn
te explicada em termos do modelo proposto por Mayhugh (J.
Appl. Phys. 41:4776, 1970), que admite a existência de ent_i
dades moveis que suo os elétrons e os buracos. Recentemente,
contudo, Sagastibelza e Alvarez Rivas (J. Phys. 14:1873,
1981) propuseram que a TL apresentada pelo TLD-100 irradia-
do a temperatura ambiente é causada pela recombinação de a-
tomos halogenetos intersticiais termicamente liberados de
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armadilhas com centros de vacância (F, Z2). Irradiações a
baixas temperaturas fornecem um único meio para testar a va
1idade destes modelos, já que a estas temperaturas os pro-
cessos de difusão estão congelados e, assim as armadilhas
TL causadas pela migração e/o-i agregação de entidades in-
ters ticiais ou impurezas devem estar ausentes. Foram obti-
das curvas de emissão do TLD-100 irradiado com 0,187 C/kg a
temperatura ambiente e a 77K para se determinar o mecanismo
de formação dos picos de emissão TL 5 (dosimétrico), 6 e 7
do TLD-100. Nao houve mudança na intensidade do pico TL 5
indicando que a migração de entidades intersticiais nao i
responsável pela formação das armadilhas associadas a tal
pico. 0 pico TL 6, por sua vez, desapareceu da curva de e-
missão do TLD-100 irradiado â 77K e o pico TL 7 apresentou-
se drasticamente reduzido em sua intensidade. Tal fato de-
monstra que as intensidades destes picos estão associadas I
criação das armadilhas correspondentes durante a irradiação
do material.

SAPRA: UM LABORATÓRIO NACIONAL DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL.

Luporini Segundo, S., Crestana, S. e Mascarenhas, S.R. -
Sapra - Serviço de Assessoria e Proteção Radiologica.

Apresentamos os resultados de seis anos de funcionamento do
laboratório de dosimetria individual da SAPRA de São Car-
los-SP que em 1985 recebeu autorização permanente dada pela
CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) para executar a
monitoração individual no Brasil. 0 monitor i composto por
dosímetros termoluminescentes de LiF e CaSO^ (veja artigo
especifico nesta publicação). 0 sistema de leitura foi de-
senvolvido e construído pelo próprio laboratório e i compos_
to por um sistema de aquecimento em atmosfera de nitrogênio,
por uma fotomultiplicadora e um eletrometro que processa o
sinal da foto, apresentado a integração da curva de lumirí:
cencia do dosímetro, em leitura digital. 0 departamento ce
produção do laboratório, acondiciona os dosímetros, realiza
os tratamentos térmicos recomendados. A distribuição dos IDO
nítores para os usuários e feita através dos correios e dos
representantes da SAPRA nas principais cidades. Para proce£
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samento dos dados e assentamento de seus quatro mil usuári-
os a SAPRA adquiriu dois micro-computadores com impressoras
e disquetes, e desenvolveu programas específicos tanto para
os relatórios de doses, arquivos de usuários, como também
para a administração do próprio laboratório. Apresentamos
assim um laboratório completo, inteiramente desenvolvido e
construído no pais, o que garante o domínio completo da tic
nica e independência da manutenção de empresas estrangeiras.

MONITOR INDIVIDUAL COM DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES DE LiF
E

Luporini Segundo, S. , Crestana, S- e Mascarenhas, S. R» - SA
PRA - Serviço de Assessoria e írc ctç«*u Radiolõgica.

Convencionalmente os monitores individuais tennoluminescen-
tes usados para medidas de exposição e de energia, são com-
Postos com fósforos, usualmente o LiF (Fluoreto de Litio) e
um sistema de filtros (Pb, Al: Fe). Apresentamos um monitor
que dispensa o uso de filtros onde usamos o CaS04: Dy (sul-
fato de cálcio dopado cora disprosio) e o TLD-100 da HARSHAW
(liF - Fluoreto de Litio) e um suporte de acrílico de espe^
sura suficiente para garantir o equilíbrio eletrônico nas
cavidades onde sao acondicionados os cristais.
A exposição e medida tanto pelo Fluoreto de Lítio como pelo
Sulfato de Cálcio e a energia da radiação pode ser determi-
nada através das leituras do CaSO^ e do LiF, pois estes foj.
foros tem diferentes dependências energéticas.
Apresentamos os resultados de reprodutibilidade, sensibili-
dade, dependência angular, dependência energética, dependen
cia com a taxa de dose, e outras características.
Tais resultados sao ainda comparados com os de outras tecni_
cas que usam filtros e ou filmes fotográficos.
Entre as vantagens deste método, destacamos a boa sensibiH
dade e o baixo custo dos monitores.

08


