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Resumo
Este trabalho apresenta uma proposta para
melhorar o controle de qualidade em
braquiterapia e permitir a intercomparação
postal da intensidade das fontes de 192Ir utili-
zadas em braquiterapia com alta taxa de dose.
O detetor escolhido por ser o mais adequado
para tais finalidades foi o dosímetro
termoluminescente LiF:Mn:Ti(TLD 100). O
suporte de calibracaoC'JIG") que foi
construído é capaz de sustentar uma fonte de
192Ir e três dosímetros termoluminescentes de
LiF:Mn:Ti, tipo TLD100. Ele é constituído,

basicamente, por quatro colunas de
sustentação, em acrílico. O arranjo experi-
mental e as técnicas de calibração e
irradiação dos TLDs, nas unidades de
tratamento, estão em conformidade com a
mais recente metodologia de calibração das
fontes de 192Ir(l).
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Introdução
Para se obter percentuais de cura satisfatórios
em radioterapia, é preciso que a incerteza
final na dosimetria seja inferior a 5 %. Além
disso, também é importante a uniformidade
na dosimetria, o que exige um controle de
qualidade das atividades de rotina. A prática
de dosimetria de fontes de braquiterapia tem
mostrado que a aceitação sem verificação do
valor nominal da intensidade da fonte,
fornecido pelo fabricante, ocasiona inúmeros
erros (2).

No Brasil, existem cerca de 20 instalações
médicas dotadas de equipamentos de
braquiterapia com alta taxa de dose (HDR),
uma técnica moderna de braquiterapia que
utiliza o sistema de pós-carregamento remoto
para inserir fontes de 192Ir, como aquela re-
presentada na figura 1, dentro ou próximo
ao volume tumoral, produzindo taxas de dose
maiores que 0,2 Gy/min (3). Esta técnica de
braquiterapia evita a exposição da equipe
médica e de enfermagem durante o
tratamento e otimiza a radioproteção em ra-
dioterapia. Algumas de suas vantagens em
relação a outras técnicas de radioterapia são:
o reduzido tempo de irradiação do paciente
em cada sessão e o controle remoto.

As fontes possuem forma cilíndrica, com
cerca de lmm de diâmetro, comprimento
máximo de 10,0mm e são soldadas em um
cabo de aço inoxidável. O valor numérico
da atividade das fontes, fornecido pelos
fabricantes, é 370GBq.

O objetivo geral dessa pesquisa é a
intercomparação das calibrações das fontes
de 192Ir das unidades de tratamento de alta
taxa de dose em operação no Brasil. Os
objetivos específicos são:
1. desenvolver um sistema postal de

intercomparação;
2. desenvolver um procedimento para a

utilização deste sistema de inter-
comparação;

3. aplicar o sistema de calibração como
mais uma alternativa no controle de
qualidade em dosimetria na braqui-
terapia.

Para atingir tais objetivos, desenvolveu-
se um sistema de intercomparação por
dosimetria termoluminescente, em analogia
com o sistema postal desenvolvido pela
Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA) para a intercomparação da dosimetria
das fontes de 50Co.

Materials e métodos
Os equipamentos utilizados foram:
1. 01 (uma) câmara de ionização NUCLEAR
ENTERPRISES, modelo NE 2505/3 - 3A;
2. 01 (um) eletrômetro FARMER, modelo
2502;
3. 01 (um) forno PTW, modelo TLDO 80;
4. Ol(uma) leitora de TLDs, modelo
HARSHAW 4000;
5. 01 (um) microselectron-HDR, marca
NUCLETRON;
6. 01 (uma) fonte de 192Ir, produzida pela
Mallinckrodt Medical B.V., calibrada em
kerma no ar para a energia do 192Ir.;
7. 01 (um) "JIG" de calibração em acrílico,
projetado e fabricado pelo IRD;
8. 01 (uma) base de PVC de forma cilíndrica
com dimensões 210 mm x 244 mm.

A técnica de medição consiste na
determinação da grandeza intensidade de
kerma no ar (Sk) (4), relativa a uma determi-
nada fonte de 192Ir, com dosímetros
termoluminescentes do tipo LiF:Mn:Ti
(TLD 100), calibrados em uma fonte de 192Ir
de um centro de referência (4,12).

Primeiro, preparou-se o equipamento
necessário: a construção do "JIG" de
calibração foi realizada na oficina mecânica
do IRD, os 15 TLDs utilizados no trabalho
foram selecionados de um lote inicial que
continha 40 TLDs, sendo o critério de escolha
o coeficiente de variação inferior a 1,5 %,
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obtido de acordo com o algoritmo do pro-
grama TLD CALC, desenvolvido pela
HARSHAW BICRON. (13,14,15). Depois,
foram realizados testes de repeti ti vidade com
o conjunto câmara de ionização-eletrômetro
em dias diferentes, inclusive nos dias
anteriores à calibração da fonte de 192Ir do
centro de referência. Os testes foram reali-
zados no mesmo laboratorio padrão
secundario responsável pela calibração desse
sistema dosimétrico para a energia da
radiação gama do 60Co, o Laboratorio
Nacional de Metrologia das Radiações
Ionizantes (LNMRJ).

Em seguida, foram efetuadas medições da
carga acumulada no ar, utilizando o "JIG", o
conjunto dosimétrico FARMER e a fonte de
192Ir do centro de referência. O arranjo expe-
rimental de calibração proposto, mostrado no
esquema da figura 1, permite a fixação do
catéter com a fonte na coluna central e a
fixação da câmara de ionização ou dos TLDs
em colunas de sustentação que se encaixam
em quaisquer posições A, B ou C. As colunas
possuem orifícios de secção retangular para
o encaixe perfeito das bases de fixação, que
possuem formato de paralelepípedo. Neste
arranjo, a distância entre os centros da fonte
e dos TLDs é de 1 Ocm e os mesmos estão no
plano bissetor do eixo longitudinal da fonte.
Primeiro, posiciona-se: no local A, a câmara
de ionização; na coluna central, o catéter com
a fonte de 192Ir e, sob a base inferior do JIG, a
base de PVC. Após a localização da posição
da fonte no catéter que corresponde à máxi-
ma resposta relativa do sistema dosimétrico,
efetuou-se dois conjuntos de cinco medições
consecutivas cada da carga acumulada, com
tempos pré-determinados, sendo o primeiro
igual a 160s (ti) e o segundo igual a 40s (t2).
Depois, posicionou-se a câmara nos locais B
e C, e repetiu-se o mesmo procedimento
anterior em cada um deles. Após a
determinação dos fatores de correção da tem-

peratura, da pressão e do espalhamento na
sala, determinou-se o valor médio da carga
em cada local, por unidade de tempo.

A fase de calibração no centro de
referência constituiu-se de três irradiações de
nove TLDs selecionados para o grupo de uso
na fonte de 192Ir, sendo levados também para
o centro dois TLDs que não foram irradia-
dos. Durante a primeira e a segunda
exposições à fonte, posicionou-se três TLDs
numerados e acoplados nas bases de fixação
dos locais A, B e C e irradiou-se os mesmos,
simultaneamente, durante 120s(t3). Na
terceira exposição, os três TLDs restantes
foram irradiados somente durante o tempo
de trânsito da fonte. Os TLDs foram
submetidos a dois tipos de tratamento
térmico: um pré-irradiação, no dia anterior
ao da irradiação, a 400 °C durante lh e 100°
C durante 2 h, e outro pós-irradiação, a
100°C durante 15 minutos, no dia seguinte
ao da irradiação e antes da avaliação
na leitora, de acordo com os procedimentos
do Laboratório de Dosimetria Termo-
luminescente do DEFISME.

Os valores médios das respostas dos TLDs
irradiados no centro de referência, a data da
calibração inicial da fonte , o valor nominal
da intensidade da fonte naquela data
(atividade aparente, Sk ou taxa de exposição)
e o valor nominal da intensidade da fonte
corrigido para a data de irradiação dos TLDs
foram registrados após a avaliação na leitora
HARSHAW 4000.

Foi calculada a taxa de kerma no ar, a 1 Ocm
da fonte do centro de referência, pelo méto-
do de interpolação entre as energias do
raio-x (250keV) e da radiação gama do 60Co,
a partir do valor médio da carga acumulada
nos pontos A, B e C por unidade de tempo
(1). Para se obter os fatores de calibração
individuais dos TLDs(C). Finalmente,
comparou-se as respostas individuais de cada
um, com o valor da taxa de kerma no ar
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obtido anteriormente:
C.= A/K

onde:
A - valor médio da resposta corrigida do
TLDi, descontada a radiação de fundo;
K - valor da taxa de kerma no ar da fonte do
centro de referência, obtido com a câmara
de ionização.

l.a - vista frontal 1 .b - corte transversal

l.c - vista superior

Figura 1. Representação esquemática do "JIG" de
calibração projetado e construído no IRD.

Conclusões
Concluiu-se as etapas de seleção dos TLDs,
onde foram escolhidos todos aqueles cujas
no dia seguinte respostas a uma dose de
lOmGy(Co-óO) resutaram em um coeficien-
te de variação inferior a 1,5 %, a etapa de
construção do "JIG" de calibração e a etapa
de calibração dos TLDs no centro de
referência.

As principais características do "JIG" são:
1. A capa de equilíbrio eletrônico da coluna
de sustentação da câmara de ionização possui
espessura de 0,551g.cnr2 (1).
2. A espessura de acrílico da base móvel de
fixação dos TLDs é de 0,551g.cnr2.
3. A possibilidade de rotação das colunas de
sustentação em torno do eixo longitudinal e
de deslocamento do catéter durante as
irradiações são desprezíveis devido ao
encaixe das colunas em orifícios de formato
retangular na base inferior e à fixação do
catéter por uma trava de acrílico situada na
base superior, respectivamente; portanto, não
há mudanças na direção do feixe incidente.
4. A contribuição do retro-espalhamento da
radiação devido à mesa é bastante reduzido
devido ao suporte adicional de PVC.
5. A incerteza no posicionamento da fonte
do centro de referência para as irradiações
dos TLDs é inferior a 0,5 %.

Devido à boa definição e ao
planejamento correto do sistema ionométrico
de medição, que culminou na construção de
um "JIG" de calibração adequado para os
propósitos da pesquisa, o sistema postal está
em fase de validação.

Agradecimentos
Agradeço ao Prof. Dr. José Carlos Borges,
meu orientador, por ter confiado na minha
capacidade e me ajudado a conciliar o
planejamento e a execução desta pesquisa
com a minha rotina de trabalho no Instituto
de radioproteção e Dosimetria e ao Prof. Dr.
Carlos Eduardo de Almeida, meu co-orien-
tador, pela participação na identificação e
solução dos problemas.



1ER CONCRESO IBEROLATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE FÍSICA MÉDICA

Bibliografía
1. Johns H., Cunningham J., The Physics of Radiology, Charles
C. Thomas Publisher, Springfield, Ilinois, 1983.

2. Marechal, M.H., Desenvolvimento de uma Metodologia de
Calibração de Fontes de "2Ir de Alta Taxa de Dose usadas em
Braquiterapia, Tese de Doutorado, Instituto de Biologia,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1998.

3. Williamson, R, Thomadsen, R., Nath, R. et al., "Brachytherapy
Physics"-AAPM Summer School 1994, in Medical Physics
Publishing, New York, 1995.

4. DeWerd, L., Jursinic, P., Kitchen, R., thomadsen, B., "Quality
Assurance tool for High dose Rate Brachytherapy", Medical
Physics, 22 (4), 1995.

5. Attix, F., Roesch, W. Radiation Dosimetry, Academic Press,
New York and London, 1966.

6. AAPM Report 21, Recommendations o/AAPM Task Group
32 - Specification of Brachyterapy Source Strength, American
Institute of Physics, New York,1987.

7. Agência Internacional de Energía Atômica. "Absorbed Dose
Determination in Photon and Electron Beams" -An International
Code of Practice, Technical Report Series no. 277,Vienna, 1987.

8. AAPM Report 41, Remote Afterloading Technology, American
Institute of Physics, New York,1993.

9. Cameron J.R., Suntharalingam N., Kenney G.N.;
Thermoluminescent Dosimetry, The University of Visconsin
Press, Madison, Milwaukee, and London,1968.

10. Oberhofer, M., Scharmann, A., Applied Thermoluminescent
Dosimetry, Adam Hilger Ltd, Bristol, 1981.

11. McKinlay, A., ThermoluminescenceDosimetry, Adam Hilger
Ltd, Bristol, 1981.

12. Rosa, L., Utilização de Dosímetros Termoluminescenlespara
Determinação da Exposição ou dose absorvida em Campos de
Radiação Gama ouX com Distribuição Espectral Desconhecida,
tese de mestrado, COPPE/UFRJ - Rio de Janeiro, Brasil, 1981.

13. Fill, U., Regula, D. and Sprunck, M., PC-Assisted Dose
Assesment in Clinical TL Dosimetry and QA Programmes,
Radiation Protection Dosimetry, 66(1-4), 249, 1996.

14. Sprunck, M., Regula, D.and Fill, U., TL Measurements with
Computerized Glow Curve Analysis in Clinical Dosimetry,
Radiation Protection Dosimetry, 66, 269, 1996.

15. Sprunck, M., Regula, D. and Fill, U., Manual of TLD-CALC,
version 1.1, GSF, Neuherberg, Germany, 1995.


