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RESUMO

Os aparelhos de medida de radiação ionizante utiliza-

dos na área médica necessitam das qualificações técnicas adequa

das à função e de calibrações regulares para assegurar a avalia

ção correta das grandezas associadas ao seu uso. Por determina-

ção legal, a calibração deve ser feita anualmente, num laborato

rio de padronização secundário(SSDL), e os padrões destes num

laboratório de padronização primário(PSDL), constituindo uma ca

deia metrológica rigorosa. Estes laboratórios devem manter a

qualidade de seus padrões a curto e longo prazo, para garantir

a calibração dos aparelhos dos usuários. 0 SSDL/IRD, em suas no

vas instalações, necessitou reavaliar a precisão e exatidão de

todos os procedimentos de calibração e inclui-las na cadeia me-

tro lógica. 0 objetivo deste trabalho foi determinar as incerte-

zas associadas ao procedimento técnico de calibração do SSDL/

IRD, em raios X. Para avaliar a influência dos nove principais

parâmetros geradores de incerteza, implantaram-se procedimentos

específicos, dentro dos requisitos internacionais, e analisou -

-se criticamente os dados já existentes do programa de controle

de qualidade do padrão secundário. 0 método baseou-se na compa-

ração do comportamento do instrumento do usuário nas várias si-

tuações de medida com um padrão secundário, tomado como referên

cia. Na determinação da incerteza para apenas uma qualidade de

feixe utilizou-se as piores condições de operação, para resguar

dar um menor valor transferido ao usuário quando calibrado nas

condições padronizadas. Assim, o valor de 1,81% obtido para a

incerteza total constitui um resultado superestimado, mas que

representa um valor muito bom para um laboratório de padroniza-

ção secundário, dentro da rede metrológica da AIEA.
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ABSTRACT

The equipment to measure ionizing radiation used in

medicine needs appropriate technical qualifications to comply

with their purposes and regular calibrations to assure the cor-

rect evaluation of associated quantities. By legal require -

ments, the annual calibration of users' dosemeters is to be

done in a Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL), and

the SSDL's standard dosemeters are refered to a Primary Stand-

ard Dosimetry Laboratory(PSDL), establishing a rigourous metro

logical network.

The SSDL needs to maintain, regularly, a quality con-

trol program for short and long term stability of standard do -

semeters.

The purpose of this work was to determine the uncer-

tainties associated to technical procedures of X-rays calibra-

tion at the SSDL/IRD.

To evaluate the influence of the nine main parameters

that can give origin to uncertainties, specific procedures and

methods are established, according to international require-

ments and recommendations. The methods are based on the compari

son of the behaviour of the users' dosemeters, with a standard

dosemeter in the many measuring conditions set up for the sec-

ondary standard used as a reference.

The total uncertainty obtained was 1,81%, using a con

servative procedure, to protect the users and patients. When

needed to transfer the calibration factor and their uncertainty,

the procedure used was to determine the uncertainty under the

worst possible operating conditions of the equipment, to obtain

a superestimated value. This represents an excellent result for

an SSDL of IAEA Network.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

Lia rad xote rap i ?, a aplicação cc uma dose de radiação

em pacientes para cura de certos tipos de tumor, requer uma exa
(1)tidao de 5% para garantir a eficiencií do tracamento, pois,

uma dose absorvida maior que a necessária provoca um aumento da

probabilidade de necrose dos tecidos i, uma dose menor que a

adequada implica na reincidência do tumor.

Para se atingir este grau de exatidão, o procedimento

técnico de terapia requer a otimização dos aspectos médico r. do

simétrico. Em relação à melhoria dosiraétrica, os aparelhos med_i

dores de radiação utilizados para a monitoração das aplicações

das doses, necessitam de qualificações técnicas adequadas ã fun

ção, para a avaliação correta das grandezas associadas ao seu

uso durante sua vida útil, e de calibrações regulares em labora

tórios de referência. Estes laboratórios devem apresentar uma

qualidade de serviço consistente com aquela exigência, para ga-

rantir o processo de cura do paciente.

Esta necessidade de exatidão acoplada ao grande núme-

ro de pessoas sob tratamento radioterãpico motivou a Agência In

ternacional de Energia Atômica(IAEA) e a Organização Mundial de

Saúde(WHO) a criarem uma rede de Laboratórios de Padronização

Secundários(SSDLs), localizados, principalmente, em países em

desenvolvimento, para atender à exigência de calibração dos do-

símetros clínicos, em número cada vez maior. Esta rede, por ter

natursza metrológica, também está vinculada ao Bureau Internaoi

onal de Pesos e Medidas(BIPM) por meio dos Laboratórios de Pa -

dronização Primários(PSDLs) , que calibram os dosímetros secundá_

rios dos SSDLs. A homogeneidade das medidas absolutas *eitas pe

los PSDLs é garantida, a nível internacional, por meio de pro -

gramas de controle de qualidade e intercomparaçoes coordenados

pelo BIPM. Assim, a grandeza física medida pelo usuário é ras -

treada aos padrões secundários e primários, estabelecendo uma

cadeia metrológica, e a exatidão é obtida por meio do controle



de qualidade da calibração dos dosímetros clínicos nos laborató

rios de padronização.

0 programa de controle de qualidade do procedimento

de calibração dos laboratórios de padronização requer o acompa

nhamento continuo dos equipamentos utilizados e o conhecimento

das diversas fontes de incertezas associadas ao procedimento de

calibração.

A determinação dos valores das incertezas provenien -

tes de diversas fontes, durante a calibraçãc, esbarra na difi -

euIdade de não existir um método padronizado. Além disso, há

controvérsia em relação ã sua composição, principalmente quando

se quer expressar a incerteza total. Outra questão existente ê

que não há limites bem definidos de aceitação de valores da in-

certeza para os laboratórios de padronização.

Este trabalho se propõe a determinar e calcular as _n

certezas associadas ao procedimento técnico de calibração do

SSDL/IRD, para raios X. Descreve-se o método aplicado na deter-

minação de cada fonte de incerteza e define-se um procedimento

para a sua composição. A determinação foi feita em 1a ordem ,

não sendo consideradas as interferências de uma fonte sobre ou-

tra, que, entretanto foram minimizadas nos métodos utilizados .

Além disso, optou-se por um enfoque conservative, ou seja, na

determinação da incerteza para somente uma qualidade de feixe a

dotou-se as piores condições de operação. Consequentemente, o

resultado final, fornecido ao usuário, é uma superestimativa da

incerteza total.
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CAPITULO 2

CALIBRAÇÂO DE DOSÍMETROS CLÍNICOS

2.1 - Definição

Experimentalmente, calibrar um dosimetro significa de

terminar sua resposta para uma taxa de exposição ou dose absor-

vida conhecidas.

Legalmente o terno "calibração" é reservado para a de

terminação feita nos Laboratórios de Padronização Primário ou
(2)

Secundário, resultando na emissão de um certificado oficial.

2.2 - Laboratórios de Padronização: PSDL e SSDL

As grandezas utilizadas em radioterapia e suas unida-

des devem ser definidas através de medidas feitas em laborató -

rio de padronização, por métodos absolutos. Una grandeza funda-

mental utilizada em metrologia de radiações ionizantes é a expo

sição(X), definida como sendo o quociente entre àQ e ãm, onde

dQ é o valor absoluto da carga total de ions (de um mesmo si-

nal) produzida no ar, quando todos os elétrons liberados no ar

de massa dm são completamente freiados.

Os Laboratórios de Padronização Primários (PSDLs) me-

dem a exposição de modo absoluto, por meio dos dosimetros pa -

drões primários (câmaras de ionização a ar e cavitáría) e possu

em a função de calibrar todos os instrumentos de medidas utili-

dos em radioterapia e radioproteção.

Devido à necessidade de todas as calibrações realiza-

das no mundo serem referenciadas a padrões de medida absoluta,

por meio de uma rede de rastreamento metrológico, e ao aumento

de solicitações de calibração de instrumentos utilizados em me-

dicina e na indústria, criou-se una rede de Laboratórios de Do-

simetria Padrão Secundários(SSDLs). Estes laboratórios têm a



função àe calibrar os dosímetros dos usuários, utilizando dosi-

metros de refinadas características metrológicas, chamados pa-

drões secundários, todos calibrados com padrões primários.

O Laboratório de Dosimetria do Instituto de Radiopro-

teção e Dosimetria (IRD) é um SSDL para radiações, ionizantes pa-

ra todo o pais.

2.3 - Cadeia metrológica

Os usuários ao calibrarem seus instrumentos de campo

num SSDL os têm referenciados a um padrão primário de medida de

exposição, através dos dosímetros secundários, calibrados num

PSDL. A homogeneidade das medidas absolutas realizadas pelos

PSDLs, a nível internacional, é garantida por programas de con-

trole de qualidade e intercomparações coordenados pelo Bureau

Internacional de Pesos e Medidas(BIPM). Os SSDLs estão vincula-

dos ao BIPM por meio dos PSDLs e são coordenados pela Agência

Internacifnal de Energia Atômica(IAEA) e Organização Mundial de

Saúde(WHO), conforme ilustra a figura 2.1. Forma-se, assim, uma

cadeia metrológica e garante-se um sistema de rastreamento.
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2.4 - Métodos de calibração de dosímetros clínicos

Em termos de exposição, a calibração de um dosímetro
e X

e feita determinando-se o fator de calibração F^ = r, onde X ê
C Li

a exposição real e L a indicada pelo instrumento, para determi-

nada qualidade de feixe. * .

A exposição real é obtida com um dosímetro de referên

cia padrão e L com o dosimetro a ser calibrado. Como normalmen-

te as duas câmaras são diferentes na construção, podem apresen-

tar também diferentes sensibilidades e consequentemente o fator

de ca.Ubração poderá não ser igual ã unidade.

0 valor de Fe ê válido apenas para as condições de ca

libração (energia dos fótons, direção de incidência da radia-

ção, temperatura, pressão etc). Se houver variação entre estas

condições e as de um experimento de rotina, deve-se corrigir o

valor de F6, para usar X = Fe.L na determinação da exposição.

Para cada valor de energia existe um fator de calibra

ção . Esta comparação com a câmara padrão ao longo da faixa de

energia de utilização do doslnetro (rastreamento) e a fixação

dos valores dos fatores de calibração em certificados, diferen-

cia uma calibração de um simples teste de funcionamento ou afe-

rição.

Há três métodos de calibração: dois no ar, denomina -

dos de calibrações ponta-a-ponta e por substituição; e um den-

tro de um simulador (phantom) .

2.4.1 - Calibração ponta-a-ponta ("tip-to-tip") *4)

Neste método as duas câmaras de ionização a serem com

paradas são posicionadas simultaneamente no feixe de radiação e

irradiadas ao mesmo tempo. Deste modo as flutuações do rendimen

to das máquinas de raios X e do fechamento do obturador são com

pensadas. É necessário que as duas câmaras sejam trocadas para

compensar qualquer heterogeneidade do feixe de radiação.



Este método ê útil quando as duas câmaras de ioniza -

çâo são idênticas ou pelo menos similares, para garantir que a

intensidade da radiação espalhada que as atinje seja aproximada

mente a mesma.

Para a determinação do fator de calibração deve-se ob

ter o valor médio da razão das leituras das duas câmaras (R). A

seguir permuta-se as posições das câmaras e um valor médio da

nova razão é determinado(R1). Se o valor de R1 apresentar uma

diferença em relação a R maior que 2%, deve-se investigar e re-

mover a causa desta diferença. Caso contrário, repete-se o va-

lor de R para a verificação de que o mesmo não se modificou. 0

fator de calibração é obtido por:

R ' RI (2.1)

(4)2.4.2 - Calibração por substituição

Este método consiste em colocar a câmara de referên -

cia no feixe de raios X, em determinada energia, e efetuar as

medidas. A seguir, a câmara a ser calibrada é colocada na mesma

posição e as medidas repetidas.

A calibração por substituição é adequada para a cali-

bração de qualquer câmara em comparação com outra qualquer. Se

a calibração for feita em radiação y, é suficiente a verifica -

ção esporádica da taxa de exposição, devido à estabilidade da

fonte radioativa do irradiador. Se for realizada em raios X, é

necessário adicionar uma câmara monitora e expressar o resulta-

do da irradiação de cada câmara em função do quociente entre

sua leitura e a da câmara monitora, para evitar prováveis flutu

ações do feixe e garantir a mesma exposição nas duas câmaras. A

câmara monitora deve apresentar dois requisitos: não ser exces-

sivamente dependente da energia e ter boa reprodutibilidade.

Como as duas câmaras ocupam a mesma posição no feixe

de radiação, não é importante que o feixe seja uniforme. Entre-

tanto, qualquer mudança na temperatura e pressão da sala afeta



desigualmente as leituras das câmaras, pelo fato delas serem

calibradas em momentos diferentes. Portanto, torna-se necessá -

rio introduzir correções devido a variações das condições ambi-

entais. Neste método uma modificação no posicionamento das cama

ras é mais prejudicial do que no de ponta-a-ponta.

Para a determinação do fator de calibração obtem-se

inicialmente o valor médio da razão entre as leituras da câmara

padrão de referência e as da câmara monitora (R..). A seguir, a

câmara padrão de referência ê substituída pela câmara a ser ca-

librada e determina-se o valor médio da razão entre suas leitu-

ras e as da câmara monitora (R2) . Repete-se a medida de R.. para

assegurar que não houve mudança em seu valor. 0 fator de cali -

bração é dado por:

Fc = ir < 2- 2 )

2.4.3 - Calibração em simulador (phantom)

A calibração com o uso de "phantom" é recomendada pa-

ra feixe de raios X com diferença de potencial acima de 150 kV

e para radiação gama de alta energia, para simular o processo

de radioterapia e garantir o equilíbrio eletrônico. Neste méto-

do, as calibrações só são possíveis se os dois instrumentos a

serem comparados tiverem as câmaras dedais de tipo e tamanho sî

milares, de tal maneira que o método ponta-a-ponta possa ser u-

tilizado, embora as câmaras também possam ser colocadas lado -

-a-lado.

Em calibrações em feixes de raios X, deve-se ter uma

iráquina de alta estabilidade, porque pequenas flutuações na qui

lovoltagem aplicada ao tubo podem resultar era flutuações perce2

tíveis pelas câmaras dentro do "phantom".

2.5 - Requisitos para calibração de dosímetros
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2.5.1 - Requisitos legais

Os dosímetros devem ser calibrados, com periodicidade

definida em cada país, para garantir o controle de qualidade do

seu desempenho e integrá-lo na rede de rastreamento metrológi-

co. No Brasil, a periodicidade é anuaj., definida pela Comissão

Nacional de Energia Nuclear(CNEN) e realizada pelo IRD e

laboratórios regionais autorizados.

2.5.2 - Requisitos técnicos

As condições técnicas para a calibração dos dosíme -

tros são estabelecidas internacionalmente pela Organização In-

ternacional de Padronização(ISO) e tem o seu procedimento deta-

lhado para cada país pelo laboratório de padronização. No Bra-

sil os procedimentos são constituídos de testes de controle de

qualidade de todos os aparelhos envolvidos no processo de cali-

bração, descritos no apêndice A.

2.6 - Calibração de dosímetros clínicos em feixes de raios X,

no SSDL/IRD

2.6.1 - Condições de calibração

O SSDL/IHD realiza as calibrações dos dosímetros dos

usuários conforme as especificações contidas no certificado de

calibração da câmara padrão nacional de referência, fornecido

pelo PSDL - National Physical Laboratory(NPL), ao qual está re-

ferenciado, ou seja:

a) tamanho de campo com diâmetro de 7 cm;

b) taxa de exposição da câmara padrão de referência estando en-

tre 10 e 12 R/min e tendo uma leitura de 50 dígitos durante

as calibrações;

c) posicionamento das câmaras a 75 cm da fonte;
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d) conjunto de parâmetros (voltagem, corrente, filtração e HVL)

que definem as qualidades do feixe usadas também implantadas

de acordo com o mesmo certificado. A relação entre a volta -

gem máxima no tubo e a registrada no painel do equipamento

foi definida por espectrometria dos raios X; .e

e) condições ambientais: temperatura(20°C), pressão{101,3 kPa )

e 50% de umidade relativa do ar.

As calibrações são realizadas no ar e utiliza-se o mé

todo de calibração por substituição.

O equipamento utilizado na calibração encontra-se lis

tado no apêndice B.

2.6.2 - Arranjo experimental

O arranjo experimental utilizado para a calibração de

dosímetros clínicos é mostrado parcialmente na figura 2.2.

A figura 2.3 representa um diagrama esquemático do ar

ranjo experimental utilizado na calibração de dosímetros clíni-

cos. Possui um tubo de raios X (T); um obturador (S), que pernú

te interromper o feixe de radiação sem desligar o tubo de raios

X, minimizando flutuações de desempenho e a produção de transi-

entes na rede elétrica; uma roda de filtros (F), movida por con

trole remoto, que permite a escolha da filtração adicional ade-

quada; dois colimadores (CI-34 cm e CII-52 cm) , posicionados de

tal modo que produzem um campo de 7 cm de diâmetro na posição

da câmara padrão de referência ou da câmara a ser calibrada; u-

ma câmara monitora (M) cuja função é normalizar as leituras da

câmara padrão de referência e da câmara a ser calibrada; uma câ

mara padrão de referência (r), que é um padrão secundário; a câ

mar-T de ionização a ser calibrada (I); um dispositivo a laser

(L) que auxilia o posicionamento da câmara na distância fonte -

-câmara de 75 cm no eixo central do feixe de radiação e uma mi-

ra telescõpica (MT) para auxiliar o posicionamento da câmara a

ser calibrada, no eixo central do cair.po de radiação.

As condições ambientais são avaliadas por dois termo-
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metros, um próximo ã câmara monitora e o outro próximo ã câmara

padrão de referência ou à câmara a ser calibrada, um barômetro

e um higrômetro na sala de operação.

Todos os componentes do arranjo experimental são mon-

tados em uma mesa de caJibração, com trilhos, suportes e fixado

res com ajustes precisos para as câmaras e construída de tal

forma a ter uma contribuição desprezível de radiação espalha -

da.

CAMA3A A SER CAUERADA

ROOA DE FILTROS

FIXADOR DA CAVARA
DE REFERÊNCIA

' CAVARA OE REFERENCIA
JUBO DE RAIO-X

Fig.2.2- PARTE PRINCIPAL DO ARRANJO EXPERIMENTAL
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<to Tubo

MT

Raio Central Co Feiit

t

Fig. 2.3" DIAGRAMA ESQUEMATICO DO ARRANJO EXPERIMENTAL PARA
CALIBRAÇÃO DE DOSÍMETROS CLÍNICOS EM FEIXES DE RAIO-X.
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2.7 - Procedimento experimental de calibração

2.7.1 - Procedimento preliminar

a) Fazer os testes nos equipamentos a serem utilizados na cali-

bração (ver apêndice A ) ;

b) verificar o funcionamento de todo o sistema auxiliar (siste-

ma de iluminação de emergência, água de refrigeração, ar

condicionado etc);

c) ligar os aparelhos e aguardar a estabilização elétrica (a -

proxinadamente 3J min);

d) selecionar a qualidade do feixe de raios X pretendida;

e) verificar a taxa de exposição do dosímetro padrão de referên

cia dada por:

. L . f*
X = (2.3)

t

onde:

L = leitura do dosímetro padrão de referência corrigida para

as condições de referência

f® = fator de calibração do dosímetro padrão de referência

t = tempo de exposição

2.7.2 - Realização das medidas

a) Posicionar a câmara a 75 cm da fonte e determinar R. ( valor

da exposição em uma qualidade de feixe, medida pela câmara

padrão de referência por unidade de leitura da câmara monito

ra) , fazendo leituras até obter 5 valores consecutivos repro

dutiveis. (Aceitam-se valores de até 0,20%);

b) posicionar a câmara a ser calibrada no mesmo lugar em que se

encontrava a câmara padrão de referência e determinar R2(ra-

zão média entre as leituras do dosímetro a ser calibrado e

do dosímetro monitor com correções de temperatura e pressão).
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Repetir as medidas até obter 5 valores consecutivos reprodu-

tiveis. (Aceitam-se valores de até 0,20%);

c) reposicionar a câmara padrão de referência e fazer nova sé -

rie de medidas, para determinar R';

d) repetir o procedimento preliminar e as etapes, (a), (b) e

(c) para outra qualidade de feixe solicitada.

2.7.3 - Determinação do fator de calibração

O fator de calibração, para uma certa energia, forne-

cido ao usuário é calculado por:

onde:

R-i + Ri B/A . f® . f(T,p)
R- = — , R, = (2.4)

2 f(T,p),
m

D/C . f(T,p),

f(T,p),
R2 = (2.5)

£ ( T f P) -

m

* T
273,15 + 2 0 p (2.6)

B/A = valor médio da relação entre as leituras do dosímetro

padrão de referência e do dosímetro monitor

f = fator de calibração do dosímetro padrão de referência

fornecido por um PSDL

f(T,p) s fator de correção para temperatura e pressão da câma-

ra padrão de referência ou da câmara a ser calibrada

f(T,p) = fator de correção para temperatura e pressão da câma-

ra monitora

D/C = razão média entre as leituras do dosímetro a ser cali
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brado pelo dosimetro monitor

T = temperatura, era graus Celsius, obtida durante as cali-

ções

p & pressão ambiente, em kPa.

2.7.4 - Emissão do certificado de calibraçâo

Após terem sido feitos os testes preliminares neces

sários para a calibraçâo (apêndice A) e determinado os fato -

res de calibraçâo do dosimetro clinico nas energias solicita-

das pelo usuário, o IRD emite um certificado de calibraçâo (a

pêndice C).
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CAPÍTULO 3

DETERMINAÇÃO DE INCERTEZAS

3.1 - Introdução

Até por volta da década de 30, quando a maioria dos

cientistas de uma mesma área interagiam pessoalmente, era fácil

comparar os resultados de suas experiências e o julgamento ba-

seava-se n& capacidade de trabalho e apreciação da personalida-

de individuais de cada membro da comunidade cientifica. £ obvio

que com o passar do tempo isto tornou-se impraticável. Atualmen

te, as intercomparações envolvera dados de muitos autores, na

maioria desconhecidos, de diversos laboratórios do mundo. As -

sim, a possibilidade de reuni-los é cada vez mais dificil, e o

prestigio de um nome deixa de ter significado como critério de

julgamento de qualidade de medidas. Dentre os critérios hoje em

pregados, além dos valores das medidas, busca-se conhecer a me-

todologia utilizada, a qualidade de equipamento e, principalmen

te, a incerteza a eles associada.

Sabe-se que a medida do valor de uma quantidade con -

siste de uma seqüência de operações que produz um resultado fi-

nal, expresso como o produto de um número e da unidade da quan-

tidade. Mas sabe-se também que este número pouco significa se

não forem dadas informações sobre os limites deste núnero, den-

tro dos quais o valor "verdadeiro" é suposto estar. A avaliação

destes limites é conhecida como a determinação da incerceza do

resultado.

Qualquer atividade de medida, utilizando a quantifica

ção de indicadores ou sistemas instrumentais, visa a obtenção

de valores exatos e precisos, ou seja, o "valor verdadeiro" das

grandezas. Obviamente que o valor verdadeiro não é conhecido

Se o fosse, não haveria razão para qualquer medida.

Con a repetição das experiências, os resultados po -

dem diferir dos encontrados inicialmente. Essa diferença pode
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ser expressa como uma "discrepância" entre os resultados. O fa-

to dela existir se deve a somente ser possível determinar re

sultados com uma dada incerteza.

Convencionalmente, existem estimativas aceitas, den-

tro de uma margem de incerteza, para o valor verdadeiro, real

ou de referência. Este valor é estabelecido como a assintõtica

convergência dos valores obtidos, após sucessivos refinamentos

de técnica e metodologia. Em metrologia o valor de referência é

estabelecido pelos PSDLs.

Neste ponto é útil registrar a diferença entre al-

guns termos que normalmente são confundidos e muitas vezes usa-

dos como sinônimos:

1 - erro: a diferença entre valor medido e o valor "verdadeiro"

ou de referência.

2 - incerteza: indica o intervalo de valores próximos do valor

medido (intervalo de confiança), dentro do qual

o valor verdadeiro deve estar contido com uma

certa probabilidade.

3 - exatidão: é o quão próximo está o valor da medida do valor

de referência.

4 - precisão: indica o quão reprodutlvel é um resultado de uma

medida, mesmo que afastado do valor de referência

(ver figura 3.1)

Há, em todo mundo, uma grande controvérsia sobre a de-

terminação da incerteza, devido à variabilidade de métodos e de

nominações associadas. Dentre as diferentes abordagens, a mais

tradicional e bastante difundida classifica as incertezas em

randômicas e sistemáticas, 'definidas como:

1 - incerteza randômica: é a que surge das flutuações das medi-

das, produzindo resultados que diferem de uma experiência

para outra, independentes da ação do operador. Embora fru-

tos do "acaso", as amplitudes das flutuações se distribuem

de acordo con certas leis da teoria das probabilidades, e su
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a determinação é feita pela análise estatística dos dados

experimentais.

2 - incerteza sistemática: é a que surge de efeitos físicos co-

nhecidos ou não, que influenciam ou causam tendência no re-

sultado. Apenas pode ser estimada baseada no conhecimento e

ou experiência obtidos fora da experiência em questão, por

exemplo comparando com um valor de 'referência padrão.

Fig. 3.1 - SIGNIFICADO DE PRECISÃO E EXATIDÃO .

1

PRECISO
INEXATO

\ y)

PRECISO
EXATO

\ IMPRECISO* í
\EXATO /

\ \ y

IMPRECISO
INEXATO

VALOR
VERDADEIRO

1

Xo

VAL ̂ R
VERDADEIRO

S= PRECISÃO
€- EXATIDÃO

Fig. 3.1 - Na figura, o valor da medida é expresso pela tendên-

cia central X; sua precisão é estimada pelo desvio

padrão s, e a exatidão pela discrepância 6 do valor

"verdadeiro" ou de referência X . O afastamento <5
o

torna-se um erro sistemático quando reprodutível com

uma certa probabilidade P. (*) Esta alternativa difi

cilmente ocorre na prática.

Outra abordagem dada ao problema da determinação de

incertezas surgiu de um Grupo de Trabalho de especialistas de

laboratórios nacionais de 11 países, reunidos no B1PM, em 1980.

Em 1977, foi apresentado ao Comitê Internacional de
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Pesos e Medidas(CIPM) um trabalho que relatava a inexistência

de uniformidade na apresentação das incertezas, implicando, co-

mo conseqüência imediata, a falta de clareza na análise de com-

parações internacionais, na precisão reivindicada. 0 trabalho

também mostrou a heterogeneidade de conceitos, cpmo fundamentos

dos cálculos para a indicação de limites de incerteza ou tole -

rância na metrologia legal e industrial, e além disso exibiu as

recomendações contraditórias produzidas por entidades diferen -

tes. 0 BIPM interessou-se por esta problemática e resolveu bus-

car uma maneira de acordo sobre o assunto. Para alcançar o seu

objetivo, preparou um questionário que abrangia os problemas es

senciais da determinação de incertezas e o enviou a 32 laborató

rios de padronização nacional que possuiam um interesse espec_i

ai na questão. Em 1978, 21 laboratórios tinham enviado as res -

postas que foram estudadas e apresentadas na reunião do Grupo

de Trabalho.

Assim, como recomendação, sugeriu-se a classificação

das incertezas, de origens diversas, em duas grandes categori -

as:

1 - Incerteza do tipo A: aquela cuja avaliação é baseada em mé

todos estatísticos;

2 - Incerteza do tipo B: aquela cuja avaliação é feita por ou-

tros meios.

3.1.1 - Incertezas do tipo A: determinadas por métodos estatís-

ticos

As incertezas do tipo A não apresentam dúvida; corres;

pondem, em muitos casos, às que eram previamente chamadas de

"randômicas". As incertezas são abreviadas por s. e podem ser

corretamente consideradas como desvios padrões estimados no sen

tido estatístico. Como elas são avaliadas por meio de séries de

medidas repetidas, podem ser expressas em termos de variâncias

estimadas (s*) ou na forma de desvios padrões (s.) , adicionando
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o correspondente número de graus de liberdade.

Quanto ã regra de intervalos de confiança e suas rela

ções com os desvios padrões recomendados chegou-se à opinião de

que, se a função distribuição é supostamente conhecida, ou fre-

qüentemente adotada como a normal, não há necessidade de se in-

cluir o intervalo correspondente, uma.vez que isto não fornece

nenhuma informação nova. Mas, há casos em que ê pedido a deter-

minação de incertezas com um dado nível de confiança, como são

os casos da indústria e metrologia legal. 0 modo de proceder

nesta situação é descrito em 3.3.3.

3.1.2 - Incertezas do tipo B: não determinadas por métodos esta

tísticos

Já as do tipo B podem ser bem diferentes das que eram

usualmente conhecidas por "sistemáticas" e podem provir de situ

ações em que as incertezas experimentais não podem ser avalia -

das com base em uma série de medidas. 0 seu símbolo é u.. A

questão surgida, na ocasião, foi saber o que se pretendia ex-

pressar com esta quantidade. A solução está contida na lei ge -

ral de propagação de erro. Como as quantidades essenciais que a-

parecem nesta lei são as variâncias (e covariâncias) das vari-

áveis envolvidas, tinha-se que escolher algo que pudesse ser

considerado como a melhor aproximação disponível ao correspon -

dente "desvio padrão". Assim o Grupo de Trabalho concordou em

agir como se u^ fosse uma variância.

Neste caminho apresentado pelo Grupo de Trabalho é ne

cessário fazer (pelo menos implicitamente) algumas suposições

sobre a população fundamental, que pode ser, por exemplo, gaus-

siana ou retangular, sendo esta escolha deixada para o pesquisa

dor optar.

3.2 - Incertezas combinadas e total
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3.2.1 - Combinação de incertezas randômicas

Há muitas experiências que consistem de observações

de grandezas cujos valores de medida flutuam com freqüência e

seguem, aproximadamente, a distribuição normal é que além di£

so, são independentes. Neste caso, a variância de todas as in -

certezas randômicas numa quantidade medida x ê, em primeira a -

proximação, igual ã soma das variâncias de todas as incertezas

randômicas individuais, i.e.,

n n
ss - I s 1 í(xi " x ) 2
s " % s i com s2. = ^ — (3.1)

x
1=

n - 1

3.2.1.1 - Propagação de incertezas randômicas * '

Para assegurar uma estimativa da incerteza randômica

no resultado final de uma grandeza medida, que envolve outras

grandezas, é necessário determinar a sua variância em função

das variâncias obtidas nas medidas destas grandezas, feit;s se-

paradamente.

Supondo que X represente o valor de uma grandeza físi.

ca obtida pela combinação de medidas independentes de a, b ,

c..., pela relação

X = f(a, b, c . ) (3.2)

e as variâncias estimadas sobre a, b, c... são V(a) = s2(a) ,

V(b) = s2 (b) , V(c) = s M c ) . . . , então a variância estimada so-

bre X é dada por::

v(x) =
3X12 V(a) ff 2 V(b) +

3c
V(c) + ... + 2

da 3b

Cov(a,b) + 2 — > -— Cov(a,c) +2 — . — Cov(a,c) + ...
3a 3c Sb 3c

(3.3)
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onde Cov(a,b) = covariância de X em relação a a e b

A covariância pode ser expressa por:

Cov(afb) = p(a,b).s(a).s(b)

onde p(a,b) = coeficiente de correlação entre a e b na funçãoX.

Para variáveis a, b, c, ...«totalmente independentes,

tem-se : p(a,b) = 0 e se as variáveis forem totalmente correia

cionadas, p(a,b) = 1.

Na prática, a correlação entre as variáveis ê somente

parcial, mas ê muito difícil determinar o valor de p. Desta ma-

neira é usual supor que as variáveis são totalmente independen-

tes. Assim, a variãncia de X em função das variãncias a, b,c ...

fie?:

s2 (X) fl?' . s2 (b) +
3c

s2 (c)+... (3.4)

onde os termos mistos foram desprezados, em 1? ordem, por tende

rem a zero, quando somados sobre muitos pontos medidos (uma vez

que a, b, c ... são supostas independentes).

Usando a equação (3.4), obtém-se o valor para a vari-

ância e conseqüentemente para o desvio padrão da grandeza inde-

pendente X. Entretanto, para que esta variãncia possa ser uti^i

zada, por exemplo, na comparação de um resultado com outro, é

necessário conhecer o número de graus de liberdade.

3.2.1.2 - Grau de liberdade

É o número de termos independentes existentes para a

obtenção de algum estimador ou parâmetro estatístico. Normalmen
n (x • - x) 2

te é denotado por v. Por exemplo, para s2 = .1. * .. • '

obtido de n observações independentes, v = n - 1 devido ao fato

dos x. valores estarem referenciados a x.
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3.2.1.3 - Limites, Intervalo e Nível de Confiança

De posse do desvio padrão e do desvio padrão da mê -

dia (s/^) é possível predizer o provável resultado de uma sé -

rie de medidas. Com uma certa probabilidade P, o resultado esta

rá entre (x + ó)e(x _ 6), onde x é a média da amostra. Os valores

(x + ó)#(x - 6) são chamados de limites superior e inferior do in-

tervalo de confiança, respectivamente. O intervalo (x - <5 ,

x + 6 ) é chamado de intervalo de confiança e P de nível de con

fiança. Existem duas maneiras de expressar o intervalo de confi^

anca para um mesmo valor de P. A primeira, utilizando a distri-

buição de Gauss, onde se supõe que o número de medidas é gran -

de. Neste caso o intervalo de confiança vem expresso por:

x - k.s (3.5)

onde:

x = valor médio

s = desvio padrão

k = fator multiplicador que depende de P (por ex. P = 0,95 ,

k = 1,96)

A segunda maneira considera o número pequeno de medi -

das, e assim, utiliza a distribuição de Student, na forma:

x ± t.s- (3.6)

onde:

s- = desvio padrão da média = s//n

t = fator de Student que depende do grau de liberdade v = n- 1

e do nível de confiança P (por ex. pari P=0,95 e v = 4 ,

^,0,975 " 2' 7 8 )

A primeira maneira mostra como os resultados das med^

das se dispersaram em relação â tendência central (x), e o in -

tervalo de confiança expressa a ocorrência de P casos em 100,

em torno da média.

A segunda maneira é mais abrangente e implica numa

chance P do valor médio cair dentro do intervalo, se forem fei-
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tas novas séries de medidas.

3.2.1.4 - Testes de significãncia

Alguns testes de significãncia estatística devem ser

realizados para a comparação de resultados de uma experiência

com os de outras. Tem-se que possuir um critério para estabele-

cer se os resultados obtidos são diferentes dos esperados, devi.

do aos efeitos das flutuações randômicas, ocorridas durante as

experiências. Para a aplicação de um teste de significãncia de-

ve-se saber como a incerteza randõmica de cada componente de um

experimento foi calculada. Por isto deve-se sempre listá-la, pa

ra que possa ser utilizada posteriormente.

3.2.1.5 - Expressão da incerteza randõmica

Deve ser expressa pelo desvio padrão ou pelo desvio

padrão da média, cora um determinado nível de confiança, por ex.

95% ou 99%. Deve-se também listar o número de graus de liberda-

de associado ã cada componente da incerteza randõmica.

3.2.2 - Combinação das incertezas sistemáticas

3.2.2.1 - Incerteza sistemática

Como este tipo de incerteza surge de efeitos físicos

que influenciam ou fazem tender ao resultado, sua freqüência de

ocorrência não segue a distribuição normal ou qualquer outra

lei apropriada, e se as observações são realizadas numa amostra,

a incerteza persiste quando se aumenta o seu tamanho. Assim, e-

la não pode ser tratada pelos métodos estatísticos como a incer

teza randõmica. Para estimá-la é necessário, em primeiro lugar,

identificar todos os efeitos físicos que possam afetar o resul-
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tado da experiência. De posse desta identificação, passa-se pa-

ra a determinação de limites de incerteza que estimam a contri-

buição de cada um destes efeitos, obtida com o uso de fórmulas

contendo a dependência funcional da grandeza medida com os fa-

tores de influência. Freqüentemente as incertezas sistemáticas

podem ser descobertas através do uso de um instrumento de medi-

da independente, para comparação. Mesmo se o instrumento de me-

dida independente estiver incorreto, uma comparação dos dois

instrumentos pode dar indícios de onde começa a fonte da tendên

cia. Na comparação, por exemplo, da medida fornecida por uma do

símetro comurr. e por um doslmetro padrão, pode-se definir um fa-

tor de calibração, que sistematicamente corrige as leituras, nu

ma dada região de energia «a condições de medida. Deve-se ressal_

tar que a determinação deste tipo de incerteza depende muito da

experiência e do julgamento do pesquisador.

3.2.2.2 - Procedimentos de combinação

Suponha que X represente o valor de uma quantidade f_í

sica obtida pela combinação de medidas independentes a, b, c...

pela relação

X = f (a, b, c ...)

Então, a componente da incerteza sistemática (AX) associada

com X devido à incerteza sistemática Aa sobre a medida "a"

(AX) =
a

. Aa (3.7)
3a

Não há um método rigoroso para a combinação das compo

nentes para se obter a incerteza sistemática total X. Na práti-

ca são usados dois procedimentos. 0 primeiro 'combina-as pela

soma aritmética:

AX = (AX) + (AX), + (AX) + ... =
a 13 c

ax
'aa

Ae +
3b (3.8)
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Este procedimento superestima a incerteza sistemática

total e pode ser considerado como uma. estimativa do limite máxi

mo. O segundo cotròina-as pela soma quadrática:

* * (LX)*
.[3a

h

(ia)2 - [M]

(£c) (3.9)

que tende a subestimar a incerteza sistemática total, em parti-

cular quando um dos componentes é consideravelmente maior do

que os dentais.

3.2.2.3 - Expressão da incerteza sistemática

As componentes estimadas da incerteza sistemática po-

dem ser estabelecidas como limites totais e não em forma que im

plique no conhecimento da distribuição de probabilidades de o -

corrência.

3.2.3 - Combinação de incertezas do tipo A

Como as incertezas do tipo A são estimadas por meto -

dos estatísticos, a sua combinação é obtida utilizando-se o mes

mo procedimento para a combinação das incertezas randômicas

(ver 3.2.1)

3.2.4 - Combinação de incertezas do tipo B

As incertezas do tipo B, expressas pela quantidade ua.

(considerada aproximadamente como uma variância) têm sua combi-

nação determinada pela sua freqüência de ocorrência, que pode,

por ex., seguir a distribuição normal ou retangular. Se a dis-
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tribuição for normal, a combinação das incertezas do tipo B é

dada pela soma quadrática de todas as contribuições u2..

3.3 - Apresentação do resultado final

3.3.1 - Procedimento recomendado pelo P"SDL/NPL

Na determinação do resultado final, o grau de deta -

lhes dependerá da quantidade de informações disponível e também

do contexto no qual o resultado é citado. Em trabalhos científj.

cos experimentais envolvendo a comparação de modelos, medida de

constantes físicas etc, e que serão utilizados em pesquisas

posteriores, é necessário incluir uma discussão mais ampla so-

bre a determinação das incertezas envolvidas no experimento. De

ve-se sempre evitar ambigüidades na determinação.

Por simplicidade ou utilidade, a incerteza total pode

ser apresentada sob forma combinada e é desejável que as incer-

tezas randômicas e sistemáticas sejam citadas separadamente.

3.3.2 - Procedimento recomendado pelo Technical Report Series

número 185'

Neste procedimento a incerteza total é uma combinação

das incertezas randômicas e sistemáticas. As incertezas randômi.

cas têm o mesmo tratamento estatístico do método utilizado pelo

PSDL/KPL. As incertezas sistemáticas comportam-se como uma dis-

tribuição retangular (fig. 3.2), cujos limites são estimados

pela experiência e julgamento do pesquisador.

Assim, tem-se que:

2aT p a r a ÍX' S ai

P.(x) = 0 para |x| >
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(rt = /*2 x* Pií x ) dx
ai x2 a?

" ai 2 ai 3

°s • J °i

Fig. 3.2 DISTRIBUIÇÃO RETANGULAR DE PROBABILIDADE
PARA INCERTEZA SISTEMÁTICA .

• P.U)

-C;

Assim a incerteza total é dada pela soma quadrática :

( £ r2. + k2 - — Z a3.)
i x 3 i x

(3.10)

onde o primeiro termo representa as incertezas randômicas.

Se P = 0,975 (nível de confiança de 95%), por exem -

pio, o valor de k será igual a 1,96, o que dará (ír| + 1,28 .
1 /2

£ a i ) , sendo esta a expressão indicada pelo Technical Report

para o cálculo da incerteza total do fator de calibração para

um SSDL.

3.3.3 - Procedimento recomendado pelo BIPM
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Deve-se usar a soma quadrática de todas as contribui-

ções devidas a s^ e u^, ou seja, a incerteza combinada é dada

por:

(Is^ +lu^ ) 1 / 2 ' (3.11)

Enquanto que para as contribuições do grupo A, o vin-

culo com um nível de confiança ê geralmente obtido com a suposi.

ção de que as anos trás pertencem a uma população de distribui -

ção normal, o nesno não ocorre com as do grupo B, or.3e a função

distribuição não é suficientemente conhecida para definir os in

tervalos de confiança. Mas sempre que um alcance para a incerte

za for necessário, é possível obter a chamada incerteza total,

pela multiplicação da incerteza combinada por um certo fator k.

Pode-se pensar que a incerteza combinada é identificada como u-

ma amostra de desvio padrão resultante da população de distribu

ição normal, assin t (fator de Student) poderia ser identifica-

do com o fator k, supondo um grande número de medidas.

Desce que sua avaliação exata é impossível, tem-se

que escolher valores para k. A única exigência é que se o fator

for aplicado, o seu valor numérico deve ser claramente determi-

nado.

Na metrologia industrial a incerteza total é estipula

da na hipótese de uma distribuição normal, correspondendo apro-

ximadamente ao tradicional intervalo de confiança.

Se os resultados pibliçados são de grande importãn -

cia, tais como: pesquisa fundamental e certificados de medidas,

há necessidade de uma lista completa dos componentes da incerte

za. Mas há situações em que só é necessário a indicação da in -

certeza total e do fator k.

"Recomendação para a indicação de incertezas experimentais"
t

0 Grupo de Trabalho organizado pelo BIPM sugeriu, em

1980, as seguintes recomendações ao CIPM:
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1 - A incerteza no resultado da -edida geralmente consiste de

vários componentes que podem ser agrupados em duas catego -

rias de acordo COJI o modo pelo qual seu valor numérico é es»

timado:

A - aquelas que são avaliadas por métodos estatísticos;

B - aquelas que são avaliadas por outros meios.

Hão há sempre uma correspondência simples entre a

classificação nas categorias k e B e a anteriormente usada

classificação em incertezas "randômica" e "sistemática". O

termo "incerteza sistemática" pode ser enganoso e deveria

ser evitado.

Qualquer relatório da incerteza deveria consistir de

uirta listagem completa dos componentes, especialr.er.te para

cada método usado para obter seu valor numérico.

2 - Os componentes na categoria A são caracterizados por variân

cias estimadas, s^,. ( ou "desvio padrão" estimado, s.) e o

número de graus de liberdade, v.. Aonde for apropriado, as

covariâncias estimadas poderiam ser dadas.

3 - Os componentes na categoria B poderiam ser caracterizados

pelas quantidades u2., que podem ser consideradas aproximada

mente com variâncias. As quantidades u2. podem ser tratadas

como variâncias e as quantidades u. como desvios padrões. Aon

for apropriado, as covariâncias poderiam também ser trata -

das de um modo similar.

4 - A incerteza combinada poderia ser caracterizada pelo valor

numérico obtido pela aplicação do método usual ca combina -

çâo de variâncias. A incerteza combinada e seus componentes

poderiam ser expressos na forma de "desvios padrões".

5 - Se, para aplicações particulares, é necessário multiplicar

a incerteza combinada por um fator para obter uma incerteza

total, o fator de multiplicação usado deve sempre ser esta-

belecido. "
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Regra prática para o cálculo do u.

u. = - . ( incerteza máxima ) .
3 k D

J)Incerteza total = k (s1 + uJ)

onde:

-' = í si
»• . J uj

Para um nivei de confiança de:

P = 99,7%, k = 3

P = 95% , k = 2
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CAPITULO 4

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL PARA A DETERMINAÇÃO DAS INCERTEZAS

Cada etapa da cadeia metrológica e cada fase do pro-

cedimento técnico de calibração introduzem incertezas no valor

do fator de calibração fornecido ao usuário. Na calibração de

dosímetros clínicos, num SSDL, as principais fontes de incerte

za associadas ao fator de calibração são:

A) As relacionadas com o campo de irradiação:

4.1 - camada serr.i-redutora (HVL)

4.2 - homogeneidade e reprodutibilidade do feixe de raios X

4.3 - linearidade do monitor

B) As relacionadas cc~ as câmaras padrão de referência e a ser

calibrada

4.4 - estabilidade da câmara padrão de referência

4.5 - espalhamenro da haste

4.6 - posicionar.er.to

4.7 - reprodutibilidade de R. e R2

C) As relacionadas com as condições ambientais:

4.8 - temperatura e pressão

D) Fornecida por uir. PSDL

4.9 - Componente fornecida pelo PSDL
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4.1 - Camada semi-redutora (HVL)

4.1.1 - Metodologia

Em radioterapia pode-se caracterizar um feixe de

ação por dois parâmetros: a filtração inerente do aparelho de

raios X, devido ã parede de vidro da ampola, óleo de refrigera-

ção e outros materiais que se comportam como filtros; e a fil-

tração adicional, para absor\er os fótons de baixa energia que

só aumentam a dose na superfície do tecido e não alcançam a re-

gião de interesse. Além desses dois parâmetros, pode-se caracte

rizar um feixe de radiação em termos da energia efetiva. Esta é

cbtida pela determinação da camada semi-redutora (HVL), defini-

da como a espessura do material (Al, Cu, Pb - dependendo da e-

nergia do fóton) que reduz a taxa de exposição do feixe ã meta-

de do seu valor inicial. 0 HVL é inversamente proporcional ao

coeficiente de atenuação linear, que depende da energia do fei-

xe e da composição do material absorvedor.

Quando se necessita também caracterizar a homogeneida_

de do feixe, utiliza-se a relação entre o 19 HVL e o 29 HVL. 0

29 HVL é a espessura do material que reduz a taxa de exposição

de 50% para 25% do seu valor inicial, e que pode diferir do 19

KVL devido a espectros diferentes de raios X, produzidos por

combinações de filtração e quilovoltagem.

Para a calibração dos dosímetros clínicos dos usuári-

os, em feixes de raios X, é necessário a determinação do HVL ,

para se obter o valor do fator de calibração do dosímetro pa -

crâo de referência que será utilizado. Este valor é obtido de

um gráfico, fornecido por um PSDL, que associa os valores dos

fatores de calibração com os valores do HVL (energia efetiva).

Assim, uma incerteza na medida do HVL afeta o valor do fator de

calibração dado ao usuário.

Para a obtenção da incerteza no fator de calibração

fornecido ao usuário devido à incerteza no HVL, utilizou-se a

composição da reprodutibilidade de suas medidas e o seu desvio
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em relação ao valor de referência (certificado).

4.1.2 - Equipamento

a) Condições preliminares

Antes de se iniciar a experiência, buscou-se uma cama

ra que possuísse as duas características necessárias para a rea

lização das medidas de HVL: reprodutibilidade e baixa dependên-

cia energética (a câmara não deve influir nas medidas). Verifi-

cou-se c comportamento de vários modelos de câmara, tais como:

dedal NPL modelo 2561 - número 207, esférica TK 30, dedal TK

01, normal PTW - número 181021 e superficial 2536/3. Para isto

fez-se gráficos dos Fatores de caiiir=ção x HVL com os valores

fornecidos pela calibração destas ciraras em PSDLs. Fez-se, ain

da, calibrações em 3 qualidades de er.ergia para a câmara Shonka

(A2). Dentre as câmaras analizadas, optou-se pela dedal NPL mo-

delo 2561, por ser reprodutível e ter uma dependência energéti-

ca semelhante ã da câmara dedal NPL -cdelo 2561 - número 168 ,

que é o padrão nacional.

b) Listagem do equipamento utilizado

. dosímetro:

câmara dedal NPL modelo 2561 - r/lnero 207

integrador de corrente modelo NP 2000 (capacitor 100 pF)

eletrômetro NPL modelo 2560 - r.únero 101

. monitor:

câmara dedal BF modelo 2505/03 O,2 cm3) - número 2113

eletrômetro Keithley modelo 6'0 C - número 144875

4.1.3 - Procedimento experimental

a) Condições de medida

. as energias escolhidas foram: 30 keV (82 kV), 36 keV

(102 kV) , 63 keV (140 kV) e 111 keV (224 kV) ;
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. tamanhos de campo no absorvedor: 2,1 cm, 3,2 cm e 4,6 cm;

. colimador posicionado a 51,5 e 49,5 cm da fonte de raios

X;

. espessuras dos absorvedores: escolhidas de acordo com o

valor esperado do HVL. As energias de 30 e" 36 keV foram

feitas com absorvedores de Al e'as de 63 e 111 keV com os

absorvecores de Cu.

b) Procedimento:

a) medir a taxa de exposição sem absorvedor (Io) no início e fi

nal da experiência, com 3 medidas cada. Obter o valor médio

para melhor controle dos resultados;

b) para cada espessura do absorvedor utilizada, fazer 3 medi -

das, e obter a razão média entre as leituras do dosímetro e

as do monitcr II). O valor máximo aceito para o desvio pa -

drão percentual desses valores é de 0,15%;

c) dividir essa razão média pelo valor médio da taxa de exposi-

ção sem abscrvedor (I/Io);

d) com os valcres de I/I0/ fazer um ajuste do tipo exponencial

(y = ae ), e obter o HVL procurado;

e) repetir esse procedimento para o mesmo tamanho de campo;

f) repetir o prcredimento por mais 4 vezes, sendo que duas para

um campo de 2,2 cm e duas para um campo de 4,6 cm;

g) com os valores médios dos HVLs resultantes desses 3 tama -

nhos de car.pc, construir um gráfico HVL x tamanho de campo

para cada energia. (Como a energia de 30 keV é baixa e nor -

malmente apresenta problemas, fazer maior número de medidas)

As r.eiiias de HVL de campos de tamanhos diferentes e

extrapolados para o campo de tamanho zero na posição do absorve

dor é feita porque o campo ideal deve ser suficientemente peque

no para cobrir apenas o volume sensível da câmara e assim dimi-

nuir as contribuições de espalhamento da radiação.

4.1.4 - Determinação da incerteza propagada para o fator de ca-
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libração devida a flutuações de valores do HVL

A incerteza em Fe devido a flutuações no HVL é dada
cpor

3Fe

sve = — H . s_ (4.1)
c 3x .

onde:

F® = Fc^x^ = ^ a t o r âe calibração

x = HVL = camada semi-redutora

Os valores médios dos fatores de calibração da tabela

4.1 foram obtidos de calibrações realizadas no período de mai-

o/85 a abril/86, do dosímetro clínico de referência.*

Tabela 4.1 - Valores médios do fator de calibração do dosímetro

clínico de referência em função do HVL esperado

HVL(mmCu) F ± s(R/ue)

0,06 0,9981 ± 0,0037

0,16 0,9852 ± 0,0025

0,50 0,9793 ± 0,0029

2,02 0,9715 ± 0,0047

* Dosímetro clínico de referência:

.câmara dedal BF 0,6 cm3 - número 1934

.eletrometro BF modelo 2502/3 - número 094

O dosímetro BF foi escolhido para referência

do usuário por ser o mais utilizado no país.(Apêndice E)
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A forma de ajuste dos valores dos fatores de calibra-

ção em função do HVL foi do tipo:

e bFc * ax (conforme ilustra a figura 4.1) , onde:

a • 0,9748

b « -0,007 5

Ra* 0,9556

x « valores implantados da energia do feixe expressos em termos

do HVL

spe » — £ . s = a b x ^ s (4.2)
* x x

spe
. 1OO(%) = ̂  . s (%) (4.3)

x

O valor de s pode ser estimado pela composição qua -

drática das incertezas devidas ã reprodutibilidade das medidas

do HVL e do seu afastamento em relação ao valor esperado (certi

ficado), ou seja:

1/2
Sj£ = [sl (%) + 6M%)] (4.4)

s(%) = desvio padrão percentual dos valores experimentais do

HVL para cada energia

s(%) = — . 100% (4.5)
HVL

6(%) = diferença percentual entre o valor esperado (certifica -

do) e o valor experimental do HVL

. 100% (4.6)

H V Les P
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(R/ ue)

1,002

0,9940

0,9860

0,9780

0,9700

ipo 2pO HVL
(mm Cu)

FIG. 4.1 - Valores âo fator de calibraçao (F ) x valores espera

dos da camada semi-redutora (HVL)
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A tabela 4.2 mostra os valores obtidos para cada ener

gia.

Tabela 4.2 - Incertezas em F® devido a flutuações no HVL

HVL(mmCu) s(%) 6(%) sx<%) spe

0,06 0,660* 0,60 0,892 0,11

0,16 0,074 1,95 1,951 0,09

0,50 0,591 0,06 0,594 0,01

2,02 0,195 0,198 0,278 0,001

* este valor representa a média

A variação do s_e/F®(%) em função do HVL, mostrada na

figura 4.2, permite observir os diversos valores encontrados pa

ra as qualidades de feixes implantadas e também inferir valores

por meio de interpolaçoest após ajuste por mínimos quadrados.

0 valor médio de sFe/F®(%) é de 0,05, o que dá aprox^

nacamente 0,1% para todas as Snergias.

0 maior valor observado foi de 0,11%. Assim, para a

incerteza total e num nível de confiança cie 95%, irto contribui

com u. = 0,05%.

4.1.5 - Conclusões

a) A incerteza devida ao HVL, propagada para o fator de calibra

ção, varia bastante com a energia e apresenta valores maio -

res para baixa energias;
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b) a contribuição para a incerteza total foi classificada como

do Tipo B, pelo fato de resultar da composição da componen-

te do Tipo B, obtida da comparação dos resultados com os va

lores do certificado de calibração, e da componente do Tipo

A (randônica) proveniente de medidas realizadas;

c) o valor médio, aproximado para 0,1*, para todas as energi -

as, indica que sua influência relativa na incerteza total ê

pequena.
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4.2 - Homogeneidade e reprodutibilidade do feixe de raios X

4.2.1 - Metodologia

Sabe-se que um campo homogêneo é aquele que possui u

ma fluência constante em todos os pontos do campo e que a re-

produtibilidade mede a constância da fluência ao ligar e desli.

gar a máquina de raios X, no tempo.

A exposição das câmaras de ionização em feixes de

raios X heterogêneos e não reprodutíveis, durante a calibra -

ção, produz alterações no fator de calibração. O controle de

qualidade do procedimento de calibração de dosímetros clínicos

só pode ser alcançado se o feixe de raios X for homogêneo e re

produtível.

Para se determinar a incerteza devido ã homogeneida-

de e reprodutibilidade do campo, mede-se a reprodutibilidade

de leituras de filmes radiogrãficos expostos no feixe de raios

X, utilizando densitõmetros ópticos.

4.2.2 - Equipamento

. aparelho de raios X Stabilipan-300

. doslmetro monitor:

. câmara dedal BF modelo 2515/3 - número 2113

. eletrômetro Keithley 610 C - número 144875

. filme radiográfico

. densitômetro óptico - Macbeth TD 504

4.2.3 ~ Procedimento experimental

a) Colocar o filme radiográfico num anteparo de plexiglass a

uma distância de 75 cm da fonte de raios X, no eixo central

do feixe da radiação, com o auxílio de um feixe de raios Ia
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ser e irradiar o filme durante 60 s, nas seguintes condi -

ções: 4 nA e 60 kV, em um campo de 7 cm de diâmetro;

b) apôs revelar o filme, determinar a densidade ótica, utilizan

do um densitômetro, segundo os eixos horizontal e vertical,

marcando-se pontos a 0,5 cm de distância. Em cada ponto, fa-

zer 5 leituras e obter o valor médio;

c) repetir as irradiações em dias diferentes e tirar o valor mé

dio para cada ponto dos filmes;

d) por simetria, não foi necessário a análise dos filmes em to-

da sua extensão. Utilizou-se, assim, os valores de 6 pontos

localizados no eixo horizontal, em 5 filmes irradiados. Cal-

cular a média e o respectivo desvio padrão da média. Esse va

lor representa a incerteza devido a homogeneidade e reprodu-

tibil idade do campo.

Como as câmaras que são calibradas no raio X têm um

pequeno volume sensível em relação ao tamanho do campo da radia

ção, analizou-se apenas o campo de 3 cm.

No presente trabalho foram feitas 5 irradiações e os

resultados estão apresentados nos gráficos da figura 4.3.

Os valores obtidos para a densidade ótica média e o

desvio padrão da média foram:

x = 1,001

s = 0,012

s - - 0,22%

4.2.4 - Determinação da incerteza propagada para o fator de ca-

libração devido à falta de homogeneidade e reprodutibi-

1idade do feixe de radiação

Para a propagação da incerteza devido à falta de homo'

geneidade e reprodutibilidade do feixe de raios X para o fator

de calibração, utilizando a técnica usual, ou seja:
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Fig. 4 . 3 - HOMOGENEIDADE E REPRODUTIBtLIDADE DO FEIXE DE RAIOS-X

1,04 O

O.06O

0,880

o eco

0,720

0.560

0,480

0,400

-3,0 -1,0 1,0 3,0

EIXO HORIZONTAL

"3,0 -1,0 1,0

EIXO VERTICAL

3,0 DIÂMETRO 00
CAMPO (cm)

* I/I n ( razão entre as densidades óticas de um ponto

(i) do campo e do ponto no eixo central).
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R,6 1
F = , tem-se que:
° R2

e 1 / 2

^e / F* = [ 1/R* . s* + 1/RJ . si ] (4.7)
rc c l K 1 i R2

Supondo que os erros devidos'à falta de homogeneidade

e reprodutibil idade afetem as leituras de percentuais p1 em R..

e p_ em R-, tem-se que:

s
R i

 = Pi • Ri

Portanto,

onde,

SR2 " P2'
 R2 (4*8)

S 2 H +

Como,

Pl s p 2 = p = [ sj + s^ ]
1 / 2 = 0,22% (4.10)

onde,

,, = s.. ,j - (%) = desvio padrão da média percentual
H r.c;::iogene idade

da homogeneidade do campo em relação â média

„ = s_ , ̂ •t.ji-i J (%) = desvio padrão da média percen-R Reprodutibilxdade l L

tual da reprodutibilidade do campo em relação à média
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Assim, para todas as energias, tem-se:

sFe(%) = p . /2 = 0,31% (4.11)
c

O valor adotado para p = 0,22% corresponde à incerte

za associada à qualidade de feixe mais problemática do SSDL do

Rio de Janeiro, ou seja, para uma kilovoltagem de 60 kV. Como

para os demais feixes, a incerteza é menor, o valor de 0,31 %

de incerteza propagada para o fator de calibração é um valor

conservativo.

4.2.5 - Conclusões

a) 0 valor da incerteza devida à hor.ogeneidade e reprodutibil_i

dade do feixe de raios X depende da energia, ou seja, da

qualidade de feixe implantada;

b) para salvaguardar o usuário, quanto ao valor transferido, u

tilizou-se a energia correspondente a CO kV, por ter sido

constatado no SSDL/RJ, como uma qualidade de feixe problema

tica quanto â homogeneidade e reprodutibilidade, e cuja con

tribuição para a incerteza total foi de 0,31%;

c) o valor 0,31% constitui um limito superior, pois contêm a

contribuição do filme radiográfico e do processo de avalia-

ção da densidade ótica, o que permite inferir que o valor

intrínseco da incerteza é menor do que este, numa cali-

bração normal.
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4.3 - Linearidade do monitor

4.3.1 - Metodologia

Devido ãs flutuações na intensidade do feixe de rai-

os X, as calibrações feitas pelo método da substituição, devera

ter as leituras da câmara de referência e da câmara a ser cali^

brada normalizadas para as leituras de uma câmara monitora.

As indicações da câmara monitora são lidas num ele -

trõmetro, que não apresenta una linearidade de resposta para

todas as indicações, afetando o valor do fator de calibração

fornecido ao usuário.

Para a determinação da incerteza associada utilizou-

-se a reprodutibilidade do eletrômetro em diversas leituras.

4.3.2 - Equipamento

. eletrômetro Keithley 610 C - número 144875

. fonte de corrente PTW 2327 K 010

. cronômetro

4.3.3 - Procedimento experimental

a) Ligar o eletrômetro Keithley na fonte de corrente e após a

sua estabilização, registrar o tempo necessário para que as

leituras de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 unidades de escalr( ue)

sejam atingidas. Esses .números foram1escolhidos por serem

utilizados nas calibrações. Para cada indicação de leitura

fazer 5 medidas e obter o valor médio para cada uma;

b) anotar o valor de voltagem em cada grupo de leitura e calcu

lar a corrente para ^odas as mudanças verificadas na VOlta-

gem, utilizando-se a relação:
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{k2
(4.12)

onde:

t = números de dias decorridos entre a data de calibraçao da

fonte e o dia do experimento
90

T = meia-vida do Sr (10400 dias)

U = voltagem

I = corrente

k_= parâmetro de ajuste

Os valores de I*, k_ e U* K são valores fornecidos pe

Io manual do instrumento;

c) determinar o valor médio das correntes e dividir o valor de

cada corrente pela média e o resultado multiplicar pelos

tempos médios correspondentes às leituras de 10, 20, ... e

60 ue. Assim: t = t. I2./I2;

d) repetir a experiência em mais dois dias diferentes, só que

com um número menor de medidas para cada leitura do eletrô-

metro.

Com os dados obtidos das experiências realizadas nos três

dias, construiu-se a tabela 4.3 e fez-se a figura 4.4.

Tabela 4.3 - Valores de tempo médio para leituras do eletrôme-

tro

N9 de medidas Leitura (ue) Tempo médio + desvio padrão

9 10 195,64 ± 0,16

10 20 390,49 ± 0,19

10 30 584,79 ± 0,15

9 40 779,06 i 0,30

8 50 974,63 ; 0,34

6 60 1166,15 ± 0,61
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Fig.4.4 - VALORES DE TEMPO MÉDIO x LEíTüRA DO ELETRÕMETRO

IOOO

600

2 0 0

_J I i I

10 30 50 LEITURA DO
ELETROMETROÍue)
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4.3.4 - Determinação da incerteza no fator de calibração devido

à não linearidade do monitor

A incerteza devido ã não linearidade do monitor propa

gada para o fator de calibração é obtida de modo. usual, ou se -

ja, utilizando:

Fe
c

R, , («SI1 , K |
= — e si,e = i i sè +

2

S

2

;F 6 1 1 1 / 2

*c (%) = [-. si + - . sj. ] .100(1) (4.13)
Ri R1 Ri K2

onde:

s= e s_ = incerteza devido à não linearidade do ncnitor das
1 2

leituras R1 e R?

Como:

f® . B/A . f(T,p) k.

D/C .

f(T,p)m

R2

Logo:

si - í JiT)- sk- I TT > • s i (4.14,-

2

1

[

Ü1

3R2

3C

i" . . ;

ia saj . fa-

^ • '

: = l

h
A1

k 2

C1
sc (4.15)

Mas s. = sc = s = erro de linearidade cio monitor nas

leituras A e C.

Substituindo-se as equações (4.14) e (4.15) na equa -
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ção (4.13), obtêm-se:

s Ri ^ W ^ ]

= s[^, + -,] 1 / 2 . 100(%) (4.16)

4.3.4.1 - Cálculo de s

Com os dados da tabela 4.2 e Co gráfico da figura 4.4,

calculou-se o valor de s, dado pela relação:

n -

once:

n = número áe pontos

y. = valores experimentais da leitura do monitor

y .= valores calculados utilizando-se a forma do ajuste do ti -

O valor encontrado para s foi de 0,050 ue.

Os dados utilizados para o cálculo da incerteza prop£

gada para o fator de calibração foram obtidos no período de ju-

nho/85 a raaio/86 (conforme a tabela 4.4}

Tabela 4.4 - Valores das incertezas devidas a não linearidade

propagada para o fator de calibraçáo

Energia(keV)

30

36

63

78

111

s e (%)
c

0,21

0,22

0,21

0,21

0,19
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O valor escolhido para caracterizar a incerteza da

não linearidade do monitor para todas as energias foi calculada

pela expressão:

sir e foi igual a 0,21%. (4 l 8 )

n

4.3.5 - Conclusões

a) Os valores da incerteza, para diferentes energias, varia -

ran no entorno de 0,21%, indicando qus ela independe de encr

gia e que a contribuição da flutuação concomitante da quali-

dade do feixe pouco contribui;

b) o valor intrínseco da incerteza é menor do que 0,21%, pois

nele está embutido a contribuição da falta de reprodutibili-

dade de R. e R- (da mesma ordem de grandeza). No presente

trabalho não foram feitas medidas para avaliar o fator de

correlação.
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4.4 - Estabilidade da câmara padrão de referência

4.4.1 - Metodologia

Como o fator de calibração do doslmetro padrão secun

àário é utilizado para o cálculo dos fatores de calibração dos

doslmetros dos usuários, a incerteza destes está acoplada à in

certeza do fator de calibração do dosíraetro padrão. Esta incer

teza é obtida pela composição quadrática da incerteza devido â

reprodutibilicade, a longo prazo, co tempo de controle do pa-

drão secundário, e do seu desvio en relação ao valor do certi-

ficado.

4.4.2 - Equipamento

. doslmetro padrão secundário nacional

. câmara dedal NPL modelo 2561 - número 168

. eletrõmetro NPL modelo 2560 - número 101
90

. fonte Sr NPL modelo 2562 - numero 133

. barõmetro

. termômetro

. cronômetro

4.4.3 - Procedimento experimental

a) Aguardar a estabilização elétrica da ligação entre câmara e

eletrõmetro (aproximadamente 30 min);
90

b) colocar a câmara dentro da fonte de Sr e aguardar a esta-

bilização entre elas (aproximadamente 15 min). A fonte e a

câmara devem estar na mesma sala com 24 h de antecedência,

para garantir a mesma temperatura;

c) determinar o tempo necessário para a obtenção da leitura de

50 ue no eletrõmetro. Esse tempo de%fe ser corrigido pelo fa
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tor de temperatura e pressão dado pela relação:

t = t . 2 7 3' 1 5 + 2 0 . - E - (4.19,
n 273,15 + T 101,3

onae,

t = tempo corrigido

t = tempo obtido na leitura de 50 ue

P (kPa) = pressão registrada durante a medida

T(°C) = temperatura registrada durante a medida

d) calcular a média desses valores e fazer a correção para o

decaimento do Sr para a data de referência (01/01/80), pe-

la secuinte relação:
- !n_2 . d

T- 1/2t = t . e í/z (4.20)
c n

onde,

t = tempo médio atualizado

d = número de dias decorridos entre a obtenção dos dados

e a cata de referência

T, ,_ - meia-vida do Sr (10400 cias)
1 /*

n = tempo médio corrigido

e) calibrar o doslnetro clinico àe referência em diferentes ener

gias e épocas o ano, tendo como-monitor ursa câmara padrão .

Até 1984 eram feitas 22 medidas de tempo de controle

e a partir de então, somente 12 medidas.

Os dados obtidos no SSDL/IRD podem ser vistos no grá-

fico da figura 4.5, onde a barra de erro tem o valor de dois

desvios padrões.

4.4. - Propagação da incerteza da variação da reprodutibilida-

de do doslmetro padrão secundário para o fator de cali-

bração
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O fator de calibração fornecido ao usuário é calcula-

do pela relação:

ft . B/A . f(Tfp)
F* = = k fl (4.21)

C
k fl

C D/C . f(T,p) C

onde,

f = fator de calibraçio do dosíroetro padrão (certificado)

k = fator determinado pelas medidas

í.ssim.

= k .

sfe(%) = [ s
2 + 51 ] 1 / 2 - 0,16(4) (4.22)

onde,

s = desvio padrão percentual das medidas obtidc no SSDL/IRD,

dado por:

s = 1 K U . 100(%) = 0,136(%) (4.23)
fcIRD

5 = relação percentual entre o tempo médio no SSDL/IRD de

1980 a 1985 (102,964 s) e o tempo dado no certificado de ca-

libração do dosímetro padrão (102,875 s):

153 ÍÍPL . 1QO(%) = 0,087(5*) (4.24)

Com os dados obtidos com a calibração do dosímetro

clínico de referência, tendo-se como dosímetro padrão de refe -

rência (câmara dedal NPL modelo 2561 - número 168 e eletrometro.

NPL modelo 2560 - número 101) e como dosímetro monitor (cama -

ra düdal NPL modelo 2561 - número 169 e eletrometro Keithley

610 C - número 144875) nos meses de agosto e setembro/85, obte-

ve-se os valores de k, mostrados na tabela 4.5.
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Tabela 4.5- Valores da incerteza devido à variação da reprodu-

tibilidade do dosíntetro padrão secundário para ca-

da energia, propagados para o fator de calibração.

Energia(keV)

30

36

63

73

111

k

0,956

0,951

0,941

0,937

0,938

•s e(t)
c

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Por utilizar a comparação com o valor do certificado

do tempo de controle, a incerteza proveniente da falta de esta

bilidade da câmara padrão foi classificada como do tipo B, cora

um valor u. = 0,08%, para um nível de confiança de 95%, para to

das as energias . Por questão de segurança, além da contribui -

ção <5, foi utilizado o desvio padrão s das observações do tempo

de controle, ao invés do desvio padrão da média (s//n), por ser

mais adequado para expressar o nível de reprodutibilidade do

comportamento do dosímetro padrão.

A contribuição do procedimento de calibração aparece

através do valor de k, determinado em várias calibrações e em

épocas diferentes.

4.4.5 - Conclusões

a) 0 valor da incerteza devida â estabilidade da câmara padrão,

por estar associada basicamente ao tempo de controle, inde -
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pende da energia e, além do mais, a baixa dependência energé

tica da câmara de ioni-ação pouco contribui;

b) para a determinação dos valores da flutuação s e do desvio 6,

c necessário um programa de controle de qualidade dos doslme

tros padrões, a curto e longo prazos,para gerar os dados.
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4.5 - Espalhamento da haste

4.5.1 - Metodologia

A resposta de uma câmara de.ionização depende, básica

mente, da intensidade do feixe de radiação a que está exposta.

Quando parte de sua haste é também irradiada, uma fração da

quantidade de radiação espalhada atinge o volume sensível da cã

mara, produzindo um incremento na resposta. Em princípio, quan-

to maior a parte da haste irradiada, maior a contribuição do

seu espalhamento na resposta, ou seja, esta aumenta com o tama-

nho de campo de radiação. Devido â posição relativa haste-volu-

me sensível e ã dependência angular da radiação espalhada, esta

contribuição não cresce linearmente, mas tende a um valor limi-

te, de saturação.

Esta variação na resposta, embora afete as câmaras pa

drão e a ser calibrada de maneira sistemática e intensidade se-

melhante, causa uma flutuação que contribui com uma incerteza

no fator de calibração.

Assim, para a obtenção de seu valor, determina-se a

incerteza devido ã reprodutibilidade da razão entre as leituras

dos dosímetros padrão e a ser calibrado, para diversos tamanhos

de campo de radiação, e propaga-se o resultado para o fator de

calibração.

4.5.2 - Equipamento

. irradiador: bomba de Co

. câmara dedal NPL modelo 2561 - número 207

. eletrômetro Keithley modelo 616 - número 139663

. eletrômetro NPL modelo 2560 - número 212

. câmara dedal BF 0,6 cm1 - número 1975

. eletrômetro BF modelo 2502/03 - número 094

. dosímetros termoluminescentes (TLDs)

. phantom de acrílico (figura 4.6)
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c;i g . 4 . 6 - PHANTOM DE PERSPEX - NPL
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4.5.3 - Procedimento experimental

A) Procedimento preliminar

Para avaliar a ordem de grandeza da incerteza no fa -

tor de calibração devida ao espalhamento da haste da câmara de

ionização, foram feitas medidas de avaliação da resposta da câ-

mara com o tamanho de campo. Para isto, escolheu-se como irrad_i

ador, uma bomba de Co por apresentar maior estabilidade em re

lação a tubos de raios X, urna vez que não possui variações e

nem transientes capazes de modificar as características do fei-

xe, durante o tempo de medida.

Quando uma câmara de ionização i exposta a um feixe

gama, proveniente da bomba de Co, com un determinado tamanho

de campo, sua resposta resulta de 3 contribuições principais ,

que são:

Lc. = L c Q
 + Ei + Hi ( 4' 2 5 )

onde,

L = resposta total do dosímetro para um tamanho de campo i ;
ci

L = resposta correspondente à quantidade de radiação direta,

que atinge o volume sensível;

E. = incremento na resposta devido â contribuição do espalha -

mento no colimador que define o tamanho de campo i;

H. = contribuição do espalhamento da haste.

Expondo dosímetros termoluminescentes CnXs) ao mesmo

feixe, suas respostas (TL.) conterão o valor intrínseco (TLQ) ,

acrescido da contribuição do espalhamento do colimador (TE.) ,

ou seja,

TLi = TL0 + TEi (4.26)

Desta forma, pode-se avaliar a contribuição devida ao
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espalhamento da haste, para diversos tamanhos do campo .

Assim, irradiando-se, cora diversos tamanhos de canpo,

dentro de um phantom de acrílico, dosímetros TLDs, câmara pa -

drão de referência NPL e a câmara a ser calibrada BF, obteve-se

os resultados apresentados na figura 4.7. Por questões de compa

ração, normalizou-se todas as respostas dos dosímetros para o

valor da leitura correspondente ao tamanho de campo (7x7) cm2 ,

independente de sua sensibilidade.

Como se pode observar da figura 4.7, embora a contri-

buição do espalhamento da haste possa ser significativa na res-

posta, em termos absolutos, no processo de calibração, ela é

muito pequena, devido ã maneira sistemática e à intensidade se-

melhante com que afeta as respostas dos dosímetros padrão e a

ser calibrado.

Assim, por simplicidade, determir.ou-se a incerteza no

fator de calibração devida ao espalhamento da haste da câmara,

somente para a energia do Co, embora se saiba que a intensida

de e o ângulo de espalhamento da radiação dependam da energia .

B) Procedimento das medidas

a) Ligar todos os aparelhos elétricos e esperar 30 min para a

estabilização;

b) com ur,i campo òe 7x7 cms e com um intervalo de tempo de 240 s

para cada irradiação, fazer 3 medidas da taxa de exposição

com a câmara NPL no phantom, e obter o valor médio corrigido

para variações de temperatura e pressão;

c) nas mesmas condições anteriores, fazer 3 medidas da taxa de

exposição com a .-amara BF e obter o valor médio corrigido;

d) irradiar, nas mesmas condições, 3 dosímetros TLDs, um de ca-

da vez, e obter o valor médio das leituras;

e) repetir os itens "b", "c" e "d" para os seguintes tamanhos

de campo: 9x9, 11x11, 13x13, 15x15 e 17x17 cm2;

f) repetir todo o procedimento em dias diferentes para as câma-

ras de ionizaçâo (4 vezes) e para os "LDs (2 vezes) e norma-

lizar os valores médios para uma data de referência, devido
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FIG. 4.7 - VALORES MÉDIOS DA TAXA DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADOS PA
RA UMA DATA DE REFERÊNCIA E PARA O CAMPO DE 7X7 Q.V?
DAS LEITURAS DAS CÂMARAS DE IONIZACÃO E
X TAMANHO DE CAMPO
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ao decaimento da fonte e

g) normalizar todos os valores nédios obtidos para o campo 7x7

cm2.

CJ Resultados

Os resultados obtidos estão apresentados na tabela

4.6.

Tabela 4.6 — Valores rcédios nornalizados para uir.a data de refe-

rência e para o cair.po 7x7 cir.2 das câmaras NPL, BF

e dos TLDs, com seus respectivos desvios.

* « - • - - - • - " r.t: 'A ' s E- ^ ' r . a -•• ! *

1 , C 3 3 1 , 0 '. 2

7x7- T.COO I . Í 0 3 1,0'IJ Í . 300 1r3C^J T,J:O

'.MS «.;•:!

t , T T 3 ! , 1 1 Í

1.1 i s

1 ,1 :6 1 , H 3

17x17 1,171 1 , ' Í 5 1,17 4 f , r » 3 f , ' í - J 1 , ' 7 1

1,155 ( 0 . 0 Í 7 I t . ü i i : , 0 . ' 4 l I . l e l 15 , ' ." H
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4.5.4 - Determinação da incerteza propagada para o fator de ca-

iibração devido ao espalhamento da haste

Para a propagação da incerteza devido ao espalhamento

da haste utilizou-se a técnica usual, ou seja:

onde,

V ri CO^StS^tS

A = leitura da câmara padrão de referência

C = leitura ca câmara a ser calibrada

s e = k s[p]

§ . 100 í%) = s e ( % ) = - . s [ p ] . 1 0 0 U ) ( 4 . 2 8 )— § . 1 0 0 í%) = s e ( % ) = . s [ p
F! C A

A tabela 4.7 mostra os valores nédios obtidos pela re

lação entre as leituras âa câmara padrão de referência (A) e as

da câmara a ser calibrada (C), para cada tamanho de canpo com

seus respectivos desvios padrões (os dados foram normalizados

para uma data ca referência) e os valores de s e(%).
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Tabela 4.7 - Valores médios de C/A (razão entre as leituras da

câmara a ser calibrada e da padrão) com seus res -

pectivos desvios padrões e valores spe(%)
c

Tamanho de
campo(cm2)

7x7

9x9

11x11

13x13

15x15

17x17

ÜTK t s

1,0988 ± 0,0016

1,1105 ± 0,0012

1,1235 ± 0,0005

1,1268 ± 0,0002

1,0975 ± 0,0009

1,1080 i 0,0004

1,1243 ± 0,0007

1,1158 ± 0,0001

1,0959 ± 0,0013

1,1065 ± 0,00C8

1,1 274 ± O,OO<38

1,1271 ± 0,0026

1,0955 ± 0,0005

1 ,1077 ± 0,0008

1 ,1252 ± 0,0004

1,1266 ± 0,0026

1,0998 ± 0,00d7

1,1084 ± 0,f0005

1 ,1149 ± 0,0002

1 ,1244 :: 0,0011

1 ,1074 ± 0,0016

1 ,1142 t 0,0012

1,1239 t 0,0011

1 ,1271 t 0,0029

spe(%)
c

0,18

0,13

0,06

0,02

0,10

0,04

0,08

0,01

0,14

0,09

0,09

0,29

0,05

0,09

0,05

0,29

0,08

0,06

0,02

0,12

0,18

0,13

0,12

0,33

iFe(%)
c

0,10

0,06

0,15

0,12

0,07

0,19
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Optou-se pelo valor de 0,10% para a incerteza propaga

da para o fator de calibração devida ao espalhamento da haste

(para todas as energias), baseando-se no fato de o SSDL/IRD rea

lizar suas calibrações em feixes de raios X com ura campo de

7 cm de diâmetro.

4.5.5 - Conclusões

a) Embora a contribuição do espalhamento cresça com o tamanho

de campo (fig.4.7) e represente percentual considerável da

leitura do cosímetro, ela pouco contribui para a incerteza

do fator de calibração;

b) a incerteza no fator de calibração, proveniente do espalha -

mento da haste da câmara de ionização é pequena, pelo fato

das intensidades do espalhamento nas câmaras padrão e de re-

ferência serem da mesma ordem de crar.deza no procedimento de

calibração.
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4.6 - Posicionamento

4.6.1 - Metodologia

O posicionamento das câmaras .padrão de referência e-

da câmara a ser calibrada também contribui para a incerteza to-

tal do fator de calibraçao, devido ã dificuldade de repor as cã_

maras sempre na mesma posição de calibração (método da substitu

ição).

Para se determinar a incerteza devido ao posicionameri

to das câmaras mediu-se a reprodutibilidade das leituras do do-

símetro padrão de referência pelo dosímetro monitor (B/A) , em

várias situações de medidas, envolvendo o posicionamento das cã

maras.

Para a incerteza devida ao posicionanento da câmara a

ser calibrada, atribui-se o mesmo valor obtido para a câmara pa

drão de referência.

4.6.2 - Equipamento

. aparelho de raios X Stabilipan 300

. doslraetro padrão de referência NPL:

. câmara dedal modelo 25£ * - número 169

. eletrômetro modelo 25Ó0 - número 101

. dosímetro monitor:

. câmara dedal BF modelo 2515/03 - número 2113

. eletrômetro Keithley modelo 610 C - número 144875

4.6.3 - Procedimento experimental

A) Procedimento das medidas

Utilizar o feixe ão raios laser o posicionar a câmara
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a 75 cm da fonte de raios X. Fazer várias leituras em quatro si

tuações distintas:

a) cora movimentos do fixador da câmara: o fixador da câmara é

levantado e recolocado na posição original (este movimento

vertical é utilizado para a troca das câmaras, a de referên-

cia e a ser calibrada, na calibração) e a câmara irradiada .

Realizar dois conjuntos de medidas para obter os valores de

B/A;

b) trocar de operador e repetir a etapa anterior para obcer ou-

tros valores de B/A;

c) desmontar e montar o sistema de posicionamento, tirando-se o

fixador da posição 75 era e a câmara do fixador e remontar to

do o sistema para se obter novos valores de B/A. Trocar de o

perador e refazer as medidas;

d) repetir em outra época todas as etapas para englobar as vari.

ações ambientais e as de reprodutibilidade de medidas.

B) Resultados

Na tabela 4.8 encontram-se os valores dos desvios pa-

drões percentuais das medidas de B/A en todas as situações des-

critas.

Para o cálculo da incerteza devido ao posicionamento

das câmaras, optou-se pelos valores obtidos para a situação de

"desmontando c sistema", por englobar todas as alternativas de

variações de posicionamento.
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Tabela 4.8 - Desvios padrões percentuais das medidas de B/A(ra-

zão entre as leituras do dosímetro padrão e do do-

simetro monitor)

Posicionamento

original

Movimento

na verti-

cal

Movimento

na verti-

cal(outro

operador)

Desmontando

o sistema

Desmontando

o sistema

(outro ope

rador)

s(%) (R/unidade)

0,038

0,054

0,045

0,072

0,055

0,051

0,067

0,029

s(%) 0,051

0,060

0,032

0,077

0,092

0,030

0,058

0,074

0,041

0,085

0,088

0,070

0,072

0,095

0,094

0,067

0,044

0,075

0,096

0,055

0,075

0,072

0,068

0,075

0,054

0,057

0,065

4.6.4 - Propagação da incerteza devido à variação no posiciona-

mento das câmaras para o fator de calibração

Para a propagação da incerteza devido â variação no

posicionamento das câmaras utilizou-se a técnica usual, ou se-

ja:

R
s
D (4.29)



74

onde k engloba os valores devidos ao fator de calibração do do-

símetro padrão de referência (certificado) e correções de vari-

ação ambiental.

3F

9B

e

c
3D

2

SD =
k
D *§.

c
—|iOO%=spe(%) =

B>
 B

1/2

. 100 — s
B2 B

ll
. 100(%)

(4.30)

pois B s D devido a F 5 1

spe(%) = -2 /I. . 100(%) (4.31)
Fc B

onde s_ = desvio padrão

Os valores de B e seus respectivos desvios padrões pa

ra a situação "desmontando o sistema" encontrara-se na tabela

4.9.

Tabela 4.9 - Valores de B/A (razão entre as leituras do dosline -

tro padrão e do dosímetro monitor) com os respecti

vos desvios padrões e desvios padrões percentuais

B/A s B sB(%)

0,5752

0,5759

0,5752

0,5755

0,5755

0,5747

0,5740

0,0006

0,0003

0,0004

0,0004

0,0003

0,0006

0,0005

0,095

0,094

0,067

0,044

0,075

0,096

0,055

B/A = 0,5751 so = 0,0001si
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Com os dados da Tabela 4.9 e da expressão (4.31) obte

ve-se: sc,e(%) = 0,11%.
Fc

4.6.5 - Conclusões

a) A incerteza intrínseca devida ao posicionamento da câmara ê

menor do que 0,11%, pelo fato de neste valor estarem incluí-

dos as contribuições da reprodutibilidade das câmaras, da va

riação das condições ambientais e da reprodutibilidade do

feixe de raios Xr porém, neste trabalho, os fatores de corre

lação não foram determinados;

b) a sua contribuição relativa para a incerteza total do fator

de calibração é pequena e, naturalmente, independe da ener -

gia.
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4.7 - Reprodutibilidade das medidas de exposição por unidade do

monitor (R..) e do dosímetro por unidade do monitor (R_)

4.7.1 - Metodologia

4

Assim como a não linearidac*^ do monitor afeta o fator
de calibração fornecido ao usuário, a variação da reprodutibili
dade das medidas de exposição por unid? e do monitor (R..) e do
dosimetro por unidade do monitor (R2) também influencia o fator
de calibração.

Para a obtenção da incerteza devido às flutuações de
R1 e R~ utilizou-se dois procedimentos: o primeiro para avaliar
a contribuição da câmara, e o segundo, a do eletrômetro do dosí^
metro monitor.

Como a reprodutibilidade da câmara padrão de referên-
cia é melhor do que a da câmara monitora, e o seu fator de cali.
bração estar a ela referenciado, a incerteza devido às flutua-
ções em R- e R~ pode ser obtida utilizando-se a diferença en-
tre os fatores de calibração do dosímetro clínico de referênci-
a, determinados nas seguintes situações:

a) utilizando a câmara padrão de referência NPL - n9 169 - como
câmara monitora;

b) utilizando a câmara dedal BF como câmara monitora.

A contribuição na incerteza resultante devido ao dos^
metro monitor inclui, além disso, a não reprodutibilidade do
seu eletrômetro, cujo valor pode ser determinado utilizando -se
medidas com uma fonte de corrente constante.

4.7.2 - Equipamento

. eletrômetro Keithley 610 C - número 144875

. fonte de corrente PTW 2327 k 010

. dosímetro padrão nacional de referência:

. câmara dedal NPL modelo 2561 - número 168

. eletrômetro NPL modelo 2560 - número 101
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. câmara padrão de referência NPL modelo 2561 - número 169

. dosimetro clinico de referência:

. câmara dedal BF modelo 2505/03 - número 1934

. eletrôraetro BF modelo 2502/03 - número 094

4.7.3 - Procedimento experimental

A) Determinar s_ utilizando duas situações de calibração:

a) a câmara padrão de referência NPL - número 169 como câmara

monitora, realizando três calibrações para cada energia;

b) a câmara dedal BF como monitor utilizando dados das calibra-

ções feitas no período de abril/85 à agosto/86.

s é a incerteza associada à câmara do dosimetro raonic —

tor, estimada pela diferença, em módulo, dos fatores de calibra

ção do dosimetro clinico de referência, determinados nas situa-

ções "a" e "b".

A Tabela 4,10 mostra os valores médios dos fatores de

calibração do dosimetro clinico de referência.

Tabela 4.10 - Valores médios dos fatores de calibração do dosi-

metro clinico de referência e seus respectivos àes

vios

Energia(keV)

F®(monitor BF)

(R/ue)

F®(monitor NPL)
c (R/ue)

sc(R/ue)

B C(%)

30

1,002

0,997

0,005

0,451

36

0,989

0,986

0,003

0,284

63

0,983

0,981

0,002

0,163

78

0,979

0,978

0,001

0,133

111

0,976

0,978

0,002

0,205
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B) Utilizando a fonte de corrente constante e o eletrômetro do

dosimetro monitor, obter o desvio padrão s_ com o mesmo pro-
Cá

cedimento adotado para determinar a incerteza devido à não

linearidade do monitor (descrito em 4.3.3). .

Para a obtenção da incerteza s^ proveniente do eletrô

metro do dosímetro monitor foram realizadas 20 medidas de conta

gem de temJO, necessária para se obter uma leitura de 74 ue. O

valor médio obtido foi de 148,489 s com um desvio padrão de

0,124 s.

4.7.4 - Determinação da incerteza propagada para o fator de ca

libração devido â não reprodutibilidade de R1 e R_.

Utilizando a técnica usual, tem-se que:

D/C

onde k engloba os valores devidos ao fator de calibração do do-

símetro padrão de referência (certificado) e correções de varia

ção ambiental.

como

âFc

3B/A
r3c

3D/C

2sD/C +
1/2

« sc , então

s e
Fc spe(%)

c Fej D/C
c

D/C2

1/2

(4.31)



A Tabela 4.11 exibe os valores obtidos para s_,e(%)

Tabela 4.11 - Valores de s_e(%)
c

Energia efetiva

(keV)
30 36 63 78 111

spe(%)
c

0,45 0,28 0,16 0,13 0,21

O valor escolhido para caracterizar a incerteza devi-

da à falta de reprodutibilidade em R. e R-, para todas as ener-

gias, foi o valor médio, sFe(%) = 0,25%.

Os valores exibidSs na Tabela 4.11 estão representa -

dos na figura 4.8.

Fig.4.8 - FALTA DE REPROOUTIBiLIDAOE EM R, E Rj PROPAGADA

PARA F? DO OOSÍMETRO BF

v>

0,5

0,5

0,1

20 40 «0 tO 100 ENERGIA (k*W



4.7.5 - Conclusões

a) A incerteza devida â falta de reprodutibilidade de R. e R,

variou con a energia devido às diferenças nas qualidades de

feixe implantadas, provenientes do desempenho-da máquina de

raios X, contribuições da filtração e colinação do feixe, em

bora esta variação não fosse esperada;

b) no valor médio de 0,25% estão embutidas as contribuições da

não linearidade do monitor e ddsinetro e a falta de homoge -

neidade e reprodutibilidade do feixe, sendo, portanto, um va

lor superestimado.
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4.8 - Temperatura e pressão

4.8.1 - Metodologia

»

Como a câmara de ionização é um detetor a gás, seu de

serapenho é influenciado pelas variações* das condições arabien -

tais, principalmente as ocorridas na temperatura e pressão. Para

atenuar esta influência, faz-se correções nas leituras dos dosl

metros, utilizando-se o fator f(T,p). Como T e p são valores me

dios obtidos no inicio e final da calibração, é óbvio que a e-

les estão acoplados suas respectivas dispersões. Consequentemen

te, poderão afetar o valor do fator de calibração fornecido ao

usuário.

Para a determinação da incerteza no fator de calibra-

ção devido às variações das condições ambientais, utilizou - se

as incertezas associadas à reprodutibilidade da temperatura e

pressão obtidas durante as calibrações do doslroetro clinico de

referência, propagadas adequadamente para Fe.

4.8.2 - Equipamento

. aparelho de raios X Stabilipan 300

. termômetro Incotherm

. barômetro aneróide MK 2 modelo M2236A - número A 130 -

Negretti e Zambra

. dosimetro padrão de referência

. câmara dedal NPL modelo 2561 - número 168 e 169

. eletrômetro NPL modelo 2560 - número 101

. integrador de corrente OMH - NP 2000 - número 81018

. dosímetro clinico de referência

. câmara dedal BF modelo 2505/03 - número 1934

. eletrômetro BP modelo 2502/03 - número 094
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4.8.3 - Procedimento experimental

a) Procedimento preliminar

Antes de se obter os valores dos fatures de calibra -

ção para o cálculo da incerteza devido às variações das condi -

ções ambientais, foi necessário avaliar o grau de homogeneidade

da temperatura na sala de calibração e certificar-se de que o

valor da pressão medida na ante-sala, poderia ser utilizado.

A homogeneidade de temperatura foi caracterizada após

a análise de doze conjuntos de 5 medidas, realizadas a cada 3 mi

nutos, perto das câmaras monitora e de referência, em dias de

características diferentes (ensolarado e chuvoso). Os valores

obtidos para a temperatura perto das câmaras monitora e de refe

rência, foram de (23,82 ± 0,09)°C e (24,03 ± 0,09)°C, respecti-

vamente. Para estas medidas foram feitos estudos de horaogeneida

de e de variação diferencial de temperatura e leitura nos termo

metros e terraistores utilizados, bem como no termômetro de refe

rência, para evitar Influências dos instrumentos de medida.

A questão da localização do barômetro foi resolvida

com a análise das medidas feitas, em momentos diferentes, nas

várias salas existentes no laboratório. O maior desvio padrão

percentual (coeficiente de variação) obtido foi de 0,003%, e

seu valor seria ainda menor se as medidas fossem efetuadas si -

multaneamente. Portanto, não há problema de se colocar o barõme

tro na ante-sala da calibraçâo, desde que esta não se constitua

num ambiente isolado, sob o ponto de vista da pressão da sala

de calibraçâo.

A questão da existência de diferença de temperatura

dentro e fora da câmara a ser calibrada foi solucionada utili -

zando-se dois termístores: um dentro e outro fora da câmara. A-

lém disso, dois outros termistores e dois termômetros foram es-

trategicamente posicionados na sala de calibraçâo para estabele'

cer comparação e para garantia de homogeneidade de temperatura

(Apêndice D).
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b) Procedimento das medidas

O valor médio e o desvio padrão da temperatura e press

são foram obtidos das calibrações do dosímetro clíri^o de refe-

rência no periodo de maio/85 a janeiro/86 (ver 2.7)

c) Resultados

Os resultados devidamente propagados para F encon

tram-se na Tabela 4.12.

4.8.4 - Determinação da incerteza propagada para o fator de ca-

libração devido ã temperatura e pressão

Para a propagação da incerteza devido ã temperatura e

pressão utilizou-se a técnica usual, ou seja,

c

c

f(T,p)p f(T,p)m,

f(T,p)m f(T,p)c

e'
c

2

•*

3Fe

c
c

onde:

f i ni fí,
m IR

< k i - SL,> *
I 3

* -r- <ki H > • 4 - si
c

1

P,m' Vtl

f
m

fJ

c

(4.33).

f , = fator f (T,p) da câmara monitora (obtido no cálculo de R..)
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f = fator f(T,p) da câmara monitora (obtido no cálculo de R_)
ra *.

f * fator f(T,P) da câmara BF

f = fator f(T,p) da câmara NPL
s. = desvio padrão da temperatura da câmara NPL
P

s. = desvio padrão da temperatura da 'câmara monitora ( obtido
m*

em R.j)
s. = desvio padrão da temperatura da câmara BF

s. s desvio padrão da temperatura da câmara monitora ( obtido

em R~)

k1 = 273,15 + T(aC) _ . ^ k 1 ^ 101,3

293,15 " ' ' 293,15 * p

s = s = desvio padrão da pressão das câmaras NPL e monito-
p m ra (obtido no cálculo de R..)

s = s = desvio padrão da pressão das câmaras BF e monito-
c m ra (obtido no cálculo de R2>

Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 4.12.
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O valor escolhido para caracterizar a incerteza devi-

do às condições ambientais para todas as energias foi calculado

pela expressão:

s
irsj_

n

l

e foi igual a 0,16%.

4.8.5 - Conclusões

a) A incerteza devida ãs variações das condições ambientais, co

no era esperado, não variou com a energia;

b) o valor médio 0,16% contribui pouco para a incerteza total ,

devido ao fato das leituras das câmaras de referência e pa -

drão serem corrigidas pelo fator f(T,p), e também porque

constitui uma variação relativa delas e.-n relação âs flutua -

ções das condições ambientais durante a calibraçâo.
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4.9 - Componente fornecida pelo PSDL/NPL

Os laboratórios secundários calibram seus padrões

num PSDL para estabelecer a rede de rastreamento. Assim, além

da obtenção do fator de calibração, há também a incerteza asso-

ciada a este fator. Esta incerteza do,ponto de vista do procedi,

mento experimental de calibração ê interpretada como incerte -

za sistemática ou do tipo B.

O salor fornecido pelo PSDL/NPL para a câmara padrão

nacional de referência (câmara dedal NPL modelo 2561 - número

168) é 1,5%.

Seguindo o procedimento do BIPM, a 5ua contribuição

para a incerteza total será de:

uj = ¥ " °'75%
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CAPITULO 5

CONCLUSÃO

Na determinação da incerteza, proveniente de cada fon-

te, utilizou-se um enfoque conservative adotando-se os seguin

tes critérios:

a) as incertezas foram determinadas somente em 1? ordem, não le

vando em consideração as correlações e interferências de ou-

tras variáveis, também fontes de incertezas;

b) para o caso de determinação da incerteza para somente uma

qualidade de feixe, escolheu-se aquele que apresentava as pi.

ores condições de operação.

Este enfoque permite garantir ao usuário que a incer-

teza a ele fornecida quando da calibração de um dosimetro, tem

uma probabilidade menor que 5% de ultrapassar o valor forneci -

do.

Para se ter uma visão global do procedimento de cali-

bração do SSDL/IRD, adotou-se um valor representativo das diver

sas energias para a obtenção da incerteza total, para fins de

avaliação da qualidade do serviço.

A composição das incertezas foi definida de acordo

com as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrolo-

gia (Inmetro) , órgão responsável pelas atividades de metrologia

legal no País. Como o Inmetro ê rastreado ao BIPM, deve-se se-

guir todas as recomendações deste. As regras utilizadas para a

composição das incertezas encontram-se descritas no item 3.3.3.

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabe

la 3.1.
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Tabela 5."! - Incerteza no fator de calibração de dosimetros clí

nicos no SSDL/IRD, em raios X

FONTE DE INCERTEZA TIPO A -TIPO B

i j

. camada serai-redutora 0,05

. homogeneidade e reprodu

tibilidade do feixe 0,31

. linearidade do monitor 0,21

. estabilidade da câmara

padrão de referência 0,08

. espalhamento da haste 0,10

. posicionamento da câma-

ra de ionização 0,11

. reprodutibilidade de R.

e R2 0,25

. condições ambientais 0,16

. componente fornecida pe

Io PSDL/NPL 0,75

A incerteza total, com 95% de nível de confiança, con'

forme recomendações do Technical Reports Series para umSSDL,

é obtida segundo o procedimento do BIPM* , ou seja:
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sT « k / p ^ T l ^ = 1,81%

Em termos globais, pode-se concluir deste trabalho:

1) para cada fonte de incerteza foram definidos ò procedimento

técnico para a obtenção de seu valor e a maneira de propagá-

-lo para o fator de calibração que, na literatura cientlfi -

ca, não são explicitados devidamente;

2) mesmo superestimado, o valor de 1,81% para a incerteza total

no procedimento de calibração, fornece uma clara indicação

do rigor técnico e qualidade dos serviços do SSDL/RJ.
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APÊNDICE A

TESTES PARA GARANTIA DA QUALIDADE DA CALIBRAÇAO NO SSDL/IRD

Para assegurar a qualidade èf.etuam-se alguns testes

antes, durante e após a calibração nas máquinas de irradiação e

nos equipamentos utilizados.

A.1 - Testes na máquina de raios X

Para estabelecer as condições de calibração, são fei-

tos alguns testes, como:

. testes de segurança elétrica;

. testes de proteção radiolõgica;

. verificação do alinhamento do tubo de raios X e dos colimado-

res;

. determinação da uniformidade e tamanho do campo de radiação;

. medida da quilovoltagem aplicada ao tubo (espectrometria) -

fig. A.1;

. medida da filtração inerente;

. medida da camada semi-redutora para cada qualidade de feixe .

A.2 - Testes no dosímetro padrão secundário

Os padrões a serem utilizados na calibração são subme

tidos aos testes de:

. intensidade da corrente de fuga;

. estabilidade a longo prazo;

. reprodutibilidade com a fonte teste.

Seus resultados são comparados com outros existentes

no programa de controle de qualidade dos padrões do SSDL.

Obs.: Estes mesmos testes são aplicados â câmara monitora.
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A. 3 - Testes preliminares do dosímetro a ser calibrado

Os testes enumerados abaixo têm o objetivo de verifi-

car o desempenho do aparelho, determinando se há ou não condi -

ções do dosimetro ser calibrado

. corrente de fuga; ,

. teste de linearidade;

. teste de sensibilidade total;

. estabilidade a longo prazo.

A. 4 - Testes de controle de qualidade durante o procedimento de

calibração

A garantia do fator de calibração fornecido pelo SSDL

aos usuários existe devido ao controle de qualidade que é fei-

to durante a calibração'. Os testes que asseguram esse controle

são:

. reprodutibilidade das medidas com o dosimetro de referência

(razão entre as leituras do padrão e da câmara monitora);

. concordância das medidas de reprodutibilidade com valores es-

perados ;

. reprodutibilidade das medidas com o dosimetro a ser calibra -

do.

A.5 - Testes após o procedimento de calibração

Apôs a calibração são feitos alguns testes de contro-

le de qualidade do fator de calibração, como:

. comparação do fator de calibração com os resultados obtidos

anteriormente (quando não existir tais dados, o dosimetro de-

ve ser recalibrado). A diferença aceitável para o fator de ca-

libração é de 0,8%;

. comparação entre o fator de calibração total do dosimetro e o

fator obtido por meio da calibração dos seus componentes ( o
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limite de aceitação para a concordância entre os fatores men-

cionados para o dosimetro BF, foi estipulado, experimentalmen

te, em 0,8%) ;

verificação dos dados.
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APÊNDICE B

EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A CALIBRAÇAO EM RAIOS X

B.1 - Aparelho de raios X

. Fabricante: Siemens, Rp&

. Modelo: Stabilipan-300

. Número de série: 968/1299

. Faixa de operação: 62 kVp - 224 kVp

B.2 - Dosimetro de referência (padrão secundário)

. Câmara de ionização

. Fabricante: Nuclear Enterprises Ltd., Inglaterra

. Modelo: 2561

. Número de série: 168

. Volume nominal: 0,325 cm3

. Material de parede: grafite

. Tensão de polarização: -200V

. Eletrôraetro

. Fabricante: Nuclear Enterprises Ltd. Inglaterra

. Modelo: 2560

. Número de série: 101

B.3 - Fonte de referência

. Fabricante: Nuclear Enterprises Ltd., Inglaterra

. Modelo: 2562

. Número de série: 138
90

. Isotopo: Sr

Obs.: Atualmente o dosímetro padrão de referência utilizado na

rotina da calibração é:

. Câmara de ionização:
n

. Fabricante: Osterreichisches Forschungszentrum

Seibersdorf G .m.b.H., AUSTRIA

. Modelo: TK 01
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. Número de série: 126

. Volume nominal: 0,4 cm1

. Diâmetro externo: 8 mm

. Tensão de polarização: -300 V

. Eletrômetro

. Fabricante: Orszagos Mérêsugyi Hivital, Hungria

. Modelo: NP 2000

. Numero de série: 81018

. Fonte de referência
m

. Fabricante: Osterreichisches Forschungszentrum

Seibersdorf, Austria

. Tipo: TA 01

. Número do série: 81-109
90. Isotopo: Sr

B.4 - Dosimetro monitor

. Câmara de ionização

. Fabricante: Nuclear Enterprises Ltd., Inglaterra

. Modelo: 2515/03

. Número de série: 2113

. Volume nominal: 0,2 cm1

. Material de parede: grafite

. Eletrômetro

. Fabricante: Keithley Instrunents, EüA

. Modelo: 610 C

. Número de série: 144875

B.5 - Fonte de alta tensão

. Fabricante: Tectrol, Brasil

. Modelo TCH 1000-5

. Número de série: 9284

. Faixa de operação: -200 à -300 V

B.6 - Multlmetro

. Fabricante: Keithley Instruments, EUA

. Modelo: 179 A - TRMS

. Número de serie: 191798
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B.7 - Equipamentos diversos

. Termômetro

. Fabricante: Incotherm, Brasil

. Faixa de operação: 18 a 24 °C

. Menor divisão da escala: 0,1 °C

. Kigrõmetro

. Fabricante: Asca S/A, Brasil

. Número de série: 145933

. Faixa de operação: 55% à 65% de umidade relativa do

ar

. 3arômetro

. Fabricante: Negretti e Zaxibra, Inglaterra

. Tipo: M2236 A

. Número de série: A 13C

. Cronômetro

. Fabricante: Technos, Suíça

. Modelo: Tec 965 ZF

. Mira telescopica

. Fabricante: Fuji - KOH, Japão

. Modelo: B312

. Número de série: 03004

. Dispositivo de laser

. Fabricante: R*A Rost - Wien, Áustria

. Número de série: 33317
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APÊNDICE C

CERTIFICADO DE CALIBRACÂO DO SSDL/IRD

Por determinação legal, apôs a calibração do dosime -

tro clinico, o SSDL/IRD fornece ao usuário um certificado (fig.

C.1) onde consta:

. dados relativos ã instituição proprietária e especificações

do dosímetro;

. procediraento de calibração;

. dados e resultados obtidos na calibração;

. determinação da exposição;

. data da recaiibração
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APÊNDICE D

DIFERENÇA DE TEMPERATURA DENTRO E FORA DA CÂMARA A SER CALIBRA-

DA

D.1 - Metodologia

Para eliminar dúviias, foi feito um teste para verifi

car se existia diferença de temperatura dentro e fora da câmara

de ioni"'*ção# pois isto poderia afetar o fator de correção

f(T,p)

0 método experimental utilizado consistiu em colocar

dois termistores nas seguintes condições: um dentro e outro fo-

ra da câmara a ser calibrada. Além disso, utilizou-se mais

dois termistores e dois termômetros para estabelecer comparação

e garar.tir a homogeneidade de temperatura na sala de calibra -

ção.

Simulou-se várias calibrações e comparou-se os resul-

tados obtidos utilizando-se teste de hipóteses.

D.2 - Equipamento

. cuba adiabática (banho termoestatizado modelo ED Unitherm

Haake, líquido utilizado: água destilada,termômetro de refe

rência Incotherm)

. termistores

. capa de grafite de uma câmarr BF

. "set up" de calibração

D.3 - Procedimento experimental

A) Procedimento preliminar

Determinou-se a curva de calibração do termistor den-

tro da câmara, utilizando as suas leituras e as de um termôme -
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tro de referência, ambos colocados num banho termoestatizado

dentro de uma cuba adiabâtica, com a temperatura variando de

20°C a 30°C. Com isto, obteve-se o fator de conversão da leitu-

ra do termistor para a do termômetro de referência. Avaliou-se

também a linearidade diferencial da escala, uma vez que poderia

apresentar variações em diferentes faixas de temperatura.

B) Procedimento de medidas

a) Colocar dois termistores na sala de calibração, sendo um den

tro de uma câmara BF (dentro da capa de grafite) e o outro

posicionado ao seu lado;

b) colocar um termômetro e um termistor perto da câmara monito-

ra e da câmara padrão de referência;

c) simular uma calibração e anotar os valores da temperatura

C) Resultados

Os resultados estão apresentados na Tabela D.1.

Tabela D.1 - Valor médio e desvio padrão da temperatura obti

dos pelos termistores

Situação

A

B

C

Data

17/03/86

18/03/86
(manhã)

18/03/86
(tarde)

17/03/86

18/03/86
(manhã)

18/03/86
(tarde)

í7/03/86

18/03/86
(manhã)

18/03/86
(tarde)

n

39

14

15

39

14

15

78
28

30

x(°C)

18,48

18,59

18,61

18,47

18,70

18,65

18,47

18,66

18,63

s(aC>

0,21

0,30

0,40

0,33

0,61

0,53

0,33

0,64

0,54
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onde:

A = termistor dentro da câmara a ser calibrada

B s termistor ao lado da câmara a ser calibrada

c = termistor perto da câmara monitora + termistor perto da câ-

mara padrão de referência

TESTE DE HIPÓTESES

11 H0* S1 - S2

Utilizando os valores mais discordantes e representa-

tivos, tem-se:

Sí 0 61»

s2 0,21a

. * n. - 1 s 13

= n2 - 1 = 38

F13,38,0,975 = 2'24' c o m o F > F13,38,0,975' si9nifi<* que a hi

pótese da igualdade foi rejeitada, ou seja, s* * si

2) HQ: x1 - x2, cora F^ *

t = = 1,334

n*

S21
*

n1
SV
n 1 .

+

+

n2

«*1
I2.
n 2 .

2

£ 1 4 ' ̂ 4,0,975 - 2' 1 4 5

n 2 " 1

Como:
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t < t.. Q 975'
 a hipótese da igualdade dos valores médios da

temperatura dentro e fora da câmara foi aceita. Assim, para um

nível de confiança de 95%, não há diferença entre a temperatu-

ra dentro e fora da câmara.
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APÊNDICE E

DESEMPENHO DAS CÂMARAS DEDAL BF - 0,6 cm3

Sendo a câmara de ionização,Baldwin Farmer(BF) dedal,

0,6 cm3 a mais utilizada em radioterapia no Brasil, foi a esco-

lhida para este trabalho, como "a câmara a ser calibrada". Pos-

sui as seguintes características:

. Volume nominal: 0,6 cm3

. Material de parede: grafite

. Espessura de parede: 0,5 mm

. Diâmetro do eletrodo coletor: 1,0 iam

0 desempenho das câmar?.s BF, no Brasil, pode ser evi-

denciado pelos dados obtidos de calibrações realizadas pelo

SSDL/IRD em algumas energias do raio X e Co, de 1980 até

1985. Nos histogramas das figuras E. 1,2,3 e 4 encontram-se indi.

cados os percentuais de número de aparelhos cujo desvio padrão

percentual de R_ e do tempo de controle é menor que s = 0,30% .



108

IC

Fig. E.I - FREQÜÊNCIA * S(%) tft

l

200 KV

l «

- 12
u
z

•lit

O

u

C.2)

-73.8%-

sm.»
I
i
i

!20 kV

0.2J

eotv

U=d[
O.lC 0,30 0.Í0 0,70 S(%)dt«,



109

Flfl.E.2- FREQÜÊNCIA» S(%) (R2)
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Fig. E . 4 - FREQÜÊNCIA x §{%) (TEMPO DE CONTROLE DAS CÂMARAS)
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