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RESIMO

Os resultados do programa de controle de qualidade
dos padrões secundários, nível terapia, e dos
sisteaas de calibração de dosíaetros clínicos fora»
analisados a partir de 1984, quando ocorreu uaa
•udança nas instalações do laboratório e fora*
adquiridos novos padrões. £ dada ênfase às
intercoaparaçoes tanto a nível nacional, realizadas
anualaente, quanto a nível internacional, durante
cursos patrocinados pela AIEA na Aaérica Latina.
Comparando-se os resultados para as câaaras de parede
de grafite (NE 2561), observa-se uaa variação aáxiaa
da ordea de 0,6%. No caso das câaaras de parede de
Delrin (TK01), a variação aáxiaa é de 1 .IX, o que
deterainou sua náo utilização coao padrões de
trabalho. Os resultados das intercoaparações postais
coa TLD, proaovidas pela AIEA para laboratórios
secundários, têa apresentado desvios aenores que IX,
o que garante a consistência dos padrões do LNHRI coa
o sisteaa aetrológico internacional.

INTRODUÇÃO

Para garantir a qualidade dos serviços de calibraçào
de dosíaetros clínicos e assegurar a rastreabilidade
das aedidas ao sisteaa aetrológico internacional é
necessária a aplicação de ua prograaa de controle de
qualidade aos padrões e sisteaas de calibraçào. No
Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações
Ionizantes (LNNRI) esse prograaa consiste,
basicaaente, de testes de estabilidade coa fonte de
referência de Sr, intercoaparaçôes internas,
nacionais e internacionais dos padrões, participação
no prograaa postal e no prograaa CARE da Agência
Internacional de Energia Atôaica (AIEA), aléa da
deterainaçlo da taxa de exposição ea raios-X e Co
nas condições de calibraçào. Os resultados obtidos
até 1984 foraa analisados ea outro trabalho [3] e
soaente os resultados desde 1985, quando novos
padrões foraa adquiridos, sâo aqui apresentados.

Nuclear Enterprises NE 2560, calibrados no National
Physical Laboratory (NPL), Inglaterra, que taabéa
são subset idos a ua prograaa de controle de
qualidade.

As câaaras são irradiadas, alternadaaente, no ar,

nos sisteaas de calibraçào do LNHRI. A cãaara

NE2561, no série 168, considerada coao padrão

nacional, foi utilizada coao referência.

Tabela 1 - Qualidade de feixes de raios-X

Código

E01
E02
E04
E05
E06

Potencial

(kV)

82
102
140
186
224

Filtração

adicional s
(aa)

0,2 Al

2,1 Al
0.25 Cu

4.0 Al • 0,4 Cu

3,5 Al + 1,2 Cu

da
eai redutora

(ai

2.0
4.0
0.5
1.0
2,02

i)

Al
Al
Cu
Cu
Cu

tiItraflo iacrwt* 4* l,« •• AI

Tabela 2 - Padrões secundários utilizados nas
intercoaparaçôes

Modelo

NE2561
NE2561
NE2561
NE2561

TK01
TK01
TK01

NC série

168
264
207
287
115
126
141

Data de
calibraçio

aaio/80
nov/85
dez/84
nov/88

aaio/85
aaio/85
jan/89

Laboratório

NPL
NPL
BIPM
BIPM
OFZS
OFZS
BIPM

t i n - taram IntamMioasl dM Poid» at IH—TM
m - «Miami rttfitmi laboratory
OfM - Oatcrraichlaehaa FofcK—Miitn» Mibnvdorf

MATERIAIS E MÉTODOS

As intercoaparaçôes do» padrões secundários foraa
fe i tas ea ua fe ixe de Co e ea cinco qualidades de
feixes de raios-X, nível terapia, s i a i l a r e s às
recomendadas pela ATEA [5] e descr i tas na tabela 1.
As câaaras de ionização ut i l izadas coao padrões
secundários são apresentadas na tabela 2, juntaaente
coa a data e laboratório priaário onde foraa
calibradas. Elas são conectadas a dois e letróaetros

Para a energia do NCo, o teapo de integração foi
escolhido de f o n a a produzir cerca de 20 d íg i tos no
eletròaetro , sendo aedido coa ua cronóaetro que era
acionado juntaaente coa o e letrdaetro. 0 fe ixa não
foi desligado entre as aediçdcs. Todos oa
resultados foraa corrigidos para dccaiaento da fonte
pera uaa data de referência, i n í c i o da
intercoaparaçào, já que esta pode durar cerca de uaa
seaana. Ea raios-X, u t i l i z a - s e uaa cãaara de
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transmissão PTV acoplada a um eletrômeti o Kejthle>
610C como monitor das flutuações do feixe.

A taxa de exposição é obtida corrigindo-se a leitura
do instrumento para temperatura e pressão e aplicando
o fator de calibracão determinado no laboratório
primário. Os padrões calihrados antes da introdução
dos novos valores dos coeficientes de interação
tiveraa os fatores de calibraçâo corrigidos conforme
recomendação da AIEA [2,6].

As íntercomparações postais de dose em feixes de Co
consistem na irradiação de três cápsulas de TLD em pó
(LiF), em um fantoma de água, con doses em torno de
2 Gy. A determinação da taxa de dose nas condições
de referência estabelecidas pela AIEA ê feita com um
padrão secundário com fator de calibraçâo em termos
de N e a aplicação de um protocolo de dosimetria.
É utilizado un fantoma projetado e construído pela
AIEA e suportes próprios para a câmara padrão e para
as cápsulas de TLD. A câmara é irradiada antes e
após a irradiação das cápsulas, utilizando-se o valor
médio das suas irradiações, corrigidas para o
decaimento da atividade da fonte entre as
irradiações. A partir de 1989, passou-se a adotar o
formalismo do protocolo de dosimetria da AIEA [6] em
substituição ao da HPA [4]. A correção para o ponto
efetivo de medida é feita utilizando-se os valores de
porcentagem de dose profunda publicados no suplemento
17 do BJR [1].

RESULTADOS

Os resultados dos testes de estabilidade com fonte de
referência de wSr são apresentados na tabela 3,
cujos resultados mostram a reprodutibilidade de
resposta dos padrões ao longo dos anos (1985 a 1992).
A diferença máxima de 0,2X em relação à corrente de
referência é bem menor do que o valor de 11
recomendado nos certificados de calibraçâo das
câmaras. Os resultados das câmaras TK01 não são
apresentados uma vez que, devido a problemas de
dilatação do material da câmara e do tubo guia da
fonte onde a câmara é inserida, não foi possível
continuar-se realizando os testes pois não era mais
possível introduzir a câmara até a profundidade
correta.

íntercoroparação (tabela •>), como pela
reprodutibilidade das taxas de exposição obtidas
durante a calibraçào de dosímetros clínicos (figura
1).

Tabela 4 - Desvio padrão

Data da Núaero de
intercoaparação irra

•arço/89
out/»*

aarvo/fO
out/91

diaçoca

5
5
1
3

(Z>

BOI

0.15

das taxas de exposição

Eaaraia
E04 EOJ

0,09 0.11

rot "
0

0.04 0
0
0

JCo

.03

.12

.03
,04

Cobalto 60

'140- xm/mln)

11.90-

1.0»

11.10-
1800 2000 2200 2400 2600 2*00 3000 $200

Data (dias)
Data da rafaranci* 01/01/84

Figura 1 - Reprodutibilidade da taxa de exposição do
irradiador do sistema de calibraçâo em
wCo

Na figura 2 são apresentados os resultados da última
intercomparação (outubro/91), normalizados para o
padrão nacional. As casar, s TK01 nS t15 e nS 126
apresentarão una diferença sistemática de 3,0% e
1,3% respectivamente, em todas as energias de raios-
X.

Tabela 3 - Testes de estaUlidade dos padrões com
fonte de referência

Padrio

«25*1/16»
W2S61/264
KI1561/J01
ml5«l/2<7

•criado

(•••«•)
70
7J
61
41

N

37
«2
33
12

' •

(PA)

41.74
42,61
42.90
31,3í

IXlvio
padrio

( * )

0,14
0,17
0,09
0.0»

j

1
0
0
1

./ir

.0008
,9994
,9910
.0003

" ittmtta de feriai da, uaualaanta, 12 aadiaoes
i a valor aidio da, correnta da ionis
i r valor da correnu da referência

A determinação da taxa de exposição em diferentes
dias durante a intercomparação é válida una vez que
a reprodutibilidade a longo prazo é boa, o que pode
ser confirmado não apenas pela repetição da
irradiação do padrão de referência ao longo da

1.040-

1.030-

X CPS

1.0201

1.010-

o.»»o-

0.110-
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A

ú
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Figura 2 - Taxas de exposição normalizadas para o
padrão nacional (out/91)
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Nas figuras 3, 4 e 5 são apresentados os resultados
das intercoaparaçfes realizadas para alguaas das
qualidades de feixe (E02, E06 e HCo), onde se pode
observar uaa constância nos resultados, aesao para as
câaaras que apresentas diferenças nâo justificadas
pela incerteza do Método, coso á o caso das cáaaras
TK01. Duas delas, a nS 115 e a nfi 126, foras
retiradas de uso porque essa diferença ultrapassou
Í1.0J, que é o liaite de variação aceitável para
intercoaparaçSes de padrOes a nível de terapia.

Energia: E02

1*001 > m ' * 1 W

,.010 J

Energia: Co-60

"OPS' 1M

I »
o 8

* MM/M

0

IOT MT O» « •
No. da M r i * do oadrao «aoundarte

Figura 5 - Coaparaçao dos valores obtidos nas
diversas intercoaparaçoes para Co

O M M 0 OMU

tu for wo
No. 0» M T M do padrão aooundarlo

Figura 3 - Coaparacâo dos valores obtidos nas
diversas intercoaparaçoes para a
qualidade de feixe de raios-X E02

Aléa das intercoaparaçoes internas, os padrões do
LNMRI participa» de intercoaparaçoes para
Laboratórios de Dosiaetria Padrão Secundário
(SSDLs), patrocinadas pela AIEA na Aafrica Latina,
cujos resultados são apresentados na tabela 5. A
casara da AIEA é calibrada periodicamente no BIRf e
sua participação na intercoaparação garante a
rastreabilidade de nossos padrOes i cadela priaária
de «etrologia.

Tabela 5 - Razão entre as taxas de exposição deter-
ainada pelos padrões do LIMU e da AIEA,
ea intercoaparaçfles

Energia: E06

tool •
teta

oéri*
101 M l -ir

Qaito/M

lio/M

l«t

I M
M «
JOT
Hi

O.IM 0,M«

1,9*5
0,»»»
0.M7 a, M l
1,014 l.NT

O.**T

l.MI 0,M7 O.Mt 0,tM
0,*M *.*** O.fM 1.O

M 05O.MT
l .

1.005 S.MS
1.00J «.MT

A MM/M * MM/M
O Mrivtl 0 O«/tl

1H
No. do oorlo do oo* i

Figura 4 - Coaparaçao dos valores obtidos nas
diversas intercoaparaçflea para a
qualidade de feixe de raios-X E06

Os resultados da intercoaparação postal ea "Co são
apresentados na tabela 6. Pode-se observar qua,
exceto para. 1985, quando o cálculo da dosa absorvida
ea água foi feito a partir de aedidas no ar, os
desvios do LNMRI ea relação 4 avaliação da AIEA tia
sido aenores que It. 0 protocolo adotado, axceto as
1987, quando não dispunhaaos do protocolo da AISA,
foi o aesao adotado para a avaliação doa resultados.
A incerteza no Método de deteninação da taxa de
dose na água utilizando-se TLD, segundo a avaliação
feita pela AIEA, não excede a 3,5» (no ní*«l da 2a).
Vale ressaltar que nas duas últiaas intercoapara-
çOes participaraa, álea dos SSDLs e do laboratório
da AIEA, dois laboratórios prieários que
apresentara* desvios na faixa de -1,0% a +2.5X.
Mais recenteaente, a AIEA iniciou UM prograaa piloto
de intercoaparação postal ionoattrica (aisteaa
CARE), visando a coapleaentaeão do slateaa de TLOa,
onde dois conjuntos de cãaara e eletrdaetro são
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enviados para irradiação nos SSDLs. 0 LNNRI
participou de duas interccaparaçoes coa o sisteaa
CARE (1990 e 1991) aas os resultados oficiais ainda
nâo foraa divulgados pela AIEA.

Tabela 6 - Intercoaparaçâo postal de SSDLs para MCo

«•in «Mu «LNNH Uai»
<«) at i l ls»

Protocolo

INS

IMS *
1M7
I M *
I M I

M

t
M
*3
4a

- 1

-a
-s

-10
- 1

1

3
4
g
i

•J.J

•1.5
«4.1
• 3,2
•1 «̂

• 0 .
• » ,

- I .
- 0 .

•Fà
Wl
•M
a»*

«IIA
«IIA

a
b

Daavio (») • 100 > (MM. - A I U ) / « l l â
• u DMvioa ainiao a ataiao apmaatMoa pa loa MDU
II Daavio »praa*ntaoo paio LMBI

Projato piloto pars coassraala áa TLD aa pA
Idra para TLD aa taatto

GOHCLUSXO

Oc resultados do programa de controle de qualidade
dos padrões e sisteaa de calibraçio, a nível de
terapia, do LNMRI desonstras a reprodutibilidade de
resposta e desempenho dos sesaos. Entretanto, é
desejável que o padrão nacional (NE 2561/168) seja
periodicamente recaiibrado aa laboratório priaário,
o que esta planejado para o futuro prôxiao, já qut o
U M U , na qualidade de Laboratório Nacional por
delegação do Instituto Nacional de Metrologia,
Noraalizaçâo e Qualidade Industrial (IfMBTRO), tea
direito 4 calibraçao gratuita de seus padrões no
BIPM.
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