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Resumo
O Laboratorio de Ciências Radiológicas
(LCR) está implantando um laboratorio
para calibração das câmaras tipo poço,
através de um programa de capacitação da
Agência Internacional de Energia Atômica
(IAEA). Com uma câmara poço Standard
Imaging modelo HDR-1000 calibrada no
Laboratório Padrão Secundário de
Calibração da AIEA, foi determinada a taxa
de kerma no ar ((j.Gyh"1) de uma fonte
linear de Cs-137 CDCS-J4, e a partir desta
efetuaram-se as calibrações de duas
câmaras HDR 1000 Plus. Os resultados
foram comparados aos certificados de
calibração emitidos pela Universidade de
Wisconsin, e demonstram a viabilidade e
rastreabilidade das calibrações de câmaras
tipo poço, podendo se extender para outros
radionuclídeos usados em braquiterapia.

Introdução
Para assegurar a exatidão da dose absorvida
prescrita ao paciente em braquiterapia é
essencial conhecer as atividades das fontes
no momento do tratamento. É de
responsabilidade das instituições comparar

os valores das atividades das fontes
certificadas pelos fabricantes com valores
medidos com equipamentos apropriados
(AAPM40, 1994). A verificação pode ser
feita com câmaras tipo poço, através de
calibrações diretamente rastreaveis ao
Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia
dos Estados Unidos (NIST). Nos países em
desenvolvimento, o Cs-137 é o isótopo
predominante nas aplicações intracavitárias
ginecológicas, por este motivo, o
Laboratório de Ciências Radiológicas
(LCR), através de um programa de
capacitação com o Laboratório Secundário
de Calibração da Agência Internacional de
Energia Atômica (IAEA), está implantando
um laboratório para efetuar calibrações
rastreaveis de câmaras tipo poço.

Materiais e métodos
Várias fontes lineares de Cs-137 CDCS J4
(comprimento ativo: 13,5 mm;
comprimento total: 20 mm; diâmetro
externo: 2,65 mm) foram calibradas no
LCR em taxa de kerma no ar (fiGy"1) com
um eletrômetro Keithley - 35040 Therapy
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esférica PTW LS-01 com um volume de
1000 cm . O arranjo experimental foi
simulado com uma fonte falsa, introduzida
em um suporte móvel de PMMA, com o
centro alinhado ao centro da câmara, por
meio de laser, à distâncias fonte câmara de
500 mm, 750 mm e 1000 mm (Weaver et
ali, 1988) de acordo com a geometria
ilustrada na figura 1.

Uma das fonte foi selecionada como
referência, e a verificação da taxa de kerma
no ar (jaGy"1) da mesma foi realizada com
equipamentos similares aos da AIEA,
compreendendo uma câmara tipo poço
Standard Imaging HDR 1000 e um
eletrômetro Excalibur CDX 2000A, ambos
com fator de calibração emitidos pelo
Laboratório de Dosimetria da IAEA. Para
otimizar o procedimento, a fonte foi
colocada em um acessório enviado pela
AIEA,contendo um tubo de PMMA e um
espaçador de 38 mm, que permite
posicionar a fonte na posição de máxima
resposta da câmara. A figura 2 ilustra o
posicionamento da fonte no interior da
câmara.
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Fig. 2. Posicionamento da fonte e espaçador na câmara de ionização tipo poço.

Em seguida foram re-calibradas duas Cientificas (IVIC), ambas previamente
câmaras HDR 1000 Plus, do LCR e do calibradas no Laboratório Padrão
Instituto Venezuelano de Investigações Secundário de Wisconsin com uma fonte
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linear de Cs-137 modelo 67-804 e CDCS-J,
respectivamente, e com espaçadores de 42
mm . As câmaras foram dispostas no
centro da sala a 1 metro das paredes
adjacentes e a 0,65 metro do piso, para
evitar uma possível influência do
espalhamento da sala (Podgorsak et ai,
1992). Foram obtidas uma repetibilidade de
0,045 % para um conjunto de 10 leituras. O
valor do fator de calibração, NR« , foi
obtido de acordo com a relação abaixo :

-[|iGynC"1ounGyh"1A"1]

onde,

Kar, e a taxa de kerma no ar de referência
da fonte. [ fj.Gy"1 ];

M, é o valor médio da leitura da corrente
de ionização coletada pela câmara em um
tempo t.
[ unidades de escala]
NRK •> é o fator de calibração da câmara, em
taxa de kerma no ar de referência. [^GynC
1 ou jaGyh"1^1];
Ce |et , é o fator de calibração do
eletrômetro. [nC unidades de escala"1];
(|)jp, é o fator de correção para
temperatura (T) e pressão (P) no momento
das medidas (condições de referência,
T0=20°C e Po=lO13,25 hPa) e
P s , é o fator de recombianção de íons.

HDR 1000 Plus

IVIC

Brasil

NK(nGyh-'A-')

Wisconsin

4,984

5,243

LCR

4,998

5,251

Dif. %

0,30

0,16

Tabela 1. Fatores de calibração (iiGyrT'A"') das câmaras
HDR1000 Plus.

A diferença percentual observada para os
fatores de calibração das câmaras pode
estar associada principalmente com o
tamanho do espaçador utilizado em cada
laboratório, e a geometria de calibração
adotada. Contudo, os resultados
demonstram a viabilidade e rastreabilidade
das calibrações das câmaras tipo poço,
podendo estas serem extendidas para outros
radioisótopos usados em braquiterpia.
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Resultados
Os valores dos fatores de calibração,
obtidos com incerteza menor que 1,5 %
(la) estão apresentados na Tabela 1, onde é
feita uma comparação com os certificados
de calibração das câmaras emitidos pela
Universidade de Wisconsin. A taxa de
kerma no ar da fonte padrão utilizada nos
cálculos é de 99,699 (±0,006)^Gyh"1.


