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RESUMO
/</•

Kuitos sio os parâmetros envolvidos no perfeito funciona»

mento de UM acelerador linear d* elétrons de uso clínico. Esses parâmetros

devem sofrer uma periódica verificação a fia de que sejam evitados desvios

que possam acarretar erros Indesejáveis aos tratamentos efetuados con es-

ses aparelhos.

Essa verificação ê usualmente feita-por físicos hospitale_

res cem equipamentos especiais para esse fim» Com o intuito de se forne-

cer auxílio e ao mesmo tempo aprimorar os serviços realizados pelo ffsl-

co hospitalar, os órgãos responsáveis pelo controle e utilização das raoM,

ações ionlzantes têm realizado amplos estudos.

Um desses estudos levou à implantação do sistema postal p±

ra a verificação tia dosimetria realizada nos irradiadores clínicos e nos

parâmetros de tais aparelhos que sao responsáveis pela obtenção dos resul

tados esperados nos tratamentos de radioterapia,

' No entanto os sistemas desenvolvidos para serem utilizados

no controle de qualidade postal de dosimetria de aceleradores lineares a-

penas verificam a dose absorvida em profundidade.

Neste trabalho prop5e-se um sistema postal que, embora se

ja mais dispendioseo do que os existentes, permite a verlTf cação, além da

dose absorvida em duas profundidades diferentes, da homogeneidade do campo

de radiação e sua coincidência com o campo luminoso do aparelho, dadtstãn

cia entre o foco e a superfície de tratamentos d»energia nominal do fei-

xe de radiação* Essas parâmetros são importantes para o funciona..ento de

tais aparelhos e também servem como guias para a determinação dos desvios

que podem, eventualmente, ocorrer na determinação da dose absorvida.

' 0 sistema desenvolvido neste trabalho utiliza a água como

material equivalente ao tecido muscular, dosímetros termoluminescentes pe

r» a medida de dose absorvida e filme radlográfico para a determinação da

coincidência de campos e distância de tratamento. A energia nominal do a-

ceteradór é determinada através do filme e dos dosfmetros termolum!nescen

tes,

0 sistema desenvolvido foi testado em aceleradores de k a

18 KV de clínicas de radioterapia dos estados de São Paulo e Rio de Janej,

ro, tendo apresentado ótimos resultados.



ABSTRACT

Thar* ar* a great number of parameter* Involved In th«

performance of a clinical linear accelerator. These parameter» must »•

«•rifled periodically to eliminate errors In the treatment performed.

Such verifications are usually made by clinical physicists

t»lth special equipments. With the intent of helping*and optimizing the

physicists1 work» the organizations responsible for the control end

utilization of ionizing radiations have conducted a number of studies.

A result of these studies led to the implementation of a

postal system for, the verification of the dosimetry of clinical irradiators

and of their parameters which are relevant to the succes of radiotherapy».

The system developed to be used in the quality assurance

of* linear accelerators only verifies the absorbed depth dose given by

these machinies. In this work a different system is proposed which is able

to verify the absorbed depth dose given at two different depths, the

Irradiation field homogeneity and its coincidence with the light field of

the machine, the source to surface distance used and the beam nominal

energy.

These radiation field parameters are very important in the

tumour treatment and they may help in the determination of the error sources

of the absorbed depth dose.

The system developed uses a water phantom, LIF thermolumj^

nescent dosemeters and a radfographfc film to evaluate such parameters.

The postal system developed in this work has been tested in linear acceler

ators of k to 18 W with good results.
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I - INTRODUÇÃO

I.I - Desenvolvimento • Características do uso de Hegavoltage* em Ka

dtoterapta

Apôs o descobrimento dos raios-X por Rontgen em 1895 e dos

ralos-Y por Becquerel em I896, desenvolveram-se muitos estudos com o tntu£.

to de se utilizar radiação ionizante em aplicações clínicas.

Desenvolveu-se entio, o primeiro aparelho de radioterapia

utilizando o elemento rádio como produtor de radicação ionizante. Fosteriojr

mente, tais aparelhos foram substituídos pela "bomba" de 60Co devido âs c£

racterísticas deste elemento (atividade específica e energia, principalmen,

te).

Paralelamente a "bomba" de *°Co, seguiu-se o desenvolvimen

to de aparelhos capazes de produzir feixes de radiação ionizante com maio-

res energias do que a do "Co (1,25 HeV). A viabilidade de obtenção desses

feixes tornou-se possível apus o desenvolvimento docíclotron (1932), do a-

celerador de van áer Graff (1933) e do betatron (1940).

Em 1953» pela primeira vez, um acelerador linear de elé-

trons (HANSON, 1978) foi utilizado em radioterapia e desde então, muitos a-

perfeiçoamentos foram introduzidos quanto ao funcionamento e controle das ra

dfações produzidas por esses aparelhos.

Através do estudo dos efeitos da radiação sobre a matéria,

chegou-se a importantes conclusões sobre a necessidade e os cuidados envol-

vidos no seu uso.

Determinou-se, assim, que o objetivo principal da Radiote-

rapia é a obtenção do maior controle possível de U.T. tumor, através da utl-

Ifzação de radiações ionizante*, ao mesmo tempo que se minimiza • fncldén-

cfa dessas radiações em tecidos vizinhos aquele afetado, de -nodo a serem £



vltados danos a esses tecidos (JOHNS» 197*; LANZL, 1978).

Ate hi pouco tcapo, extsttaai no BrasI! poucos aparelhos de

terapia de megavoltagem, sendo a maior parte dos tratamentos realizados COM

"boates" de "Co e de " 7 C s . E» 1971 foi instalado o priveiro acelerador

de elétrons no Brasil*, para a produção de feixes de fôtons de H MV. A per .

tir de então muitos aparelhos foram instalados, dos quais alguns permitem

a obtenção de feixes de elétrons acelerados para determinados tipos de tra

tamentos.

A necessidade do acelerador linear advêci da impossibilida-

de de se construir ampolas convencionais de raios-X para a produção de fô-

tons com energias superiores a algumas centenas de quilovolts.

Com fótons de alta energia pode-se atingir regiões muito a

baixo am superfície da pele. Por exemplo, um feixe de fõtons de *i "V expõe

a pele a uma dose 3'0t menor do que a dose a I cm de profundidade no tecido,

região em que ocorre o equilíbrio eletrônico entre os elétrons liberados £

través da interação entre o feixe de fõtons e o material do meio. Para fô-

tons produzidos pelo l0Co, a dose máxima (equilíbrio eletrônico) ocorre a

0,5 cm de profundidade. Para mais baixas energias, o máximo se desloca para

menores profundidades, enquanto que para maiores energias esse máximo pode

ocorrer a até 4 cm (fótons de 25 MV).

Abaixo da região de máxima dose. o feixe de radiação vai se

atenuando e a taxa de decréscimo de intensidade de radiação com a profundj_

dada tem um papel importante na escolha d* radiação a ser utilizada. Isto

porque, dependendo desta taxa, o método de tratamento a ser empregado pode

tornar-se muito complexo.

Na figura 1, nota-se que feixes de diferentes radiações e

energias apresentam diferentes características quanto i absorção de radia*

ção pelo meio. Assim, quando se deseja uma alta distribuição de dose próxl,

m i superfície pode-se optar pele escolha de raIos-X de baixe energia (me

*üm Cllnac IV da Varlan no Instituto de fUdfotereple Osvaldo Cruz - SP
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Figura \ - Curvas de Percentual de Dose com a Profundidade para diferentes feixes de radiação em um fantem da
água com campo na superfTcie de 10 X 10 cm2.'



nor do que 200 kV) ou feixes de elétrons de alta energia. A escolha será

definida pelos órgãos situados abaixo da região de máxima dose. Copo os •-

lêtrons apresentam maior transferência de energia para o melo material do

que os ralos-X, eles serão atenuados na is rapidamente com a profundidade,

o que poderá determinar a sua escolha em determinados casos.

No caso em que seja necessário o uso de um feixe de radia-

ção que forneça uma distribuição de altas doses a grandes profundidades,

mantendo-se pequenas doses em menores profundidades, ê aconselhável a uti-

lização de um feixe de fõtons de raios-X de alta energia. Por exemplo, um

feixe de elétrons de 10 HeV produz uma distribuição de dose de 60t de seu

valor máximo a 4 cm de profundidade e de 10$ a 5 cm de profundidade. Assim

tal feixe é melhor indicado para tratamentos de tumores que se encontram a

menos de k cm de profundidade. Para maiores profundidades ê mais aconselha

vej a utilização de* feixes de fõtons.

A escolha da energia do feixe de fôtons também deve ser fej[

ta com cuidado a fim de se obter a melhor eficiência possível no tratamen-

to. Na figura 2 tem-se a distribuição de dose em profundidade para quatro

energias diferentes normalizadas para a dose de 100% na profundidade de

12,5 cm, profundidade média de um paciente de 25 cm de espessura. Nota-se

através dessa figura que o 60Co fornece mais radiação em regiões mais ante

rlores ao tumor e menos radiação após o tumor, enquanto que maiores energj_

as fornecem relativamente, menos radiação antes do tumor e mais após ele.

Pode-se contornar essas distribuições, assoeiando-se métodos de tratamento

que utilizem diferentes posicionamentos do paciente frente ao feixe, como

no caso mostrado na figura 3. Nota-se aqui que quanto maior a energia, me-

nor a radiação depositada em regiões fora do tumor (PODGORSAK, 1975),

Para a obtenção da melhor distribuição de dose, para uma de

terminada energia do feixe re radiação, faz-se necessário um perfeito fun-

cionamento do aparelho, a fim dê que seja obtido o melhor resultado no tr»
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tamnto reaüzado.

0 funcionamento do aparelho é monitorado através d« medidas

da dos* absorvida fornecida pelo mesmo, além de outros parimentros importai»

tes para o tratamento, COMO por exemple o tamanho do campo d* radiação • a

distância de tratamento empregada. Tais medidas são conhecidas como "dosi-

metria" do aparelho, pois a dose absorvida ê o parâmetro mais importante i

determinação do tratamento.

Dessa maneira as dosimetrias realizadas devem ser rigorosa

mente acompanhadas de um controle sobre sua qualidade.

1.2 - Necessidade do Controle de dualidade em Radioterapia.

A resposta biológica dos tecidos que compõem o corpo huma-

no i radiação ionizante ê responsável pela determinação dos métodos bem co

mo da energia empregados em determinados tratamentos. Essa resposta está

intimamente ligada â dose absorvida pelos tecidos.

Na figura k ê esquematizado o percentual de controle de um

tumor (LANZL, 1978) e do dano causado a tecidos sãos como função da dose a

bsorvida por esses tecidos. A curva (a) indica que se pode esperar uma grart

de probabilidade de controle do tumor com uma dose tal que a possibilidade

de dano na pele seja mínima, A curva (b) apresenta uma condição desfavorá-

vel, onde uma probabilidade de controle do tumor de 76% implica numa com-

plicação de 26%,

. A figura 5 mostra a probabilidade de controle para dois tj[

pos de tumores — carcinoma d« células escamosas da supraglote e "doença

de Hodgkin". No primeiro caso observa-se que um aumento de lOt na dose fo£

necida aumenta â probabilidade de controle do tumor de 20* para 75*. Assim

• dote deve ser selecionada com muito cuidado • o tratamento deve str efe-

tuado com grande precisão e exatidão. Por esses exemplos noti-s« qut o ra-
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figura 5 * Curvas de resposta da probabilidade de controle

do tumor para dois tipos de tumores. No caso (a) tem-se um

carcinoma de células escamosas da supraglote onde cm aumen

to de apenas 10* na dose fornecida aumenta a probabilidade

de controla de 20* para 75*. Na curva (b) tem-se a doença

de Hodgkin onde a probabilidade de controle varia bem manes

com a variação na dosa fornecida, (LANZL, 1978).



dioterapeuta deve escolher uma dose de tratamento tal que a razão rlsco/be

nafíclo seja mínima.

0 U. S, Commit.tee for Radiation Therapy Studies, juntamente

com o Radiological Physics Center da American Association of Physicists In

Medicine (GOLDEN, 1972) adotou como critério para dosimetria aceitável, a me

dida da dose Sorvida com uma precisão de ± }% e de t 5% para o cumprimer»

to da irradiação com a dose prescrita. Esses valores foram determinados a-

través dos estudos de câncer de próstata, carcinoma de células escamosas dó

cavidade oral, carcinoma celular renal , glioma maligno do cérebro, leuce-

mia aguda, tumor de Wílm e câncer de mama. Os critérios dosinetri cos foram

baseados no conhecimento do controle e complicações do tumor e no que é te£

nicamente possível de se obter com os aparelhos irradiadores.

Dessa forma, a precisão e a exatidão da dose absorvida fo£

necida nos tratamentos são cruciais para se cumprir o objetivo principal da

radioterapia, citado no item anterior.

• Os resultado» positivos nos tratamentos são obtidos através

do controle de qualidade efetuado nas dosimetrias realizadas nos aparelhos

Esse controle visa a padronização dos métodos empregados, a verificação dos

medidores de dose utilizados • a divi'gação dos estudos realizados que per-

mitam um aperfeiçoamento do trabalho do radíoterapeuta.



I I - MÉTODOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EH RAOIOTERAPIA

11.I - Objetivos

Os órgãos internacionais* responsáveis pelo estabelecimen-

to de padrões dosImétricos e pelo controle de qualidade sobre as dosimtrj[

as realizadas em aparelhos de rádioterapia determinaram (IAEA, I98I) os se

jü ntes objetivos para o programa de controle de qualidade:

1. Criar a conscientização da necessidade de correta dosimetria em rá-

dioterapia.

2. Comparar e melhorar a exatidão das doses de radiação fornecidas pe-

los aparelhos clínicos,

3. Melhorar a consistência dosimêtrica entre as clinicas de radiotera^

pia,

4. Identificar algumas das fontes de erros no fornecimento das doses

determinadas como também os métodos de correção desses erros,

Esses objetivos são também adotados pelo Instituto de Radio

proteçio e Posimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear que é o órgão

responsável, no Brasil , pelo controle de qualidade da utilização de radia-

Çoes ionizantes.

11.2 - Sistemáticas adotadas para Controle de Qualidade em Rádiote-

rapia

Para a realização do controle de qualidade em dosimetriade

aparelhos Irradiadores clínicos* duas sistemáticas podem ser empregadas:

a) in loco: um especialista de um órgão oficial visita a clínica levando

consigo todo o equipamento necessário para a realização do coii

'International Atomic Energy Agency (IAEA) - World Health Organization

(WHO) - National Bureau of Standards (NBS) - National Committee of Radiation

Protection (NCRP).
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trole de qualidade;

b) poetai: um sistema enviado pelo serviço postal, capaz de verificar os

principais itens considerados Importantes para o funcionamento

do aparelho. Tal sistema ê avaliado pelo ôrg*o oficial d* ins-

peção.

A primeira sistemática permite melhor aproveitamento, pois

a presença de um especialista possibilita uma maior coleta de dados refe-

rentes ao funcionamento da instalação clínica e do aparelho; as dúvidas

existentes por parte do profissional local podem ser discutidas com o espe

cialista que realiza a inspeção e a análise dos resultados pode ser feita

com maior rapidez, sendo os erros encontrados, discutidos e prontamente cor_

rigidos sempre que possível.

Tal sistemática apresenta, no entanto, o grande inconveni-

ente de requerer grandes recursos econômicos por parte do órgão fiscaliza»

dor devido a dispersa distribuição geográfica das clínicas (seção II1.3).

Para superar esse inconveniente e ainda assim, manter-se o

controle de qualidade necessário sobrp os aparelhos, foi desenvolvido a se_

gunda sistemática, na qual um sistema postal contendo os elementos necessá_

rios ã avaliação do funcionamento do equipamento é remetido ã clínica e

seus resultados são analisados pelo órgão que realiza a verificação.

Tal sistemática ê, porém, lenta no que diz respeito ao tem

po de análise dos resultados, visto que o intervalo de tempo necessário p£

ra que o sistema postal seja enviado, devolvido e analisado é da ordem de

um mis.

Além desse inconveniente, o sistema postal não permite a a_

nilIse de todos os parâmetros envolvidos no perfilo funcionamento do equj.

pêmnto. A inclusão no sistema, de métodos de avaliação de todos esses pa-

riaetro» o tornaria muito complexo para o fim a que se destina. Assim, como

»«ri visto posteriormente, o sistema permite a avaliação dos itens con*ld£
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rados de maior importância, sendo que os outros» em sua maioria, poderão

ser Inferidos a partir das respostas obtidas por um questionário que acom-

panha o sistema postal.

0 método postal de verificação de dostmetria, ou intercom-

paração de doses, ou ainda, de controle de qualidade em aparelhos irradiado

res utilizados em radioterapta, surgiu em 1966, criado pela IAEA (WHO, 1982;

EISENLOHR, 1978 e 1982; THOMPSON, 1980) para a verificação de aparelhos u-

tillzados em cobattoterapia em vários países.

Esse sistema ê composto por uma haste vertical de acrílico

(figura 6) que deve ser posicionada dentro de uma cuba de água pelo especj^

alista da clínica-sob inspeção. A 5 cm de profundidade posiciona-se, cons£

cutivãmente, três dosímetros termo)uminescentes (TLDs) de LiF;Mg,Ti (em pó

encapsulado em Teflon) num orifício existente na haste. Os três TLDs devem

ser irradiados Sob as mesmas condições com uma dose de l Gy (200 rad). Os

TLOs são avaliados pela IAEA e os resultados da dose absorvida na profundj^

dada de medida são comunicados às clínicas juntamente com os desvios e pos

síveis correções, quando existirem.

Em 1975 o IRD/CNEN desenvolveu um si sterna (LEÃO, 1975) vi-

sando avaliar a dose absorvida em duas diferentes profundidades, a coinci*

dencia dos campos luminoso e de radiação bem como a homogeneidade do campo

de radiação. Tal sistema foi então construído utilizando-se um material te_

cido-equivai ente sólido (Hix-D), TLDs de LiF;Mg,Ti (em past!lhas, conheci-

do comercialmente como TLD-100) e um filme radiogrãfico. Esse sistema vem

sendo aplicado pelo IRD/CNEN em seu programa de controle de qualidade nas

clínicas de radíoterapia do Brasil.

Com o aumento do número de aceleradores lineares em utili-

zação em clínicas de radioterapia, resolveu-se estender • aplicação do si£

tem* postal para o controle de qualidade para este tipo de aparelho. Desse

forme e IAEA em 1975* desenvolveu um sistema postal pêr$ ser utilizado no
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5 cm - " C o

10 cm - Aceleradores

TLO

Figura 6 - Sistema postal para intercomparaçao de dose absorvida em

profundidade desenvolvido pela IAEA para bombas de 60Co e acelerado*

res lineares. A haste deve ser posicionada em uma cuba de água até a

parte superior da mesma. Coloca-se dosírnetros íermoluminescentes na

profun'didade indicadas na figura. Note-se que este sistema só permj_

te a avaliação da dose absorvida,



controle de qualidade de aceleradores lineares. Tal sistema i análogo âque

le desenvolvido para o 60Co embora a profundidade de medida seja de 10 ca,

A WHO associou-se a IAEA na distribuição desses sistemas ãs clínicas de vã

rios paTses do mundo.(BJARNGÂRD, 1980; IAEA, I98O.

Em 1979 o BRH/NBS desenvolveu um sistema constituído de um

material tecido-equivaiente sólido (Lucite) com TLD-100 para avaliar a do-

se absorvida em diferentes profundidades (2,5 cm, 5 cm e 10 cm). Esse sis-

tema vem sendo utilizado nos Estados Unidos desde então (EHRUCH, 1980).

Com o aumento do número de aceleradores lineares em uso no

Brasil, o IRD/CNEN resolveu aplicar o sistema postal a esses aparelhos. Pa_

ra isso foi realizado um estudo das características dos aceleradores linea-

res e dos parâmetros considerados importantes para serem verificados atra-

vés deste sistema de avaliação. Dessa maneira, juntamente com o Instituto

de Física da Universidade Estadual de Campinas (IFGW/UNICAMP) desenvolveu-

se o presente trabalho. Como será visto posteriormente, este sistema permi_

te a avaliação da dose absorvida em duas profundidades (5 cm e 10 cm), a

coincidências dos campos luminoso e de radiação, a homogeneidade do campo

de radiação, a energia nominal do feixe de fótons utilizado e a distância

entre o foco e a superfície a ser irradiada (DFS), através da utilização

de uma cuba de água com TLD-100 e filme radiográfico.
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III - ACELERADORES LINEARES

111.1 - Introdução

Um feixe de fôtons de raios-X pode ser produzido em ampoias

de Coolldge (JOHNS» 1971») onde uma diferença de potencial de alguns milha-

res de volts gera um campo elêtrtco entre o ca todo e o anodo (ou alvo) da

ampoia de tal forma que os elétrons emitidos pelo catodo, ao atingirem o aj^

vo e serem por ete freados, produzem um feixe de fôtons (bremsstrahlimg) eu

ja energia varia desde zero, ate o máximo de energia dos elétrons.

Aproduçio de fôtons em ampolas de Coolidge só é possível

para baixas energias (da ordem de 500 kV) devido ao efeito corona entre os

eletrodos e devido ao rompimento elétrico dos materiais isol antes utiliza-

dos. ^

Para superar esses problemas, muitos esforços foram feitos

a fim de se conseguir acelerar partículas (LIVINGSTON, 1962), para se

conseguir produzir feixes de fôtons de alta energia para serem utilizados

nas pesquisas de física atômica e nuclear.

Ao desenvolvimento desses aparelhos para pesquisa seguiu-

se o estudo da viabilidade de implantação desses aparelhos em tratamentos

de câncer (HANSON, 1978). 0 betatron e o acelerador linear de elétrons fo-

ram os que melhor se adaptaram a essa finalidade. As características, bem

como as limitações desses aparelhos, indicam que o acelerador linear de el£

trons, para o intervalo de energia utilizado, é o que apresenta melhores

características (RAWLINSON, 1973).

0 acelerador linear de elétrons é um aparelho que utiliza

uma onda eletromagnética de alta freqüência em um tubo de cavidades resso-

nantes para acelerar elétrons» inicialmente produzidos em um catodo, nume

direção linear. Com a Implantação de controle», sistemas de posicionamento
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• limitação de feixe e de outros sistemas necessários i produção de um feí,

xe de fõtons ou elétrons» pode-se utilizar tal aparelho em serviços médi-

cos de tratamento de câncer.

Embora o termo acelerador linear possa ser utilizado para

designar qualquer tipo de aparelho que acelere partículas» utilizando o mes

mo princípio, ele será utilizado neste trabalho para designar somente ace-

leradores lineares de elétrons.

II1.2 - Funcionamento Básico

Na figura 7 apresenta-se um esquema simplificado de como <>
*

corre a geração e a aceleração dos elétrons em um acelerador linear.

Dois passos são necessários para se acelerar elétrons até

uma determinada energia num aparelho deste tipo. Para baixas energias, o e_

létron é acelerado no injetor do acelerador (figuras 7 e 8) sendo sua velo

cidade uma função de sua energia. Para maiores energias (acima de 2 MeV, a_

proximadamente) a velocidade do elétron permanece constante, e a aceleração

ocorre utilizando-se o princípio de cavidades ressonantes com uma onda ele_

tromagnétíca de alta freqüência que fazem parte da estrutura aoeleraãora
do aparelho, Esta segunda etapa se faz necessária devido ao aumento

vfstico da massa dos elétrons.

0 injetor do acelerador é dividido em três partes:

1. Canhão Eletrônico - é constituído de um filamento aquecido que faz com .

que os elétrons dos átomos constituintes do catodo sejam emitidos. Devj_

do â diferença de potencial existente entre o catodo e a janela de eje-

çio os elétrons sofrem uma pequena aceleração.

2. Pré-ogrupadov - os elétrons, ao saírem da janela de ejeção do canhão e-

letrõnlco, passam através de uma cavidade ressonante onde há um sinal d*

mlcro'onda (que possui um deslocamento de fase do sinal a ser aplicado



INJETOU -ESTRUTURA ACELERADORA

Prê-Agrup.

m
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*~ Destocadores

de fase
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Microonda

SISTEMA

DE
TRANSPORTE

Grupo dt
tlitrons •
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figura 7 * Esquema da geração e aceleração dos elétrons no acelerador linear. Os elétrons lio agrupados e ace-

lerados em um conjunto de cavidades ressonantes. 0 agrupamento f*z com que o feixe seja pulsado.
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V-c
Velocidade
do elétron

ENERGIA (MeV)

Figura 8 - Velocidade do elétron como funçio da energia dentro do

acelerador. A velocidade é uma função da energia na região do »n-

jetor, passando a se tornar uma constante dentro da estrutura ac«t

leradora. Indica-se também o comportamento da massa do elétron de

vido às altas velocidades. (HEW, 1976),
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na estrutura acelerador», devido âs distancias envovtvidas entre esses

dois elementos). 0 campo elétrico nesta cavidade ora acelera» ora desa

celera os elétrons, o que faz com que eles deixe» a cavidade com U M pe

quena modulação em sua densidade.

3. Agrupador - usualmente esta parte do injetor ê incluída na própria es-

trutura aceleradora, sendo que, neste caso, as cavidades ressonantes da

estrutura possuem dimensões diferentes ao longo de seu comprimento. £

nesta parte do acelerador que os elétrons são acelerados até próximo da

velocidade da luz. A radiofreqüência é injetada no agrupador com um ân-

gulo de fase que deve ser ajustado ao ângulo de fase das radiofreqüência

as presentes na estrutura aceleradora e no pré-agrupador. Neste caso os

elétrons penetrarão no agrupador em posições de receber energia, ao pas_

sarem através da estrutura, em slncronismo com o campo eletromagnético

aplicado a esta. 0 grupo de elétrons está agora com fase estabilizada,

pois aqueles que se encontram adiantados em relação ao centro do grupo

serão freados (t. e. receberão menos energia) enquanto que os que se en

contram atrasados serão acelerados (i. e. receberão mais energia).

Na figura 9 tem-se o comportamento da sincronização dos

elétrons com o sinal de radiofreqüência. Neste diagrama o eixo OX foi to

mado como o eixo dos tempos (normalizado pela multiplicação da velocidade

da luz, o). 0 eixo Oi fornece a força aplicada aos elétrons e o eixo OZ re-

presenta o eixo da estrutura aceleradora.

Quando et 2 0, percorrendo o eixo OZ, percebe-se regiões de

força instantânea positiva, nula e negativa nas cavidades da estrutura. P±

rã um valor fixo de z em qualquer cavidade, e percorrendo o eixo OX, perce

be-se a força variando senoidalmente com a freqüência da micro-onda.

Os elétrons sio Injetados com velocidade praticamente cons,

tanta Vo • uniformemente distribuído* no eixo OX, penetrando no plano XZ;

Caso eles sejam injetados quando a força êC€irêáorê estiver iniciando o cf,
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NO CAMPO OE FORÇA

Figura 9 * Esquema do campo de força como função d* distância e do tempo numa estrutura do tipo onda estacionaria. &



cio positivo, serio acelerados e Irão ser capturados pela estrutura acele-

redora. Caso sejam injetados quando a força começa a se tornar negativa e-

les serão freados.

As fontes de radiofreqüência utilizadas nos aceleradores

lineares foram Inicialmente desenvolvidas a partir dos estudos realizados

em radares, durante a segunda guerra mundial. Posteriormente verificou-se

que a freqüência de 3 GHz ê a que melhor se adapta às condições exigidas pe

to acelerador Iinear.

A dimensão da seção transversal da estrutura aceleradora ê

Inversamente proporcional ã freqüência empregada, e da ordem de um compri-

mento de onda dessa radiofreqüência. Oessa forma, para micro-onda de 3 GHz

a seção transversal da estrutura ê da ordem de 10 cm.

Na tabela I, tem-se uma relação dos aparelhos existentes no

Brasil com algumas características importantes ressaltadas.

Dependendo da energia final dos elétrons, existem dois ti-

pos de estrutura aceleradora em uso nos aceleradores, conhecidos como es-

trutura aceleradora do tipo onda progressiva e estrutura aceleradora do t%_

po onda estacionaria, dependendo da forma de aplicação da micro-onda no pro

cesso de aceleração dos elétrons,

A estrutura aceleradora do tipo onda progressiva utiliza

uma série de cavidades ressonantes como ê mostrado na figura 10, onde se

tem um perfil do campo elétrico dentro da estrutura, num determindao ins-

tante de tempo. Nota-se que o sentido do campo elétrico se alterna a cada

meio comprimento de onda, o que nos dá quatro cavidades por comprimento de

onda.

Essa mudança no sentido do campo elétrico permite observar

uma variaçio dentro da estrutura» praticamente sanoidal, como é mostrado

nas figuras 10b a 10c, ondt st tem instant** da tempo consecutivos àquele

Ú9 figura 10a, As setas Indicam os máximos {oetaê para a direita) • o* mf-



TABELA I

Características dos aceleradores existentes no Brasil

FABRICANTE

AECL/CGR

AECL/CGR

AECL/CGR

AECL/CGR

PHILIPS/
MEL

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

VARIAM

VARIAM

MOOCLO

THERAC-6

THERAC-10
NEPTUNE

THERAC-20
SA1URNE

THERAC-25
SAGITTAIRE

SL-75-10

MEVATRON
60

MEVATRON
67

MEVATRON
74

MEVATRON
77

CLINAC-4

CLINAC-6

ENERGIA E

MODAL IDADE

X - 6 MV

X - 9 MV
E - 4/10 NeV

X «18 MV
E - 6/20 MeV

X -25 MV
E - 5/32 MeV

X -8/9 MV
E -3/10 HeV

X - 4 MV

X - 6 MV

X -10 MV
E -5/12 MeV

X -10/15 MV
E - 5/18 MeV

X - 4 MV

X - 6 MV

DFS(cm)/
ALTURA 00
1SOCENTRO(cm)

100/125

100/125

100/128

100/138

100/123

100/130

100/130

100/ 130

100/130

'00/128

100/128

LIMITES DE
ROT. GANTRY

365° .

365° '

365°

185°

370°

370°

370°

370°

370°

363°

360°

MAGNETO DE
DEFLEXAO

270°

270°

270°

270°

90°

270°

270°

270°

270°

N,P.

N.P.

EST. ACEL.
Tlf»O/COMP(m)

OP.

OP.

OP,

- i,o

-.,o

..2;3

OE, - 1,2
2 em serie

OP,

OE;

OE.

OE.

OE.

OE.

OE.

- 2,3

-0,82

-0,82

-1.33

-1,35

- 0,3

- 0,3

FONTE DE
MICROONDA

MAGNETRON
2 MW

MAGNETRON
2 MW

KLYSTRON
5 MW

MAGNETRON
2,5 MW

MAGNETRON
5 MW

MAGNETRON
2 MW

MAGNETRON
2 MW

MAGNETRON
2 MW

KLYSTRON
7 MW

MAGNETRON
2,5 MW

MAGNETRON
2,5 MW

MAIOR CAMPO

NA DFS (cm2)

40

40

4Q

35

40

40

40

40

40

40

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

40

40

35

40

40

40

40

40

4.0

40

QT. onda progressiva; OE, onda estacionaria; N.P, estrutura montada diretamente no cabeçote,
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Figura 10 - Ilustração do campo elétr ico de uma estrutura do t ipo onda

progressiva em três Instantes consecutivos separados por um quarto de

ciclo no tempo, 0 campo elétr ico move-se p»rê a d i r e i t a e seus máximos

tio Indicados pelas setas (RADIOLOGICAL HEALTH, f981)
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nlmos (eeta8 para a esquerda) do campo elétrico. O máximo do campo elétri-

co reverte de direção a cada meio ciclo de tempo (do tempo 7j ao tempofj)

embora a crista da onda {seta) viaje de cavidade para cavidade. Desta ma-

neira, como o elétron é acelerado em cada ciclo negativo do campo elétrico

ele Ira ganhar energia i cada cavidade sucessiva.

Quando a energia final a que se deseja acelerar o grupo de

elétrons émui to grande, costuma-se utilizar a estrutura do tipo onda esta-

cionaria, devie ã melhor eficiência e facilidade de .' ensionamento por e-

la oferecidas.

Neste tipo de estrutura, o campo elétrico varia de intensj^

dade no tempo de forma senoidal, ficando a onda estacionaria dentro da es-

trutura. A micro-onda pode ser então introduzida em qualquer posição ao loji

go da mesma, onde irâ oscilar, refletindo-se em suas extremidades. No caso

da estrutura do tipo onda progressiva, a micro-onda ê introduzida no infcio

da estrutura, devendo ser absorvida no final da mesma,

Na figura II tem-se os máximos do campo elétrico (setae) p£

ra as duas ondas que oscilam dentro da estrutura, a onda introduzida e a

onda refletida, em três instantes consecutivos Tj, T* e Tj. As setas supe-

riores (em linha cheia) indicam o camoo elétrico que se move para a direi-

ta, enquanto que as setas inferiores (tracejadas) indicam o campo elétrico

que se move para a esquerda, no mesmo instante. Nestes processos ocorrem

interferências dentro da estrutura como pode ser visto nas senôides que i£

dlcam o campo elétrico efetivo dentro da estrutura,

As cristas de micro-onda (setas), movem-e de cavidade para

cavidade dentro de intervalos de tempo de 2\ a 2\, e de r* a 7-, tanto a

onda que se move para a direita, como a que se move p*ra a esquerda.

Devido â Interferência dos campos elétricos dentro da estru

tura, o campo efetivo será nulo em algumas cavidades, nlo contribuindo par

rê a aceleração dos elétrons. Essas cavidades podem , então, ser afastadas
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figura 11 - .Ilustração do campo efétrlco de uma estrutura do tipo onda

estacionaria em três Instantes consecutivo». Nota-se a» duas ondas- de

campo movendo-se em sentidos opostos gerando a onda estacionaria, 0 canj

po mostrado para o Instante T. ocorrerá novamente no Instante T, após

meto ciclo de tempo. As setas Indicam os máximos dos campos elétricos

das duas ondas (RADIOLOGICAL HEALTH, !98l)
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do eixo da estrutura» resultando em um encurtamento no comprimento total da

estrutura* como ê mostrado na figura 12, onde se tem as fases que ocorrem

na transformação de uma estrutura do tipo onda progressiva em estrutura do

tipo onda estacionaria.

No caso de onda progressiva, a onda de campo elétrico se

repete a cada quatro cavidades, i. e,, num cenrto Instante, somente uma de

quatro cavidades esta efetuando a aceleração do grupo de elétrons, enquan-

to que as outras três restantes não influem no movimento do grupo, servin*

do apenas para propagação da mícro-onda. No caso de onda estacionaria, a

onda de campo elétrico se repete a cada duas cavidades, ou seja, em cada

instante, metade da estrutura está acelerando o grupo de elétrons, e o aco

plamento feito fora do eixo da estrutura permite que seu comprimento seja a

metade daquele que seria necessário para uma estrutura do tipo onda progres_

si*a, para uma mesma energia finai do grupo de elétrons,

0 comprimento da estrutura é determinado pela energia ftnat

a que se deseja acelerar o grupo de elétrons, independendo do tipo de estru^

tura empregado. Para o caso de onda progressiva, a Intensidade média do cam_

po elétrico é da ordem de 80 kV/cm, enquanto que para o caso de onda esta-

cionaria ele é da ordem de I50kV/cm. Assim, para uma mesma energia final,

uma estrutura do tipo onda progressiva será aproximadamente duas vezes mais

comprida que uma estrutura do tipo onda estacionaria (HEW, 1976; RADl0lOGI£

AL HEALTH, 19Ó1).

Para a estrutura aceteradora funcionar corretamente é nece£

sério que seja mantido um vácuo em seu interior da ordem de IO"7 Torr atra_

vés de bombas ionicas eletrônicas. Foi o desenvolvimento desse tipo d« bom

bas de vácuo que permitiu a transformação de aceleradores lineares de pes*

qufsa para aparelhos de uso clfnfco. A temperatura que deve %*r mantida pa

ra • operação do aparelho também é critica, pois variações na mesma altera,

rio at dimensões das cavidades a, portanto, a energia dos elétron»,
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figura 12 - Evolução de uma estrutura do tipo onda estacionaria a
partir de uma estrutura do tipo onda progressiva. 0 acoplamento é
falto lateralmente na estrutura, o que permite o encurtemento da
estrutura, 0 campo elétrico mostrado é tomado para o mesmo install
te de tempo no ciclo da mlcro-onda (RADIOLOGICAL HEALTH, 198|),
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Os sistemas discutidos até aqui» a qua compõe» UM acelera-

dor ttnear, encontrma-se, ea sua maioria, na região do acelerador conheci-

da COMO Stand (figura 13)» que é uma parte fixa do acelerador, onde estão

Instalados os sistemas de refrigeração, bombas e demais controles elétron!

cos que asseguram o funcionamento do aparelho.

A estrutura aceleradora normalmente se situa numa outra re

gião conhecida como Gantry, onde também estão instalados outros sistemas

que serão discutidos a seguir, Muitas vezes, dependendo da energia dos ele

trons, a estrutura aceleradora se encontra localizada numa região separada

daquela onde se situam o Stand e o Gantry, como ê o caso de aceleradores de

25 MV.

Ao deixar a estrutura aceleradora, o feixe de elétrons pas

sa por um sistema de focaiização e transporte até atingir o alvo, onde frâ

produzir o feixe de fôtons. Na figura ]k tem-se um esquema dos elementos

que constituem o sistema de transporte de um acelerador linear. Neste tra-

balho serão discutidos apenas as seções que serão importantes para os ob|e

tfvos em vista.

Os componentes que se localizam dentro do cabeçote do apa-

relho, situado no Gantry, são os elementos que definem o feixe de tratameri

to.

No cabeçote encontra-se o magneto de deflexão do feixe que

o posiciona corretamente na direção de tratamento. Isto é necessário pois,

dependendo da energia do feixe, a estrutura é montada Inclinada em relação

ao eixo do feixe de tratamento, Para baixas energias (4 MV) a estrutura a-

celeradora pode ser montada diretamente no cabeçote, não sendo necessários

o sistema de transporte nem o magneto de deflexão.

A deflexão pode ser de 90° ou de 270°, cerno mostra a figu-

ra 15. A deflexão de 270° proporciona melhor focai ização do feixe n§ regi'

io do alvo, pois esse magneto proávt um campo magnético acromiclco fazendo
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CLINAC 18 da VARIAN

sistema de resfriamento

Figura 13 - Diagrama de um scelerador llr.ear que pode produzir feixes de foton» • 0*t «litrons p*rê
tratamento. Nota-se RO diagrwna as verias seções do aparelho (RADIOLOGICAL HÊLTH, 1J80. .



DC
-CANTRY-

^focaljzadores

x-x
estrutura

aceleradora

fendas de

definição;

da energia

(a)

CABEÇOTE

magneto

deflexio

alvo

29

STAND

fendas de

definição

ida energia

junta'rotatorfa

sistema acromãtico
para deflexão do feixe

(b)

Figura \k - Esquema do sistema de transporte e focaiIzaçio para feixes de

elétrons produzidos em aceleradores lineares de médio (figura •) porte 0£

de a aceleração é produzida dentro do GANTRY, e de grande porte (figura b)

onde a aceleração é produzida fo>a do GANTRY do aparelho'.



DEFLEXAO DE 90C

feixe de.elétrons magneto de deflexáo

alvo

OEFLtXAO DE 270*

feixe de elétrons

a) ENERGIA CORRETA

b) ENERGIA MENOR

c) ENERGIA MAIOR

deflexáo

feixe de fótons

Figura 15 * Efeito do tipo de magneto de deflexáo na localização do fej,

xe de elétrons sobre o alvo, Nota-se que na deflexáo de 270° a focaliza

(Io ê mais acentuada,
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COM que os elétrons de Mlor energia sofraa u m «ator deflexão do que os de

•enor energia. Todos os elétrons serio focalizados em une só região, de a-

proxlMdanente 3 m de diâmetro» no alvo.

Esta focaiIzaçio do feixe de elétrons sobre o alvo frâ de-

flnlr a distribuição do feixe de fõtors na região de tratanento. Cot» fô-

tons de alta energia apresentam maior intensidade na direção de propagação

do feixe, é necessário fazer-se uma homogeneização do mesmo a fim de que a

distribuição de dose em determinada região seja homogênea. Assim, se a fo-

ca Uzação dos elétrons sobre o alvo for deficiente, a homogeneização dofej^

xe de fõtons será deficiente, visto que o filtro que realiza essa homogenei^

zação possue um dçsenho especial para absorver mais os fõtons de alta in ten

sidade do que os de baixa intensidade, como será discutido a seguir.

No cabeçote do aparelho encontra-se, além do magneto de d>

fléxão, o alvo para a produção de raios-X, o filtro homogeneizador do fei-

xe, as folhas de espalhamento de elétrons (no caso de aparelhos que produ-

zem feixes de elétrons acelerados para tratamento), câmaras de ionizaçio

para monitoração do feixe, colimadores, sistema óptico para indicação da

distancia de tratamento e do tamanho de campo de radiação . Esses elementos

são mostrados na figura 16, que indica o cabeçote de um acelerador que pr<>

duz feixe de fótons e elétrons para tratamento.

Nesses aparelhos, podem ocorrer grandes desvios no compor-

tamento do feixe devido ao posicionamento incorreto do alvo quando for ef£

tuada a mudança das folhas de espalhamento de elétrons. 0 alvo poderá, por

vezes, ser incorretamente posicionado em relação ao ffeixe de elétrons incĵ

dentes. Uma deficiência da ordem de 0,3 nro pode resultar em \% de assfme_

trla no feixe de um acelerador de 25 MV. Para menores energias essa assime

Í.-I» é menor, no entanto é importante tomar-se cuidado com a ocorrência de

tal» desvios, para que não se agravem com a utilização do aparelho, devido

ê desgastes no posicionamento do sistema alvo/folhas.
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figura 16 - Esquema do cabeçote de um acelerador que pode produzir fefxes

de íótofls e de elétrons para tratamento,



CORK» fot citado acima, ê necessirlo qu« se faça U M hoaoge

nelzação do feixe de fõtons antes que o «esmo seja aplicado ao tratamento.

Isto se deve ao comportamento do feixe de altas energias ao atravessar o aj^

vo. A espessura do alvo e o material de que ê construído são responsáveis

pela distribuição do feixe. Na figura 17 (PODGORSAK, 1975) tem-se as curvas

de corrente numa câmara de lontzação contra a profundidade em igua pjra um

fetxe de ralos-X, não homogeneizado, produzido por um feixe de elétrons de

25 MeV ao atingirem alvos de diferentes espessuras de alumínio e chumbo, Pa

ra pequenas espessuras, tem-se um pico na curva devido «os elétrons trans*

mi tidos através do alvo e absorvidos no material. Essa contaminação diminui

com o aumento da espessura do alvo e é totalmente removida quando se atinge

s espessura igual ao alcance médio dos elétrons no material do alvo (apro

ximadamente 1 cm de Pb ou 5 cm de Al).

Para o intervalo de energias utilizados em radloterapla, a

distribuição espectral dos fõtons de raios-X se dá com maior intensidade na

direção de propagação do feixe através da relação {HEW, 1976);

D =

onde D é a taxa de dose máxima depositada num plano de um fontom com su-

perfície a um metro de distância do alvo, i é a corrente do feixe (uA) e B

é sua energia (MeV). Para o intervalo de energia dos aceleradores clfnicos

Vambém Phantom (WEBSTER, 1975). Este termo é utilizado por muitos físicos

que trabalham com radiações ionízantes para definir um material (sólido ou

líquido) que substitua tecidos (musculares, ósseos, adiposos, etc) para o

estudo do comportamento da radiação sobre a matéria. Utiliza-se neste tra-

balho o termo fantom por comodidade. £ utilizado por alguns pesquisadores

o termo simulador (alguns utilizam fantoma) embora algumas ambigüidades

Uflham surgido.



O 2 k 6 8 ÍO 12 H O 2 k 6 8 10 12 Ifc

PROFUNDIDADE CM ÁGUA (cm)

Ffrqura 17 - Corrente na câmara de ionízaçío versus profundidade em água para

um feixe de ralos-X nio homogeneizado produzido por diferentes espessuras de

alvo (em cm na figura) de chumbo (a) e alumínio (b), para um campo de 10 cm

de diâmetro na superfície da água a 100 cm de distância do alvo. 0 feixe de e

létrons utilizado possuía energia de .25 MeV, Nota-se o efeito da contamina-

ção de elétrons no feixe de fótons para pequenas espessuras de alvo ,

(POOGORSAK, 1975).



(k m a 25 MV). a constante k vale» aproximadamente, 7 10*** e o expoente

n varia de 3 a 2,5» aproximadamente, para fôtons de 4 MV e 25 *•/, respect I

vãmente.

A homogeneização ê normalmente definida para uma determina

da profundidade. Pela figura 18b pode-se ver o efeito do filtro hoaogenei-

zador sobre a distribuição espectral do feixe de fôtons. Nota-se a Importan

cia da correta localização do feixe sobre o filtro, pois um desvio nessa Io

calização ira acarretar uma deformação na distribuição de dose em profundi^

dade, como mostra a figura 18c.

Além da profundidade, costuma-se definir a homogeneização

para determinado campo de tratamento (usualmente o maior campo do aparelho)

e para um determinado meio (usualmente água). Para diferentes meios, pro

fund fades ou tamanho de campo, a homogeneidade do feixe pode não ser defi-

nida. A figura 19 mostra um feixe de fôtons de 25 MV apresentando boa homo

geneidade para uma profundidade de 18 cm e um campo de 20 X 20 cm2 em um

fantom de água. Através de técnicas especiais de tratamento pode-se elimi-

nar ou utilizar as heterogeneidades observadas em outras profundidades.

Atem da espessura e material do alvo citados anteriormente,

a distribuição de dose com a profundidade fornecida pelos aceleradores de-

pende da associação feita entre os materiais que constituem o alvo e o fH,

tro homogeneizador, como é mostrado na figura 20 (PODGORSAK, 1975), onde

se tem os percentuais de dose em profundidade para diferentes energias, a

diferentes profundidades com diferentes associações de alvo/filtro.

Através dessa figura pode-se observar que o percentual de

dose em profundidade aumenta com a energia dos elétrons, para todas as com

binações realizadas, para energias abaixo de 30 HV. Acima desta energia as

propriedades do feixe dependem sais da associação dos materiais do qw da

energia. Entre 8 MV e 15 HV aproximadamente, ê melhor a utilização de alvo

de material de alto número atômico (Pb) e para energias maiores, material
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Figura 18 - Curvas de distribuição de dose com a profundidade em água para um feixe de fôtons de 20 MV

(a) sem filtro homogenelzador, (b) com filtro homogeneizador corretamente posicionado e Ce) com 'litro

homogeneizador incorretamente posicionado sob o feixe, Nota-se neste último caso que o feixe «present»

uma distribuição disforme de dose com a profundidade o que pode prejudicar no tratamento.
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Figura 1ft - Curvas de dsitribuição de dose com o profundidade ^n âcjua

para um feixe de fótons de 25 MV onde a homogeneidade foi definida pa

ra a curva de 60% a 18 cm de profundidade, 0 campo na superfície da á

gua ê de 20 X 20 cm2 e a OFS é de 100 cm,
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de baixo número atômico (Al). Ô filtro homogenetzador, em todos os casos»

deve ser construído com material de baixo número atômico (Al).

0 campo de radiação ê considerado homogêneo quando 80t do

mesmo possui uma homogeneidade variando em t 3t do valor da intensidade do

feixe em seu eixo central, para o maior campo de tratamento fornecido pelo

aparelho, na profundidade Je definição do filtro homogeneizador.

Apôs passar pelo filtro homogeneizador, o feixe de f5tons

passa através de um sistema de câmaras de*ionizaçio que determinam a sua ho

mogeneidade, a simetria do feixe e a taxa de dose que esta sendo fornecida.

Esse sistema serve também, como controle do tempo de exposição.

Para que o feixe de fõtons adquira as dimensões necessári-

as ao tratamento.ele deverá ser colimado, Para isso existe nos aceierardo-

res dois sistemas de coli macio, o primário e o secundário (figura 16),

Os coUmadores primários sio fixos e delimitam o maior cam

po de tratamento do aparelho. Aproximadamente 5 cm de chumbo sio necess£

rios para reduzir a intensidade do feixe a um décimo de seu valor fnicfal,

Os cotimadores primários atenuam o feixe, fora da região de interesse, em

cerca de mil vezes o valor no eixo central,

0 filtro homogeneizador é posicionado entre os colímadores

primários e os secundários. Este último é um sistema movei de colimaçlo e

permite a obtenção de diferentes tamanhos para o campo de tratamento. Os cp

limadores secundários atenuam 99,5% do feixe em relação ao eixo central do

mesmo,

A abertura dos colimadores secundários define o tamanho do

campo que pode ser visualizado através de um sistema óptico colocado entre

o sistema de câmaras de ionização e os coUmadores secundários, Esse siste

ma i composto dé uma lâmpada e um espelho» conforme mostra a figura 16, A

Indicação fornecida pelo sistema óptico • o campo real de radiação devem

coincidir com a melhor exatidão possível, a fim de s«r realizado o trata*
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mento estabelecido.

Um outro sistema óptico Indica a distancia de tratamento a

ser utilizada, Essa distância é conhecida como Distância Foco-Superffcle

(OFS). Uma variação na DFS Irã acarretar numa variação da dose absorvida em
*

profundidade segundo a lei do inverso do quadrado da distância entre o fo-

co irradiador e a posição de tratamento.

Outros sistemas de controle do feixe slo utilizados num a-

ceierador linear mas não serão tratados neste trabalho por não serem de re

levincia para o desenvolvimento do sistema proposto.

III.3 - Aparelhos Existentes no Brasil

Encontram-se instalados no Brasil 45 aceleradores lineares

relatados na tabela II, sendo que mais dots encontram-se em processo de ím

portação. Desses aparelhos instalados, cinco encontram-se atualmente fora

de operação devido a motivos diversos (falta de componentes de substituição*

defeitos diversos, etc).

Na tabela II nota-se que a maioria dos aparelhos estão ins

talados na região sudeste do país (57,4%) enquanto que as regiões norte e

centro-oeste contam com apenas 6,4%.
Quanto â energia de operação dos aparelhos, pode-se classj.

ficá-los em três classes como mostra a tabela ill.Nota-se que a maioria dos

aparelhos são classificados como sendo de pequeno e médio porte.

Aparelhos com energia baixa (até 4 MV) são considerados de

pequeno porte, devido ãs dimensões e complexidades envolvidas em sua cons-

trução. Além disso, tais aparelhos apresentam distribuição de dose em pro-

fundidade análoga àquela fornecida pelos irradiadores de 6 0Co,

Aparelhos com energia entre 6 e 10 KV são considerados d«
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TABELA I I I

Distribuição dos aceleradores lineares segundo Io

calizaçioe porte (INC*. 1982)

PORTE ESTADO
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•êdlo porte por Jâ Incluírem complexos sistema de controle do feixe. Tais

aparelhos também possuem a possibilidade de produzir feixes de elétrons pa

ra tratamento.

Para energias maiores do que .10 MV, as complexidades são

mais acentuadas, o que torna tais aparelhos muito caros, Além da complexi-

dade Introduzida esses aparelhos são classificados como sendo de grande por

te devido ao fato de produzirem feixes de elétrons de alta energia (cerca

de 30 MeV) para tratamento.

Dos aparelhos Instalados no país, a maioria ê pertencente

aos hospitais nos quais estlo instalados, conforme mostra a tabela IV, A

quarta parte dos aparelhos existentes (22,2%) pertence a clínicas particu-

lares (INC, 1982).

Dependendo da fabricação, os aceleradores podem ser const"

derados como de primeira ou segunda geração, Tal classificação se di de a-

cordo com a tecnologia empregada na construção e na operabi 1 idade dos mes-

mos. Assim» a maioria dos aparelhos instalados até o ano de 1977 são consj^

derados de primeira geração. Isto não implica que tais aparelhos estão In-

compatíveis com o uso a que se destinam. Na verdade muitos desses aparelhos

apresentam ótimo desempenho operacional.

Os aparelhos instalados a partir de 1977 são construídos

com componentes eletrônicos mais sofisticados, sendo que alguns possuem, iji

elusive, circuitos microprocessadores em seus controles de feixes.

Quanto aos fabricantes dos aparelhos, tem-se no Bras ti um

grande número de aparelhos de fabricação norte-americana (tabela V ) , embo-

ra os aparelhos de segunda geração são em sua maior parte de origem alemã.



TABELA IV

Distribuição dos serviços de Radtoterapia que possuem

aceleradores lineares, segundo o tipo de estabeiecimen

to (INCa. 1982)

SERVIÇO QE RADIOTERAPIA N? %

DE PROPRIEDADE DO HOSPITAL 28 59,6

PARTICULAR, DENTRO 00 HOSPITAL 9 19,2

SERVIÇO ISOLADO 10 22,2

TOTAL 47 100,0

TABELA V

Distribuição dos aceleradores lineares segundo o fabricante e a

tecnologia empregada (INCa, 1982)

FABRICANTE

PHILIPS

VARIAN

SIEMENS

CGR/AECL

TOTAL

• N?

3
20

15
. 9

Ia

N?

2
10

1

1

\k

GERAÇÃO

%

66,7
50,0

6,7
11,1

29.8

2-

N?

1

10

\k
8

33

GERAÇÃO

T
33.3
50,0

93.3

88,9

70,2



IV - PROPOSTA DE UM SISTEMA POSTAL PARA CONTROLE DE QUALIOAOE

IV. 1 - Objetivo

Através da analise dos sistemas existentes para a realiza

ção do controle de qualidade em aceleradores lineares, resolveu-se desejn

volver um si tema postal que permitisse avaliar um maior número de parime_

tros envolvidos no controle de qualidade e que nlo slo cobertos por aque-

les sistemas.

A necessidade de se abranger tais parâmetros ê importante

para a determinação das possíveis causas que podem prejudicar o funcionaren

to dos aparelhos.

IV,2 - Parâmetros verificados pelo Sistema Postal

Serio definidos nesta seção os parâmetros dos aceleradores

verificados pelo sistema proposto. Tais parâmetros são definidos pelos or*

ganismos internacionais que determinam as normas de proteção radiolõgica,

Dos vários parâmetros envolvidos escolheu-se os mais impo£

tantes e que são factíveis de serem avaliados através de um sistema postal.

IV.2.1 - Coincidência do Campo Luminoso com o Campo de Radiação

Neste item são consideradas as coincidências entre as £

turas dos coümadores dos aparelhos com o sistema óptico de indicação de

tamanho de campo. Também « verificada a simetria do campo de radiação em

ralação ao eixo central do faixe.

A coincidência dos campos « determinada, por exemplo, mar*

cando-se os limites do campo luminoso sobra um filma radlográflco • Irradj,



ando-se o mesmo. A reveUçao do filme permite avaliar qual o tamanho do

campo de radiação e qual sua relação com o campo luminoso.

Na maioria dos aparelhos o campo de radiação ô definido pe_

Ia Isodose de 501. Assim, uma leitura do filme na região de 50* do valor de

máxima dose (centro do filme) permite avaliar a dimensão do campo de nadtji

ção. Essa avaliação deve coincidir em 1 1,5 mm com o valor definido pelo

campo luminoso do aparelho e pelos indicadores do tamanho de campo.

IV.2,2 - Homogeneidade do Campo de Radiação

A homogeneidade do campo de radiação ê definida a uma de"

terminada profundidade.

Nos aparelhos existentes no Brasil, a profundidade de defj_

niç^o da homogeneidade do campo de radiação ê de 10 cm, para o maior campo

fornecido pelos aparelhos, na distâncaia foco- superfície definida para «

da um, No entanto as dosimetrías realizadas nesses aparelhos ê realizada £

través da utilização de um campo de 10 X 10 cm2 na superfí.íe do fantom.

IV.2.3 - Dose Absorvida em Profundidade

A dose absorvida em profundidade é o parâmetro mais impor-

tante para o controle de qualidade. Por este motivo é o único coberto pelos

sistemas comentados no capítulo II.

A dose absorvida ê determinada nas clínicas através da leĵ

tura das'cargas coletadas por uma câmara de ionlzação colocada em determi-

nada profundidade em um fantom (usualmente de água). Essas câmaras e seus

respectivos eletrõmetros possuem um fator característico que permite dete£

minar a exposição recebida através da leitura obtida para a corrente de i<>

nfiação. Tais fatores são determinados através da calibração do conjunto



ira/eletrômetro (ou simplesmente dosfmetro) en feixes de diferentes e-

nergias. Os parimetros desses feixes $Ío obtidos através de câmaras e ele-

trômetros padrões, ou seja» dosfmetros que são comparados com padrões Intejr

nacionais utilizados na determinação dos parâmetros envolvidos na medida

da exposição.

Os dosímetros clínicos possuem, quando saò calibrados, fa-

tores de caltbraçio com uma incerteza menor do que ± )%, No entanto, os pa

râmetros do feixe de radiação (tamanho de campo, homogeneidade, DFS, etc)

podem introduzir erros na determinação da dose absorvida em profundidade.

0 erro máximo permitido para a dose absorvida fornecida em radioterapía e

que não implica em desvios dramáticos no controle do tumor ê de ± 5t do vai

lor calculado (GOLDEN, 1972; LANZL, 1978; IAEA, 1981),

* IV.2.k -Distancia Foco-Superffcie (OFS)

Resolveu-se avaliar a DFS pois ela influência na determina

ção da dose absorvida segundo a lei do inverso do quadrado da distância. £

lém de influir na dose absorvida a DFS ê utilizada para determinar as di-

mensões do filtro homogeneizador que, como foi visto, define a homogeneida_

de do campo de radiação para uma determinada profundidade no material seguji

do a OFS utilizada.

IV.2.5 - Energia Nominal do Feixe

A dose absorvida é determinada através da razão entre os po

deres de freamento médios dos elétrons no melo Irradiado. Essa razão é uma

função do espectro dos elétrons no ponto de medida que é, por sua vez, fu£

ção da» energias do feixe de raiot-X incident*. No entanto, como o espectro

d« ralos-X produzidos por aceleradores operando na mesma energia podem dl-



ferir significativamente, a seleção da razio de poder de freamento baseada*

na Indicação da energia do feixe fornecida pelo console do aparelho pode I»

troduzlr um erro sistemático na doslmetria (AAPM, 1983).

Para feixes de raios-X assume-se que o espectro dos elé*-

trons secundários ê constante para profundidades maiores do que a profund£

dade de dose máxima. Na ftgura 21 tem-se a razão de ionização para medidas

realizadas a 10 cm e 20 cm de profundidade em fantam de água, poliestireno

e acrílico, relativas ao ar, tendo sido mantida fixa a OFS, Nota-se a reta

ção entre a n.Lao de ionização e o potencial nominal de aceleração. Est>

parâmetro ê introduzido como conveniência a fim de se padronizar a nomencla_

tura, pois ê pouco desejável, entre os fTsicos, descrever os aceleradores

através da razão de Ionização.

Por esse motivo a qualidade do feixe ê expressa em unidades

de megavolts. A razão de Ionização e o potencial nominal de aceleração s5o

similares ao conceito de camada semiredutora para selecionar a razão de po

der de freamento apropriada, embora não definam, unicamente, o espectro dos

fótons ou o potencial real de aceleração.

Assim resolveu-se determinar a energia nominal do feixe de

radiação a fim de verificar o desvio nos valores utilizados.

IV.3 - Operação com o Sistema Proposto

Como foi visto, os sistemas postais desenvolvidos pelos ôr

gãos internacionais preocupam-se somente com a determinação da dose absor-

vida em profundidade, enquanto que o sistema proposto neste trabalho pre_

tende verificar os itens citados na seção anterior, pelas razões descrita»

anteriormente.

9*r* realizar-se a verificação postai do controle de quaij.

dade, o sistema proposto engloba quatro estágio» de operação» a sabtr:
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1. São enviados â oliniaa um sistema postal acompanhado de instruções para

sua irradiação e de tin questionário que visa a obtenção de dados sobre

a dosimetria realizada no aparelho e sobre a irradiação do sistema.

2. O sistema e o questionário, apôs retornarem ao IRD/CNEN, são avaliados

e um relatório i enviado â atônica*

3. Caso os resultados enoontradoe estejam apresentando desvios maiores do

que os permitidas, repete-se o estagio acima, notificanâo-se a. cltnioa

os erros encontrados e suas possíveis causas,

4. ApÔs a avaliação deste segundo sistema, procede-se como no segundo està^

gio caso os resultados se apresentem de acordo com o permisstvel. Caso

contrário, um especialista do IRD/CNEN ira visitar a clinica para a rea

lização de uma verificação In loco do aparelho,

Com esses estágios pretende-se dar maior abrangência opera

danai ao sistema, procurando-se, assim, suprir suas deficiências, citadas

no capítulo II,

IV,3.1 - Coincidência do Campo Luminoso com o Campo de Radiação

A ffm de se determinar a coincidência de campos, utiliza*

-se um filme radiográfico to tipo Industriex-M (importado pela Kodak), a-

condicionado na caixa que serve como embalagem para o sistema, conforme se

ri visto na seção V.l. Além do filme e da caixa serio utilizadas duas pla-

cas de lucite com marcadores de chumbo..

Pede-se ao especialista clfníco que posicione a caixa sob o

feixe luminoso do aparelho, fazendo coincidir as marcas do retfculo de lo-

calização do mesmo com o retículo impresso na placa Inferior de lucite, qut

se encontra sobre o filme (figura 25)• Posiciona-se então a placa superior

sobre a caixa, mantendo-se esta Imóvel, de modo a fszer coincidir o retfcu

Io do aparelho com o retfculo Impresso nessa placa, quando a OFS utilizada
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na superfície da mesma for aquela utilizada pelo aparelho em suas doslme-

trlas.

Uma exposição que forneça 0,6 Gy (60 rad) de dose absorvi-

da na profundidade de equilíbrio eletrônico associada â energia do feixe

produzido peto aparelho deve ser fornecida na montagem acima descrita.

Através da observação das marcas de chumbo das duas placas

sobre o filme, pode-se avaliar a coincidência e a simetria dos campos lurnĵ

noso e de radiação do aparelho com uma incerteza da ordem de ± 1,5 mm nos

limites dos campos.

IV.3.2 ,• Homogeneidade do Campo de Radiação

Para a verificação da homogeneidade do campo de radiação, o

sistema proposta útiliza TLDs de LiF:Hg,Ti, posicionados a 10 cm de profun

didade em um fantom de água, desenvolvido para este sistema (seção V,l),

Os TLDs, em número de vinte e um, são posicionados em um

sistema ortogonal, perpendicular ao eixo do feixe de radiação (figura 2*0,

Através da avaliação da serisitívidade (resposta da luz ter

moluminescente emitida na avaliação pela exposição dada no TLD) desses do-

símetros, pode-se avaliar a homogeneidade do feixe de radiação com uma pr£

cisão de ±3.7%, para campos de 11,25 X 11,25 cm2 e 11,0 X 11,0 cm2 para

OFS de 80 cm e 100 cm, respectivamente.

IV.3.3 " Dose Absorvida em Profundidade

A dose absorvida sera determinada em duas profundidades àj_

ferentes (5 cm e 10 cm) através de TLDs. A 5 cm a medida feri realizada ••

través de tris dosímetros e a 10 cm a medida serl realizada através dos do
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«fmetros utilizados para a determinação da homogeneidade do campo, como

fof cftado no item anterior.

• A dose absorvida medida pelo sistema postal esti sujeita

a uma Incerteza de ± 3,7* como será visto mais a frente.

IV.3.k - Distância Foco-Superffcle

A distância foco superfície ierá determinada através da

observação das imagens projetadas dos marcadores de chumbo das placas de

luctte sobre o filme radiográf ico, como foi descrito na determinação da

coincidência de campos.

Pira a determinação da DFS, será utilizada a relação de

triângulos semelhantes ilustrada na figura 22, dada por:

DFS - (H.M)/(L - M)

onde H é a distância entre o filme e a placa superior, M a distancia entre

dois marcadores nessa placa e L a imagem dessa distância sobre o filme.

Através da relação acima pode-se associar um erro de - 3,5 e m a + 6,7 cm

para a DFS de 80 cm e de - 7,2 cm a + 8,3 cm para a DFS de 100 cm.

IV.3.5 - Energia Nominal do Feixe

A energia nominal será determinada através da razão entre

as doses absorvidas em duas profundidades diferentes em um fantom de água

e da DFS utilizada pelo aparelho, determinada como discutido acima.

Será utilizada a relação de Mayenord (JOHNS, I971»; COHEN,

1972) de razão de doses em profundidades, DFS e energias do feixe de ra-

diação, dada por:

F - -
,rmt0FS2) T(d ,r2) \DFS| • d . 0F$2 • új
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DFS

H

placa superior

caixa de PVC

placa inferior

. filme radiográfico

FFgura 22 - Diagrama Ilustrando a relação de triângulos utilizada

para a determinação da DFS obtida pelo sistema postal, através da

relação DFS - (H.M)/(L - M ) . Este diagrama mostra também, o modo

como será irradiado o sistema para a avaliação da coincidência de

campos (luminoso/radiação).



onde P(d,r »OFSj) ê o percentual de dose na profundidade d, para una dis-

tancia DFSJÍ P(d,rn,DFS2J ê o percentual de dose na profundidade d, para

uma distância DFS.; T(d,r.) ê a relação tecido-ar na profundidade d» sen-

do r. o ralo do campo nessa profundidade; Tíd.r.) ê a relação tecido-ar na

profundidade d, sendo r~ o ralo nessa profundidade; r ê o raio do canpo

na profundidade de máxima dose (d ).
HI

Utilizou-se essa relação e os percentuais de dose em vãrj[

as profundidades (COHEN, 1972) para a determinação das curvas de depende^

cia entre as energia nominais, as razões entre as doses em profundidade e

as DFS envolvidas, A partir dessas curvas construiu-se o nomograma da fi-

gura 23» que permite a avaliação da energia nominal do feixe diretamente

da razão entre as doses-absorvidas e da DFS,

A dependência da razão entre as doses absorvidas nas duas

profundidades varia com a energia de acordo com a relação

R, - k . E"M90

onde k é uma constante que varia de 1,551 a 1,506 para as DFS de 80 cm e

100 cm, respectivamente e E ê a energia nominal do feixe. A dependência

da razão de doses com a DFS ê dada pela relação

R2 - c , DFS"
0»097

onde c ê uma constante que varia de 2,093 a 1,973 para as energias de 4 HV

a 8 MV.

Essas dependências foram definidas através dos valores .

fornecidos através do British Journal of Radiology (COHEN, 1972), tendo

sido Interpolates utilizando-se uma aproximação linear obtida pelo método

dos mínimos quadrados, com um fator de correlação de 99,97%,

Como as dependências da razão de doses com a energia e com

• DFS são exponencfafs rapidamente decrescentes, uma grande precisão na

determinação da razão da doses • nê DFS são exigidas par* que s« possa ut^
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figura 23 * Nomograma para a determinação da energia nominal do feixe
de radiação de aceleradores lineares clínicos, através da razão entre
as doses fornecidas nas profundidades de 5 e 10 cm em água e da dis-
tância entre o alvo (foco) e a superfície do meio.



lfzar o nomograma desenvolvido'.

Desde que as preclsôes envolvidas na deter»!nação des do-

ses absorvidas e da DFS não permitirão avaliar a energia com grande pre

clsio, em casos em que forem observados grandes desvios na homogeneidade,

ou nas doses absorvidas» poderá ser feita ume avaliação qualitativa das

causas desses desvios.
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V - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROPOSTO

Para a verificação postal necesslta-se d« ua sistema sla*

pies a qua permita a obtenção dás Informações citadas no capftulo IV, Por

esse motivo, os sistemas desenvolvidos pela IAEA e BRH, comentados no ca-

pftulo II, não envolvem a determinação de muitos parâmetros» como o qua i

proposto neste trabalho.

0 sistema, para realizar as medidas citadas na seção IV,3,

ã composto de duas partes;

a) fantom de água com daaxmatvoa termolwrínescenteê

Através deste fantom obtém-se a avaliação das doses absorvidas a 5cm e

a 10 cm de profundidade, alem da homogeneidade do campo de radiação a

10 cm de profundidade,

b) Caixa d» PVC com film» radiogrãfieo a ptaoaa de lueit* com marcodorea

da ohuitoo

Esta caixa serve como embalagem para o sistema e permite a avaliação da

coincidência do campo luminoso com o campo de- radiaçãc e tambê da OFS £

tllizada pelo aparelho. Alem dessas medidas, através de dosfmetros te£

moluminescentes acondiclonados na tampa da caixa, pode-se avaliar o %\m

nal de radiação a que o sistema é submetido durante o transporte,

Com os dados fornecidos através da avaliação do filme e

dos TLDs colocados nc fantom pode-se, ainda, determinar a energia nominal

do faixa como foi visto anteriormente,

Este sistema, embora apresente maior complexidade em rela

çio aos'Sistemas Já existentes, permitira a observação de vários parãme*

tros envolvidos na dosimetria dos aparelhos, o que julgamos compensar a

complexidade Introduzida.
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V.I - Determinação das dimensões do sistema

V.1.1 - Fantcm

Para a escolha do Mtertal constituinte do femctom levou-se

em consideração três fatores:

a) reprodutibilidade da resposta do» TLD$ no meaner, •

b) equivalência do material earn o tecido muscular,

c) facilidade d» obtenção desse material e o volwte/peso final do sistema.

Construfu-se inicialmente um fantcm sólido de material e-

quivalente ao tecido conhecido como Mix-D (LEÃO, 1975; WHITE, 1978), que

tem sido utilizado como material equivalente a tecido em muitos trabalhos.

Porém a construção de um fantcm solido apresenta algumas

desvantagens, como "por exemplo o peso final do sistema, o que nos sugeriu

o desenvolvimento de um sistema contltufdo por um fantcm de água*

Esse fantcm apresenta a vantagem de «er o tipo mais empre

gado nas dosImetri as dos aparelhos e também ê utilizado para a determina-

ção dos parâmetros que definem os campos e doses de tratamento,

Para ». determinação das dimensões do fantcm tevou-se em

consideração as dimensões do campo campo na sua superfície (10 X 10 cm2)

e as profundidades envolvidas nas medidas (5 a 10 cm)

Essas dimensões foram escolhidas por serem as mais comu-

mente utilizadas nas dosimetrias.

Foi exposta uma câmara de íonízaçao de 0,6 cm3 {f*rmr mo

deio 250*5) associada a um eletrômetro (Baldwin modelo 2503), num fantcm

de água, com o campo de 10 X 10 cm2 na superfície e medlu^se a Intensida-

de de radiação no centro do campo, em seus limites e a I, 2, 3 e % cm das

M I limites. Os valores das Intensidades, normalizados para o velor de 1n_

tens Idade no centro do campo são mostrados ne tabele VI,



TABELA VI

Intensidade do feixe de radiaçio a 10 CM de profundidade para dj_

ferentes energias, a diferentes distancias da borda do campo, nor

Matizada para o centro do campo.

DISTANCIA DA

BORDA 00 CAMPO

(CM)

0

1
•2

3
k

THERATRON 60

. (60Co)

55,3

9.0

5.2
3.5
1.7

APARELHOS

THERAC 6

(6MV)

52,1

M
3,0

1.2

SATURNE 18

. (18 m/)

*3.2

8.5
*.7
2,9

1.1

TABELA VI|

Influência do tamanho da superfície do fantom na resposta dos TLOs, para as

duas profundidades a serem utilizadas no sistema postal, normalizada para 4

dose fornecida a 5 cm de rpofundidade, em duas energias diferentes para um

campo nê superfície do fantcm de 10 X 10 cm2.

PROFUNOI

SARE -
VMVK —

(cm)

5

10

12

1

0

X 12

,000

,650

THERATRO»

15

0.

0,

X 1

998

651

1 60

APARELHOS

SUPERFÍCIE 00

5 18

1,

o,

X 18

,001

.655

1 fantom

12

1.

0,

X 1

003

760

SATURNE

(cm*)

2 15

0

0

X 1

,999

,762

18

5 18

1.

0,

•

X 18

000

76*



Pode-se ver nessa tabela qua a mais da 2 o» do limita do

», na profundidade utilizada» a Intensidade da radiação â menor do qua

51 da seu valor no centro do campo.

Foi medida também a resposta dos TLOs am função das dtmen

soas do fantam para duas energias diferentes a duas profundidades dlferm

tes. 0 campo utilizado na superfície nestes casos, foi da 10 X 10 cm2.

0 resultado dessa medida ê mostrado na tabela VII, a qual

não assinala nenhuma alteraoão significativa na resposta dos dosfmttros

em função das dimensões do fcantem.

Construfa-se então, uma cuba de luclte de 16 X 16 X 15 cm9

que deverá ser enchida com água pelo físico hospitalar que irâ realizar a

exposição do mesmo sob o feixe de radiação.

Na figura 24 temos um esquema do fantam desenvolvido com

as posições nas. quais serão acondlctonados os. TLOs a 5 e 10 cm de profun-

didade.

V. 1,2 - Acondiclonamento do Pantotn

Para aeondtcionar o fantam durante o transporte, constru- .

Tu-se uma caixa de PVC revestida com isopor (a fim de serem evitados cho-

ques mecânicos durante o transporte do sistema). Na tampa dessa caixa sio

acondtctonados dois TLOs a fim de ser medido o nível de radiação que o sl£

tema será submetido durante o transporte, . .

A caixa possui, também, função ativa na medida de alguns

parâmetros, como foi discutido na seção IV,3. Para a realização das medi-

das, um filme radiogrifico ã «condicionado na faca inferior Interna da

caixa a, sobra o mesmo, i fixada uma placa da luclte com marcadores da

chumbo a um retfculo da orientação para a localização do campo luminoso do

aparelho sobra a mesma (figuras 25 a 26),



«1

it!

retfeuJo para
tocaHzaçSo

campo 10 X 10 cm

O O . O O O O O O O O O

MEOIOAS EH cm

figura 2fra - V4sta superior da cuba da luclte datanvolvlda para o sistema

proposto. Na parta Inferior da figura está esquematlzado o sistema ortogo

m l para «condicionamento dos TLD* a 10 cm de profundidade no fan torn. Os

cortei mercados na fiytrê sio apresentados na figura 24» e íhc.
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2»b • Ike - Corta* da cuba da lucfta mo»tr«íHló o postefonamanto

doa TLO» a 5 a 10 em da prefundldada



TAMP*
18.8

CAIXA

ratfewI©
localização
da placa Inf£
rlor, fixa na
calxa

figura 25a - Uquêm dê caixa quê acondfclona o fantem óurêntê o transpor
ta, Na parta «uparlor dê figura tamot a tamoa úê caixa COM OS TLDt para a-
vailafio do sinal a qua o slstama sara submtfdo duraóta o transporta. Na
paru Inferior ã Ilustrada a vista suparlor 4ê caixa COM « placa Infarlor
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2.5
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0,2 j IJ^^^^^'r'X^V^^r.Tà^fi^tj^Si&WA i 0,5
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MEDIDAS EM cm

*

Figura 25b - Corte dê caixa e de sua tampa. Nota-se nesta figura o posicio
namento da placa Inferior de lucite com seu marcador central de chumbo e o
filma radiográfico sob ela. Na tampa da caixa sio acondicionados os TLDs
para avaliação do sinal de fundo durante o transporte do sistema.
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marcadores
de chumbo

16

marcador de.,
chumbo para
localização

marcador de chumbo

retfeu to para
localização

PLACA INFERIOR
MEDIDAS EM cm

Figura 26 - Etquama da» placa* d« luclte com marcador** d« chumbo para a
avalfaçio dos parâmetro» citado» no texto. A placa Inferior i ffked» *o->
bra o filma no fundo da caixa, enquanto qu* • placa superior i enviada
•obra o fantcm%



Una outra placa de luclte C O M Marcadores de. chuMbo ê envT

ada sobre o fantom, dentro da caixa» a qual deverá ser posicionada sobre

a caixa, quando esta for Irradiada (ApSndlce C ) .

0 sIsteMa conpteto, formado pela caixa, placas de luclte,

jantem, TLDs e filme radlogrãfico tem um peso total de 2,5 kg.

V.2 -.Callbraçio do Sistema

V.2.1 - Dosfmetros Termoluminescentes

Para a avaliação da sensltlvidade dos TLDs (Apêndice A ) ,

utfitzou-se uma leitora de TLDs modelo Teledyne 73OOC que fornece a leitti

ra através da integração da luz termoluminescente emitida e/ou da curva

de emissão TL contra a temperatura. Essa leitora apresenta uma Incerteza

da ordem de ± 0,31.

V,2.1.1 - Tratamento Térmico

0 tratamento térr.,ico dos dosímetros foi reel Izado aquecem

do-os a (100 ± 2)°C durante quinze minutos — tratamento pré?avalfaçio —

e a (400 ± 5)°C durante quinze minutos — tratamento pré-expostçao, 0 res_

fMemento dos TLDs apôs cada tratamento foi realizado em estufa,

0 tratamento térmico usuaimete empregado para os dosfme-

tros utilizados neste trabalho ê de duas horas a 400°C deguldo de uma ho-

ra a 100°C - tratamento pré-exposiçSo* e de quinze minutos a 100°C —

pré-availaçio.

Tal tratamento »cêrrêtê uma grande demore no processo de

preparo do sistema para envio a clfnlca, Por esse motivo adotou-se o tra-

tamento mencionado anteriormente,



Con» o tratamento térmico prê-exposIçSo ê necessário para'

eliminar o sinal remanescente no TLD apôs sua leitura (BECKER, 1973;

CAMERON, 1968; McKINLAY, 1981), procurou-se avaliar se o tratamento esco-

lhido nao Introduz erros na ellmtnaçio desse sinal remanescente. Para es-

se estudo Irradlou-se dez TLDs virgens (sem terem sofrido exposição ante-

rior) em feixe de radiação do 60Co. As leituras do sinal remanescente em

cada TLO foram obtidas após a leitura do sinal real tivos a diferentes ex-

pos Içeos. Na figura 27 tem-se o comportamento do sinal residual* relativo

ao valor Inicial, apôs as diferentes exposições. Nota-se que o tratamento

escolhido não resulta em grande variação do sinal residual nos dosfmetros,

V.2.1,-2 - Variação do sinal residual devido ao nível de

exposição

Para verificar-se a variação do sinal residual no TLD com

o nível de exposição, expSs-se dez TLDs a um nfvel de exposição de

2,6 mC/kg (100 R) para um feixe de radiação do 60Co.

Esta medida ê mostrada nafígura 28 onde tem-se à sensitj_

vidade relativa observada em relação ao nível inicial de sinal residual, .

contra as exposições acumuladas.

Nota-se.um aumento do sinal com o apúmuio de exposições,

que i causado pelo efeito de supralinearidade (McKINLAY, 1981) que ocorre

com o* dosímetros termo!uminescentes, Por esse motivo, resolveu-se avail- .

êr o sinal residual dos dosfmetros a cada quatro aplicações do sistema

postal, quando o mesmo, estiver em serviço de rotina de controle de quali-

dade.
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ffgura 27 - Variação do nfvel de sinal residual apôs o tratamento pré-expo
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Figura 28 - Variação do nível da sinal residual devido ao nível de expo

slçio dos dosfmetros, No «Ixo «.is abscissas tomou-se o sinal residual

dst exposições acumuladas, sendo que cida exposição foi de 100 R, Note*

-se um acréscimo ne sensltivldade devido ao efeito de supra II near Idade

dos TLOs.
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V.2.1.3 - Desvanectmtnto do sinal armazenado

0 desvanecimento do sinal armazenado nos TLDs devido ao lii

tervalo de tempo entre a exposição e a avaliação dos mesmos foi determina

do Irradiando-se um lote de 100 TLDs com uma exposição de 2,6 mC/kg (100*)

em feixe de radiação do *°Co. As avaliações foram realizadas durante umpe

rfodo de 60 dias, que ê o período máximo entre o envio e o retorno do si£

teme postal, que foi observado através do sistema postal de controle de

qualidade realizado pelo IRD/CNEN para irradiadores de *°Co.

A sensitlvidade relativa ã sensitividade observada logo £

pôs a Irradiação dos TLDs, em função do intervalo de tempo (dias) entre as

avaliações ê observado na figura 29, a qual não mostra nenhum desvaneci mej

to do sinal durante o intervalo observado.

V,2,l,fc - Reprodutibllidade

A sensftividade dos TLOs pode variar de uma irradiação a

outra devido i concentração de armadilhas no cristal termoluminescente. Es

sa variação deve ser a mínima possível para que se possa associar a corre-

ta exposição ao valor observado para a luz TL emitida pelo dosfmetro.

Assim, para a determinação da reprodutibil idade dos dosí-

metros empregados neste trabalho, escolheu-se uma amostra de 30 dos (metros

de um lote inicial de 300 (virgens), os quais foram submetidos a dez expo-

sições em feixe de radiação do 60Co, sob idênticas condíçSes, Os valores

midIos das sensitivldades obtidas <>êr» cada TLD, normalizados para o valor

mid Io da sensitividade observada para a amostra são mostrados na figura 30,

Nota-se ^U9 70* dos dosfaetros da amostra encontram-se com sensitividade

relativa, ou reprodutibll idade, melhor do que ± 1,5* que foi o valor obtj.

do para o desvio padrão ú% amostra multiplicado polo fator t * tt7$6 da-
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Figura 30 - Reprodutibllidada da wm amostra d» 30 dosfnwtros do lota esco-

lhido. Foram efetuadas 10 Irradiações em cada TLO em fonte de *°Co. As ava-

liações dos dosfmetros foi felca m um leitora de tipo TELEDYNE 73Q0C, No-

ta-f* que 631 dos dosímetros êprê*»nim reprodutiblIIdade dentro de ± 1,5*

4o valor mid Io do» 30 dosímetros.
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rlvaòo da distribuição d« Student.

V.2.1.5 - Honogentidade do lote

Os dosfaetros termo)uminescentes de uai lote sio fabricados

a partir do crescimento de ua cristal de LtF dopados con Mg e Ti sendo en

tio pulverizados (* 2 um) e prensados sob diferentes formatos em diversos

materiais.

Neste processo podem ocorrer imperfeições em cada dos frus-

tro o que irá provocar uma alteração nas sènsitividades de cada dos (metro

em relação à senslttvidade média do lote.

Para observar-se esse comportamento, ir radiou-se 300 TLDs

em feixe de radiação de 60Co em três exposições, sendo que o valor obtido

para cada TLD, em relação ao valor médio obtido para o número total de do

s(metros, da sensltividade apresentou uma distribuição normal, mostrada na

ffgura 31 • Essa figura mostra que para um nfveJ de confiança de 35% temos

200 dos f metros, ou seja, para o lote escolhido, 200 dos (metros apresenta-

ram sensitfvidade média entorno de dois desvios padrões do valor dè sen-

sltividade do lote.

V.2,1,6 - OependSncía Energética

Observa-se (BECKER, 1973; McKINLAY, 1981) que a sensitlvl

dada dos TLDs depende da energia do feixe de fótons a que é exposto, ser»

do maior a baixas energias (da ordem de 100 kV) devido â maior predominãn

cia do efeito fotoelétrico na Interação dos fótons com o maio material l£

radiado, Para o caso do TLD de LíF a sensitfvidade diminui por volta de

100 kV, mantendo-se constante para maiores energias. (até 1,25 HeV).

A fim da observar sa a tensltividade s« mantém constante
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para energias maiores do que a energia do *°Co, que i a usualmente estuda

da» expôs-se os 200 dosfmetros discutidos no ftem anterior» a feixes de ra

dlação do c0Co e fôtons de aceleradores de 4, 6, 8, 9, 10 e 18 hV. Os dosf

•tetros foram expostos simultaneamente COM uma câmara de lonlzaçSo do tipo

Farmer (de 0,6 cm3) associada a UM eletrómetro Baldwin, A dosa absorvida

fornecida nessas Irradiações foi da ordem de 0,8 Gy (80 rad).

A resposta obtida para a sensitivida.de, relativa â sensltt^

vldade observada para o feixe de radiação do S0Co, para cada energia estu

dada ê mostrada na figura 32. Nota-se nessa figura um decréscimo da sen-

sltividade dos TLOs com o aumento da energia do fõton. Acreditamos que es_

te efeito se deve ã maior recombinação dos elétrons armadilhados, devido

â maior energia que recebem durante a exposição.

% * V,2,1,7 *> Linearidade da resposta com a exposição

Como os TLDs apresentam efeito de supra li near idade com a

exposição a que são submetidos (BECKER, 1973; CAMERON, 196S; HeKINLAY,

1981), foi realizada a medida da linearidade da resposta dos TLOs em fun.

ção da exposição a que os mesmos serão submetidos. Desta maneira, irradi-

ou-se o sistema postal em feixes de 60Co e fôtons de aceleradores de C, 10

e 18 MV. Os resultados dessas medidas sio mostrados na figura 33, onde se

observa um pequeno aumento da linearidade a baixas doses, embora esse au*

mente seja desprezível para o nosso trabalho, •

A regressão linear mostrada na figura 33 foi feita peto me

tod dos mínimos quadrados para as respostas obtidas para o feixe de radU

çio do *°Co. Os pontos assinalados ptrt os outros feixes fora» normaliza-

dos para o feixe do 60Cof
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Figura 32 - Dependência energética dos TLDs utilizados no sistema postal para diferentes energia** A re*
gressio linear foi feita através do método de mínimos quadrados, Cada ponto foi normalizado para o valor
obtido para o *°Co.
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diferentes energias, A regressão foi feita para a radiação do 60Co, Os pontos referentes às outra* energias são
relativos i reta ajustada.



V.2.2 - Film Radtogriflco

Apôs estudar o coaportaoento de diferentes films radiográ

flcos sob feixes de radiação de alta energia, resolveu-se utilizar o fila»

Industriex-M ((«portado pela Kodak) devido â suas características.

A curva de resposta (densidade ótica va dose absorvida) £

•ostrada na figura 34. Para a obtenção dessa curva irradiou-se virios fH,

•es, sob Idênticas condições, em feixes de *°Co e de aceleradores de 6 e

18 hV» Nessas irradiações os filmes foram mantidos sob placas de lucite a

fiai de se assegurar as condições de equilíbrio eletrônico durante as expo

slções.

Note-se que as avaliações efetuadas através do filme radio

gráfico, procura-se apenas o contraste entre as Imagens éo campo Irradia"

do e dos marcadores de chumbo colocados nas placas de lucite, conforme foi

discutido na seção IV.3. Por esse motivo não é necessária a presença de

material equivalente a tecido sobre o filme durante as irradiações do sht

tema, a fim de ser assegurado o equilíbrio eletrônico.

Na figura 35 tem-se uma representação de um filme correta

mente exposto sob um feixe de radiação de acordo com o procedimento esti-

pulado para sua Irradiação.

As marcas A e B da figura servem para indicar a orientação

do filme sob o feixe de radiaçio e seu alinhamento,

Esta Imagem foi obtida através da observação de um filme l£ '

radiado em um feixe de ratos-X de 18 Hv*, Foram realizadas, também neste

aparelho, Irradiações com a simulação de desvios no alinhamento e poslcfo

namento do cabeçote e do gantry do aparelho a fim de se observar o» posŝ f

vais desvios que Irão eventualmente, ocorrer nas aplicações do sistema pós.

•Therac 20 do Instituto Nacional do Clncer - Rio dt Janeiro.
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ftqura 3A - Densidade optic* contra dose absorvida do filme INDUSTRIEX-M

da Kodak, utilizado neste trabalho, para três diferentes energias. 0 tem

po d« revelação utilizado foi de dois minutos ã temperatura de 18°C,
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marc* A

marca B

«-penumbra

imagens dos marcadores

da placa superior

limite do campo
de radiação

Figura 35 - Imagem de um filme corretamente exposto, As marcas £ e

servem para indicar o posicionamento e o alinhamento do feixe, As ou

trás marcas, colocadas na placa superior indicam os outros itens ver

ficados pelo filme. 0 campo ê delimitado pela» marcas externas sendo

que uma pequena penumbra ê normalmente observada.



Conforme o procedimento de exposição da caixa e do filme»

as placas de luctte devem ser alinhadas coã o feixe luminoso do aparelho

sendo o mesmo alinhamento mantido para o feixe de radiação. Se assim for,

tem-se a Imagem central da placa superior coincidindo com o centro da majr

ca B, mostrada na figura 35 e as outras imagens da placa superior stmetri^

camente Impressas no filme.

Po<?a-se obter um correto ' alinhamento, embora incorreta

DFS e/ou coincidência de campos (luminoso/radiação). Nestes casos através

das imagens pode-se determinar qual ou quais itens estão incorretos.

Realizou-se a irradiação de vários filmes dentro do siste

ma postal no feixe de radiação citado acima, alternando-se as simulações

no aparelho segundo as alternativas:

a) manteve-se a simetria e a coincidência de campos, variando-se a DFS;

b) manteve-se a coincidência de campos e a DFS, variando-se a simetria;

c) manteve-se a simetria e a DFS, variando-se a coincidência de campos;

d) variou-se a simetria, a coincidência de campos e a DFS,

No caso (a) variou-se a DFS desde 90 a 110 cm, de 2 cm em

2 cm, visto que a DFS desse aparelho ê de 100 cm,

No caso (b) alterou-se a simetria do campo de radiação gj^

rando-se o gantry do aparelho desde 0 o a 6o, Também fo? realizada a medi"

da de simetria mantendo-se o gantry fixo e deslocando-se o campo de radí£

çio.

No caso (c) alterou-se a coincidência de campo*t mantendo

-se o gantry fixo, varíando-se o tamanho do campo de rddiaqao pela altera

çio da abertura dos colfmadores apds o posicionamento do sfsterna sob ocam

po luminoso do aparelho,

No caso (d) variou-se a simetria do feixe girando-se o

gantry do aparelho «o mesmo tempo em que foi ai tarada a abertura dos coH,

medores a a DFS utilizada.
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V.3 * Incertezas Envolvidas no Sistema Proposto

Associou-se aos parâmetros avaliados pêlo sistema desenvol^

vido neste trabalho três fontes de erros: dosfmetros termoIumtnescentes,

filme radiogrâfico e posicionamento do sistema durante sua exposição.

Os TLDs Introduzem um erro randomIco e um erro sistemático

na avaliação da dose absorvida e na homogeneidade do campo de radiação, 0

«rro random ico ê proveniente do estudo da reprodutibilIdade individual de

cada dosfmetro (± 1,51), da homogeneidade do lote (±1,0?), da dependência

energética (± 0,91) e do desvanecimento térmico associado (± 1,5%).

0 erro sistemático associado aos dosfmetros i proveniente

do tratamento térmico utilizado (± 1,5%)! das Irradiações de calibração

d* cada TLD (± 1,0%) e da leitora utilizada (± 0,3%),

0 filme radlogrlflco Introduz um erro random!co na observa^

çao das imagens dos marcadores de chumbo da ordem de 1,0 mm,

0 posicionamento do sistema sob o feixe de radiação fntro*

duz um esrro estimado em ± 2,0% devido ã definição do campo luminoso do a_

pareiho e da flutuação das doses absorvidas fornecidas pelos mesmos.

Os erros associados A cada parâmetro verificado pelo sfst£

ma postal foram determinados pela soma quadrâtica dos erros citados acima

Dessa maneira temos os seguintes erros para os parâmetros cobertos pelo

sistema proposto;

* Coincidência de campos e simetria) ± 1,0 mm

- Homogeneidade do campo de radiação; t 3,7%

- Dose absorvida em profundidade: ± 3,7%

.- Distância Foco-Superfície* ± 5,0 cm para DFS • 80 cm

t 8,0 cm para 0F$ -100 cm

- Energia Nominal do Feixe de rtdlaçaojí 0,2 MV para Fótons de k MV
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± 0,5 HV para Ffttons <k 6 MV

± 0,7 MV para Fotons <*• 8 MV

± 0,8 Htf pára Fotons de 9 MV

± 0,9 MV para Fotons d« 10 MV

* 1,6 HV para Fotons de 18 MV



VI - TESTES REALIZADOS COM O SISTEMA EH DIFERENTES APARELHOS

DISCUSSXO

A fia de verificar a operabliIdade do slstena, o aesao foi

utilizado ea testes de aparelhos calibrados COR energias entre k e 18 MV.

Os aparelhos participantes desse teste foram: fôtons de

k MV: Clinac k (São Paulo); fôtons de 6 HV; Therac 6 (Rio de Janeiro) e

Cllnac 6 (São Paulo); fôtons de 8 MV: Philips Sl-75-10 (Sào Paulo); fôtons

de 9 MV: Therac 10 (Jaú); fôtons de 10 HV: Mevatron Jk (Rio de Janeiro);

fôtons de 18 MV: Therac 20 (Rio de Janeiro).

Nesses testes foram apresentadas as instruções para a irra_

diação do sistema e a folha de dados sobre a irradiação e sobre as condi*

ções de doseimetria do aparelho, a fim de serem corrigidas e complementa-

das pelos físicos responsáveis por cada clfnica visitada. As versões fi-

nais da folha de dados e das instruções para Irradiação são apresentadas

nos apêndices B e C, respectivamente,

0 sistema não foi enviado por via postal nesses testes>

pois pretendia-se verificar o seu funcionamento e sua aceitação por parte

dos especialistas clínicos, bem como discutir as possíveis modificações

sugeridas por eles.

Dessa maneira, o sistema foi levado aos especialistas, aos

quais foram entregues as Instruçõesea folha de dados, e foram instruídos

a reaüzar a Irradiação do sistema como se o mesmo houvesse sido mandado •

por via postal. Durante o processo de posicionamento do sistema sob o fej_

xe do aparelho, os físicos clínicos contavam com nossa supervisão,

0 sistema foi testado dessa m»ntir» por duas vezes em cada

aparelho citado, a fim da verificar-se sua reprodutibilidade,

Nas figuras 36 • 37 representa-sa as homogencidades do earn

po de radiação nos dol* eixos do sistema ortogonal da medida, para dol» £
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JFIgura 36 - Homogeneidade do aparelho Phíflp* SL-75-10 no» dois eixos do feixe

avaliado» pelo sistema postal, a 10 cm de profundidade na água. Nota-se que a

avaliação fei ta com os dosfmetros permite ver i f icar o comportamento do feixe

do aparelho, segundo os parâmetros considerados importantes para a verif ica-

çio da dosfmetrla .do aparelho.
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37 - Homogeneidade do aparelho Thi»rac-> 10 nos dof$ eixos do feixe ava-

liados pejo sistema postal, a 10 cm de profundidade na água, Nota-se que a £
vailaçio feita com os dosfmetros permite verificar o comportamento do feixe
úo aparelho, segundo os parâmetros considerados importantes para a verifica-
çSo da dosfmetrfa do aparelho.



pereihos (Philips SI-75-10 e Therac 10). No t i n das abscissas de cada f£

g»ra tem-se as posições dos TLOs no fantom, a 10 C M d« profundidade; no

• I m das ordenadas teurse a sensitlvldade relativa percentual observada pa

ra cada dosfmetro, C M relação ao valor da senstttvldade no centro do

Através das curvas de homogeneidade para cada eixo do apa-

relho, pode-se determinar o campo de radiação fornecido na profundidade

de Medida, assumindo que ele é definido na Isodose de 50$. £ assinalado

nas figuras, em linhas tracejadas, o campo que deveria ser obtido. Essa

medida ê, de certa maneira, qualitativa pois, devido ao posicionamento e

número de dosímetros próximos aos limites do campo, ê muito difícil a ob-

servação do comportamento do campo nessa região. Através da observação do

filme radlografico pode-se determinar, de maneira mais precisa, a coinci-

dência dos campos.

As figuras obtidas para a homogeneidade do campo de radia-

ção permitem verificar a causa dos desvios observados. Por exemplo, na fj_

gura 38 tem-se um campo deformado devido a um desvio no posicionamento do

filtro homogeneizador. Tal desvio pode ocorrer principalmente nos apare-

lhos que produzem feixes de elétrons e fótons, devido a desgastes «cani-

cos no posicionamento do sistema filtro homogeneizador/folha de espalhamert

to de elétrons. 0 desvio do fittro pode ser determinado através da obser-

vação da homogeneidade do campo pois, um desvio como o da figura 38 não é

obtido devido aos erros envolvidos na leitura dos TLOs, Tais desvios tam-

bém nio podem ser atribuídos a inomogeneidades do filtro homogeneizador,

pois tafs inomogeneidades seriam detectadas durante a fabricação e insu

laçio do aparelho, c não poderiam, também, surgir de um momento para outro

Dessa maneira pode-se atribuir desvios como o da figura 38 a poslclonamert

to Incorreto do filtro homogeneizador.

Nat figuras 36 • 37 tem-se também, at relaçSes entra as do
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ses avaliadas pelos dosfactros no elxo centre! do feixe, a 5 e 10 CM de

profundidade. Mostra-se também a DFS avaliada através da observação do fIJ_

*e radtogrãfico colocado no fundo da caixa. Como os aparelhos verificados

nos testes havia* sofrido doslmttrla prévia, as DFS e coincidência de can

pos apresentavam-se dentro do Intervalo de precisão do sistema. Assim, os

valores encontrados para esses parâmetros nao foram apresentados, nas fi-

guras» co» os seus respectivos erros.

As energias nominais encontradas através da utilização do

nomograma da figura 23 são também apresentadas nas figuras 36 e 37» sendo

que os desvios encontrados estavam dentro do intervalo esperado, confor-

me foi discutido-na seção V,3.



VII - COMCLUSXO

. Os testes realizados COM O S sistema postal Mostrar» sua

vlaa'1Idade na avaliação dos parâmetros sugeridos no capítulo IV e que não

são verificados pelos sistemas postais existentes.

Os dosíaetros teraolumlnescentes utilizados neste sistema

permitem avaliar a dose absorvida C R profundidade e a homogeneidade do cam

po de radiação coa a precisão recoaendada pelos órgãos Internacionais.

A avaliação da coincidência dos campo* de radiação e lumlno

so do aparelho através'da utilização de filae radiogrâfico permite deternn,

nar, dentro das precisôes recomendadas, a correta geometria do campo de ra

diação utilizado em tratamento,

Os demais parâmetros não verificados pelo sistema desenvol-

vido neste trabalho poderão ser Inferidos através dos resultados das avalj^

ações possíveis coa esse sistema bem como através da análise do questioná-

rio sobre as condições de irradiação do sistema e sobre a dosimetria realj^

zada nos aparelhos pelos ffsicos hospitalares, especialistas na dosimetria

dos aparelhos Irradiadores,

Através da comparação dos resultados dos testes e calibra-

ç8es realizadas do sistema desenvolvido com o sistema em utilização, • em

todo o pa's, para irradiadores de *°Co, aplicado pelo IRD/CNCN, notou-se

que o sistema postal para a verificação de dosimetria de aceleradores li-

neares clfnícos irá permitir um maior intercâmbio de informações entre as

várias clínicas e o IRO/CNEN. Alem desse intercâmbio, o sistema permitirá

que sejam desenvolvidos cursos para a especialização dos físicos clínicos

que porventura tenham, atualmente, dificuldades nas dosimttrias de acele-

radores lineares.

0 sistema postal permitirá UM maior acompanhamento, por pe£

te do IRO/CNEN, dos equipamentos utilizados pen a realização das dos Ir
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trtas. Isto porque os dosfaetros clínico» sSo calibrados pelo Laboratório

Secundário de Padronização do IRD/CNEN e» através do sistema postal.» poder_

-se-á acompanhar se tais aparelhos continuam corretamente calibrados e »e

estão sendo corretamente utilizados nas doslmetrlas.

0 sistema postal» em face aos sistemas existentes» apresen

ta a grande desvantagem de ser muito mais dispendioso» devido ao grande

número de dosímetros termoluminescentes utilizados» e pelo volume e peso

final do mesmo. Tais fatores, no entanto, slo justificados pelo maior nú-

mero de Informações fornecidos pelo sistema,

A complexidade que porventura possa surgir no postcionamen_

to do sistema no momento de sua irradiação, devido ã não compreensão das

Instruções, que foram discutidas com os físicos especialistas durante os

testes realizados com o sistema, poderá ser sanada através de contato tele_

fortíco entre a clínica e o IRD/CNEN, como é solicitado nas instruções para

Irradiação do sistema (apêndice C). Convém ressaltar- que essa dificuldade

no posicionamento do sistema é pequena, vi«to que é empregado um fantonse

melhante aquele usualmente utilizado nas dosimetrías.
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APÊNDICES :

A - Dosfmetria Termotumlnescente

Um modelo aproximado dos nfvels de energia de um cristal é

mostrado na ftg. 39. Quando um fôton pas»a por esse cristal, um elétron da

banda de Valencia pode ganhar energia suficiente e atingir a banda de con-

dução. Essa ene"gia pode, entretanto, não ser suficiente para que o elé-

tron ftque livre nessa banda, ou seja, ele ficará preso na oaoda de exc|.

taçio.

No caso em que o elétron adquire energia suficiente para

passar para a banda de condução, ficando livre dentro do cristal, o átomo

ao qual ele pertencia se torna um Ton.

No primeiro caso, tem-se o que se chama de excitação do

cristal, enquanto que no segundo tem-se o processo-de ionização.

A diferença desses dois processos pode ser exliçada dá se-

guinte forma, Quando um elétron sai da banda de Valencia e vai para a ban-

da de condução ou excitação, fica uma lacuna correspondente na banda de v£

lincia. No caso de excitaçlo, essa lacuna fica ligada ao movimento do elé-

tron e não se tem contribuição ã ondutlvidade elétrica do cristal. No ca-

so de fonlzação, a lacuna ffca Independente do movimento do elétron e tem

-se contribuição â condutlvidade elétrica do cristal.

A rede cristalina pode apresentar imperfeições convenientes

para determinado propósitos, como por exemplo, uma alteração no campo ele-

tromagnético no cristal para criar amadilhae para capturar elétrons livres

Estas «Iterações podem ser produzidas por dopagem do cristal com elementos

diferentes daqueles que o compõem.

Assim, quando um fóton passar pelo cristal, poderá liberar

elétrons da banda de Valencia para « banda de condução, onde poderio ser a
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Figura 39 - Nível* de energia de um cristal real (BECKER, 1973), A

banda de excitação introduz nfveis de energia metastáveis o que pe£

mi te a criação de armadilhas para os elétrons liberados da banda de

Valencia para a banda de condução,



pristonados nestas armadilhas. Ao serem libertados, os elétrons trio

ver ao sistema a energia que receberam do fôton Inicial» em forma de um no

vo fôton com energia proporcional i energia daquele. Esse processo de emis_

sio de fôtons recebe o nome de fotolm&nãBeSnaia.

A armadilha poderá, âs vezes, constituir-se de uma pequena

alteração da energia potencial do cristal, e, neste caso, o elétron poderá

emfttr um fôton togo apôs ser aprisionado. Tem-se então o efeito conhecido

rorno lurínescência. Se, por outro lado, existir um estado metaestávei no

qual a transição luminescente esteja impedida de ocorrer, tem-se o efeito

de fosforescencia, no qual a liberação do elétron se dâ devido a um acrés-

cimo na energia total do cristal, como no caso de um aquecimento do mesmo.

Sempre que a emissão do fóton se dá a um intervalo de tempo de I us ou mais

da interação (armadilhamento) o processo recebe o nome de fosforescene ia.

. 0 tempo médio de aprisionamento na armadilha é dado por:

t - s"1. exp (E/kT)

onde E ê a profundidade da armadilha (em eV), k é a constante de Boltzmann

e T ê a temperatura ambiente (em °K). 0 fator s é determinado empiricamen-

te e vale IO9*2 para a maioria dos, cristais Sônicos e 10llílpara os materj_

ais orgânicos isoiantes.

Como a flutuação térmica ambiental é da ordem de I eV, o e

létron permanece aprisionado quando a profundidade da armadilha for maior

do que esse valor. Para libertá-lo deve-se ceder energia ã rede, o que po-

de ser feito aquecendo-se o cristal. Neste caso tem-se o efeito de radio-

tevmolvninescência ou simplesmente termolminescênaia.

Atualmente existe uma grande variedade de cristais termolu_

ml nascentes para uso em Joslmetria, A aplicabilidade de cada um depende da

necessidade de cada uso, devido âs suas propriedades particulares.

Para a escolha de um cristal como dosfmetro termolumines-

cent* (TLD) deve-se observar as seguintes características:



a) atta concentração de armadilha» e alta eficiência na «missão de lu* te*

mohennescente (TL) associada ao processo ds recombinação;

b) estabilidade no aprisionamento de elétrons na tmmjeruturu em que o mat*

rial i utilizado, para evitar o desvaneeimento do sinal armazenado;

o) distribuição de armadilhas que não dificulte à processo de avaliação pe_

Ia presença de picos de baixa temperatura com rápido desvaneeimento, ou

então, picos de alta temperatura, difíceis de serem avaliados;

d) espectro de emisaSo TL para o qual o sistema detector responda eficien-

temente e cuja interferência com a emissão incandescente do material a-

quecido seja a menor possível-

e) resistência ar fatores ambientais potencialmente prejudiciaia:

f) baixa dependência com a energia doa fõtons incidentea e resposta linear

para wi grande intervalo de dose;

q) baixo custo, não toxicidade, não súscetibilidade â deterioração para que

possa ser estocado por largo tempo,

O cristal de fluoreto de lftio ativado com magnésio e tit£

nlo (L|F:Mg,Ti) satisfaz a maioria, dos itens acima.

A curva de emissão termo!uminescente contra temperatura pa

r» esse cristal é mostrada na fig. 4 Q . DOS seis picos mostrados, os quatro

primeiros desvanecem â temperatura ambiente. Reduz-se esse efeito através

do tratamento térmico do cristal antes de sua avaliação.

Após a avaliação do sinal armazenado no TLD, é realizado

um tratamento térmico pré-exposlçío a fim de se diminuir o sinal remanes-

cente (pico 6) no cristal após essa avaliação» pois a temperatura utiliza

da pede não ser suficiente psr» eliminar esse sinal (fig.4| )

0 UF;Mc.,TI possui baixo numero atômico ("8,2) « « forma-

do por uma rede cúbica simples. Pela flg, 41 vi-*e que os melhore» dopen-

C M tio o cftinlo e o mqniêlo , 0 íen Hq i Introduzido n» ream ptr»
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Figura kO - Curva de emissão contra temperatura do LiF;Mg,Ti sem tratamento

térmico (A) e com tratamento térmico (B) (McKtNLAY, 1981).

(PRÉ-AQUÉCIMENTO) (LEITURA)

TEMPO

(TRATAMENTO)

figura M - Cfclo da aquecimento a curva da emissão para o UF;Mg,Tf em função

do tampo da avaliaçio, (A fntagraçio da curva TL â mostrada na ire» hachurada)

(McKINLAV, 1981)
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que se tenha um excesso de c«rg« positiva em pontos de mesM, o que Iri

resultar em dtpolos, com a combinação da lacuna do Iftlo substituído. Sob

determinadas condições térmicas, esses dlpolos agregam-se formando dfmeros

e outros complexos de maior grau. Hâ evidências de que o arranjo dipolar

simples esteja associado com as aramadllhas eletrônicas responsáveis petos

picos 2 e 3 da fig. 40* A sensittvidade (resposta da emissão TL com a expo

siçio recebida) desse tipo de dosFmetro aumenta com a concentração de Tons

de ti tinto presente, atingindo um máximo em 7 ppm (fig. 42).

0 cristal de LiF:Mg,TI utilizado neste trabalho é conheci*

do como TLD-100 devido â sua concentração de 6LI (TAB.VIII). Ele é obtido

por fusão, onde'são associados os dopantes, sob uma atmosfera protetora (A

ou N.) sendo posteriormente pulverizado (grãos de » 2 um) e prensados em

material policristalino em diferentes formatos. 0 TLD-100 utilizado tem a

forma de pastilhas (chips) de 3,2 mm X 3,2 mm X 0,9 mm, aproximadamente.
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9?
- Formulário remetido juntamente com o sistema postal

SISTEMA POSTAL PARA CONTROLE 0€ QUALIDADE DE ACELERADORES LINEARES

(Favor utilixar letras de forma)'

NOME DA INSTITUIÇÃO:.

ENDEREÇO: K.

BAIRRO:

MEDICO RESPONSÁVEL:.

FÍSICO RESPONSÁVEL:

FORMULÁRIO COMPLETADO POR:

N? TEL:

CIDADE-:

(nome)

CEP: ESTADO:

(cargo) (dataT

I - ESPECIFICAÇÃO DO APARELHO

ACELERADOR LINEAR: FABRICANTE -

DATA DA INSTALAÇÃO: ,

DATA DE INÍCIO DE OPERAÇÃO;.

ENERGIAS: FOTONS -

ELÉTRONS -

II - DADOS SOBRE A DOSIMETRIA DO ACELERADOR

1 - ESPECIFICAÇÃO DO DOSÍMETRO

a. TIPO DO POSTMETRO; ELSTROMETRO:

MODELO -

(fabricante) (modelo)'

CÂMARA DE IONIZACÃO:
(fabricante) (modelo)

b. DATA DA OLTIMA CALIBRAÇÂO:_

c. ÓRGÃO QUE EFETUOU A CALIBRAÇÃO:
d. FATOR DE CALIBRAÇÃO PARA O Co-60;

e. TEMPERATURA E PRESSÃO NA CALIBRAÇÃO: °C -

f. FONTE DE REFERENCIA CHECADA NA DATA DA CALIBRAÇÃO?_Í_

g. RAOfONUCLfOEO DA FONTE DE REFERENCIA;

mmHa

ft Af«Inale NP, caso não possua fonte dt referjncla.
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2 - CONDIÇÕES DA OLTIMA DOSIHETRIA DO FEIXE

a. DATA?

b. "PHANTOM" UTILIZADO:
U M ter ia IJ Idfoensoesj

c. ESPECIFIQUE, CASO POSSUA, OUTROS TIPOS DE "PHANTOMS";

d. DISTANCIA FOCO-SUPERFÍCIE UT|LIZAOA:_

e. DISTANCIA FOCO-DETECTOR UTILIZADA*

f. TAMANHO 00 CAMPO NA SUPERFÍCIE:

OU NA POSIÇÃO DO DETECTOR;
g. DOSE ABSORVIDA POR UNIDAOE DE MONITOR UTILIZADAL

NA PROFUNDIDADE DE:
h. TEMPERATURA E PRESSÃO ATMOSFÉRICA NA DOS|METR|A;_
I. FATORES USADOS PARA CONVERSÃO DA LEITURA DO DOSíMETRO EM DOSE

ABSORVIDA NA ÁGUA;

Fator de Campo:_L
p •
CT,P*
Percentual de Dose na Profundidade:
cx'
OUTROS:_

III - DADOS SOBRE A IRRADIAÇÃO DO SISTEMA POSTAL

a. DATA;
b. DISTANCIA FOCO-SUPERFÍCfE; '.

c. UNIDADE DÊ MONITOR UTILIZADA:
d. DOSE ABSORVIDA (CALCULADA) NAS PROFUNDIDADES DE; S cm -

IO cm -

OBS. CASO SUA PROFUNDIDADE DE CALIBRAÇAO NAO SER DE 5 cm OU 10 cm, PRE-

ENCHA OS PRÓXIMOS ITENS

PROFUNDIDADE DE CALIBRAÇAO: :
PERCENTUAL DE DOSE PROFUNDA NESSA PROFUNDIDADE;

PERCENTUAL OE DOSE PROFUNDA A: S cm -
10 cm -

QUEIRA, POR GENTILEZA, TRANSCREVER DETALHES QUÊ CONSIDERA IMPORTANTES £

QUE FORAM OMITIDOS NESTE FORMULÁRIO
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C - Instruções para irradiação do slsteaa postal

INSTRUÇÕES PARA A IRRADIAÇÃO DO SISTEMA POSTAL PARA 0

CONTROLE DE QUALIDADE DE ACELERADORES LINEARES CLÍNICOS

- OBSERVE ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES ANTES DE FROCEDER A

IRRADIAÇÃO DO SISTEMA.

O SISTEMA E CONSTITUÍDO DE UMA CAIXA DE PVC CONTENDO UM "PHANTOM" DE

LUCITE COM DOSíMETROS TERMOLUMINESCENTES, UMA PLACA OE LUCITE COM AS

MARCAS DE TAMANHO DE CAMPO (10 cm X 10 cm) E UM FILME RAD IOGRAFI CO.
» *

INSTRUÇÕES

I- Abra cuidadosamente a caixa

2* V* Sa. observará uma placa de lucite sobre o phantom, também de lucite.

Retire a placa e o -phantom cuidadosamente da caixa

3* Deixe a tampa da caixa, a caixa e a placa de lucite fora da sala onde

será irradiado o sistema

k- Sobre o phantom existem dois parafusos, 0 maior deles serve para perm£

tir que o mesmo seja enchido com água, enquanto que o menor serve como

respiradouro

5- Encha o phantom cuidadosamente, evitando a formação de bolhas de ar no

campo de irradiação

6- Posicione-o sob o feixe luminoso do aparelho de modo a fazer coincidir

o campo delimitado na superfície do phantom com o campo luminoso de seu

aparelho. A Distância Foco-Superfície utilizada para esta irradiação ê

a mesma utilizada na dosimetria do aparelho. Posicione o phantom de ma

neira que a palavra GANTRY escrita em sua superfície fique dirigida pa

rê o gantry do aparelho.

7. Calcule a Dose Monitor necessária para que seja fornecida uma dose, na

profundidade de 10 cm, de 0,5 Cy (50 rad).

8. Esvazie cuidadosamente o phantom e mantenha-o fora da sala d* Irradia-

ção, para o cumprimento dos próximos itens

9. Posicione, agora, a caixa de PVC sob o campo luminoso de seu aparelho,

fazendo com que as marcas impressas em sua parede Inferior coincidam

com e Imagem 4o retfculo de posicionamento do aparelho. Mantenha a di-

reção marceda com a palavra GANTRY da caixa, voltada para o gentry do
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aparelho

10. Coloque • placa de lucite sobre a caixa, fazendo coincidir o. retfcuto

de posicionamento, nela Impresso, COM O retfculo fornecido pelo apare

tto. A Distância Foco-SuperfTcle deve ser ajustada sobre esta placa,

de maneira a ser Idêntica aquela utilizada na Irradiação do phantom.

0 campo de irradiação, na superfície da placa deve ser de 10 X 10 c» .

TOME 0 CUIDADO DE NAO MOVIMENTAR A CAIXA AO POSICIONAR A PLACA DE LU-

CITE SOBRE A MESMA.

11. Faça uma exposição desse conjunto, de 0,6 Gy (60 rad) na profundidade

de bttild-up adequada para a energia de seu aparelho,

12. Coloque o phantom dentro da caixa e sobre ele a placa de lucite. Feche

cuidadosamente a caixa, embale-a juntamente com o questionário anexo,

remetendo-os para o endereço abaixo até, no máximo, o dia / / .

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇAO E OOSlHETRtA

DEPARTAMENTO PE METROLOGIA

* Av. Das Américas, km 11,5 - Barra da Tijucá

Cs, Postal 37025 - CEP 22690 - Tel. (021).342-5252

Rio de Janeiro - RJ

OBS. MANTENHA A TAMPA DA CAIXA FORA DA SALA DE RADIAÇÃO DURANTE TODO 0

TEMPO EM QUE QUALQUER PARTE DO SISTEMA ESTEJA SENDO IRRADIADA.

SOLICITAMOS MANTER INTACTAS AS VARIAS PARTES QUE CONSTITUEM 0 SISTE

MA. QUALQUER INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE 0 MESMO PODERÁ SER SOLICITA

DA ESCREVENDO-SE PARA 0 ENDEREÇO ACIMA.

QUALQUER INFORMAÇÃO ADICIONAL, QUE V. Sa. ACHE NECESSÁRIA A OTIMIZA

ÇAO DESTE SISTEMA SERA ACOLHIDA DE BOM GRADO.

QUALQUER DÚVIDA NA IRRADIAÇÃO OU POSICIONAMENTO DO SISTEMA PODE SER

ELUCIDADA ATRAVÉS 00 TELEFONE FORNECI00 ACIMA.
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