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DESENVOLVIMENTO DE UM DOSÍMETRO

MiULTICANAL PARA RADIOTERAPIA

Autor: Cláudio José Mesquita Menezes

Orientadora: Profa. Dra. Helen Jamil Khoury

RESUMO

A verificação das doses liberadas aos pacientes em radioterapia de

grande importância para o sucesso do tratamento. Incertezas na avaliação desta dose

podem acarretar sérias complicações que vão desde a perda do controle da doença até

a destruição de tecidos sadios. A utilização dos detectores semicondutores na

radioterapia tem crescido nos últimos anos face às vantagens que apresentam em

relação à câmara de ionização e aos dosímetros termoluminescentes, tais como:

rápido tempo de resposta, pequenas dimensões e principalmente elevada

sensibilidade. Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema dosimétrico multicanal

baseado em semicondutores comerciais. Ele consiste de quatro sensores conectados a

um circuito eletrônico composto por quatro eletrômetros integradores. Os resultados

da resposta do sistema eletrométrico em função da corrente produzida por uma fonte

KeithIey modelo 220, mostraram que os quatro canais apresentaram excelente

repetitividade e reprodutibilidade de resposta com variações menores do que 1%. Sua

resposta foi linear em função da corrente de entrada, com coeficientes de

determinação das retas de ajuste maiores que 0,9983. A resposta do sistema

dosimétrico em função da dose, para feixes de raios-X de um acelerador linear de 6

MV e radiação gama do cobalto-60, mostraram uma relação linear entre a resposta

dos fotodiodos e a dose, com os coeficientes de determinação das retas de calibração

maiores que 0,9998. Os quatro sensores apresentaram respostas similares de leitura

de dose para diferentes profundidades e tamanhos de campo com variações menores

que 1%. No estudo da percentagem de dose em profundidade os resultados obtidos

comparados aos tabelados apresentaram excelente concordância e a variação da
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resposta do detector em função do ângulo de incidência foi menor que 7% para

variações da angulação de até 45'. Utilizando-se um '~hatom Anderson Rando ",

foram estimados os valores da dose no isocentro a partir de medidas efetuadas na

superficie e esses valores comparados aos valores calculados teoricamente. A partir

destes dados pode-se concluir que o sistema dosimétrico desenvolvido é adequado

para a avaliação dos parâmetros relativos aos feixes de radiações ionizantes

utilizados na radioterapia. O equipamento pode ainda ser utilizado para medida da

dose de entrada em pacientes sob condições de tratamento e em programas de

garantia de qualidade na radioterapia.
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DEVELOPMENT OF A MULTICHANNEL

DOSIMETER FOR RADIOTHERAPY

Author: Cláudio José Mesquita Menezes

Adviser: Profa. Dra. Helen Janmil Khoury

SUMMAY

In radiotherapy, verification of the patient dose is of great importance for the

success of the treatment. Uncertainties in the evaluation of this dose can produce

serious complications such as the loss of the control of the disease and damnage to

normal tissue. Semiconductor detectors present advantages over other types of

radiation detectors such as ionization chambers and thermoluminescent dosimeters

including small dimensions, igh sensitivity and fast response. In this work, a

multichannel dosimeter was developed based on1 commercial semiconductors. It

consists of four sensors connected to an electronic circuit composed of four

integrator electrometers. The results of the electrometer response to a current source

showed excellent reproducibility; variations were less than than 1%. Linearity was a

direct functioni of the entrance current, with a coefficient of determination of 0,9983.

The results also showed tat the response of the dosimetric system is linear with

dose, for a 6 MV x-ray beami and also with a beam of cobalt-60 gamma rays. The

coefficients of deternmination of the calibration curves were better then 0,9998 in ali

cases. The four sensors prese nted similar response with the dose for different field

sizes. The variation of the response was smaller than 1%. In a related study, depth

dose was measured, and the resulta showed a good agreement compared to

theoretical values. The angular response of the detectors showed a variation of 7%

for angles of 450. Using the Anderson Rando phantom, dose at the isocenter was

determined from measurements of the surface dose. From the results obtained it can

be concluded that the dosimetric ystem. developed is adequate for the evaluation of

many parameters in radiation flelds used in radiotherapy. This system can be used to
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measure the patient entrance dose under treatment conditions, and the equipment can

be used in the radiotherapy quality assurance program.



.INTRODUÇÃO

As aplicações das radiações onizantes na medicina têm crescido nos

últimos anos face aos grandes avanços tecnológicos. Entre estas aplicações destaca-se

a radioterapia, onde utilizam-se as radiações onizantes para o tratamento de diversas

patologias dentre elas o câncer, uma vez que é um método capaz de destruir células

tumorais.

A radioterapia pode ser:

a) Ablativa, quando a radiação é administrada para suprimir a função

de um órgão;

b) Paliativa, quando se busca a remissão de sintomas tais como dor

intensa, sangramento e compressão de órgãos;-

c) Profilática, quando se trata a doença em fase subclínica, ou seja,

quando não há volume tumoral presente, mas possíveis células

neoplásicas dispersas;-

d) Rernissiva, quando o objetivo é apenas a redução tumoral;

e) Curativa ou radical, quando se busca a cura total do tumor.

Na radioterapia radical uma certa quantidade de radiação ionizante é

aplicada ao tumor com o bjetivo de reduzir a zero o número de células malignas

dentro do volume irradia l. A quantidade de radiação utilizada no tratamento é

prescrita pelo médico e leva em consideração o tipo histológico do tumor e o seu grau

de estadiamento.
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Para o sucesso do tratamento radioterápico é de fundamental

importância a uniformidade de distribuição da radiação no volume tumoral, a fim de

reduzir a incidência de recidivas da doença. Para tanto, um planejamento do

tratamento deve ser efetuado em uma ação conjunta de médicos, fisicos em medicina

e técnicos. Este planejamento tem como objetivos a determ-inação do volume a ser

tratado, a definição dos parâmetros de irradiação e o registro e documentação dos

procedimentos adotados. Durante a elaboração do planejamento leva-se em

consideração a distribuição de dose no volume alvo em decorrência das diferentes

incidências do feixe de radiação, procurando-se também manter dentro do limite os

danos causados pela radiação aos tecidos normais e aos órgãos críticos próximos à

lesão.

A dose total de radiação a ser administrada no tratamento é aplicada

em várias sessões diárias,, onde se leva em consideração a radiosensibilidade das

células tumorais, o tipo e a localização do tumor. Este método de fracionamento, da

dose prescrita permite que altas doses sejam liberadas nos tecidos tumorais,

possibilitando a recuperação dos tecidos sadios presentes no volume irradiado no

decorrer do intervalo entre uma sessão e outra do tratamento. Por outro lado, com o

fracionamnento da dose total em várias sessões são introduzidas no tratamento

incertezas devido às variações no posicionamento diário e na anatomia do paciente,

além das variações nos parâmetros do equipamento e na calibração do feixe de

radiação.

Trabalhos realizados por LEE et a. (1994), mostraram que erros de 7

a 1 0 /o na distribuição da dose podem ocasionar uma significativa perda da

probabilidade de controle do tumor, uma vez que não existe a garantia do controle

total da doença. Assim, para o sucesso do tratamento, se faz necessária a

implementação de procedimentos que garantam a reprodutibilidade do

posicionamento e da dose liberada no paciente, garantindo assim que os

procedimentos estejam de acordo com o planejamento efetuado. Em um programa

dessa natureza é importante o conhecimento da distribuição da dose em função da

profundidade, a uniformidade do campo de irradiação e o controle de qualidade dos

parâmetros relativos ao feixe de radiação ionizante utilizados no tratamento, bem
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como uma garantia das condições de funcionamento e performance do equipamento

utilizado pela clínica (unidades de cobaltoterapia e aceleradores lineares). Portanto,

são necessárias medidas rápidas que devem ser executadas em períodos regulares,

efetuadas em vários pontos do campo de irradiação e em várias profundidades,

confirmando assim o valor e a distribuição da dose na região de interesse.

Em um programa de garantia de qualidade, a verificação da dose no

paciente (dosimetria "in vivo ") é talvez o método mais adequado para indicar a

repro>dutibilidade, precisão e exatidão com que o tratamento está sendo efetuado. A

medida da dose, em função das condições de tratamento, permite que erros como

tempo incorreto de irradiação; engano entre técnicas, como distância fonte-superficie

utilizada, angulação e uso incorreto de filtros em cunha, possam ser detectados a

tempo permitindo assim ações corretivas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que,

considerando o principio da justificativa e da otimização, um programa de dosimetria

"in vivo" deve ser previsto para todos os pacientes de radioterapia (OMS, 1988).

Essas medidas apresentam algumas dificuldades, uma vez que o detector utilizado

deve ser de pequenas dimensões, mecanicamente resistente e de resposta rápida. As

medidas "in vivo" são de grande utilidade para confirmação da dose e para medidas

em pontos de interesse clínico ou em órgãos críticos, evitando danos desnecessários

aos tecidos sadios.

Na dosimetria do feixe de radiação pode-se utilizar como medidores as

câmaras de ionização, os dosímetros termolumínescentes (TLD's) e os detectores

semicondutores. Os semicondutores em particular, apresentam vantagens em relação

às câmaras de ionização. Algumas destas vantagens são a alta eficiência de detecção

devido a menor energia necessária para produzir um par de ons (3,5 eV no

sernicondutor e 35 eV no gás da câmara de ionização) e a não necessidade da

utilização de fontes de alta tensão. Além disso, os semnicondutores não sofrem

influência da umidade quando aplicados em contato com o paciente e apresentam a

vantagem da pequena variação da razão do poder de freamento entre o silício e a água

para elétrons de interesse clínico, no caso dos detectores feitos com este material.

Outra vantagem é a alta densidade e, como já dito, a baixa energia necessária para



produzir um par de ons que fazem com que os semicondutores produzam uma

corrente cerca de 18000 vezes maior do que a produzida por uma câmara de

ionização de mesmo volume (MASSEY, 1971). Esta característica permite a

construção de dosímnetros de pequenas dimensões adequados para as medidas de

doses em diversos pontos dos campos de irradiação utilizados em radioterapia.

Os TLD' s, mesmo sendo bastante utilizados, não oferecem leitura

direta da dose, sendo necessário um grande espaço de tempo para se obter os

resultados, tornando impossível uma ação corretiva imediata em casos de erros na

dose liberada para o tratamento.

Os detectores sernicondutores, por suas características são

considerados mais vantajosos para dosimetria de feixes de radiação ionizante e

medidas em pacientes na radioterapia. Segundo estudos realizados, os semicondutores

possuem comprovada linearidade de resposta em função da dose, aceitável

dependência angular, alta estabilidade e repetitividade de resposta, são reprodutíveis e

apresentam semelhante resposta a variações de profundidade e tamanho de campo,

quando comparadas suas medidas às efetuadas com uma câmara de ionização (LEE,

et ai., 1994; KHOURY et a., 1996 e 1999; MEffLO, 1988 e LOPES FILHO, 1990).

Isto sugere que um sistema dosimétrico multicanal com base nos detectores

semicondutores é de grande utilidade na dosimetria dos feixes de radiação ionizante

usados na radioterapia.

O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de um sistema

dosimétrico multicanal com base em sensores semicondutores que permitam a

dosimetria de feixes de radiações ionizantes utilizados na radioterapia, com medidas

simultâneas em quatro pontos do campo de radiação, possibilitando o estudo da

uniformidade do feixe e viabilize sua utilização para medidas da dose na pele em

pacientes sob condições de tratamento, confirmando assim a dose prescrita planejada.

Com esse equipamento pretende-se colocar à disposição do médico um sistema

dosimétrico simples que possibilite a implantação de programas de garantia de

qualidade nos tratamentos radioterápicos.
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2. REVISÂO DE LITERATURA

2.1 RADIOTERAPIA

Desde a descoberta dos raios X por Roentgen, em 1895, e da

radioatividade natural por Becquerel, em 1896, o emprego das radiações ionizantes na

terapêutica sofreu profi.ndas modificações. Logo no início seus descobridores

perceberam que estas radiações produziam fenômenos fisicos e biológicos ao interagir

com a matéria. O fenômeno fisico mais notável observado ocorria quando se colocava

um objeto entre a fonte de radiação e uma chapa fotográfica, formando-se assim o

registro da imagem deste objeto; esse fenômeno permitiu o desenvolvimento da

radiologia. Por outro lado, o fenômeno biológico mais importante se dava na

exposição de parte do corpo humano aos raios X A exposição provocava lesões na

pele semelhantes às provocadas pelos raios solares, podendo ocorrer uma posterior

recuperação dos tecidos irradiados. Como nessa época atribuia-se aos raios solares

muitas propriedades benéficas, como o combate às bactérias e sua função cicatrizante,

logo estes rios foram empregados na medicina. Em 1896, pela primeira vez, uma

paciente portadora de um volumoso câncer de mama foi submetida à irradiação com

feixes de raios X (NCA, 1993). Houve então uma surpreendente resposta do tumor à

radiação com a diminuição do volume tumnoral e do sangramento, registrando-se

assim uma ação benéfica da radiação, uma vez que houve uma melhora no estado

clínico da paciente. Este fato abriu um novo campo para se tratar diversas doenças,

que até então dependiam exclusivamente da cirurgia como forma de tratamento.



Iniciaram-se assim as atividades da radioterapia, a qual utiliza as radiações ionizantes

no tratamento de diversas patologias.

A radioterapia pode ser realizada de duas formas: a braquiterapia e a

teleterapia. A braquiterapia, utiliza material radioativo em contato direto com a região

lesionada, foi iniciada em 1901 quando pequenas quantidades do elemento rádio

foram empregadas nos tratamentos de lesões de pele. Nesta época, o procedimento

limitava-se a inserir, tubos de rádio dentro do tumor por um certo período de tempo,

removendo-os em seguida. A partir de 1904 foram iniciados os tratamentos de

tumores do colo de útero, também empregando fontes de rádio. No final da década de

30 foi desenvolvido um programa para o cálculo de doses em braquiterapia, com

regras e tabelas que facilitaram a utilização de elementos radioativos. Estes cálculos,

conhecidos como da Escola de Manchester, são até hoje utilizados. Outros grandes

centros, como o de Estocolmo, se destacaram pela utilização da braquiterapia

empregando grande quantidade de material radioativo o que reduzia o tempo de

irradiação do paciente. Atualmente, a braquiterapia pode ser utilizada com cargas de

baixa taxa de dose, onde o paciente permanece internado na clínica, com a fonte de

material radioativo posicionada próxima à lesão, durante um certo período de tempo;

ou no modo denominado braquiterapia de alta taxa de dose, "high dose rale ", em que

a mesma dose é administrada ao tumor em poucos minutos, sem a necessidade de

internação do paciente.

A teleterapia, por outro lado, utiliza uma fonte externa de radiação,

colocada a uma certa distância do paciente. A radioterapia externa de megavoltagem

é a forma mais empregada em teleterapia, sendo realizada através tie aceleradores

lineares que produzem feixes de raios X e/ou elétrons de alta energia,. As unidades de

cobaltoterapia (Co) são também bastante utilizadas empregando a radiação gama

deste radionuclídeo no tratamento das doenças. Para o tratamento por teleterapia é

necessário inicialmente definir o volume alvo do paciente o qual corresponde ao

volume de tecidos a ser irradiado. Este volume alvo engloba o volume tumoral com

uma margem de segurança. Além disso, deve-se garantir uma distribuição homogênea

da dose no volume tratado, definido como o volume contido em uma superfície de

isodose (mesma dose) escolhida pelo médico, na qual se tem uma dose mnima
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necessária para uma determinada técnica de tratamento e patologia do tumor. Existe,

portanto, uma série de procedimentos e equipamentos auxiliares para o planejamento

e tratamento radioterápico (JOHNS, 1983).

Para o planejamento do tratamento necessita-se, na maioria dos casos,

do contorno da região do paciente em um plano que secione o volume a ser irradiado,

devendo sempre ser obtido com o paciente na mesma posição de tratamento.

Contornos da superfície do corpo podem ser tirados com uma régua de chumbo e

transferidos para uma folha de papel. Atualmente são bastante usadas também

imagens radiográficas de simuladores, ultrasom, tomografia computadorizada e

ressonância nuclear magnética para a visualização do tumor e de órgãos críticos

próximos à lesão.

A partir da definição por parte do médico do volume a ser irradiado, é

efetuado o planejamento do tratamento radioterápico, o qual leva em consideração a

localização do volume alvo em relação à superficie, o número de campos de

irradiação, e o uso de filtros em cunha e de bloqueios de chumbo, de modo a garantir

a uniformidade da dose na região de interesse e a dose diária a ser administrada.

Os parâmetros dosimétricos em radioterapia são utilizados para o

estudo e representação da dose e sua distribuição no paciente em tratamento. Quando

um feixe de radiação incide no paciente, o valor da dose varia com a profundidade e

depende de alguns fatores, tais como a energia da radiação incidente, o tamanho do

campo de irradiação, distância da fonte e a colimação do feixe. Os parâmetros mais

utilizados no cálculo da dose em radioterapia são: percentagem de dose em

profundidade (PDP), relação tecido-ar (TAR); relação espalhamento-ar (SAR) e as

curvas de isodose. Estes parâmetros são obtidos experimentalmente, através de

medidas com câmaras de ionização em "phantons " de acrílico preenchidos com água.

Para a garantia e sucesso do planejamento efetuado, se faz necessário que se tenha um

bom controle de qualidade dos parâmetros relativos ao feixe de radiação, da

estabilidade mecânica do equipamento e um corpo técnico devidamente preparado.

Para verificação do tratamento, algumas medidas ou testes podem ser

realizados para confirmação dos parâmetros considerados no planejamento. Como

exemplo, pode-se verificar se o campo de irradiação está sendo reproduzido durante o



tratamento através de ua radiografia de controle tirada do paciente no próprio

equipamento no qual está sendo tratado. Esta radiografia, mesmo não sendo de boa

qualidade devido ao fato de ser feita com um feixe de alta energia (MeV), é uma

importante ferramenta para confirmação do campo de irradiação na região de

interesse. Uma medida de extrema importância é a da dose superficie ou dose pele

que fornece o quanto de dose o paciente está recebendo nesta região. Esta dose deve

ser menor do que a dose máxima na chamada profundidade de equilíbrio eletrônico, a

fim de se evitar danos desnecessários na pele. No entanto, a dose superficie pode ser

diminuída excluindo-se a contribuição de elétrons secundários ou fótons de baixa

energia produzidos por fatores ligados ao feixe como a energia, uso de colimadores,

área do campo, bandeja e blocos de proteção e distância da bandeja à superficie. Com

a dose superficie pode-se também fazer uma estimativa da dose que está sendo

liberada na profundidade de localização do tumor, utilizando-se fatores de conversão

que relacionam as medidas na superficie com a dose em profuindidade, obtidas através

do estudo da percentagem da dose em profundidade. Assim, pode-se confirmar se a

dose absorvida pelo tecido está de acordo com aquela prescrita para o tratamento.

Testes de garantia de qualidade do equipamento de radioterapia são também

importantes para o sucesso do tratamento e uma dosimetria periódica deve ser

realizada pelo fisico responsável pelo serviço.



9

2.2 DOSIETRIA EM RADIOTERAPIA

A dosimetria dos feixes de radiação é de fundamental importância na

radioterapia, sendo útil no controle de qualidade dos parâmetros utilizados para o

cálculo da dose absorvida pelos pacientes em tratamento. Assim é importante que se

faça, em intervalos de tempo regulares, não só a dosimetria do equipamento utilizado

para o tratamento, mas também a própria medida da dose recebida pelo paciente,

confirmando assim se a dose calculada realmente foi aquela liberada.

Os dados de distribuição de dose são quase inteiramente derivados de

medições feitas em simuladores do corpo humano, chamados de phantons ", que são

materiais equivalentes ao tecido humano com dimensões que garantam o

espalhamento total do feixe de radiação. Geralmente os phantons" são recipientes

de acrílico cheios de água, pois a água tem seu número atômico efetivo praticamente

equivalente aos tecidos musculares e aos outros tecidos moles constituintes do corpo

humano. Os dados são usados em um sistema de cálculo de dose, planejado para

fornecer a dose e sua distribuição no paciente. Medidas "in vivo ", no entanto, podem

confirmar se a dose prescrita foi realmente àquela liberada no paciente, otinizando o

tratamento.

Na dosimetria clinica de feixes de radiações ionizantes, os dosímetros

geralmente utilizados para medidas são as: as câmaras de ionização, os TLD's e os

semnicondutores, sendo os dois primeiros os mais tradicionalmente utilizados na

radioterapia.

As câmaras de ionização são detectores gasosos que trabalham com

uma tensão na qual ocorrem apenas ionizações primárias produzidas pela radiação

incidente. A quantidade total de ons produzidos e a amplitude do pulso dependem

diretamente da energia da partícula ionizante absorvida no interior do detector. A

mistura gasosa contida em uma câmara de ionização é geralmente o ar seco. As

câmaras de ionização utilizadas na radioterapia não são hermnéticas, sendo o próprio

ar o gás que preenche seu interior. A energia média necessária para produzir um par

de ons depende da natureza da partícula ionizante, da mistura gasosa e de outros
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fatores. Sabe-se que esta energia é bem maior do que aquela necessária para

simplesmente onizar um átomo, pois grande parte da energia total é gasta para

dissociação das moléculas e para produzir excitações. No ar seco esta energia é em

torno de 35 eV. A carga elétrica recotbida pelo eletrodo central da câmara (ânodo) de

ionização é proporcional ao número de elétrons produzidos, que por sua vez, é

proporcional à energia da radiação incidente absorvida no detector. Assim, é possível

discriminar a radiação incidente segundo sua energia. As câmaras de ionização são

utilizadas como detectores onde se mede a quantidade de carga produzida pelo feixe

de radiação. Isso ocorre devido à pequena carga total produzida por uma partícula,

dificultando a sua utilização como detectores do tipo pulso. Elas apresentam algumas

limitações quando desejamos utilizá-las para medidas de baixas doses de radiação ou

em casos onde necessitamos de pequenos volumes, além de apresentarem dificuldades

em seu manuseio.

Os dosímetros termoluminescentes têm como princípio de

funcionamento o fato de que cristais de pequenas dimensões, ao serem expostos à

radiação ionizante, absorvem parte da sua energia através das interações entre a

radiação incidente e os átomos de sua rede cristalina. Este cristal, após ter sido

irradiado, é aquecido até uma determinada temperatura, fazendo com que parte da

energia absorvida seja emitida na forma de luz. A este fenômeno denominamos

termoluminescência. Na rede cristalina irradiada ocorrem as formações dos pares

elétrons-lacunas, onde elétrons da banda de valência ganham energia suficiente para

passar desta banda para a banda de condução, deixando um vazio em seu lugar. Na

banda de condução esses elétrons podem caminhar livremente até que se recombinem

ou sejam capturados por armadilhas presentes na rede. Estas armadilhas são estados

metaestáveis onde elétrons e lacunas ficam retidos em condições de temperatura

normnais. Com o aquecimento do cristal esses elétrons e lacunas ganham energia

suficiente para escaparem das armadilhas indo para a banda de condução, onde se

recombinam retomando assim para a banda de valência e emitindo um número de

fótons proporcional à dose recebida.

A utilização de dosímetros termoluminescentes teve grande

desenvolvimento devido às suas pequenas dimensões e ao grande intervalo de



resposta para medidas de dose. Por isso, eles são bastante utilizados na dosimetria

clínica para medidas de distribuição de dose no meio.

A aplicação dos semnicondutores em dosimetria teve início com JONES

(1963), PARKER & MORLEY (1967) e PARKER (1969), com o estudo da

utilização de detectores de silício na dosimetria de raios gama. Eles mostraram que o

silício é o material semicondutor mais adequado para medidas dosimétricas à

temperatura ambiente, uma vez que a energia necessária para liberar um par de ons

no silicio maior do que a do germânio, o que dispensa a necessidade de

resfiamento.

Em algumas aplicações para detecção das radiações ionizantes, a

utilização dos detectores semicondutores apresenta grandes vantagens. Sua alta

densidade e baixo potencial de ionização, por exemplo, permitem a obtenção de

detectores de pequeno volume. No caso do silício e do germânio que são os materiais

mais comumente usados, suas densidades são cerca de 1800 e 4200 vezes maiores do

que a densidade do ar, respectivamente. A energia média para formar um par de ons

nesses materiais é cerca de dez vezes menor comparada com a do ar. Desta forma, a

ionização produzida por unidade de volume nos detectores de silício e germânio, é

aproximadamente quatro ordens de grandeza maior do que em uma câmara de

ionização. Isto torna possível o uso de detectores de pequenas dimensões que são

especialmente utilizados em aplicações médicas, em dosimetria intracavitária ou como

sondas dosimétricas (NAKAMURA, 1985). Devido às suas vantagens os dispositivos

semicondutores vêm sendo amplamente estudados para seu uso em dosimetria das

radiações ionizantes, sendo inclusive já bastante utilizados, como mostram os

trabalhos citados a seguir.

Diante de suas vantagens na detecção da radiação ionizante, logo

difundiu-se o uso dos semicondutores para dosimetria de feixes de fótons e elétrons.

Assim, diversos trabalhos têm sido publicados nesta área, mostrando os vários

parâmetros que influenciam nas características dos detectores semicondutores

(RINKER, 1985 e 1987; RINKER & GRUSSEL, 1987). Os semicondutores

apresentam ainda a vantagem de possuirem elevada sensibilidade comparada a uma

câmara de ionização. De fato, eles produzem cerca de 18000 vezes mais ionizações
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do que uma câmara de onização de mesmo volume (RNKER & GIJISELL, 1987).

Uma revisão completa sobre a dosimetria com diodos de silicio foi realizada por

DIXON & EKSTRAND, em 1982 e DLXON, 1986.

A Iniernalional Commission on Radiation Uni is and Measurements

(ICRU) recomendou que na dosimetria de feixes de elétrons a curva da ionização

produzida em função da profundidade, medida com o semicondutor de silício, pode

ser utilizada para o cálculo da dose, uma vez que a relação do poder de freamento

(si opping power ratio) entre a água e o silicio é praticamente independente da energia

do elétron (ICRU, 1976). Estas vantagens, somadas às suas pequenas dimensões e

alta estabilidade mecânica fizeram com que os detectores de silício começassem a ser

utilizados na dosimetría direta em pacientes (RINK.ER, 1987).

Algumas limitações devem ser consideradas quando os semicondutores

são usados como detectores de radiação. Segundo o trabalho de RINKER (1985) a

dose em função da profundidade, para feixes de baixa energia, pode ser superestimada

para grandes profundidades. A causa deste efeito é a maior seção de choque para

efeito fotoelétrico no silício do que na água para fótons com energia inferior a 200

keV. Esta limitação pode ser compensada pelo uso de filtros.

Para ser caracterizado como dosímetro, um material deve possuir

algumas características básicas que garantam a confiabilidade na resposta obtida. Por

isso, deve-se efetuar um estudo sobre características como: dependência energética e

angular do dosimetro, a influência da temperatura em sua resposta e o dano causado

pela radiação ao interagir com os átomos do material.

DIXON (1986), estudou a resposta de um sistema dosimétrico com

base em diodos de silício para veri.ficações de rotina em equipamentos utilizados na

radioterapia. O sistema denominado VIGILANT 1I fabricado pela MicroRad

Technology Inc., foi utilizado durante três anos como instrumento de '"check " em

uma unidade de 60Co. O desvio padrão para as leituras de dose foi de ± 0,35 com uma

variação percentual de 1,2% com relação à leitura inicial. O autor ressalta que este

sistema pode também substituir os (TLD' s) em sistemas postais, com as vantagens de

uma maior precisão e uma leitura imediata da dose.
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LEUNENS et ai. (1989), utilizaram o diodo EDP-10 conectados a um

eletrômetro DPD-6 (Therados) para estudar sua resposta para dosimetria em

pacientes submetidos à radioterapia com feixes de raios X de um acelerador linear de

6 MV. Os resultados das medidas em 554 situações para 68 pacientes, representados

em histogramas com uma distribuição de frequências da razão entre a dose medida e a

dose esperada (em percentagem), mostraram um desvio padrão relativo de 2,75% e

um valor médio de 97,8%, ou seja, a discordância entre a dose medida com o diodo e

a dose calculada foi de apenas 2,2%.

Atualmente vários estudos vêm sendo realizados para a aplicação de

semicondutores em dosimetria. SCHIDT et a. (1990), desenvolveram um sistema

com vários diodos BPW-34 da Siemens posicionados em uma placa de PMMA para

utilização em garantia de qualidade em radioterapia. O sistema pode ser facilmente

deslocado de uma unidade de radiação para outra e ser rapidamente ajustado para

condições padrão de irradiação, bem como ser utilizado para fótons (raios X de 20 a

250 kV, radiação gama do cobalto-60 (60Co) , e aceleradores lineares de até 42 MV) e

para elétrons de 5 a 40 MeV. Os sensores apresentaram uma reprodutibilidade de

resposta de 0,2% o que demostra serem de grande utilidade em medidas da

distribuição da dose no campo de irradiação e energia do feixe. Este mesmo

foto>diodo foi estudado por KHOUTRY et a. (1996 e 1999) para dosimietria de meios

heterogêneos e para dosimetria de elétrons, apresentando resultados que o qualificam

como dosimetro.

Trabalho realizado por LEE et a. (1994) mostrou a viabilidade do uso

de unm sistema dosimetrico com diodos comerciais (NY 1 1 514 da Nuclear Associates)

em um programa de controle de qualidade para pacientes da radioterapia. Neste

trabalho, os autores utilizaram um diodo comercial com uma camada de "build-up "

de espessura correspondente ao equilíbrio eletrônico para feixes de fótons de 10

MeV. Esses diodos conectados a um eletrômetro integrador mostraram uma resposta

linear com a dose, similar à de uma câmara de ionização. Além disso, observaram boa

reprodutibilidade de resposta, pequena dependência angular e resposta adequada para

estudos da dose em função da profundidade e do tamanho de campo. Mostraram

também, ser o sistema viável para um programa de qualidade da dose liberada em
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pacientes, com uma tolerância de 7% de erro entre a dose prescrita e a dose liberada

no volume alvo.

Comercialmente, existem alguns equipamentos com base em

semicondutores que permitem a medida de dose em pacientes na radioterapia. Por

exemplo, o Dual-Diode Patient Dose Monitoring System, modelo 3 7-720 fabricado

pela Nuclear Associales é um sistema dosimétrico especificamente feito para verificar

a quantidade de radiação recebida pelo paciente durante o tratamento, efetuando

medidas em um intervalo de O a 200 Gy ou Gy/minuto. Este mesmo fabricante oferece

ainda os Patieni Dose Monitors (PDM) com dois ou quatro canais com tensão

ajustada automaticamente para cada diodo detector, resultando em uma flutuação dez

vezes menor do que outros produtos similares. Esses equipamentos utilizam como

detector os diodos ISORAD(tm) da Nuclear Associates que devem ser especificados

para o intervalo de energia que se deseja efetuar medidas e o tipo de radiação

ionizante. Os diodos utilizados são especificamente fabricados para aplicações em

dosimetria. Apesar da boa qualidade destes produtos os custos para a aquisição de

equipamentos dessa natureza o tornam inviável para realidade de vários serviços de

radioterapia. Nos Estados Unidos o custo de um equipamento dessa natureza fica em

torno de U$ 3.500,00 (HGR, 2000).

Trabalhos realizados por MELO (1988) no Departamento de Energia

Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN/U`FPE), mostraram a

viabilidade do uso de fotodiodos comerciais como dosimetros de radiação gama e

raios X Nestes trabalhos foi utilizado um eletrômetro especialmente desenvolvido

para sua utilização em dosimetria, onde o sinal produzido pela radiação no detector é

integrado e as contagens produzidas mostradas no visor. Seguindo a mesma linha de

pesquisa, AMARAL (1993) mostrou a viabilidade do uso de fotodiodos comerciais

para dosimetria beta. Os componentes eletrônicos utilizados na construção do

eletrômetro e dos sensores de radiação apresentam ainda a vantagem de serem de

baixo custo e facilmente encontrados no comercio.
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2.3 APLICAÇÃO DOS SEMICONDUTORES PARA DOSIMETRIA

2.3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DOS SEMICONDUTORES

2.3.1.1 SEMICONDUTOR PURO

Os semiúcondutores são cristais sólidos que, na temperatura ambiente,

apresentam uma resistividade intermediária entre a dos metais e a dos isolantes

(KITTEL, 1968). No entanto, dependendo da temperatura em que se encontram, os

semicondutores podem variar de isolante a condutor. A baixas temperaturas eles se

comportam como isolantes, ou seja, os portadores de carga ivres presentes em sua

rede cristalina não possuem energia suficiente para migrar pela estrutura do cristal,

enquanto que, com o aumento da temperatura ou incremento de energia, essas cargas

livres saltam para um nvel de condução, fazendo com que, nestas condições, os

semicondutores apresentem um certo grau de condutividade.

O semnicondutor puro é aquele em que nenhum tipo de impureza está

presente ou é adicionada à sua rede cristalina. Na prática estes materiais não existem,

pois mesmo aqueles fabricados com processos que conduzem a elevados graus de

pureza apresentam resíduos de impurezas em sua rede cristalina. Em alguns casos

essas impurezas (átomos de elementos diferentes daqueles do material semnicondutor)

são adicionadas propositadamente com o intuito de gerar níveis intermediários de

energia no cristal, possibilitando o aumento de sua condutividade conforme será

discutido mais adiante.

A estrutura interna de um material semicondutor é mais bem explicada

pelo modelo de bandas de energia, uma vez que as interações entre os elétrons dos

átomos que formam a rede cristalina acarretam a formação de níveis de energia que

podem ser classificados como bandas. Assim, em um cristal, tem-se a banda de

valência, que contém os níveis de energia dos elétrons de valência ligados aos átomos



da rede cristalina; a banda de condução, que contém os níveis de energia dos elétrons

que se encontram livres para migrar pelo cristal e, entre estas duas bandas, existe uma

banda proibida cuja largura depende do tipo de átomos que formam o material. A

largura da banda proibida, chamada de *'gap ", pode ser usada para classificar o

material como condutor, semicondutor ou isolante. Nos condutores esse 'gap" não

existe, havendo uma superposição entre as bandas de valência e de condução,

podendo os elétrons passar facilmente de uma banda para outra. Nos isolantes a

largura da banda proibida é relativamente grande, sendo praticamente impossível um

elétron passar da banda de valência para a banda de condução, mesmo a altas

temperaturas e na presença de um campo elétrico externo. Nos semicondutores o

"gap" e pequeno, da ordem de 1 eV na temperatura ambiente, podendo um elétron

passar da banda de valência para a de condução com um pequeno incremento de

energia.

Na banda de condução a população de elétrons depende da natureza e

temperatura do cristal. Um elétron pode passar da banda de valência para a banda de

condução desde que receba uma energia maior do que a energia correspondente 

largura da banda proibida. Esse incremento de energia pode ser dado por efeito da

temperatura, o qual é abordado mais adiante, por excitação ótica ou pela aplicação de

um campo elétrico externo.

Nos semricondutores, a banda proibida tem uma largura tal, que na

temperatura de O K (zero absoluto), a banda de valência está cheia de elétrons e a de

condução vazia, não havendo, portanto a passagem de elétrons de uma banda para

outra, nem mesmo sob a ação de campos elétricos externos. Aumentando-se a

temperatura progressivamente, os átomos da rede cristalina adquirem mais energia e

não ficarão fixos como a zero absoluto, mas aumentam seu grau de agitação térmica,

fazendo-os oscilar em torno de uma posição média (CASSIGNOL, 1986; MELLO &

BIASE, 1975). Assim, as excitações num sólido têm características de onda, podendo

ser, portanto quantizadas. As quantizações da onda eletromagnética e da onda de

elétron são apenas dois exemplos de um fenômeno que ocorre com qualquer tipo de

onda. Este fenômeno é observado experimentalmente através de diversos efeitos e

tem uma explicação rigorosa na teoria quântica de campos, que foge aos interesses
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deste trabalho. Qualquer onda é formada por pacotes de energia, chamados de

"quanta" de energia (plural de "quantum"'). Assim sendo, a energia de uma onda é

discreta e tem valor igual a um múltiplo do "quantum". O "quantum" de uma onda

tem comportamento tanto de onda como de partícula, enquanto que os "quanta" das

diversas ondas são chamados de excitações elementares. No caso das oscilações da

rede em um cristal de silício, por exemplo, um "quantum" é um pacote de onda

elástica, e recebe o nome de "non" (REZENDE, 1996). Em virtude desses

fenômenos, causados inicialmente pelo incremento de temperatura no cristal, é que

alguns elétrons ganham energia suficiente para passar, através de pequenos saltos,

pela banda proibida chegando à banda de condução. As energias necessárias para que

um elétron passe para a banda de condução no germânio e no silício são,

respectivamente, de 0,7 eV e de 1,1 eV.

Quando um elétron passa para a banda de condução, surgem dois

portadores de carga elétrica: o elétron, que se desloca na banda de condução sob a

ação de campos elétricos externos e o vazio deixado por ele na banda de valência,

chamado de lacuna ou buraco. As lacunas se comportam como cargas elétricas

positivas, pois um elétron próximo pode vir a ocupar esta lacuna, deixando uma outra

lacuna em seu lugar e assim sucessivaniente. Tudo ocorre como se as lacunas

estivessem-se movendo; dessa forma tem-se no semicondutor duas correntes, a dos

elétrons e das lacunas, ambas responsáveis pela condutividade intrínseca do material.

Em um semriicondutor puro, também chamado de intrínseco ( 1), o número de lacunas

é igual ao número de elétrons de condução. A concentração intrínseca de cargas n, de

um semnicondutor puro é definida como o número n de elétrons livres por unidade de

volume na banda de condução. Logo n é também identificado como o número de

lacunas livres, representado por p, por unidade de volume na banda de valência.

Por-tanto em um sermicondutor puro temos:

n = ni1



Ao lado da produção de pares elétrons-lacunas pelo incremento de

energia, pode ocorrer a recombinação desses portadores de carga, o que consiste no

processo inverso onde um elétron livre pode recombinar-se com uma lacuna presente

na rede cristalina retomando à banda de valência.

2.3.1.2 SEMICONDUTOR DOPADO

Além da condutividade intrínseca ao semicondutor há também uma

condutividade provocada pela adição de pequena quantidade de impurezas

cuidadosamente controlada, cerca de uma parte em dez milhões. Esse processo

chama-se de dopagem e tem a finalidade de aumentar a condutividade nos

semnicondutores. O processo de dopagem consiste da adição de impurezas trivalentes

e pentavalentes ao cristal semiúcondutor. Geralmente o germanio ou o silício são os

semnicondutores mais utilizados.

O semicondutor dopado aquele em que foram adicionadas impurezas

ao cristal, criando desta forma nveis intermediários de energia localizados entre as

bandas de valência e de condução. Para entender esse processo, suponha que uma

pequena quantidade de um elemento pentavalente seja adicionada ao semicondutor

puro. Tal elemento de dopagem tem cinco elétrons de valência e quando um átomo

pentavalente substitui na estrutura do cristal um átomo de germanio ou silício,

somente quatro dos elétrons de valência são usados para completar as ligações

covalentes. Isto ocorre devido ao fato de que o germânio e o silicio possuírem apenas

quatro elétrons na camada de valência (Figura 1 -a). O elétron restante torna-se então

um elétron livre disponível para condução. O material resultante é denominado

sernicondutor do tipo N devido à presença de portadores de carga negativa em um

cristal eletricamente neutro. Como em um seicondutor do tipo N o número de

elétrons é maior do que o número de lacunas, estes são chamados de cargas

majoritárias e as lacunas de cargas minoritárias.
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Figura 1: (a) Dopagem do tipo N e (b) Dopagem do tipo P.

Por outro lado, se unia pequena quantidade de um elemento trivalente

for agora adicionada ao semicondutor puro, obtém-se um semicondutor do tipo P.

Um átomo trivalente, ao substituir um átomo da estrutura do cristal, completa três

ligações covalentes (Figura 1I-b). A ligação covalente restante é preenchida por um

elétron de valência de um átomo próximno da rede cristalina; surgirá então uma lacuna

móvel e a possibilidade de condução de corrente pelo movimento de carga positiva. O

material resultante é denominado semicondutor do tipo P devido à presença de

portadores de carga positiva em um cristal eletricamente neutro. Em um semicondutor

do tipo P as lacunas são as cargas majoritárias e os elétrons são agora as cargas

mínoritárias.

O átomo pentavalente é denominado de impureza doadora e o átomo

trivalente impureza aceitadora. A adição de impurezas doadoras e/ou aceitadoras, em

pequenas quantidades em relação ao material sem-icondutor, aumenta

significativamente a condutividade deste material, pois subniveis de energias

permitidos são introduzidos na banda proibida. No caso da adição de impurezas
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doadoras estes subníveis estão a ua pequena distância imediatamente abaixo da

banda de condução (Figura 2-a). Quando impurezas aceitadoras são adicionadas,

níveis de energias permitidos são criados próximos da banda de valência (Figura 2-b).

AfiNDA DE COND AOBAN1DA DE CONDUÇAO

el6tro IBANDA PROIBIDA la1i B ANDA OBD

B ANI)Â DE VA LEN14CI1A BANDA DE VALENCIAI

(a)(b

Figura 2: Subníveis; permitidos de energia quando se adicionam à rede cristalina

impurezas: doadoras (a) e aceitadoras (b).

2.3.1.3 DIODO SEMICONDUTOR (JUNÇÃO PN)

Para se obter um diodo semicondutor, produz-se umna junção PN, onde

em um mesmo cristal tem-se um lado dopado com impurezas pentavalêntes, (região N)

e outro lado com impurezas trivalentes (região P). Esta junção não consiste

simplesmente em se colocar um bloco de material do tipo P contra outro do tipo N,

pois superficies descontínuas do cristal agiriam como barreiras para o fluxo de

elétrons e lacunas. A junção pode ser formada, por exemplo, a partir de um bloco do

tipo N, convertendo parte dele em tipo P através de processos especiais como

formação de uma iga ou difusão gasosa, cujos procedimentos fogem aos objetivos

deste trabalho.
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Quando as duas regiões são formadas, os elétrons do material tipo N

tendem a difundir-se para o material do tipo P e as lacunas do material tipo P em

sentido contrário, podendo cada elétron recombinar-se com uma lacuna, formando

uma ligação covalente. Com isso, o átomo doador que perdeu um elétron torna-se um

íon positivo e o átomo aceitador que ganhou um elétron toma-se um on negativo.

Esse processo dura até que o número de ons positivos e negativos em ambos os lados

da junção impeçam a difusão de elétrons e lacunas. A difusão é impedida, devido à

repulsão dos elétrons do lado N, pelos ons negativos formados e, por analogia, a

repulsão das lacunas, no lado P, pelos ons positivos que também foram formados no

processo. Cria-se assim uma barreira de potencial V na região central da junção PN,

chamada de região de transição ou depleção, parando o processo de difusão. Essa

barreira de potencial é de cerca de 0,3 V para o germânio e 0,7 V para o silício.

A região delimitada pela barreira de potencial é também chamada de

região de depleção do semicondutor, sendo ela desprovida de portadores de carga

livres. Nas extremidades desta região um campo elétrico é estabelecido pela

concentração de ons positivos e negativos existentes nos lados N e P da junção,

respectivamente. A representação mais simples de um diodo semicondutor é mostrada

na Figura 3, onde se vê a região de transição, sua densidade de cargas espaciais p, o

campo elétrico gerado E, e o potencial V

A criação de um par elétron-lacuna não se dá apenas por ação da

energia térmica, mas também pela energia cedida pela radiação ionizante por interação

com o semiúcondutor. O principio de funcionamento dos dosímetros semiúcondutores

reside no fato de que um feixe de radiação ionizante ao atravessar o detector produz

um grande número de pares elétrons-lacunas em seu volume sensível. Esse volume

corresponde região de depleção da junção PN do diodo. As cargas elementares

produzidas pela interação da radiação com o material são coletadas nos eletrodos do

semnIcondutor devido a um campo elétrico aplicado em seus terminais. Ocorre assim a

geração de um pulso de corrente proporcional à energia depositada pela radiação.

Assim o principio de funcionamento destes dispositivos pode ser comparado ao de

uma câmara de ionização, apresentando as seguintes vantagens, no caso do silício:
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1. A energia média necessária para formar um par de ons no silício é da ordem de

3,5 eV, uma ordem de grandeza menor do que a energia de ionização na câmara

de ionização (aproximadamente 35 eV).

2. A elevada densidade dos materiais sernicondutores, como o silício (p =_2,34

g/cm3 ), faz com que a radiação perca grande parte de sua energia ao atravessar o

material. Portanto, detectores de pequenas espessuras podem produzir sinais de

amplitude suficiente para serem detectados.

3. Apesar da alta densidade do material, elétrons e lacunas podem se mover

livremente no semicondutor. A mobilidade dos elétrons à temperatura ambiente é

de 1450 cm2/V.s e da lacuna é de 450 CM2/V.s.

Região de
Transição

:o:<jiZ~~~~~~~ljo

Densidade
de

campo -.

dlétiiCo 4E

Potencial~~~~~~

v~~~~~~~

Figua 3:Diod sericonutor
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2.3.1.4 SEMICONDUTORES COMO DETECTORES DE

RADIAÇÃO

Na detecção da radiação onizante, os semiúcondutores se comportam

como uma câmara de ionização do estado sólido. A radiação incidente interage com

os átomos do material semiúcondutor por efeito fotoelétrico, efeito Compton e a

formação de pares, transferindo toda ou parte de sua energia para o semicondutor.

Esta transferência de energia induz a formação de pares elétrons-lacunas, cujo

número é dado pelo quociente entre a energia transferida pela radiação incidente e o

valor médio da energia necessária para a formação deste par. Essa energia é, por

exemplo, de 3,5 eV para o silício à temperatura ambiente.

Na utilização dos semicondutores como detectores de radiação pode-

se trabalhar em dois modos. No primeiro modo, chamado de modo pulso, o detector

mede o número de pulsos produzidos pela radiação incidente na unidade de tempo.

Esse modo é mais usualmente utilizado para espectrometria, uma vez que com ele a

amplitude do sinal é proporcional à energia depositada pela radiação incidente,

permitindo distinguir as energias das radiações ionizantes. No entanto, para as altas

taxas de dose, utilizadas na dosimetria em radioterapia, esse modo de operação não é

usado, devido à possibilidade de empilhamento dos pulsos. Neste caso, o detector é

utilizado no modo corrente, no qual medem-se as cargas produzidas pela interação de

uma partícula ou de um fóton com o volume sensível do detector.

Em ambos os modos de operação o semicondutor pode ser conectado

no modo de fotocondutividade ou fotovoltaico. No modo de fotocondutividade uma

tensão reversa é aplicada aos terminais do detector, aumentando seu volume sensível.

A largura da região de depleção formada na junção PN é, portanto, controlada pela

tens.ão aplicada. Esse aumento se dá devido à migração dos portadores majoritários

de carga (elétrons no lado N e lacunas no lado P) para as extremidades das junções do

semicondutor, atraidos pelo potencial inverso aplicado. Neste método, surge uma

corrente de fuga, gerada pelo movimento dos portadores minoritários de carga

(lacunas no lado N e elétrons no lado P), tomando o detector viável apenas para altas
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taxas de dose, onde a corrente produzida pela radiação é bem maior do que essa

corrente parasita. A corrente de fuga é dependente da temperatura da junção e da

tensão reversa aplicada, aumentando proporcionalmente com ela. A tensão reversa

aplicada a uma junção PN influencia a relação entre a sensibilidade do detector e a

corrente de fuga, sendo tanto maior quanto menor for essa tensão, segundo estudos

realizados por JONES (1 963).

No método de medida fotovoltaico nenhuma tensão externa é aplicada

à junção. O dispositivo semicondutor é então conectado a um eletrômetro com

impedância de entrada nula que executará a integração da corrente produzida pela

radiação incidente. Esses pulsos são transformados em um sinal contínuo

proporcional à intensidade da radiação incidente.

Quando uma junção PN é irradiada com radiação onizante, pares

elétrons-lacunas são produzidos em sua região de depleção e o diodo trabalha como

um gerador de corrente.

Trabalhos realizados por NAKAMUR.A (1985) mostraram uma relação

linear entre a corrente induzida no diodo e a taxa de exposição para feixes de raios X,

onde a taxa de dose depositada na região de depleção pode ser obtida pela relação:

D= { [(.)(e .s .L .p) x (1,602 x10-12/IOO )}1 CGy/S (2)

Onde:.

1 - Corrente induzida na região de depleção (A);-

E - Energia média para produzir um par de ons (3,5 eV par de ons);,

e - Carga do elétron (1,6 x109C.

s - Área sensível do semícondutor em cm2;

L - Espessura da região de depleção em cm;

p - Massa específica do silício (2,34 g1CM 3).
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2.3.2 CARACTERíSTICAS DOS DOSíMETROS SEMICONDUTORES

2.3.2.1 DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA

A resposta dos dosímetros semicondutores à radiação depende da dose

absorvida pelo detector, que por sua vez depende da energia e do tipo da radiação

incidente. Para fótons, essa resposta é maior para aqueles de baixa energia devido à

maior probabilidade de interação por efeito fotoelétrico, uma vez que esse efeito tem

uma grande dependência com o número atômico do material (Z 5). Para fótons de

energia acima de 1 00 keV esta resposta toma-se aproximadamente linear, dependendo

pouco da energia do fóton (IXON & EKSTRAIND, 1982). Isto ocorre devido a

maior probabilidade de interação por efeito Compton, uma vez que este tipo de

interação é pouco dependente do número atômico do material.

Tendo em vista que os dosimetros semicondutores são fabricados a

partir do silicio, cujo número atômico é Z = 14, a resposta destes dosímetros é muito

dependente da energia da radiação incidente. De fato, o trabalho realizado por

GAGER (1975) mostrou um estudo da dependência energética de um semicondutor

comercial sem blindagem, onde foi observada a grande influência de fótons de baixa

energia na resposta destes detectores. Isso ocorre devido à maior probabilidade de

ocorrência de interação por efeito fotoelétrico como já dito acima. Na Figura 4, pode-

se observar como se comporta a resposta relativa dos semicondutores em função da

energia do feixe.

Trabalho realizado por SILVA et al. (1992), mostrou que o uso de

filtros de alumínio modifica a resposta de fotodiodos para fótons de baixa energia.

Nesse trabalho, o fotodiodo SFH-206 da Siemens foi acoplado a um eletrômetro

Keithley 616/284189. O fotodiodo foi utilizado no modo fotovoltaico, ou seja, sem

nenhuma tensão aplicada em seus terminais. Esse arranjo foi utilizado para o estudo

da dependência energética do fotodiodo para feixes de raios X de 24 a 50 kV.
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Estudos realizados por SCHMIDT et a. (1 990), mostraram que a

sensibilidade dos diodos em uma matrix de PMMA em função da energia do feixe

atingiu o máximo valor para fótons de 100 keV, enquanto que para feixes de fótons

de alta energia este valor caiu para 0,9 até 42 MeV. Os resultados foram

normalizados para energia do 60Co.
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Figura 4: Resposta do senmicondutor de silício em função da energia da

radiação.

Estudos realizados no DEN-UFPE para o fotodiodo, SFH-207 da

Siemens, mostraram que sua resposta em funç'ão da dose recebida foi linear na faixa

de O a 8 Gy para várias energias da radiação incidente. Neste trabalho expôs-se o

dosímetro a raios X de baixa e alta energia no intervalo de 12 kV a 10 M e 

radiação gama do 60Co. As medidas foram realizadas a 5 cm de profundidade em um

"phantom " de água para os feixes de alta energia. Para as baixas energias as medidas
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foram feitas no ar. Observou-se que o fator de calibração do dosimetro em função da

energia foi praticamente constante entre 1 00 e 1200 kV (KHOURY et al., 1988).

2.3.2.2 DEPENDÊNCIA ANGULAR

A resposta dos semicondutores em fnção do ângulo de incidência do

feixe de radiação é objeto de estudo de vários autores, sendo considerada um

parâmetro importante para o funcionamento adequado do dispositivo como

dosímetro. A International Electrotechnical Commission (EC) estabelece que o

limite mínimo de resposta no ar deve estar em torno de ± 5% para uma variação de ±

50 em torno do eixo do detector e neste estudo o eixo do detector tem que estar

perpendicular ao feixe de radiação. (EC 731, 1982). A variação de resposta para o

fotodiodo SFH-206 da Siemens é de apenas 5% para variações em torno de 400 no

ângulo de incidência, viabilizando sua utilização para medidas de dose (MELO,

1988). Estes resultados indicam que fatores de correção da leitura do detector devem

ser utilizados para medidas em feixes oblíquos.

No trabalho publicado por LEE et al. (1994), para um feixe de fótons de

18 MV, mostrou-se que a resposta relativa do semicondutor em função do ângulo de

incidência do feixe teve uma variação de 1,7% com a área sensível do detector em um

plano perpendicular ao equipamento de irradiação. O resultado pode ser observado no

gráfico da Figura 5.

Trabalho realizado por NILSSON et al. (1987), para os diodos EDP-8,

EDP-1O e EDP-20 (Therados) utilizados para feixes de 4 MV, 6 MV e 21 MV,

respectivamente, mostrou que a variações de 90 no ângulo de incidência acarretam

erros de até 10% na leitura. Este valor cai para apenas 5% para variações de até 400

no ângulo de incidência.
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Figura 5: Resposta do diodo, em um plano perpendicular a ele ao longo do seu eixo,

em função do ângulo para fótons de 18 MV.

2.3.2.3 EFEITO DA TEMPERATURA

Um sistema utilizando o senmicondutor como detector de radiação sofre

influência com a variação da temperatura, ou seja, o aumento da temperatura em um

semícondutor produz um aumento em sua corrente de fuga, influenciando assim no

nível de ruído do sistema. No entanto, essa corrente só é significativa para os casos

em que a corrente produzida pela radiação incidente é da mesma ordem de grandeza

que ela, ou seja, quando o dosírnetro é utilizado para baixas taxas de dose. O aumento

dessa corrente de fuga é desprezível para variações de temperaturas no intervalo de

200C à 500C (NAKAMURA, 1975).

Para as altas taxas de dose da radioterapia, a leitura obtida por estes

dispositivos independem desse fator, já que a corrente produzida pela interação da

radiação com o material é várias ordens de grandeza maior que a corrente de fuga

gerada pela temperatura.

BARBOSA (1998), estudou o fotodiodo SFH-206 irradiado por uma

fonte de 9 Sr e mostrou que o dispositivo apresentou coeficientes de correção para
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temperatura abaixo do limite especificado pela IEC, que é de ± 1% para um intervalo

de temperatura de 1 0C a 40'C (EC 73 1, 1982). Neste trabalho, foi observado que a

razão entre a corrente de fuga e o sinal foi satisfatório até 250C.

2.3.2.4 DANOS DA RADIAÇÃO

A radiação ionizante produz danos no retículo cristalino do detector

semicondutor ao interagir com seus átomos. O tipo mais comum de dano ocorre

quando um átomo da estrutura cristalina se desloca para uma posição intersticial

constituindo-se em uma "armadilha" para os portadores de cargas produzidos pela

radiação (elétrons e lacunas). Esse tipo de defeito é chamado de efeito Frenkel, o qual

provoca uma diminuição da resposta do detector ocasionando a deterioração de sua

resolução quando um número suficiente de deslocamentos é produzido. O tipo, a

energia da radiação incidente e a quantidade total de dose absorvida estão

relacionados com o grau de severidade do dano. Para elétrons, radiação gama e

fótons esse tipo de efeito é considerado desprezível, uma vez que esses danos

encontram-se homogeneamente distribuídos no cristal, o mesmo não ocorrendo para

partículas pesadas.

DIXON (1986), observou que os danos causados pela radiação no

diodo detector do equipamento VIGIILANT HI, que foi utilizado diariamente pelo

período de cinco meses e meio na rotina de teste de um acelerador linear, produziu

uma diminuição na sensibilidade do instrumento de 1,8%. O equipamento foi utilizado

como --check " em um programa de garantia de qualidade para fótons de 1 MV e

elétrons de 6 a 18 MeV com uma dose total acumulada de 210 cGy para o feixe de

fótons e também 210O cGy para os feixes de elétrons.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DOSIMÉTRICO MULTICANAL

Para o desenvolvimento do sistema dosimétrico multicanal foram

utilizados como detectores de radiação fotodiodos SFH-206, fabricados pela Siemens.

Este dispositivo é um fotodiodo de silício planar do tipo PIN' e cujas características

estão descritas na Tabela 1.

Tabela 1: Características do fotodiodo SF11 - 206 (SIEMENS, 1996).

Tensão reversa máxima 20 volts

Temperatura de operação - 40a8O0 C

Dimensões 4,8 x 6,6 mm 2

Arca sensível 2,71 x 2,71 mm 2

Tempo de resposta 20 rns

Fotodiodo PIN é um dispositivo eletrôn-ico formado por um semicondutor intrínseco 1 localizado

entre a junção PN do fotodiodo, que tem como objetivo melhorar a sua eficiência d detecção e

aumentar a sua velocidade de resposta (SZE. 198 1).



Este tipo de fotodiodo é um dispositivo comercial de baixo custo e de

fácil aquisição, encapsulado em resina epoxi e com uma maior sensibilidade de

resposta para comprimentos de onda em tomo de 950 n (SIEMENS, 1996). Seu

esquema é mostrado na Figura 6.

SF1 - 206
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--- 6,8MM

R=2,5a2,4 mm
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Figura 6: Fotodiodo modelo SFH-206 fabricado pela Siemens.

Para sua utilização como sondas dosimétricas, os fotodiodos foram

colocados no interior de pequenas cápsulas plásticas de espessuras muito finas e

fixados com resina epoxi de modo a se obter sondas de pequenas dimensões e com

boa rigidez mecânica. Posteriormente, as sondas foram pintadas com esmalte sintético

preto a fim de evitar a incidência da luz ambiente no fotodiodo, o que resultaria em

uma corrente de fuga elevada. A Figura 7 mostra o esquema da sonda dosimétrica,

onde a janela do fotodiodo foi marcada na superficie do invólucro com um ponto de

esmalte sintético branco, a fim de garantir o seu posicionamento na direção do feixe

primiário de radiação.

Estas sondas foram acopladas à entrada de circuito eletrônico, que

consiste de uma unidade eletrométrica com quatro eletrômetros integradores, cada um
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associado a um circuito conversor tensão/freqüência que, por sua vez, está conectado

ao circuito contador que armazena as contagens produzidas pela radiação incidente

no detector. Através de um circuito porta é efetuada a seleção do canal, onde o

número de contagens armazenadas é mostrado individualmente no "display " de três e

meio dígitos. O circuito eletrônico do sistema multicanal é baseado em trabalhos já

realizados no DENIUFPE (HOURY et ai., 1990).

CARO COAXIAL

FOTODIODO m

CONECTOR

POSIÇÃO DA RESIN EPOXI

Figura 7: Sonda do sistema dosimétrico multicanal.

O equipamento, mostrado na Figura 8, é montado junto com as quatro

sondas, o que permite a leitura de dose em quatro pontos do campo de irradiação

simultaneamente, possibilitando o mapeamento do campo, a verificação da sua

homogeneidade e medidas de doses em pontos de interesse clínico. Seu

funcionamento é mostrado mais adiante.

Figura 8: Sistema dosimétrico multicanal.
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O sistema dosimétrico multicanal é composto de quatro eletrômetros

integradores acoplados a um circuito eletrônico composto por quatro conversores

tensão/frequência, quatro contadores digitais e um "display ", conforme é mostrado

no diagrama de blocos do equipamento na Figura 9. A corrente produzida em cada

fotodiodo é integrada em função do tempo pelo eletrômetro integrador acoplado à

sua saida. Do integrador o sinal segue para um circuito conversor tensão/frequência, e

em seguida para um divisor de frequência selecionado no painel do equipamento para

escalas x1 ou x10. A saída desse circuito é acoplada ao circuito contador digital que

registra a quantidade de pulsos gerados pela interação da radiação com as sondas

detectoras. Através de um conjunto de portas "tri-states" é pennitido a leitura de

cada sonda isoladamente em um mesmo mostrador de três e meio dígitos.

SOf~A 1 INTECRADOR ~mo 1 DESR CNAO

FUE~INCA FEUÊNCIA DIGITAL

DIVISOR~~~~~~~~~~II~A
SONDA 3 1 INTEGRADOR TEWL&OCONTADE

SNA4 IINTEGRADOR-D

Figura9: Diarama e blocs do sstemaDImITrc --u-ticana--.

A leitra dosdados RaEQUNao o otdrsd aasno
selecionada através do ~~~~~~~~~CIRCUITOseeoquatasbeocnnodeprs.Afno

dest cicuio é e prmiir ostrr aleiuraisolda e cda otododoem m Dmsmo
mostraor (diplay).Isto épossívl pelaação d circutoEcotoaor, u

constituídode um gera o de vareduaoR ulslCionADsqeciOetRo ao

Figh uon" : seeioaaa canal;co o iagrama eosqmtico dstei ciruito 
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A partir da o sinal é integrado através de U2 ou U6 que por sua vez

estão associados aos circuitos U3 e U7, respectivamente, que são os conversores

tensão/freqüência. Os potenciômnetros PI1 e P2 são usados para ajustar a corrente de

"off-set " de forma a cancelar a corrente de fuga gerada nos fotodiodos na ausência de

radiação. A tensão e a corrente de "off-set " deste circuito são os valores que limitam

o valor do menor sinal a ser convertido. Os baixos valores desses parâmetros

permitem obter leituras de pequenos sinais com grande precisão. Neste circuito a

integração é obtida através do capacitor de realimentação C2. Assim, quando as

saidas dos circuitos U2 e U6 atingem um valor acima do limiar, inicia-se o ciclo de

integração. Na saida dos conversores U3 e U7 tem-se um trem de pulsos, cuja

frequência é proporcional à tensão em suas entradas na razão de 2000 kIlz para cada

1 V de entrada. O módulo contador digital é composto pelos integrados U8, U9 e

UlO , sendo as contagens armazenadas nos circuitos UI 1 até U 16, que são circuitos

decodificadores BCD de 7 segmentos, para posterior leitura. O equipamento permite

a opção de trabalho nas escalas xl e x 1 0, por meio da chave CH 1 que determ-ina se o

trem de pulsos deve ser injetado ou não em U4, um circuito integrado divisor de

frequência. A alimentação do equipamento é feita por uma fonte de tensão simétrica

estável, com saida de +9V e -9V ou através de duas baterias de 9V.

3.2 ESTUDO DA REPETITWLDADE E RtEPRODUTIBILIDADE DO

ELETRÔMETRO

Após a montagem do circuito eletrônico foi efetuado o ajuste dos

potenciôrnetros para corrente de "off-se " de modo a anular as correntes de entrada

dos quatro eletrômetros integradores.

Em seguida, foi realizado o estudo das respostas dos quatro canais

para uma mesma corrente de entrada, procurando avaliar sua repetitividade e

reprodutibilidade de leitura. Para tanto, cada eletrômetro foi conectado a um gerador

de corrente Keithley modelo 220, a fim de simular a corrente produzida nas sondas.
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Para o estudo da repetitividade' foram realizadas 30 leituras sucessivas

para cada um dos quatro canais, um por vez, com uma corrente de 100 nA e tempo

de medida de 20 s. Para cada canal foram tomados os valores da média, desvio padrão

das leituras e erro percentual. As leituras foram efetuadas- seguindo os mesmos

procedimentos, mesmo observador, os mesmos instrumentos, mesmo local e

efetuadas em. curtos intervalos de tempo entre uma medida e outra.

Para estudo da reprodutibilidade 2 dos eletrômetros, um conjunto de 5

medidas com valor de corrente e tempo fixos, foi efetuado ao longo de 5 dias. Desta

forma, havia a variação da data de realização do experimento bem como a alteração

da conexão do eletrômetro à entrada da fonte de corrente.

3.3 CALIBRAÇÃO DO ELETRÔMETRO EM FUNÇÃO DA CORRENTE

DE ENTRADA

Tendo em vista que o sistema dosimétrico é composto por quatro

eletrômetros integradores, foi necessário estudar a resposta dos eletrômetros em

função da corrente de entrada. Para tanto, a fonte de corrente foi conectada à entrada

de cada canal, variando-se a corrente produzida pela fonte. Foram realizadas cinco

leituras para cada valor de corrente e sua média foi tomada como sendo o valor da

leitura para aquela corrente de entrada.

1 Repetitividade é definida como o grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas

de um mesmo mensurado, efetuadas sob as mesmas condições de medição (ABNT, 1998).
2 Reprodutibilidade é definida como o grau de concordância entre os resultados das medições de umu

mesmo mensurado, efetuadas sob condições variadas de medição (ABNT, 1998).
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Foi observado, que no estudo da resposta do eletrômetro em função da

corrente de entrada, existe uma dependência da inclinação da curva de calibração com

o transistor de entrada de cada canal (Q e Q2 na Figura 1 1). Isto acontece devido ao

fato de que esses transistores são componentes que apresentam diferentes curvas

características de ganhos de corrente. Em vista disto, foram selecionados quatro

transistores que apresentassem ganho de corrente aproximados em um lote destes

dispositivos comprados no comércio. Para a escolha dos dispositivos foram efetuadas

leituras do ganho do transistor com um multiteste Minipa modelo ET- 1500 e em

seguida, com os transistores conectados ao circuito eletrônico, foram realizadas 5

medidas com valores de correntes diferentes para a observação da inclinação da curva

de calibração. Em seguida, as quatro sondas com os fotodiodos foram conectadas

(uma a uma) à entrada de cada canal, uma vez que cada fotodiodo tem uma dada

corrente de fuga. Assim, foram reajustados os potenciôrnetros PI e P2 no circuito

integrador de corrente, de forma que as correntes de escuro produzidas pelos

fotodiodos fossem compensadas e nenhuma das sondas produzisse contagens na

ausência de radiação. O mesmo procedimento foi efetuado para o segundo módulo

eletrométrico de dois canais com circuito idêntico ao mostrado na Figura 1 1. Com os

fotodiodos acoplados ao sistema eletrônico deu-se início aos testes no sistema

dosimétrico. Vale salientar que o sistema dosimétrico multicanal proposto consiste de

quatro canais, cujos circuitos eletrônicos foram confeccionados em uma única placa

de circuito impresso. Para efeito de simplificação este circuito foi aqui representado

apenas com dois canais, como foi mostrado na Figura 1 1, uma vez que os outros dois

canais são idênticos.

3.4 ESTUDO DA REPETITIVIADE E REPRODUTI1BILIDADE DO

SISTEMA DOSIMÉTRICO

Para o estudo da repetitividade e reprodutibilidade das leituras do

dosimetro foi utilizado um equipamento de raios X Pantak HF-320 do Centro

Rgional de Ciências Nucleares (CRCN, Recifé/PE). O arranjo experimental utilizado



39

consiste de um "Aphntom" de acrílico de dimensões 30 x 30 x 30 CM3 preenchido

com água e posiciofiado a uma distância foco superficie (DFS) de 1 metro. Sua

posição foi garantida através dos "lasers" lateral e longitudinal da sala. O arranjo

experimental pode ser visto na Figura 12 e o detalhe do posicionamento da sonda na

Figura 13.

Figura 12: Arranjo experimental para estudo da repetitividade e reprodutibilidade de

resposta do sistema multicanal com raios X (Pantak IIF-3 20).

Figura 13: Posicionamento da sonda para medidas de repetitividade e

reprodutibilidade de resposta do sistema dosimétrico multicanal.
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Para o estudo da repetitividade de resposta, foram realizadas 20

leituras sucessivas para as quatro sondas individualmente fixadas em uma mesma

geometria, mesma colimação, tempo de irradiação de 20 s, tensão do tubo de 200 kV

e corrente do tubo de 10 mA. As sondas foram posicionadas no "'~atom" a uma

profuindidade de 2,5 cm (Figura 13).

Para reprodutibilidade de resposta foi utilizado o mesmo arranjo

experimental do estudo da repetitividade com um tempo de leitura de 1 minuto. Essas

medidas foram monitoradas por uma câmara de ionização Farmer modelo 2571

acoplada a um eletrômetro Farmer modelo 2670A ambos calibrados no laboratório

padrão secundário do Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional

de Energia Nuclear (1RD/CNEN, Rio de Janeiro/RJ).

A câmara de ionização foi posicionada a 15 m de profundidade no

"phantom " sendo as leituras de dose absorvida nesta profundidade efetuadas

simultaneamente com as leituras das sondas a 2,5 m. Com este procedimento

garante-se que as medidas estavam sendo reproduzidas. De fato, as leituras efetuadas

com a câmara de ionização apresentaram variações menores do que 1%. Foram

efetuados 7 conjuntos de leituras para cada sonda, sendo em cada ocasião realizadas 5

medidas consecutivas, onde as médias dessas medidas foram. consideradas como o

valor das contagens produzidas pela radiação incidente naquele ponto.

3.5 DETERMINAÇÃO DA CURVA DE CALIBRAÇÃO EM FUNÇÃO

DA DOSE

Os feixes de radiação utilizados para o estudo da resposta do sistema

dosimétrico multicanal em função da dose, estudo da percentagem de dose em

profundidade e dependência angular foram feixes de radiação gama de um irradiador

de Cobalto 60 - THiERATRON 80, cuja energia média do feixe é de 1,25 MeV, e

feixe de raios X de um acelerador linear de 6MV - MEVATRON SIEMIENS, ambos

do Hospital Napoleão Laureano (João Pessoa/P13). As dosimetrias dos dois
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equipamentos de radioterapia foram efetuadas seguindo os procedimentos do

protocolo TRS 277 da Agência Internacional de Energia Atômica (AIiEA, 1999).

Como dosímetro de referência para dosimetria dos equipamentos

citados, foi utilizada uma câmara de ionização de 0,6 cm3 Farmer modelo 2571 do

tipo dedal e o eletrômetro KeithIey modelo MK 614 EB ambos calibrados no

1R/CNEN.

O estudo da resposta do sistema em função da dose para feixes de
60Co, foi efetuado com as sondas posicionadas no campo de radiação sobre um

"Aphntom" de 1 1 placas de acrilico com dimensões 30 x 30 x 1,7 cm3, posicionado na

mesa de tratamento dos equipamentos de radioterapia. O arranjo experimental (Figura

14) foi posicionado no centro do campo de irradiação, medindo 10 X 10 cm2, com as

sondas posicionadas, uma por vez, em uma abertura de 0,7 cm. de espessura de uma

placa de acrílico também de dimensões 30 x 30 x 1,7 cm3. Esse arranjo permite a

leitura de dose na superficie e em profundidade através da variação da posição da

placa contendo o fotodiodo em relação a superficie do "~phantom".

Figura 14: Arranjo experimental para estudo da resposta do sistema multicanal em

função da dose.
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Para obtenção da curva de calibração para o cobalto, foram efetuadas

medidas a 5 cm de profundidade com tempos tais que possibilitassem doses no

intervalo de 12,5 a 250 cGy, faixa geralmente utilizada para doses diárias em

radioterapia. Em cada situação foram realizadas 5 leituras da dose liberada, sendo a

média dessas leituras o valor utilizado como contagens produzidas pela radiação

incidente naquele ponto.

Para verificação das leituras de dose efetuadas com o sistema

dosimétrico proposto foram efetuadas medidas com uma câmara de ionização,

utilizando um phantom" de dimensões 30 x 30 x 30 em3, com as cinco medidas

sendo efetuadas a 5cm de profundidade de um campo de radiação 1 X 10 cm2 e

distância fonte-superficie de 80cm. A média das medidas foi tomada como sendo a

leitura de dose naquele ponto. O arranjo experimental utilizado pode ser visto na

Figura 15.

Son a<Soda

Uiade de 60Co

Figura 15: Arranjo experimental para a comparação das medidas de dose entre os

fotodiodos e uma câmara de ionização.

Para a obtenção da curva de calibração do sistema dosimétrico para

feixes de raios X de 6 MeV de um acelerador linear, foi utilizado o mesmo

procedimento experimental usado para feixes de 60Co, sendo as medidas efetuadas
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com DFS igual a 1 00 cm e campo de irradiação X 10 em2. Foram efetuadas

medidas em unidade de dose monitor (U.M.) definida como a dose integrada medida

pelo equipamento. A faixa de dose estudada foi de 20 a 300 cGy. Em cada situação

foram realizadas 5 leituras, sendo a média dessas leituras o valor utilizado como o

número de contagens produ zidas pela dose absorvida de radiação naquele ponto.

Em seguida, efetuaram-se medidas com as quatro sondas para

diferentes profundidades, com um tempo de irradiação fixo, três tamanhos de campo e

DFS de 100 cm para o acelerador linear de 6 MV. Com esses dados pode-se efetuar

um estudo comparativo entre as medidas para cada sonda em uma mesma situação,

necessário para a medida simultânea de dose em diferentes pontos.

3.6 ESTUDO DA PERCENTAGEM DE DOSE EM PROFUNDIDADE

O estudo da percentagem de dose em profundidade (PDP) foi efetuado

com o mesmo arranjo utilizado para a calibração do sistema em função da dose. O

fotodiodo foi posicionado no centro do campo sobre um "'~atom" de várias placas

de acrílico perfazendo um volume total de dimensões 30 x 30 x 20 Cmn3. Placas de

diversas espessuras foram colocadas sobre o fotodiodo, possibilitando a leitura em

diversas profundidades. Para cada posição foram efetuadas 5 medidas, onde a média

das medidas foi considerada como o valor da leitura da percentagem de dose naquela

profundidade. As distâncias fonte-superficie foram mantidas constantes para as duas

energias de feixes utilizadas, 80 cm para a unidade de 6OCo e 100 cm para o

acelerador linear de 6 MV. Todo o procedimento foi repetido para três tamanhos de

campo de irradiação e a partir dos dados obtidos calculou-se a PD3P correspondente à

leitura de um dado ponto pela leitura no ponto de máxima ionização. As medidas

obtidas com o dosíietro foram comparadas com valores tabelados e lançadas em

gráficos que relacionam a espessura em g/cmn2 com a PDP.
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3.7 ESTUDO DA DEPENDÊNCIA ANGULAR

Para realização deste estudo a sonda foi posicionada no ar com DFS

iguais a 80 cm para uma unidade de 6 0Co e 100 cm para o acelerador linear de 6 MV,

respectivamente. Foram então realizadas 5 medidas para cada posição de angulação

do "gantry", tanto no sentido horário, como também no sentido anti-horário. Os

cabeçotes dos equipamentos de radioterapia tiveram suas angulações variadas de O

1 800 em intervalos de 1 5'. O arranjo experimental pode ser visto na Figura 16.

Figura 16: Arranjo experimental para o estudo da dependência angular.
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3.8 SIMULAÇÃO DE MEDIDAS "IN VIVO"

Este estudo foi realizado com a intenção de se verificar a viabilidade da

utilização do dosímetro para medidas em pacientes sob condições de tratamento. Para

tanto, efetuaram-se medidas de dose com uma sonda posicionada na superficie do

"phantom " de placas de acrílico e uma segunda sonda posicionada em várias

profu.ndidades. Verificou-se assim qual a relação entre as medidas de dose entre os

dois sensores que permita fazer-se uma estimativa da dose em profu.ndidade a partir

da leitura obtida com o sensor na superficie.

Com um "'~atom Anderson Rando ", que é um simulador

antropofórmico composto de materiais que simulam os componentes do corpo

humano, e que por sua vez é fatiado transversalmente para facilitar a colocação de

dosimetros, efetuou-se simulações de tratamentos com radioterapia. A Figura 17

mostra o phantom" posicionado na mesa de tratamento de um equipamento de

radioterapia e no detalhe as sondas fixadas para a realização de medidas de dose sob

condições de tratamento. Foram então simulados tratamentos para câncer de cabeça e

pescoço com as medidas de dose sendo efetuadas na boca do paciente conforme

detalhe na Figura 17 e na superficie (dose na pele). O valor da dose prescrita na

profundidade foi calculado teoricamente através de tabelas e então comparado com o

valor medido pelo sistema dosimétrico multicanal. Através da leitura da sonda

posicionada na superficie, fez-se uma estimativa da dose na profundidade, utilizando-

se o fator obtido da relação entre as leituras dos dois dosímetros no "phantom " de

acrílico.
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Figura 17: Posicionamento das sondas no "Phantom" para simulação de medidas em

condições de tratamento.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 RESPOSTA DO ELETRÔMETRO

4.1.1 REPETITIVIDIADE E REPRODUTIBILIDADE

O resultado das 30 medidas sucessivas realizadas em cada um dos 4

canais para uma corrente de entrada de 100 nA estão mostradas na Figura 18,

juntamente com os limites para nveis de confiança de 95%. A Tabela 2 mostra as

médias das medidas para cada canal, o respectivo desvio padrão do conjunto de

medidas e o erro percentual. Os resultados mostram que o percentual de variação é

menor que 0,5%, evidenciando a adequada repetitividade de resposta do sistema

eletrométrico. As leituras obtidas podem ser vistas no Apêndice 1 em anexo.

Tabela 2: Média, desvio padrão e erro percentual para 30 leituras sucessivas em cada

canal.

CANAL 5 %
Cl 549,80 2,4 0,45
C2 581,33 1,73 0,29
C3 570,80 2,1 0,38

C4 587,63 1,40 0,24
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Figura 18: Repetitividade de resposta dos 4 canais do sistema dosimétrico para uma

corrente de 1 00 nA e tempo de 20 segundos.



49

A reprodutibilidade de resposta dos canais foi estudada para cinco

conjuntos de leituras, realizadas em dias alternados com 5 leituras para cada canal. A

média das leituras são os valores indicados nos gráficos da Figura 19. A média para os

conjuntos de leitura e o intervalo de dois desvios padrão estão mostrados por uma

linha para cada gráfico referente ao respectivo canal. Na Tabela 3 são mostrados os

valores da média das contagens, desvio padrão e erro percentual para cada canal,

decorrentes das medidas efetuados ao longo de cinco dias (Apêndice 2). Os

resultados obtidos mostraram que a reprodutibilidade de resposta do sistema

eletrométrico desenvolvido neste trabalho apresentou variações menores que 1,0 1 %.

Tabela 3: Média, desvio padrão e erro percentual para cinco conjuntos de leituras em

cada canal.

CANAL 3:5 s (%
Cl_ 544,24 5,50 L
C2 587,72_ 527 0,90
C3 580,68 5,01 0,86
C4 5 85,12 5,58 0,95
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Figura 19: Reprodutibilidade de resposta dos 4 canais do sistema dosimétrico para

uma corrente de 100 nA e tempo de 20 segundos.
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4.1.2 CURVAS DE CALIBRAÇÃO EM FUNÇÃO DA CORRENTE

A Figura 20 mostra a resposta do eletrômetro em função da corrente

de entrada. Observa-se, a partir dos gráficos, que a resposta dos quatro canais é linear

para um intervalo de corrente de O a 150 n.A. As equações das retas de ajuste obtidas

e os respectivos valores dos coeficientes de determinação (r2) são mostrados na

Tabela 4, evidenciando a resposta linear dos eletrômetros com a corrente de entrada,

uma vez que para todos os canais o coeficiente de determinação encontrado foi maior

que 0,9983.

1 000 __

900 - _ __ _ _ __ _

800 _ _ _ _

700 - _ _ _ __ _

~'600-

500-

400- _

300 

200 -mCanal 2
ACanal 3

100 - v Canal 4
__ Ajustes

o 20 40 60 80 100 120 140 160

Corrente (nA)

Figura 20: Gráfico corrente x leitura para o eletrômetro na escala x10.
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Tabela 4 Equações das retas de ajuste (corrente x leitura) e coeficientes de

determinação para cada canal na escala xlO .

CANAL Equação de Ajuste ___2_

Cl y =5,9x +45,2 098
C2 y= 6,2x + 49,0 0,9985

C3 y = 6,1x +46,1 0983
C4 y= 6,3x + 49,5 0,9985

Através da Figura 20, pode-se observar um pequeno desvio entre as

leituras efetuadas pelos quatro canais para os valores de corrente acima de 60 nA. No

entanto, essas diferenças se mantém constantes independente dos valores de corrente

injetados no eletrômetro. Para esse estudo verificou-se as diferenças percentuais entre

as leituras obtidas em cada canal com relação ao canal C3 (valor de referência) e para

um intervalo de corrente de entrada de 40 à 150 nA, como é mostrado na Tabela 5.

Isto ocorre devido às diferenças de amplificação dos transistores de entrada de cada

circuito eletrométrico do multicanal, como visto anteriormente.

Tabela 5: Diferenças percentuais entre as leituras em cada canal padronizadas para as

leituras obtidas com a sonda C3.

CANAL ~ DIFERENÇAS PERCENTUAIS
CANAL ______ Çorrente xA___

______ 40nA 60 nA 80OnA lOO A l50 nA
Cl 3,5% 3,2% 3,6% 3,6% 31
C2 1,8% 2,1% 1,8% 1,8% .2,4%
C3 1 - - - - -

C4 13,2% 3,6% 3 ,20o __L,0 3,8%/
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4.2 SISTEMA DOSIMÉTRICO

4.2.1 REPETITIVIDADE E REPRODUTIBILIDADE

O resultado das 20 medidas sucessivas (Apêndice 3) realizadas em

cada um dos 4 canais para um feixe de raios X de 200 kV, corrente de tubo de 10 nA

e tempo de medida de 20 s estão mostradas na Tabela 6. Os resultados mostram que o

percentual de variação é menor que 0,5%, evidenciando a adequada repetitividade de

resposta do sistema dosimétrico.

Tabela 6: Média, desvio padrão e erro percentual para 20 leituras sucessivas em cada

canal do dosímetro.

CANAL -:5 s 

Cl_ 748,6 2,30 0,31
C2 762,4 3,08 0,4
C3 750,6 2,60 0,35
C4 781,1 2,21 028

Na Tabela 7 são mostrados os valores da média das contagens, desvio

padrão e erro percentual para cada canal, decorrentes das medidas efetuados ao longo

de cinco dias. Os resultados obtidos mostraram que a reprodutibilidade de resposta do

sistema dosimétrico proposto apresentou variações menores~ que 1,1% em

concordância com as variações de leitura obtidas com a câmara de ionização. Os

dados obtidos podem ser vistos no Apêndice 4 em anexo.
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Tabela 7: Média, desvio padrão e erro percentual para 5 conjunto de leituras em cada

canal do dosímetro.

CANAL 3E s__

C1 279, 25,3 1,10
C2 2311,1 19,7 0,85
C3 225, 18,9 0,83
C4 2304,2 19,6 0,85

4.2.2 CURVAS DE CALIEBRAÇÃO, EM FUNÇAO DA DOSE

As curvas de calibração do sistema dosimétrico para radiação gama do
60Co e para feixes de raios X de um acelerador linear clínico de 6 MV são

apresentadas nas Figuras 21 e 22 respectivamente. As equações dos ajustes efetuados

e os coeficientes de determinação para cada canal e para os dois tipos de feixes

estudados, são dados na Tabela 8. Através desses resultados pode-se observar que a

leitura de dose efetuada pelo sistema dosimétrico é linear nos intervalos de dose

estudados.

Tabela 8: Equações das retas de ajuste (dose x leitura) e coeficientes de

determinação para cada canal na escala xlO para radiação gama do 6 Co e acelerador

linear de 6 MV.

"C0 Acelerador Linear de 6 MV
CANAL Equação lr2 Equação r,_

Cl = 2,04x + 0,27 0,9999 y = 2,76x + 0,39 0,9999
C2 y=2,10x - 0,55 0,9999 y = 2,85x + 0,95 0,9999
C3 y= 2,06x + 0,05 o 99 = 2,77x + 1,41 0,99981
C4 y =2,14x -2,41 0,9999 y =2,79x +0,15 0,99991
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600 -_ _ _ _ _ _

500-

c300-

200-
o Canal 
E Canal 2

100- A Canal 3
v Canal 4

Ajustes
o -r r , , , ,

o 50 100 150 200 250 300

Dose (cGy)

Figura 21: Curva de calibração do sistema dosimnétrico multicanal em função da dose

para radiação gama do 60Co.
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1000 - _ _ _ _
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o. . . .

o 50 100 150 200 250 300

Dose (cGy)

Figura 22: Curva de calibração do sistema dosimétrico para um acelerador inear de

6 MV.
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A diferença entre as leituras obtidas no 60Co e no acelerador linear de 6

MV, para uma mesma dose, decorrem devido à maior probabilidade de interações por

produção de pares para maiores energias. Daí a necessidade de efetuar-se a calibração

do instrumento para feixes fótons de diferentes energias da radiação incidente.

Como pretende-se utilizar este sistema dosimétrico para a medida de

dose em diferentes pontos, é necessário verificar qual a variação de resposta dos 4

sensores quando submetidos à mesma dose e para diferentes campos. Para tanto, foi

realizado um estudo comparativo entre as medidas de dose efetuadas com as quatro

sondas para feixes de raios X de 6 MV, com campos de irradiação de 12 x 12 cmi?, 15

x 15 cm2 e 18 x 18 cri? a uma profundidade de 5,1 cm, mantendo-se a distância fonte-

superficie em 1 00 cmn e a dose em 1 00 unidades monitor. Os resultados são mostrados

na Tabela 9. As diferenças observadas entre as doses medidas para diferentes

tamanhos de campo de irradiação, são devidas a uma maior contribuição da radiação

espalhada pelo meio, que por sua vez depende do tamanho do campo de irradiação

Tabela 9: Medidas de dose em três campos de irradiação com as quatro sondas a

uma profundidade de 5,1Icm para feixe de raios X de 6 MV.

______ DOSE (cGy) 
CAM PO (Cii2) CC2C J C4- ____ s___ _ _ _ _

12x12 78 1 4 78,72 77,71 178,04 78,24 0,45 0,57
IL 15x15 80,67 181,11 80,10 180,22 80,52 0,46 0,57

[ _18x18 82-,51 8225 81,78 1 81,70 821 0,5 0,631

Em seguida, para um tamanho de campo 12 x 12 cm 2, DFS de 100 cmn

e 100 unidades monitor foram realizadas medidas em diferentes profundidades. Os

resultados obtidos são mostrados na Tabela 10. Pode-se observar que os erros

percentuais entre as medidas com as quatro sondas foram menores que 1%, o que

mostra que cada conjunto sonda/canal apresenta a mesma resposta em dose para

medida da radiação em determiúnado ponto.
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Tabela 10: Medidas de dose em várias profundidades com as quatro sondas para

feixe de raios X de 6 MV.

Profundidade (cm) c--- DOS (cGv C4 X s 

1,7 92,83 93,67 92,66 93,17 93,08 0,44 0,47
3,4 85,97 86,71 85,43 85,67 85,95 0,55 0,64
5,1 78,48 278,7 77,71 78,04 78,24 0,45 0,57
6,8 70fl 710 70,20 70,35 70 0,4 O 5
8,5 64 0 64,11 63,4 63,36 63,73 .0,41 0,64

4.3 CURVAS DE PERCENTAGEM DE DOSE EM PROFUNDIDADE

As Figuras 23 e 24 mostram os percentuais de dose obtidos com o

fotodiodo em função da profundidade. Nestes gráficos estão marcados também os

valores tabelados obtidos do suplemento n 17 do Britsh Journal of Radiology

(1983). Na Figura 23 tem-se os resultados obtidos para os campos 5 x 5, 10 x 10 e 15

x 15 cm2 para radiação gama do O(Co, enquanto que os resultados obtidos para raios

X de um acelerador linear de 6 MV são mostrados na Figura 24. A análise dos dados

obtidos mostra que existe uma boa concordância entre os valores experimentais e os

teóricos. A máxima diferença encontrada entre esses pontos foi de 1% o que

comprova que o sistema dosimétrico desenvolvido é adequado para determinação da

percentagem de dose em profundidade (PD)P). A pequena curvatura nestes gráficos

para pequenas profundidades, ocorrem devido ao fato de que nessa região tem-se o

equilíbrio eletrônico, ou seja, é essa a profundidade onde ocorrem o máximo de

ionizações produzidas pela radiação incidente.
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80 * * e ~~~~~~~~Medidas com fotodiodo
-60

40 * ~~~~~~~~~~~Valores tabelados

20 Campo 15x15 CM2

O 2 4 6 8 10

Profundidade (glCM 2)

Figura 23: Estudo da percentagem de dose profunda para campos 5 x 5, 1 x 1 e 1 5

x 15 c2 para uma unidade de 60CO



60

80 80 e

60 ~~~~~~~~~60

40 40

2 1X C2
20 Campo 5x5 em 20 Campo lxOc

0- -- , 0- 

O 2 4 6 8 10 O 2 4 6 8 10

Profundidade (glcmn2) Profundidade (g/CM2)

100 .

80 * * e. * ~~~~~Medidas com fotodiodo

&60-

40 - Valores tabelados

20 - Campo 15x15 cm2

O 2 4 6 8 10

Profundidade (g/CM2)

Figura 24: Estudo da percentagem de dose profuinda para campos 5 x 5, 10O x 10O e 15

x 15 cm2 de um acelerador linear de 6 MV.
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4.4 ESTUDO DA DEPENDÊNCIA ANGULAR

A Figura 25 mostra a resposta do detector em função do ângulo de

incidência do feixe de radiação. As leituras foram normalizadas para um ângulo de 90

do "gani ry" cujo feixe de radiação é perpendicular à área sensível do detector.

Através da Figura 25 pode-se observar que variações de 450 no ângulo de incidência

acarretam em um erro percentual de apenas 5% para medidas efetuadas no unidade de

60Co e de 7% para medidas no acelerador linear de 6 MV. O motivo pelo qual as

leituras para o acelerador de 6 MV são maiores para feixes angulados se explica pela

interação da radiação incidente com o material que envolve o fotodiodo, além da

maior probabilidade de interação por produção de pares nesta energia.

Cobalto - 60

919
105%

Aceadoir Linea 6 MV

100%

105%

Figura 25: Estudo da dependência angular das sondas dosimétricas para 60C e UM

acelerador linear de 6 MV.
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4.5 VIABILIDADE PARA MEDIDAS "IN VIVO"

Os estudos das relações entre as medidas de dose efetuadas por duas

sondas, uma na superficie e outra no isocentro, mostraram que essa relação pode ser

obtida e armazenada na forma de tabelas para diferentes profundidades e tamanhos de

campo de radiação. A Tabela 1 1 mostra os resultados obtidos para os campos 5 x 5,

10 x 10 e 15 x 1 5 cm2 nas profundidades de 3,4 cm, 5,1 cm e 6,8cm. Para cada

situação foram efetuadas 5 leituras consecutivas para 100 unidades monitor em um

acelerador linear de 6 MV. A média das leituras para cada situação foi o valor

utilizado para cálculo da dose naquele ponto. Através dessas tabelas pode-se estimar a

dose na profundidade a partir de leituras da dose de entrada na pele de pacientes em

tratamento.

Tabela 11: Relação entre as medidas de dose na superficie (D,8) e na profundidade

(Dp) para os tamanhos de campo 5 x 5, 10 x 10 e 15 x 15 cm 2 e profundidades 3,4 cm,

5,1 cme 6,8 cm.

CAMPO (m 2) 5X5 ___ OXiO0 15 X15
Profund. (cm) D. Dp Ds /DD D~ D~D8 D., 1 D D. /Dp

3,4 43,5 87,4 0,498 54,4 94,1 0,558 58,6 97,5 0,601

5,1 44,7 78 0,573 52,5 85,7 0,613 58,6 90,2 0,650

6,8 43!,2 70,1~I 0,616 53,3 78,5 0,679 57,9 83,3 10,695

Os resultados das medidas de dose no phantom Anderson Random"

simulando dosimetria em pacientes, mostraram uma boa concordância entre os valores

medidos e os valores calculados teoricamnente. Estas medidas ficaram no intervalo de

±5% em relação aos valores de dose calculados. Neste estudos foram simulados

tratamentos de cabeça e pescoço, utilizando-se como parâmetros de radiação o

tamanho de campo 10 X 10 cm 2, DFS 100 cm, e cálculo de dose de 100 cGy a 5,5 cm

de profundidade para tratamentos em um acelerador linear de 6 MV. A sonda com o
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fotodiodo foi posicionada nesta profundidade com sua janela voltada para direção do

feixe primário de radiação.

A estimativa da dose a partir das medidas da dose de entrada mostrou-

se viável com uma variação máxima de 5% entre o valor estimado e o valor calculado

teoricamente.

No entanto, sugere-se que um estudo mais minucioso seja efetuado para

campos com bloqueios de chumbo, campos com filtros em cunha, campos angulados,

utilizaço de bandejas e outras técnicas de tratamento simuladas para diferentes

regiões do corpo humano.

Esse estudo, no entanto, mostra que viável a utülzao do sistema

dosixnétrico multicanal como instrumento de um programa de controle de qualidade

em radioterapia, tanto para o controle dos parânetros relativos ao fixe de radiação

como para medidas da dose na pele em pacientes sob condiç~e de tratamento

(dosimnetria `in vivo"), otimizando-se assim o tratamento radioterápico.
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5. CONCLUSÕES

A partir deste trabalho pode-se concluir que o sistema dosimétrico

desenvolvido é adequado para medidas dosimétricas na faixa de doses usualmente

utilizadas em aplicações diárias na radioterapia, pois sua resposta é linear em função

da corrente de entrada produzida pela interação da radiação incidente com o detector.

As características do transistor de entrada do circuito eletrométrico, exercem grande

influência na curva de calibração do eletrômetro, de modo que a sua substituição deve

ser baseada não só na sua referência, mas também no valor do seu fator de

amplificação. As respostas das sondas com fotodiodos apresentaram excelente

repetitividade e reprodutibilidade com variações menores que 1%. O sistema

dosimétrico apresentou uma boa concordância com os valores tabelados no estudo do

percentual de dose em profundidade para feixes de radiação gama do 6<Co e raios X

de um acelerador linear de 6 MV. A variação de resposta do detector em função do

ângulo de incidência é de menos de 7% para angulação de até 450 para feixes de raios

x de um acelerador linear de 6 MV e menos de 5% para radiação gama do "<Co. O

sistema dosimétrico pode ser utilizado para programas de controle de qualidade em

radioterapia e verificação da dose real recebida pelo paciente, uma vez que medidas

efetuadas com o ~hatom " apresentaram boa concordância com os valores das

doses planejadas.
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APÊNDICE 1

Medidas de repetitividade do eletrômetro.

LEITURAS CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4
1 551 581 571 588
2 554 585 574 588
3 548 583 573 588
4 548 579 569 585

___ _553_____ 582__ __ 573 588

6 548 5___ ___ ___ 568 587

7__ __ __ __ _ 579__ __ 568 590

____552__ _ 583__ __ 572 587

9 547 581 569 587
10 548 580 569 586

____ ___552 ___583 ___ 573 590

12 546 580 ~~569 586
13____548_ ___ ___ __569 587

14______583 573 590

is 548 580 ~~569 587
16____ __ _ _ _579___568 590

17__548____ 569 586

18 548 580 ~~569 587
19__552_583_572 587

20__552_583_573 590

21_______ 5 3573 590

22 547 581 ~~~569 587
23__546____ 569 586

24__548____ 569 587

25 548 579 569 587
26 551 585 571 588
27 553 582 573 588
28 554 581 574 587
29 554 581 574 587
30 548 583 573 588

Média 549,80 581,33 570,80 587,63
D. Padrio 2,48 1,73 2,16 1,40

H Erro (%) 0,45 0,2938 0,24
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APÊNDICE 2

Medidas de reprodutibilidade, do eletrômetro.

CONJUNTO LEITURAS CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4_
1 551 595 589 595
2 549 597 588 595

1 3 549 595 584 593
4 549 594 586 594

______________5 549 596 586 593

1 541 587 577 585
2 539 585 576 581

2 3 540 585 575 586
4 539 586 576 583

_______ _______5 539 586 576 584

1 545 592 580 585
2 544 588 579 585

3 3 543 589 578 584
4 543 589 579 586
5 542 589 579 586
1 552 525___ 586___ _ 523

2 595554593
4 3 551 594 __ 586_____ 593

4 549 596 585 592
1 _ _ __ _ _ _5 ______595 _ 5 6592

1 539 589 579 585
2 595655584

5 3 585756584
4 537___ _ 587___ _ 576___ _ 583

______________5 539 586 576 584

Média 544,24 -587,72 580,68 585,12
Desvio Padrão. _______27 ______i, __5

Erro(% 1,1 0,90 026ot5
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APÊNDICE 3

Medidas de repetitividade do sistema dosinmétrico multicanal.

LE1TIJRAS CANAL 1 CANAL 2 CANAL 3 CANAL 4
1 752 768 748 781
2 753 769 749 779
3 752 768 748 779
4 749 764 748 781
5 750 764 748 782
6 751 764 750 779
7 750 763 748 781
8 747 763 749 781
9 749 762 752 781
10 749 761 748 782
11 748 759 751 778
12 747 758 749 779
13 747 762 750 784
14 748 761 750 784
15 748 760 754 783
16 747 760 752 785
17 747 759 752 784
18 743 760 753 778
19 747 761 755 780
20 749 762 757 781

Média 748,65 762,40 750,60 781,15
D. Padrão 2,3 3,08 2,60 2,21
Erro (%) 0,31 0,40 0,35 j4
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APÊNDICE 4

Medidas de reprodutibilidade do sistema dosimétrico multicanal.

CONJUTO LEITURAS CANALI 1 Ç.L CANAL 2 C.L CANAIL3 C.L CANAL 4 C.L
1 227,0 4,0466 237,2 4,0452 232,6 4,0399 236,6 4,0568
2 226,6 4,0399 235,7 4,0466 232,7 4,0351 236,9 4,0577

1 3 226,8 4,0452 234,9 4,0457 232,9 4,0375 237,1 4,0543
4 226,8 4,0447 234,5 4,0442 23, 4,04131 237,1 4,0543

___________ 5 226,4 4,0418 234,5 4,0384 233,0 4,0384 237,0 4,0534
1 231,1 4,0001 233,5 3,9969 228,4 3,9824 230,9 3,9968
2_ 229,8 3,9992 231,9 3,9983 228,8 3,9815 231,3 3,9972

2 3 228,6 3,9926 232,3 3,9954 228,7 3,9735 231,2 3,9933

4_ 228,3 3,9879 231,3 3,9899 228,9 3,9759 231,6 3,9948
___________ 5_ 228,9 3,9937 231,1 3,9864 228,6 3,9750 232,0 3,9980

1 228,8 3,9740 234,7 3,9945 228,6 3,9824 231,3 3,9847
2 228,9 3,9798 233,3 3,9890 228,6 3,9760 231,7 3,9861

3 3 228,5 3,9751 232,8 3,9887 228,6 3,9750, 231,8 3,9861
4 228,4 3,9756 232,5 3,9877 228,2 3,9734 232,0 3,98711
5 228,4 3,975 1 232,4 3,9856 228,2 3,9757 231,7 3,9839
11 231,5 4,0335 233,7 3,9785 228,6 3,9769 232,0 3,9860
2 295 4,0279 232,6 3,9757 228,7 3,9713 232,5 3,9862

4 3 228,9 4,0262 231,9 3,9723 229,3 3,9720 232,6 3,9852
4 288 4,0293 231,5 3,9698 229,4 3,9701, 232,5 3,9849
5 228,4 4,0293 231,9 3,9753 229,3 3,9667 232,0 3,9813
1 224,4 3,9793 229,6 3,9930 225,2 3,9766 226,6 3,9883
2_ 223,7 3,9774 228,5 3,9884 224,7 3,9723 226,9 3,9876

5 3 223,0 3,9727 228,3 3,9897 224,8 3,9730 227,5 3,9936.
4_ 223,6 3,9764 228,2 3,9909 224,4 3,9746, 226,9 3,9879
5 223,2 3,9708, 227,9 3,9874 223,8 3,9684 226,9 3,9911
1 228,0 3,9723 230,6 3,9833 225,7 3,9634 229,2 3,9771
2 226,8 3,9726 229,1 3,9779 225,9 3,9608 229,7 3,9765

6 3_ 225,9 3,9684 227,9 3,9743 226,0 3,9594 229,5 3,9738
4 225,9 3,9749 228,4 3,9769 225,9 3,9604, 229,4 3,9715
5 225,6 3,9681 227,8 3,9699 225,8 3,9577 229,3 3,9672
1 232,3 3,9684 233,2 3,9738 228,8 230,8 3,9679
2 230,9 3,9713 -232,2 3,9724 229,1 3,9599 230,8 3,9621

7 3 230,2 3,9716 231,6 3,9721 229,3 .3,9607 230,6 3,9654
4 229,5 3,9684 231,3 3,9708 229,0 3,9583 230,6 3,9605

___________ 5 229,1 3,9644 231,4 3,9699 228,4 3,9525 230,8 3,9609

Média 227,96 3,9859 231,11 3,9825 227,59 3,9695 230,42 3,9821
Desvo Padrão. 25,3 0,0231 19,7 0,03 18,9 008 199 0,0118

Erro (%) ____0, 0,8 0- 0 ,2&,,, ,2L 0,8 - 0,3
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APÊNDICE 5

RESUMO DE TRABALHO EM CONGRESSO

1. V CGEN - Congresso Geral de Energia Nuclear, Belo Horizonte - MG,
1999.

DESENVOLVIENTO DE UM SISTEMA DOSIMÉTRICO PARA A GARANTIA
DE QUALIDADE EM TRATAMENTOS RADIOTERÁPICOS

Cláudio Menezes* e Helen. Khoury* *

*Centro Regional de ciências Nucleares- CRCN-CNEN/Recife
**Departamento de Energia Nuclear-UFPE

RESUMO

A dose recebida pelo paciente em tratamentos radioterápicos deve ser
suficiente para matar as células tumorais mantendo-se ao mesmo tempo dentro dos
valores de tolerância para as células normais. Incertezas na avaliação desta dose
podem acarretar sérias complicações que vão desde a diminuição do controle tumoral
até a destruição de tecidos sadios. Portanto, o controle freqúente do feixe de radiação
bem como a monitoração da dose recebida pelo paciente são fundamentais para o
sucesso do tratamento. Para estas medidas geralmente se utilizam os dosimetros
termolurninescentes (TLD) ou as câmaras de ionização. Entretanto com o surgimento
dos materiais semicondutores tem crescido a sua aplicação em dosimetria das
radiações ionizantes, uma vez que apresentam vantagens com relação às câmara de
ionização e aos TLD1's, tais como: rápido tempo de resposta, pequenas dimensões e
principalmente elevada sensibilidade. Tendo em vista que o princípio de
funcionamento dos detectores semicondutores é idêntico ao de fotodiodos comerciais,
foi desenvolvido um sistema dosimétrico que, além de permitir a obtenção de
informações sobre as características do feixe, possibilita a realização de dosimetria mn
vivo no paciente, permitindo a garantia da qualidade do tratamento efetuado. Este
sistema consiste de quatro fotodiodos comerciais conectados a um circuito eletrônico
composto por quatro eletrômetros integradores. Estudo da reprodutibilidade,
estabilidade e variação da resposta de cada sensor em fúrnção da dose foram efetuados
para feixes de raios-X de Acelerador Linear de 6Me e radiação gama do Co-60. Os
resultados mostraram uma relação linear entre a resposta dos fotodiodos e a dose e o
desvio padrão para o conjunto de medidas sucessivas foi de 0,2%. Foram também
realizadas medidas da distribuição de dose em função da profundidade para meios
homogêneos, simulando o tecido humano. Os resultados encontrados mostraram uma
excelente concordância com os valores obtidos com uma câmara de ionização, com
variações inferiores a 1%. A partir destes dados pode-se concluir que o sistema
dosimétrico desenvolvido é adequado para a medida i vivo no paciente e para a
avaliação das características dos feixes de radiação, o que iabiliza o seu uso para a
garantia da qualidade do tratamento radioterápico.


