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RESUMO 

 

Com a finalidade de garantir uma dosimetria com uma incerteza de ± 3 % em 

radioterapia, a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA – International Atomic 

Energy Agency) publicou em 1987 o protocolo TRS nº 277 (Technical Reports Series - TRS) 

- “Determinação da Dose Absorvida em Feixes de Fótons e Elétrons – Um Código de Prática 

Internacional”, que foi atualizado em 1997, quando foi lançada uma segunda edição. Em 

2000, foi lançado o TRS nº 398 – “Determinação da Dose Absorvida em Radioterapia de 

Feixes Externos – Um Código de Prática Internacional para Dosimetria Baseada em Padrões 

de Dose Absorvida na Água”. O TRS nº 398 trouxe uma mudança conceitual bastante grande 

em relação ao formalismo, que passou a ser baseado no fator de calibração em termos de dose 

absorvida na água e não mais em termos de kerma no ar. 

Com o lançamento do TRS nº 398, os Laboratórios de Dosimetria Padrão 

Secundários passaram a calibrar as câmaras de ionização dos usuários em termos de dose 

absorvida na água. Porém, nem todas as clínicas do Rio de Janeiro e do Brasil possuem suas 

câmaras calibradas em termos de dose absorvida na água. O Instituto Nacional de Câncer - 

INCA, onde foram realizadas as medidas, foi a primeira instituição no Rio de Janeiro a ter 

suas câmaras de ionização calibradas em termos do novo formalismo. 

O presente trabalho descreve uma comparação entre dosimetrias feitas com uma 

câmara de ionização cilíndrica em feixes de elétrons utilizando o formalismo do protocolo 

TRS nº 277, baseado em kerma no ar, e do TRS nº 398, baseado em dose absorvida na água, 

apresentando, a variação na incerteza da dosimetria associada a cada um dos protocolos. 

 

Palavras-chave: Dosimetria, Feixes de Elétrons, Protocolos de Calibração da AIEA, Câmaras 

de Ionização Cilíndricas. 
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ABSTRACT 

 

With the purpose to guarantee an uncertainty in the dosimetry in radiation 

therapy, the International Atomic Energy Agency (IAEA) published in 1987 the Technical 

Reports Series (TRS) nº 277 – “Absorbed Dose Determination in Photon and Electron Beams 

- An International Code of Practice”, updated in 1997, when was published its second edition. 

In 2000 was published the TRS nº 398 – “Absorbed Dose Determination in External Beam 

Radiotherapy – An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of 

Absorbed Dose to Water”. The TRS nº 398 brings a great conceptual change in relation to the 

basis of the formalism, before based on calibration factor in terms of air kerma, and now 

based on calibration factor in terms of absorbed dose in water. 

Since the TRS nº 398 was published, the Secondary Standard Dosimetry 

Laboratories are calibrating the user’s ionization chambers in terms of absorbed dose to water. 

However, nor all the clinics in Rio de Janeiro and Brazil have its ionization chambers 

calibrated in terms of absorbed dose to water. The National Cancer Institute, where the 

measurements were taken, was the first institution in the Rio de Janeiro to have its ionization 

chambers calibrated in terms of a new formalism. 

This work describes a comparison between dosimetries done with a cylindrical 

ionization chamber under electron beams utilizing the TRS nº 277 formalism, based on air 

kerma, and the TRS nº 398 formalism, based on absorbed dose to water, reporting the 

uncertainties variation of the dosimetry associated to each protocol. 

 

Key-words: Dosimetry, Electron Beams, IAEA International Codes of Practice for Dosimetry, 

Cylindrical Ionization Chambers. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

No tratamento das neoplasias malignas (câncer) com radiação ionizante 

(radioterapia), são utilizados, dentre outros equipamentos, aceleradores clínicos de elétrons.  

Para se ter certeza de que o paciente está recebendo a dose correta prescrita pelo 

radioterapeuta, é preciso garantir que o acelerador esteja produzindo um feixe de radiação 

conforme especificado, pois o sucesso do tratamento pode depender da exatidão com a qual a 

dose prescrita é realmente aplicada. De acordo com a recomendação da Comissão 

Internacional de Medidas e Unidades de Radiação (ICRU – International Commission on 

Radiation Units and Measurements), através de seu relatório nº 24 [1], a incerteza total do 

tratamento deve ser de ± 5%, incluídos aí, a incerteza na dosimetria, no planejamento e no 

posicionamento do paciente no momento da irradiação. Por esse motivo são realizadas 

dosimetrias freqüentemente, que seguem protocolos estabelecidos, nacionais ou 

internacionais. O Brasil não possui protocolo próprio, e segue os protocolos da Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA – International Atomic Energy Agency), que é um 

órgão da ONU – Organização das Nações Unidas. 

A Agência Internacional de Energia Atômica vem, desde 1970, publicando os 

seus protocolos de dosimetria (Technical Reports Series - TRS). O primeiro, publicado em 

1970, foi o TRS nº 110 – “Manual de Dosimetria em Radioterapia”, elaborado por John B. 

Masey [2]. Em 1987 foi publicado o TRS nº 277 - “Determinação da Dose Absorvida em 

Feixes de Fótons e Elétrons – Um Código de Prática Internacional” [3], que foi atualizado em 

1997, quando foi lançada uma segunda edição. Ainda em 1997 foi publicado o TRS nº 381 – 

“Uso de Câmaras de Ionização de Placas Paralelas em Feixes de Fótons e Elétrons de Alta 
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Energia – Um Código de Prática Internacional para Dosimetria” [4], que complementava o 

TRS nº 277, introduzindo as recomendações para dosimetria com câmaras de ionização de 

placas paralelas. Em 2000 foi lançado o TRS nº 398 – “Determinação da Dose Absorvida em 

radioterapia de Feixes Externos – Um Código de Prática Internacional para Dosimetria 

Baseada em Padrões de Dose Absorvida na Água” [5], mais completo que os protocolos 

anteriores, pois além de recomendações para dosimetria de elétrons e fótons de alta energia  

(1 MeV a 50 MeV), raios gama de Co60, raios X de baixa  (até 80 keV a 100 keV) e média 

energia (100 keV a 1 MeV), introduziu também as recomendações para dosimetria de prótons 

e íons pesados. Uma mudança conceitual bastante grande foi em relação ao formalismo que 

passou a ser baseado no fator de calibração em termos de dose absorvida na água e não mais 

em termos de kerma no ar. 

As constantes revisões e atualizações dos protocolos fazem com que as incertezas 

nas medições sejam diminuídas e que se tenha uma dosimetria mais precisa, pois introduzem 

a utilização de novas tecnologias e de novos procedimentos que superam as limitações dos 

protocolos anteriores. 

Como o novo protocolo foi lançado em 2000 e a base de seu formalismo mudou 

do fator de calibração em termos de kerma no ar para dose absorvida na água, os Laboratórios 

de Dosimetria Padrão Secundários estão calibrando as câmaras de ionização dos usuários em 

termos de dose absorvida na água. 

Porém, nem todas as clínicas do Rio de Janeiro e do Brasil já têm suas câmaras 

calibradas em termos de dose absorvida na água. O Instituto Nacional de Câncer, onde foram 

realizadas as medidas, foi a primeira instituição no Rio de Janeiro a ter suas câmaras de 

ionização calibradas em termos do novo formalismo. 

O objetivo do presente trabalho é comparar medidas dosimétricas feitas com uma 

câmara de ionização cilíndrica em feixes de elétrons com base nos protocolos TRS nº 277 e 
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TRS nº 398, verificando assim qual a variação na incerteza da dosimetria associada a cada um 

dos protocolos. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

II.1 – Protocolos de Calibração e Laboratórios de Dosimetria Padrão 

 

Um protocolo de calibração é um conjunto de normas e procedimentos que 

objetivam assegurar que os usuários medirão a dose da mesma maneira e obterão os mesmos 

resultados, mas para que esse objetivo seja alcançado, é condição fundamental e exigência da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que os conjuntos dosimétricos desses 

usuários sejam calibrados bienalmente em um Laboratório de Dosimetria Padrão. O Brasil 

possui um Laboratório de Dosimetria Padrão Secundário, o Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD), e um Laboratório de Dosimetria Padrão Terciário no Instituto de Pesquisas Energéticas 

e Nucleares (IPEN). O IRD e o IPEN são órgãos da CNEN. 

Para a radioterapia de feixes externos (teleterapia), as grandezas padronizadas no 

LNMRI são o kerma no ar e a dose absorvida na água [6,7]. O fator de calibração em termos 

de kerma no ar ou em termos de dose absorvida na água determinados em um Laboratório de 

Dosimetria Padrão Primário são usados para fornecer os fatores de calibração para os 

Laboratórios de Dosimetria Padrão Secundário em termos de kerma no ar por unidade de 

leitura ou de carga (Nk) ou em termos de dose absorvida na água por unidade de leitura ou de 

carga (ND,w). Essas câmaras de ionização calibradas nos Laboratórios de Dosimetria Padrão 

Primário passam a ser os padrões de referência dos Laboratórios de Dosimetria Padrão 

Secundário para calibrar os instrumentos dos usuários. Os padrões nacionais são rastreados ao 
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Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), que possui um Laboratório de Dosimetria 

Padrão Primário. 

 

II.2 – Definição de kerma e dose absorvida 

 

O kerma (K) e a dose absorvida (D) são duas grandezas dosimétricas usualmente 

expressas na unidade Gray (Gy). O Gray é o nome especial dado à grandeza derivada do S.I - 

Sistema Internacional de Unidades, J.kg-1, em homenagem a L. H. Gray, pioneiro na Física da 

Radiologia [6]. 

O kerma (Kinectic Energy Released per Unit of MAss) é definido como o valor 

esperado da energia transferida (dEtr) às partículas carregadas por unidade de massa (dm) em 

um ponto de interesse. A energia transferida dEtr é a soma de todas as energias cinéticas 

iniciais de todas as partículas carregadas liberadas por partículas neutras ou fótons incidentes. 

O kerma é expresso pela equação: 

 

dm
dEK tr=                                                                                                                                (2.1) 

 

A dose absorvida é o valor esperado da energia média ( εd ) depositada pela 

radiação ionizante na matéria de massa dm em um ponto de interesse. A dose absorvida é 

expressa pela equação: 

 

dm
dD ε

=                                                                                                                                  (2.2) 
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II.3 – Formalismo 

 

O formalismo do protocolo TRS nº 277 é baseado no fator de calibração em 

termos de kerma no ar, enquanto que o protocolo TRS nº 398 é baseado no fator de calibração 

em termos de dose absorvida na água. Porém, ele pode ser descrito por uma equação geral que 

é similar para os dois protocolos: 

 

D = Mc N pc                                                                                                                           (2.3) 

 

Onde: D é a dose absorvida, Mc é a leitura obtida corrigida para os fatores de 

influência, N é o fator de calibração da câmara de ionização e pc é o produto dos fatores de 

correção. 

Para o protocolo TRS nº 277 [3], a equação 2.3 fica: 

 

Dw (Peff) = Mu ND,ar (Sw,ar)u pu  pcel                                                                                          (2.4) 

 

Onde: Dw (Peff) é a dose absorvida na água no ponto efetivo de medição, Mu é a 

leitura corrigida pelos fatores de influência no feixe do usuário, ND,ar é o fator de calibração 

do conjunto dosimétrico em termos de dose absorvida no ar, (Sw,ar)u é a razão dos poderes de 

freamento da radiação entre os meios água-ar no feixe do usuário, pu é o fator de correção de 

perturbação que corrige as diferentes propriedades de produção e espalhamento de elétrons na 

parede da câmara e no volume de água no feixe do usuário; corrige também a diferença no 

espalhamento de elétrons na cavidade de ar e na água, a qual é substituída pela cavidade de ar 

e pcel é fator de correção para o efeito de não equivalência do material do eletrodo central da 

câmara de ionização. 
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A equação para a leitura corrigida pelos fatores de influência no feixe do usuário 

é dada por: 

 

Mu = M1 pTP kh ps                                                                                                                   (2.5) 

 

Onde: Ml é a leitura não corrigida do eletrômetro, pTP é o fator de correção para 

efeitos da temperatura e pressão em condições de não-referência, kh é o fator que corrige a 

resposta da câmara de ionização para o efeito da umidade e ps  é o fator de correção para a 

incompleta eficiência na coleção de cargas no volume da cavidade da câmara de ionização 

devido à recombinação iônica. A seguir seguem as equações para os fatores pTP e ps : 

 

0

0

15,273
15,273

T
T

P
PpTP +

+
=                                                                                                              (2.6) 

 

Onde: P0 e T0 são, respectivamente, os valores de pressão atmosférica e de 

temperatura de referência utilizados nos Laboratórios de Dosimetria Padrão (geralmente 

101,325 kPa e 20ºC) e P e T os valores de pressão atmosférica e de temperatura obtidos 

durante as medições. 

 

2

2

1
2

2

1
10 








+








+=

Q
Qa

Q
Qaaps                                                                                                  (2.7) 

 

Onde: Q1 e Q2 são as leituras médias em nC obtidas às tensões V1 e V2, 

respectivamente, e a0 , a1 e a2 são constantes cujos valores podem ser obtidos da tabela 1: 
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Tabela 1 – Valores de a0, a1 e a2 em função da razão das tensões para cálculo do ps. 

V1/V2 a0 a1 a2 

2,0 4,711 -8,242 4,533 

2,5 2,719 -3,977 2,261 

3,0 2,001 -2,402 1,404 

3,5 1,665 -1,647 0,9841 

4,0 1,468 -1,200 0,7340 

5,0 1,279 -0,7500 0,4741 

6,0 1,177 -0,5081 0,3342 

8,0 1,089 -0,2890 0,2020 

10,0 1,052 -0,1896 0,1398 

Adaptada de: TRS nº 277 – IAEA, Vienna, 1997 – pág.46 

 

Para se determinar o valor de ND,ar utiliza-se a relação dada pela equação 2.8: 

 

ND,ar = Nk (1-g) katt km                                                                                                           (2.8) 

 

Onde: NK é o fator de calibração do conjunto dosimétrico em termos de kerma no 

ar, que é fornecido no Certificado de Calibração do conjunto dosimétrico (anexo 2), g é a 

fração de energia das partículas carregadas secundárias que são perdidas por bremsstrahlung, 

katt é o fator que permite corrigir a atenuação e espalhamento dos fótons no material da 

câmara de ionização (parede mais capa de “buildup”) e km é o fator que leva em conta a não-

equivalência (na qualidade de calibração) do material da parede da câmara de ionização e o 

material da capa de “buildup” com o ar. O valor de km pode ser obtido da tabela 2. 
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Tabela 2 – Valores para o fator km 

Material sair,m (µen/ρ)m,air km 

A-150 (T.E. plastic) 0,876 1,101 0,965 

C-552 (A.E. plastic) 1,005 1,001 1,006 

Delrin (CH2O)n 0,926 1,068 0,989 

Graphite (ρ = 1,7 g/cm3) 0,998 1,001 0,999 

Graphite (ρ = 2,265 g/cm3) 1,000 1,001 1,001 

Nylon 66 (C6H11ON)n 0,875 1,098 0,961 

PMMA (perspex, lucite) (C5H8O2)n 0,908 1,081 0,982 

Polystyrene (C8H8)n 0,901 1,078 0,971 

Tufnol - - 0,979 
Adaptada de: TRS nº 277 – IAEA, Vienna, 1997 – pág.61 

 

 

Os fatores (Sw,ar)u da equação 2.4, podem ser obtidos das tabelas 3 e 4. Os fatores  

pu   e pcel  podem ser obtidos das tabelas 5 e 6, respectivamente. 
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Tabela 3 – Valores de (Sw,ar)u para energias de 1 a 10 MeV. 

0E (MeV) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Profundidade 
em água 

(cm) Rp 5,02 4,52 4,02 3,52 3,02 2,52 2,02 1,51 1,01 0,505 

0,0  0,997 1,003 1,011 1,109 1,029 1,040 1,059 1,078 1,097 1,116 

0,1  0,998 1,005 1,012 1,020 1,030 1,042 1,601 1,081 1,101 1,124 

0,2  0,999 1,006 1,013 1,022 1,032 1,044 1,064 1,084 1,106 1,131 

0,3  1,000 1,007 1,015 1,024 1,034 1,046 1,067 1,089 1,112 1,135 

0,4  1,002 1,009 1,017 1,026 1,036 1,050 1,071 1,093 1,117 1,136 

0,5  1,003 1,010 1,019 1,028 1,039 1,054 1,076 1,098 1,122  

0,6  1,005 1,012 1,021 1,031 1,043 1,058 1,080 1,103 1,126  

0,8  1,009 1,016 1,026 1,037 1,050 1,067 1,090 1,113 1,133  

1,0  1,013 1,021 1,031 1,043 1,058 1,075 1,099 1,121   

1,2  1,017 1,026 1,037 1,050 1,066 1,085 1,108 1,129   

1,4  1,022 1,032 1,044 1,058 1,075 1,095 1,117 1,133   

1,6  1,027 1,038 1,050 1,066 1,084 1,104 1,124    

1,8  1,032 1,044 1,057 1,074 1,093 1,112 1,130    

2,0  1,038 1,050 1,065 1,082 1,101 1,120 1,133    

2,5  1,053 1,067 1,083 1,102 1,120 1,131     

3,0  1,069 1,084 1,102 1,119 1,129      

3,5  1,085 1,102 1,118 1,128       

4,0  1,101 1,116 1,126        

4,5  1,115 1,125 1,127        

5,0  1,123 1,126         

5,5  1,125          
Adaptada de: TRS nº 277 – IAEA, Vienna, 1997 – pág.50 
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Tabela 4 – Valores de (Sw,ar)u para energias de 12 a 50 MeV. 

0E (MeV) 50,0 40,0 30,0 25,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 Profundidade 
em água 

(cm) Rp 24,6 19,6 14,8 12,3 9,87 8,88 7,89 6,90 5,91 

0,0  0,904 0,912 0,926 0,940 0,955 0,961 0,969 0,977 0,986 
0,1  0,905 0,913 0,929 0,941 0,955 0,962 0,969 0,978 0,987 
0,2  0,906 0,914 0,930 0,942 0,956 0,963 0,970 0,978 0,988 
0,3  0,907 0,915 0,931 0,943 0,957 0,964 0,971 0,979 0,989 
0,4  0,908 0,916 0,932 0,944 0,958 0,965 0,972 0,980 0,990 
0,5  0,909 0,917 0,933 0,945 0,959 0,966 0,973 0,982 0,991 
0,6  0,909 0,918 0,934 0,946 0,960 0,967 0,974 0,983 0,993 
0,8  0,911 0,920 0,936 0,948 0,962 0,969 0,976 0,985 0,996 
1,0  0,913 0,922 0,938 0,950 0,964 0,971 0,979 0,988 0,999 
1,2  0,914 0,924 0,940 0,952 0,966 0,973 0,981 0,991 1,002 
1,4  0,916 0,925 0,942 0,954 0,968 0,976 0,984 0,994 1,006 
1,6  0,917 0,927 0,944 0,956 0,971 0,978 0,987 0,997 1,010 
1,8  0,918 0,929 0,945 0,957 0,973 0,981 0,990 1,001 1,014 
2,0  0,920 0,930 0,947 0,959 0,975 0,983 0,993 1,004 1,018 
2,5  0,923 0,934 0,952 0,964 0,981 0,990 1,000 1,013 1,030 
3,0  0,926 0,938 0,956 0,969 0,987 0,997 1,008 1,023 1,042 
3,5  0,929 0,941 0,960 0,974 0,994 1,004 1,017 1,034 1,056 
4,0  0,932 0,944 0,964 0,979 1,001 1,012 1,027 1,046 1,071 
4,5  0,935 0,948 0,969 0,985 1,008 1,021 1,037 1,059 1,086 
5,0  0,936 0,951 0,973 0,990 1,016 1,030 1,049 1,072 1,101 
5,5  0,940 0,954 0,978 0,996 1,024 1,040 1,061 1,086 1,113 
6,0  0,943 0,958 0,983 1,002 1,033 1,051 1,074 1,100 1,121 
7,0  0,948 0,965 0,993 1,017 1,054 1,075 1,099 1,118 1,122 
8,0  0,954 0,972 1,005 1,032 1,076 1,098 1,116 1,120  
9,0  0,960 0,981 1,018 1,049 1,098 1,114 1,118   
10,0  0,966 0,990 1,032 1,068 1,112 1,116    
12,0  0,980 1,009 1,062 1,103      
14,0  0,996 1,031 1,095 1,107      
16,0  1,013 1,056 1,103       
18,0  1,031 1,080        
20,0  1,051 1,094        
22,0  1,070         
24,0  1,082         
26,0  1,085         

Adaptada de: TRS nº 277 – IAEA, Vienna, 1997 – págs.48 e 49 
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Tabela 5 – Valores de pu para feixes de elétrons. 

ZE (MeV) r = 1,5 mm r = 2,5 mm r = 3,5 mm 

4 0,981 0,967 0,955 

6 0,984 0,974 0,963 

8 0,988 0,980 0,971 

10 0,991 0,984 0,978 

12 0,993 0,988 0,984 

15 0,995 0,992 0,989 

20 0,997 0,995 0,994 
r = raio interno da câmara 

Adaptada de: TRS nº 277 – IAEA, Vienna, 1997 – pág.52 
 

Tabela 6 – Valores de pcel. 

Raio do eletrodo 
(mm) Elétrons Fótons 

(hυ)max > 25 MeV 

60Co e Fótons 
(hυ)max ≤ 25 MeV 

0,5 1,008 1,004 1,000 

1,0 1,015 1,008 1,000 

1,5 1,020 1,010 1,000 

2,5 1,032 1,016 1,000 

Adaptada de: TRS nº 277 – IAEA, Vienna, 1997 – pág.65 

 

Para a utilização das tabelas 3, 4 e 5 é necessário que se conheça alguns 

parâmetros físicos do feixe de elétrons como  a energia média na superfície do fantoma ( 0E ) , 

a energia média na profundidade z ( ZE ) e o alcance prático dos elétrons (Rp) [8]. A energia 

média na profundidade é dependente da energia média na superfície e da razão entre a 

profundidade e o alcance prático dos elétrons: 
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ZE ≈ 0E (1-z/Rp)                                                                                                                     (2.9) 

 

Com o valor do índice de qualidade do feixe obtido na curva de dose (R50
D) – 

anexos 3, 4 e 5 - ou obtido na curva de ionização (R50
J) pode-se, através da tabela 7, obter-se 

o valor da energia média na superfície. 

 

Tabela 7 – Relação entre o R50 e 0E  

0E  (MeV) R50
D (cm) R50

J (cm) 

1 0,3 0,3 
2 0,7 0,7 

3 1,2 1,2 

4 1,6 1,6 
5 2,1 2,1 

6 2,5 2,5 

7 3,0 3,0 
8 3,4 3,4 

9 3,8 3,8 

10 4,3 4,3 
12 5,1 5,1 
14 6,0 5,9 

16 6,8 6,7 

18 7,8 7,6 
20 8,6 8,4 

22 9,4 9,2 

25 10,7 10,4 
30 12,8 12,3 

35 14,6 14,0 

40 16,3 15,4 
45 18,1 16,9 

50 19,7 18,2 
Adaptada de: TRS nº 277 – IAEA, Vienna, 1997 – pág. 24 
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Com os valores de Rp e 0E  conhecidos pode-se, através da tabela 8, obter-se  a 

razão ZE e 0E . 

Tabela 8 – Razão entre ZE e 0E  

0E  (MeV) 
Z/Rp 

5 10 20 30 40 50 

0,00 1,00 1,00 1,000 1,000 1,000 1,000 

0,05 0,943 0,941 0,936 0,929 0,922 0,915 

0,10 0,888 0,884 0,875 0,863 0,849 0,835 

0,15 0,831 0,826 0,815 0,797 0,779 0,761 

0,20 0,772 0,766 0,754 0,732 0,712 0,692 

0,25 0,712 0,705 0,692 0,669 0,648 0,627 

0,30 0,651 0,645 0,633 0,607 0,584 0,561 

0,35 0,587 0,583 0,574 0,547 0,525 0,503 

0,40 0,527 0,523 0,514 0,488 0,466 0,444 

0,45 0,465 0,462 0,456 0,432 0,411 0,390 

0,50 0,411 0,407 0,399 0,379 0,362 0,345 

0,55 0,359 0,355 0,348 0,329 0,314 0,299 

0,60 0,313 0,309 0,300 0,282 0,269 0,256 

0,65 0,270 0,265 0,255 0,239 0,228 0,217 

0,70 0,231 0,226 0,216 0,202 0,192 0,182 

0,75 0,197 0,191 0,180 0,168 0,159 0,150 

0,80 0,164 0,159 0,149 0,138 0,131 0,124 

0,85 0,137 0,131 0,120 0,111 0,105 0,099 

0,90 0,114 0,108 0,096 0,089 0,084 0,079 

0,95 0,091 0,086 0,076 0,069 0,065 0,061 

1,00 0,077 0,071 0,059 0,053 0,049 0,045 
Adaptada de: TRS nº 277 – IAEA, Vienna, 1997 – pág. 26 
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Para o protocolo TRS nº 398 [5], a equação 2.3 fica: 

 

Dw,Q (Zref) = MQ ND,w,Qo kQ,Qo                                                                                              (2.10) 

 

Onde: Dw,Q (Zref) é a dose absorvida na água na profundidade de referência Zref , 

MQ é a leitura corrigida pelos fatores de influência no feixe de qualidade Q do usuário, ND,w,Q0 

é o fator de calibração do conjunto dosimétrico em termos de dose absorvida na água no feixe 

de calibração de qualidade Q0,  kQ,Qo é o fator que corrige a diferença entre a resposta da 

câmara de ionização no feixe de referência de qualidade Q0 usado para a calibração da câmara 

e o feixe atual do usuário de qualidade Q. 

A leitura corrigida pelos fatores de influência no feixe do usuário pode ser obtida 

pela relação dada na equação 2.11: 

 

MQ = M1 hpl kTP kelec kpol ks                                                                                                  (2.11) 

 

Onde: Ml é a leitura não corrigida do eletrômetro, hpl é o fator que corrige a 

diferença na fluência de elétrons no plástico comparada com àquela em profundidade 

equivalente de água, para o caso em que se usa fantoma plástico, kTP é o fator de correção 

para efeitos da temperatura e pressão em condições de não-referência, kelec é o fator de 

calibração do eletrômetro, para o caso de ser calibrado separadamente da câmara de 

ionização, kpol é o fator que corrige a resposta da câmara de ionização para o efeito da 

mudança de polaridade na tensão aplicada à câmara de ionização e ks é o fator de correção 

para a incompleta eficiência na coleção de cargas no volume da cavidade da câmara de 

ionização devido à recombinação iônica.  

Os fatores kTP , kpol e ks são obtidos a partir das equações 2.12, 2.13 e 2.14: 
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15,273
15,273
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P
PkTP +

+
=                                                                                                            (2.12) 

 

Onde: P0 e T0 são, respectivamente, os valores de pressão atmosférica e de 

temperatura de referência utilizados nos Laboratórios de Dosimetria Padrão (geralmente 

101,325 kPa e 20ºC) e P e T os valores de pressão atmosférica e de temperatura obtidos 

durante as medições. 

 

1M
MM

k pol
−+ +

=                                                                                                                (2.13) 

 

Onde: M+ e M- são, respectivamente, as leituras médias obtidas à tensão +V1 e -

V1 e M1 é a leitura média obtida à tensão –V1. 
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Onde: M1 e M2 são as leituras médias obtidas às tensões V1 e V2, 

respectivamente, e a0 , a1 e a2 são constantes cujos valores podem ser obtidos da tabela 9: 
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Tabela 9 – Valores de a0 , a1 e a2 em função da razão das tensões para cálculo do ks. 

V1/V2 a0 a1 a2 

2,0 4,711 -8,242 4,533 

2,5 2,719 -3,977 2,261 

3,0 2,001 -2,402 1,404 

3,5 1,665 -1,647 0,984 

4,0 1,468 -1,200 0,734 

5,0 1,279 -0,750 0,474 

Adaptada de: TRS nº 398 – IAEA, Vienna, 2000 – pág.54 
 

O fator de calibração ND,w,Qo é fornecido pelo Certificado de Calibração do 

conjunto dosimétrico (anexo 2). O protocolo TRS nº 398 não fornece o fator kQ,Qo para a 

câmara Wellhöffer IC-70, então foi atribuído a média dos valores fornecidos pela tabela 10 

para as câmaras Exradin A12 (Farmer) e PTW 30004/30012 por terem, entre as câmaras 

listadas, as características mais próximas (como materiais da parede e do eletrodo central, 

volume, comprimento e raio da cavidade de ar). 

 

Tabela 10 – Valores de kQ,Qo para feixes de elétrons em função do R50. 

R50 (g/cm2) Câmara de 
ionização 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 10.0 13.0 16.0 20.0 

Exradin A12 
(Farmer) 0.921 0.919 0.918 0.916 0.914 0.911 0.909 0.903 0.896 0.888 0.878 

PTW 
30004/30012 

(Farmer) 
0.920 0.918 0.916 0.915 0.913 0.910 0.907 0.902 0.894 0.887 0.877 

Adaptada de TRS nº 398 – IAEA, Vienna, 2000 – págs.91 e 92. 
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O TRS nº 398 fornece ainda, no seu Apêndice I, uma relação para calcular o 

ND,w,Q0 a partir do NK. Esta relação é dada pela equação 2.15: 

 

( )[ ] ( ) [
000 ,60,, 1 QcelwalldiscavQarwCocelmattKQwD ppppSkkkgNN −−= ]                                             (2.15) 

 

A partir da equação 2.15 e do valor de NK, pode-se determinar o valor do ND,w,Q0 

para a câmara de ionização a ser utilizada, se o certificado de calibração não fornecê-lo. O 

anexo 7 apresenta um trabalho realizado durante as atividades de rotina do INCA para o 

cálculo do ND,w,Q0 a partir do Nk utilizando a equação 2.15. Nesse trabalho é mostrado que, a 

diferença percentual entre o valor fornecido pelo Laboratório de Dosimetria Padrão e o 

calculado é de 0,88 %. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O protocolo TRS no 398 recomenda que para todas as qualidades de feixes de 

elétrons seja utilizada uma câmara de placas paralelas. Entretanto, permite para qualidades 

cujo R50 ≥ 4 g/cm2 (E0 ≥ 10 MeV), a utilização de uma câmara de ionização cilíndrica ou uma 

de placas paralelas. Porém, para qualidades cujo R50 < 4 g/cm2 (E0 < 10 MeV) é obrigatório 

usar uma câmara de ionização de placas paralelas. A faixa de energia a ser medida determina 

a escolha do tipo de câmara de ionização.  

Os resultados experimentais foram obtidos com uma câmara de ionização 

cilíndrica para feixes de elétrons com energias de 12, 16 e 20 MeV de um acelerador linear 

clínico modelo Clinac 2300 CD, número de série 209, fabricado pela Varian Medical 

Systems, instalado no Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro (figura 1). 

O conjunto dosimétrico utilizado foi uma câmara de ionização cilíndrica, tipo 

Farmer, modelo IC-70, fabricado pela Wellhöfer Dosimetrie, número de série 205 e um 

eletrômetro Keithley, modelo 35040, número de série 86600 (figura 2).  

As especificações técnicas da câmara de ionização encontram-se no anexo 1 e o 

certificado de calibração do conjunto dosimétrico no anexo 2. 

As medidas experimentais para o cálculo da dose foram feitas com um simulador 

de corpo humano (fantoma) de água, que é um recipiente de acrílico com dimensões 30 x 30 x 

40 cm3 e paredes com espessura de 1 cm, fabricado pela CNMC. A câmara de ionização foi 

posicionada manualmente, com precisão de 0,1 mm, a partir de um dispositivo de fixação no 

fantoma (figura 3). 

 19 



Os resultados experimentais foram obtidos com a distância fonte-superfície (DFS) 

de 100 cm, conforme recomendação dos dois protocolos. Utilizou-se 100 UM (Unidades 

Monitoras) para as leituras a uma taxa nominal de dose do acelerador de 400 UM/min. 

 

 

Figura 1 – Acelerador linear e fantoma. 
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Figura 2 – Conjunto dosimétrico: câmara de ionização e eletrômetro. 

 

 
 

Figura 3 – Fantoma e posicionador manual com suporte para câmara de ionização. 
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Os referidos resultados foram obtidos utilizando-se dois procedimentos: o 

primeiro baseando-se no protocolo TRS nº 277, e o segundo, no protocolo TRS nº 398. As 

diferenças básicas na obtenção das medidas de um protocolo para outro é o posicionamento 

da câmara, o tamanho do campo para a energia de 20 MeV e as polaridades de leituras do 

eletrômetro. A tabela 11 mostra as condições experimentais em que as medidas foram 

realizadas: 

 
Tabela 11 – Comparação das condições de referência para a determinação da dose absorvida 

na água em feixes de elétrons para os protocolos TRS nº 277 e TRS nº 398. 
 

Protocolo 
Condições 

Experimentais 
TRS no 277 TRS no 398 

Energia (MeV) 10 ≤ E0 < 20 20 ≤ E0 < 50 10 ≤ E0 < 20 20 ≤ E0 < 50 

Profundidade de 
referência (Zref) no 

fantoma 
R100  R100  

0,6 R50 – 0,1 
(g/cm2) 

0,6 R50 – 0,1 
(g/cm2) 

Ponto efetivo de 
medição da câmara 
de ionização (Peff) 

0,5 r* abaixo do 
Zref 

0,5 r abaixo do 
Zref 

0,5 r abaixo do 
Zref 

0,5 r abaixo 
do Zref 

Tamanho de campo 
na superfície do 

fantoma (cm x cm) 
10 x 10 15 x 15 10 x 10 20 x 20 

Polaridades de 
leitura (V) 

-300 
-150 

-300 
-150 

-300 
+300 
-150 

-300 
+300 
-150 

* r é o raio interno da câmara de ionização 

 

O posicionamento da câmara foi feito nivelando-se o centro do volume da 

cavidade de ar no eixo central com a superfície da água e descendo-se o equivalente ao ponto 
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efetivo da câmara, que é 0,5 r (figuras 4 e 5). Em seguida zerou-se o contador e deslocou-se a 

câmara até atingir o Zref.  A profundidade de referência escolhida foi a profundidade de R100. 

Foram obtidas cinco medidas (que chamaremos de L1, L2, L3, L4 e L5) para cada 

polaridade do eletrômetro e para cada energia do feixe. Durante a obtenção das medidas foi 

feita a medição da temperatura da água e da pressão da sala onde as mesmas estavam sendo 

realizadas, para cálculo dos fatores pTP e kTP. A umidade relativa do ar manteve-se em           

50 ± 1 %. 

Fonte: TRS nº 277, IAEA, Viena, 1997 – pág.15 

 
Figura 4 – Posicionamento do ponto efetivo de medição (Peff ) da câmara de ionização na 

profundidade de referência (Zref). 
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Fonte: TRS nº 277, IAEA, Viena, 1997 – pág.38 

 
Figura 5 – Espaçamento entre ponto efetivo de medição (Peff) e o centro (P) do volume da 

cavidade de ar da câmara de ionização. 
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CAPÍTULO IV 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A seguir são apresentados os resultados das leituras realizadas nas dosimetrias 

baseadas nos protocolos TRS nº 277 e TRS nº 398, suas respectivas médias e desvios padrão. 

 

Tabela 12 – Valores obtidos para a dosimetria baseada no protocolo TRS nº 277. 

TRS nº 277 
Energia: 12 MeV 

Polaridade L1 (nC) L2 (nC) L3 (nC) L4 (nC) L5 (nC) Média (nC) Desvio Padrão % 

(-300V) 27,25 27,27 27,24 27,27 27,19 27,24 0,12 

(+300V) 27,24 27,28 27,27 27,29 27,30 27,28 0,08 

(-150V) 26,57 26,62 26,60 26,57 26,63 26,60 0,10 

Energia: 16 MeV 

Polaridade L1 (nC) L2 (nC) L3 (nC) L4 (nC) L5 (nC) Média (nC) Desvio Padrão % 

(-300V) 26,98 26,97 26,82 26,82 26,83 26,88 0,31 

(+300V) 26,87 26,83 26,87 26,87 26,89 26,87 0,08 

(-150V) 26,22 26,21 26,19 26,21 26,20 26,21 0,04 

Energia: 20 MeV 

Polaridade L1 (nC) L2 (nC) L3 (nC) L4 (nC) L5 (nC) Média (nC) Desvio Padrão % 

(-300V) 26,75 26,76 26,71 26,71 26,71 26,73 0,09 

(+300V) 26,76 26,78 26,79 26,79 26,76 26,78 0,06 

(-150V) 26,20 26,27 26,23 26,19 26,18 26,21 0,14 
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Tabela 13 – Valores obtidos para a dosimetria baseada no protocolo TRS nº 398 

TRS nº 398 
Energia: 12 MeV 

Polaridade L1 (nC) L2 (nC) L3 (nC) L4 (nC) L5 (nC) Média (nC) Desvio Padrão % 

(-300V) 27,11 27,13 27,13 27,09 27,13 27,12 0,07 

(+300V) 27,13 27,13 27,12 27,16 27,15 27,14 0,06 

(-150V) 26,52 26,52 26,46 26,49 26,50 26,50 0,09 

Energia: 16 MeV 

Polaridade L1 (nC) L2 (nC) L3 (nC) L4 (nC) L5 (nC) Média (nC) Desvio Padrão % 

(-300V) 26,48 26,44 26,45 26,45 26,46 26,46 0,06 

(+300V) 26,62 26,63 26,58 26,60 26,63 26,61 0,08 

(-150V) 25,98 25,96 25,97 25,90 25,98 25,96 0,13 

Energia: 20 MeV 

Polaridade L1 (nC) L2 (nC) L3 (nC) L4 (nC) L5 (nC) Média (nC) Desvio Padrão % 

(-300V) 24,66 24,60 24,54 24,56 24,52 24,58 0,23 

(+300V) 24,54 24,51 24,58 24,50 24,58 24,54 0,15 

(-150V) 24,03 24,03 24,06 24,04 24,06 24,04 0,06 

 

 

Uma forma de validar os resultados obtidos experimentalmente no presente 

trabalho foi compará-los com aqueles praticados pelo INCA em sua rotina diária de 

tratamento. A tabela 14 mostra os resultados obtidos para os fatores de calibração do 

acelerador com as dosimetrias baseadas nos protocolos TRS nº 277 e TRS nº 398 (anexo 6) e 

os valores utilizados pelo INCA. 
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 Tabela 14 – Valores obtidos para o fator de calibração do acelerador e os utilizados no 

INCA. 

Fator de Calibração do Acelerador (cGy/UM) Energia (MeV) 
TRS nº 277 TRS nº 398 INCA 

12 1,250 1,249 1,211 

16 1,213 1,209 1,195 

20 1,173 1,138 1,199 

 

Os valores utilizados no INCA foram obtidos na profundidade de máxima dose, 

com DFS de 100 cm e aplicador 10 x 10 cm2, conforme recomendação do TRS nº 398 que 

determina que este seja o tamanho mínimo de campo a ser utilizado. 

Como neste trabalho, para a energia de 20 MeV, foi utilizado o aplicador 20 x 20 

cm2 para o protocolo TRS nº 277 e o aplicador 15 x 15 cm2 para o TRS nº 398, foi necessário 

fazer a correção para o tamanho de campo 10 x 10 cm2.  O fator que corrige a diferença entre 

os tamanhos de campo é o fator abertura do colimador (FAC), que é calculado dividindo-se a 

leitura obtida com um dado campo pela leitura obtida com o campo de referência (10 x 10 

cm2). Esses valores de FAC são tabelados para cada campo, energia e aparelho de radioterapia 

em cada instituição. A tabela 15 mostra os valores de FAC utilizados no INCA para os 

campos 15 x 15 cm2 e 20 x 20 cm2 e os valores do fator de calibração do acelerador obtidos 

corrigidos pelo FAC. 
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Tabela 15 – Valores do fator de calibração do acelerador corrigidos pelo FAC utilizados no 

INCA para a energia de 20 MeV. 

Energia (MeV) 20 

Protocolo TRS nº 277 TRS nº 398 

Aplicador (cm2) 15 x 15 20 x 20 

FAC 0,975 0,960 

Fator de calibração corrigido 1,203 1,185 

 

A tabela 16 mostra as diferenças percentuais entre os valores medidos corrigidos pelo 

FAC usando os protocolos TRS nº 277 e TRS nº 398 e os valores praticados pelo INCA: 

 

Tabela 16 – Diferença percentual entre os valores medidos e os praticados no INCA. 

Razão protocolo/INCA (%) 

Energia (MeV) 

TRS nº 277/INCa TRS nº 398/INCa 

12 3,2 3,1 

16 1,5 1,2 

20 0,3 1,2 
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É importante ressaltar que, a obtenção dos dados foi feita entre os meses de agosto e 

setembro de 2003 e que o fator de calibração praticado pelo INCA para a energia de 12 MeV 

pode ter sofrido alguma variação, visto que foi obtido em agosto de 2002. Porém, com 

exceção da energia de 12 MeV, os desvios estão dentro do limite de 3 % aceitável pelo 

IAEA/TECDOC-1151 [9], o que valida os resultados obtidos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

O protocolo TRS nº 277 fornece como incerteza combinada das diferentes 

grandezas físicas ou dos procedimentos, o valor de 3,7 % para a dosimetria de elétrons, sem 

contar a incerteza da calibração da câmara que é de 1 %. Já o TRS nº 398 fornece uma 

incerteza relativa estimada, para a dose na água na profundidade de referência (para uma 

câmara cilíndrica calibrada em feixe de raios gama de Co-60), de 1,6 %. Esse valor para a 

incerteza já inclui a incerteza na calibração da câmara. Isso representa uma diminuição muito 

grande da incerteza de um protocolo para outro. 

Comparando-se os valores obtidos com os valores praticados no INCA tem-se 

uma diferença de 3,2 % para a energia de 12 MeV, de 1,5 % para a energia de 16 MeV e de 

0,3 % para a energia de 20 MeV com o protocolo TRS nº 277; de 3,1 % para a energia de  12 

MeV, de 1,2 % para a energia de 16 MeV e de 1,2 % para a energia de 20 MeV com o 

protocolo TRS nº 398, o que é suficiente para validar os resultados obtidos neste trabalho, 

pois os valores medidos estão em boa concordância com os praticados.  

Uma vez validados os resultados, passamos a comparar os valores obtidos nas 

dosimetrias realizadas com cada protocolo. Esses valores diferem em 0,08 % para o feixe de 

12 MeV, em 0,33 % para o feixe de 16 MeV e em 3,1 % para o feixe de 20 MeV. 

A diferença de 3,1 % é provável que esteja ligada à escolha do tamanho de campo 

20 x 20 cm2, que diferiu na obtenção das medidas de um protocolo para outro.  No entanto, 

aplicando a correção pelo FAC, para normalizarmos os fatores de calibração do acelerador 

para a energia de 20 MeV para o campo 10 x 10 cm2, temos que, a diferença entre os dois 

protocolos cai para 1,5 %. 
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Assim, é possível concluir que, a utilização de um protocolo ou de outro para a 

dosimetria de elétrons com câmara de ionização cilíndrica, é indiferente do ponto de vista da 

variação na medida da dose e, por conseguinte, da variação na obtenção do fator de calibração 

para o acelerador.  Pois, conforme recomenda o IAEA/TECDOC-1151, a diferença não pode 

ser superior a 3%.  

Porém, considerando os procedimentos e grandezas físicas utilizadas, o protocolo 

TRS nº 398 se mostra mais preciso, além de facilitar o processamento dos dados, o que 

diminui consideravelmente os possíveis erros que daí podem advir. 

Entretanto, as instituições que ainda não possuem suas câmaras cilíndricas 

calibradas em termos de dose absorvida na água, e quiserem utilizar o protocolo TRS nº 398, 

podem, através da equação 2.15, conforme o anexo 7, calcular o seu ND,w,Qo a partir do NK e 

utilizá-lo para o cálculo da dose absorvida na água e do fator de calibração do acelerador. 
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GLOSSÁRIO 

 

Aplicador de elétrons – acessório utilizado no acelerador clínico quando da utilização de 

feixes de elétrons. 

BIPM – Bureau Internacional de Pesos e Medidas. 

CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

Condições de não-referência – condições diferentes das condições em que é feita a dosimetria 

no laboratório de calibração, ou no feixe do usuário. 

DFS – Distância Fonte-Superfície. 

Dosimetria – medida da dose de radiação. 

0E  - energia média na superfície. 

ZE  - energia média na profundidade. 

FAC – fator abertura do colimador. Fator que corrige a abertura do colimador em dosimetrias 

feitas fora das condições de referência. 

Fantoma – simulador de corpo humano, pode ser constituído de vários materiais tecido-

equivalente. 

g – fração de energia das partículas carregadas secundárias que são perdidas por 

bremsstrahlung. 

Gy – gray: nome especial para a unidade secundária das grandezas dosimétricas dose 

absorvida e kerma. 1 Gy = J.kg-1. 

hpl – fator que corrige a diferença na fluência de elétrons no plástico comparada com àquela 

em profundidade equivalente de água, para o caso em que se usa fantoma plástico. 

IAEA – International Atomic Energy Agency. 

INCA – Instituto Nacional de Câncer. 

IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas. 
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IRD – Instituto de Radioproteção e Dosimetria. 

katt – fator que permite corrigir a atenuação e espalhamento dos fótons no material da câmara 

de ionização (parede mais capa de “buildup”). 

kelec – fator de calibração do eletrômetro, para o caso de ser calibrado separadamente da 

câmara de ionização 

kerma – abreviação de knectic energy released per unit of mass. 

kh – fator que corrige a resposta da câmara de ionização para o efeito da umidade. 

km – fator que leva em conta a não-equivalência (na qualidade de calibração) do material da 

parede da câmara de ionização e o material da capa de “buildup” com o ar. 

kpol – fator que corrige a resposta da câmara de ionização para o efeito da mudança de 

polaridade na tensão aplicada à câmara de ionização. 

kQ,Qo – Fator que corrige a diferença entre a resposta da câmara de ionização no feixe de 

referência de qualidade Q0 usado para a calibração da câmara e o feixe atual do usuário de 

qualidade Q. 

ks – fator de correção para a incompleta eficiência na coleção de cargas no volume da 

cavidade da câmara de ionização devido à recombinação iônica. 

kTP – fator de correção para efeitos da temperatura e pressão em condições de não-referência. 

LNMRI – Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. 

ND,ar – Fator de calibração da câmara de ionização em termos de dose absorvida no ar. 

ND,w – Fator de calibração da câmara de ionização em termos de dose absorvida na água. 

NK – Fator de calibração da câmara de ionização em termos de kerma no ar. 

ONU – Organização das Nações Unidas. 

Pcel – fator de correção para o efeito de não equivalência do material do eletrodo central da 

câmara de ionização. 
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Peff – ponto efetivo de medição da câmara de ionização. Leva em consideração a expansão 

espacial da cavidade de ar para corrigir o gradiente da fluência dentro dela. 

ps – fator de correção para a incompleta eficiência na coleção de cargas no volume da 

cavidade da câmara de ionização devido à recombinação iônica. 

pu – fator de correção de perturbação que corrige as diferentes propriedades de produção e 

espalhamento de elétrons na parede da câmara e no volume de água. Corrige também a 

diferença no espalhamento de elétrons na cavidade de ar e na água, a qual é substituída pela 

cavidade de ar. 

pTP – fator de correção para efeitos da temperatura e pressão em condições de não-referência. 

Q – qualidade do feixe. 

Q0 – qualidade do feixe de Co-60. 

R100 – profundidade em água na qual a dose absorvida é máxima. 

R50 – profundidade em água na qual a dose absorvida é 50% da dose máxima. Usado como 

índice de qualidade para feixe de elétrons. 

R50
D – Índice de qualidade para feixe de elétrons obtido na curva de dose. 

R50
J – Índice de qualidade para feixe de elétrons obtido na curva de ionização. 

Rp – alcance prático dos elétrons. 

Sw,ar – razão de stopping-power água-ar na qualidade do usuário no ponto de interesse. 

TECDOC – Technical Document. 

Teleterapia – radioterapia de feixes externos de radiação. 

TRS – Technical Report Series. 

UM – Unidades monitoras do acelerador clínico. 

Zref – profundidade de referência para posicionamento da câmara de ionização. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 – Folhas de Dados 

 
 
 
Unidade de radioterapia 

Marca, modelo e número de série do acelerador: Clinac 2300 CD; n/s 209 

DFS: 100 cm 

Taxa nominal de dose do acelerador: 400 UM/min 

Unidades Monitoras: 100 UM 

 

Câmara de ionização 

Modelo e número de série: Wellhöfer IC-70; n/s 205 

Raio interno = 3,1 mm (anexo 1) 

Material e espessura da parede: grafite; 0,068 g/cm2 (anexo 1) 

a) Determinação do katt km 

O katt utilizado no INCa = 0,986 está em concordância com o preconizado pelo TRS nº 277 

pág. 65: 0,990 ± 0,005. 

km interpolado para grafite (ρgrafite = 1,8 g/cm3) - (tabela 2) = 0,9994 

b) Determinação do fator de calibração da câmara em termos de dose absorvida no ar 

ND,ar = Nk (1-g) katt km 

Nk = 4,481 ± 0,34 cGy/nC (anexo 2); g = 0,003 

ND,ar = 4,481 (1-0,003) 0,986 . 0,9994 = 4,402 ⇒ ND,ar = 4,402 cGy/nC dado a P0 = 1013,25 

mbar, T0 = 20 ºC e 50% de umidade relativa, tensão de polarização = -300 V 

c) Fator de calibração em termos de dose absorvida na água (ND,w) = 4,892 ± 0,45 cGy/nC, 

dado a P0 = 1013,25 mbar, T0 = 20 ºC e 50% de umidade relativa, tensão de polarização =       

-300 V (anexo 2). 
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d) Determinação do kQ,q0 

 A câmara IC-70 não está listada na tabela 18 do TRS nº 398, pág, 91. As câmaras que 

possuem características mais próximas são a Exradin A12 (Farmer) e as PTW 30004/30012 

(Farmer). O valor utilizado para o kQ,q0 foi a média dos valores encontrados para as duas 

câmaras. 

kQ,q0 Exradin A12 (Farmer) = 0,90798 

kQ,q0 PTW 30004/30012 (Farmer) = 0,90615 

kQ,q0 IC-70 (Farmer) = (0,90798+0,90615)/2 = 0,907  ⇒  kQ = 0,907 

 

Eletrômetro 

Marca, modelo e número de série: Keithley 35040 ; n/s 86600 

OBS: O eletrômetro foi calibrado juntamente com a câmara de ionização, por isso o fator kelec 

utilizado no protocolo TRS nº 398 é igual a um (anexo 2). 

 

Protocolo IAEA/TRS nº 277 

Feixe de elétrons de 12 MeV 

Energia nominal: 12 MeV 

Profundidade do ponto efetivo de medida (Peff = 0,5 r): 1,55 mm 

Profundidade de referência (Zref): 2,85 g/cm2 (anexo 3) 

Tamanho de campo: 10 x 10 cm2 

a) Correção da leitura do eletrômetro pelos fatores de influência 

Leitura média a –300 V: M1 = 27,244 nC 

Leitura média a –150 V: M2 = 26,598 nC 

Temperatura média = 22 ºC 

Pressão média = 1021,1 mbar (hPa) 
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• Correção para temperatura e pressão: 
0

0

15,273
15,273

T
T

P
PpTP +

+
=  ⇒ pTP = 0,9991 

• Correção por umidade: kh = 1,000 

• Correção para recombinação iônica: 
2

2

1
2

2

1
10 








+








+=

Q
Qa

Q
Qaaps ⇒ ps = 1,025 

a0 = 4,711 ; a1 = -8,242 ;  a2 = 4,533  (tabela 1; V1/V2 = 2,0) 

Q1 = leitura média, em nC, à tensão V1 = -300 V 

Q2 = leitura média, em nC, à tensão V2 = -150 V 

Leitura corrigida pelos fatores de influência: M = M1 pTP kh ps   

M = 27,244 x 0,9991 x 1,000 x 1,025 = 27,9 nC ⇒ M = 27,9 nC 

b) Características do feixe 

R100 = 2,85 g/cm2 (anexo 3) 

R50 = 4,88 g/cm2 (anexo 3) 

Rp = 5,71 g/cm2 (tabelas 3 e 4) 

=0E 11,45 MeV (tabela 7) 

=
0E

EZ 0,40584 (tabela 8) 

=ZE 4,65 MeV 

Z/Rp = 2,85/5,71 = 0,5 

c) Dose absorvida na água 

Dw(Peff) = M . ND,ar . Sw,ar . pu . pcel 

Sw,ar = 1,046 (tabelas 3 e 4) 

pu = 0,965 (tabela 5) 

pcel = 1,008 (tabela 6) 

Dw(Peff) = 27,9 x 4,402 x 1,046 x 0,965 x 1,008 = 124,96 cGy 
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d) Fator de calibração do acelerador 

FC = Dw(Peff)/100UM = 1,250 cGy/UM 

 

Feixe de elétrons de 16 MeV 

Energia nominal: 16 MeV 

Profundidade do ponto efetivo de medida (Peff = 0,5 r): 1,55 mm 

Profundidade de referência (Zref): 3,18 g/cm2 (anexo 4) 

Tamanho de campo: 10 x 10 cm2 

a) Correção da leitura do eletrômetro pelos fatores de influência 

Leitura média a –300 V: M1 = 26,884 nC 

Leitura média a –150 V: M2 = 26,206 nC 

Temperatura média = 22 ºC 

Pressão média = 1020,6 mbar (hPa) 

• Correção para temperatura e pressão: 
0

0

15,273
15,273

T
T

P
PpTP +

+
= ⇒ pTP = 0,9996 

• Correção por umidade: kh = 1,000 

• Correção para recombinação iônica: 
2

2

1
2

2

1
10 








+








+=

Q
Qa

Q
Qaaps ⇒ ps = 1,026 

a0 = 4,711 ; a1 = -8,242 ;  a2 = 4,533  (tabela 1; V1/V2 = 2,0) 

Q1 = leitura média, em nC, à tensão V1 = -300 V 

Q2 = leitura média, em nC, à tensão V2 = -150 V 

Leitura corrigida pelos fatores de influência: M = M1 pTP kh ps   

M = 26,884 x 0,9996 x 1,000 x 1,026 = 27,57 nC ⇒ M = 27,57 nC 

b) Características do feixe 

R100 = 3,18 g/cm2 (anexo 4) 
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R50 = 6,48 g/cm2 (anexo 4) 

Rp = 7,49 g/cm2 (tabelas 3 e 4) 

=0E 15,2 MeV (tabela 7) 

=
0E

EZ 0,47114 (tabela 8) 

=ZE 7,16 MeV 

Z/Rp = 3,18/7,49 = 0,425 

c) Dose absorvida na água 

Dw(Peff) = M . ND,ar . Sw,ar . pu . pcel 

Sw,ar = 1,018 (tabelas 3 e 4) 

pu = 0,974 (tabela 5) 

pcel = 1,008 (tabela 6) 

Dw(Peff) = 27,57 x 4,402 x 1,018 x 0,974 x 1,008 = 121,30 cGy 

d) Fator de calibração do acelerador 

FC = Dw(Peff)/100UM = 1,213 cGy/UM 

 

Feixe de elétrons de 20 MeV 

Energia nominal: 20 MeV 

Profundidade do ponto efetivo de medida (P  = 0,5 r): 1,55 mm eff

Profundidade de referência (Zref): 2,30 g/cm2 (anexo 5) 

Tamanho de campo: 15 x 15 cm2 

a) Correção da leitura do eletrômetro pelos fatores de influência 

Leitura média a –300 V: M1 = 26,728 nC 

Leitura média a –150 V: M2 = 26,214 nC 

Temperatura média = 22 ºC 
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Pressão média = 1020,25 mbar (hPa) 

• Correção para temperatura e pressão: 
0

0

15,273
15,273

T
T

P
PpTP +

+
= ⇒ pTP = 0,9999 

• Correção por umidade: kh = 1,000 

• Correção para recombinação iônica: 
2

2

1
2

2

1
10 








+








+=

Q
Qa

Q
Qaaps ⇒ ps = 1,020 

a0 = 4,711 ; a1 = -8,242 ;  a2 = 4,533  (tabela 1; V1/V2 = 2,0) 

Q1 = leitura média, em nC, à tensão V1 = -300 V 

Q2 = leitura média, em nC, à tensão V2 = -150 V 

Leitura corrigida pelos fatores de influência: M = M1 pTP kh ps   

M = 26,728 x 0,9999 x 1,000 x 1,020 = 27,26 nC ⇒ M = 27,26 nC 

b) Características do feixe 

R100 = 2,30 g/cm2 (anexo 5) 

R50 = 8,34 g/cm2 (anexo 5) 

Rp = 9,55 g/cm2 (tabelas 3 e 4) 

=0E 19,35 MeV (tabela 7) 

=
0E

EZ 0,704 (tabela 8) 

=ZE 13,62 MeV 

Z/Rp = 2,30/9,55 = 0,241 

c) Dose absorvida na água 

Dw(Peff) = M . ND,ar . Sw,ar . pu . pcel 

Sw,ar = 0,9814 (tabelas 3 e 4) 

pu = 0,9881 (tabela 5) 

pcel = 1,008 (tabela 6) 
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Dw(Peff) = 27,26 x 4,402 x 0,9814 x 0,9881 x 1,008 = 117,30 cGy 

d) Fator de calibração do acelerador 

FC = Dw(Peff)/100UM = 1,173 cGy/UM 

 

Protocolo IAEA/TRS Nº 398 

Feixe de elétrons de 12 MeV 

Energia nominal: 12 MeV 

Profundidade do ponto efetivo de medida (Peff = 0,5 r): 1,55 mm 

Profundidade de referência: Zref = 0,6 R50 - 0,1= 2,83 g/cm2 

Tamanho de campo: 10 x 10 cm2 

a) Correção da leitura do eletrômetro pelos fatores de influência 

Leitura média a –300 V: M- = M1 = 27,118 nC 

Leitura média a –150 V: M2 = 26,48 nC 

Leitura média a +300 V: M+ = 27,138 nC 

Temperatura média = 22,2 ºC 

Pressão média = 1018,85 mbar (hPa) 

• Correção para temperatura e pressão: 
0

0

15,273
15,273

T
T

P
PkTP +

+
=   ⇒ kTP = 1,002 

• Correção da calibração do eletrômetro: kelec = 1,000 

• Correção para polaridade: 
1M
MM

k pol
−+ +

= ⇒ kpol = 1,0004 

• Correção para recombinação iônica: 
2

2

1
2

2

1
10 








+








+=

M
Ma

M
Maaks ⇒ ks = 1,025 

a0 = 4,711 ; a1 = -8,242 ;  a2 = 4,533  (tabela 9 ; V1/V2 = 2,0) 

M1 = leitura média à tensão V1 = -300 V 
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M2 = leitura média à tensão V2 = -150 V 

Leitura corrigida pelos fatores de influência: M = M1 kTP kelec kpol ks   

M = 27,118 x 1,002 x 1,000 x 1,0004 x 1,025 = 27,849 nC ⇒ M = 27,849 nC 

b) Fator de correção para a qualidade do feixe de 12 MeV (kQ,Q0) 

Q =  12 MeV ;  Q0= 60Co 

R50 = 4,88 g/cm2 (anexo 3) 

c) Dose absorvida na água 

Dw,12 MeV (Zref) = M . ND,w,Qo . kQ,Qo 

Dw,12 MeV (Zref) = 27,849 x 4,892 x  0,917 = 124,93 cGy 

d) Fator de calibração do acelerador 

FC = Dw,12 MeV (Zref)/100UM = 1,249 cGy/UM 

 

Feixe de elétrons de 16 MeV 

Energia nominal: 16 MeV 

Profundidade do ponto efetivo de medida (Peff = 0,5 r): 1,55 mm 

Profundidade de referência: Zref = 0,6 R50 - 0,1 = 3,79 g/cm2 

Tamanho de campo: 10 x 10 cm2 

a) Correção da leitura do eletrômetro pelos fatores de influência 

Leitura média a –300 V: M- = M1 = 26,456 nC 

Leitura média a –150 V: M2 = 25,958 nC 

Leitura média a +300 V: M+ = 26,612 nC 

Temperatura média = 22,15 ºC 

Pressão média = 1018,95 mbar (hPa) 

• Correção para temperatura e pressão: 
0

0

15,273
15,273

T
T

P
PkTP +

+
=  ⇒ kTP = 1,002 
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• Correção da calibração do eletrômetro: kelec = 1,000 

• Correção para polaridade: 
1M
MM

k pol
−+ +

= ⇒ kpol = 1,003 

• Correção para recombinação iônica: 
2

2

1
2

2

1
10 








+








+=

M
Ma

M
Maaks ⇒ ks = 1,019 

a0 = 4,711 ; a1 = -8,242 ;  a2 = 4,533  (tabela 9 ; V1/V2 = 2,0) 

M1 = leitura média à tensão V1 = -300 V 

M2 = leitura média à tensão V2 = -150 V 

Leitura corrigida pelos fatores de influência: M = M1 kTP kelec kpol ks   

M = 26,456 x 1,002 x 1,000 x 1,003 x 1,019 = 27,09 nC ⇒ M = 27,09 nC 

b) Fator de correção para a qualidade do feixe de 16 MeV (kQ,Q0) 

Q =  16 MeV ;  Q0= 60Co 

R50 = 6,48 g/cm2 (anexo 4) 

c) Dose absorvida na água 

Dw,16 MeV (Zref) = M . ND,w,Qo . kQ,Qo 

Dw,16 MeV (Zref) = 27,09 x 4,892 x  0,912 = 120,86 cGy/100UM 

d) Fator de calibração do acelerador 

FC = Dw,16 MeV (Zref)/100UM = 1,209 cGy/UM 

 

Feixe de elétrons de 20 MeV 

Energia nominal: 20 MeV 

Profundidade do ponto efetivo de medida (Peff = 0,5 r): 1,55 mm 

Profundidade de referência: Zref = 0,6 R50 - 0,1 = 4,90 g/cm2 

Tamanho de campo: 20 x 20 cm2 

a) Correção da leitura do eletrômetro pelos fatores de influência 
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Leitura média a –300 V: M- = M1 = 24,576 nC 

Leitura média a –150 V: M2 = 24,044 nC 

Leitura média a +300 V: M+ = 25,542 nC 

Temperatura média = 22,1 ºC 

Pressão média = 1019,2 mbar (hPa) 

• Correção para temperatura e pressão: 
0

0

15,273
15,273

T
T

P
PkTP +

+
= ⇒ kTP = 1,001 

• Correção da calibração do eletrômetro: kelec = 1,000 

• Correção para polaridade: 
1M
MM

k pol
−+ +

= ⇒ kpol = 1,020 

• Correção para recombinação iônica: 
2

2

1
2

2

1
10 








+








+=

M
Ma

M
Maaks ⇒ ks = 1,022 

a0 = 4,711 ; a1 = -8,242 ;  a2 = 4,533  (tabela 9 ; V1/V2 = 2,0) 

M1 = leitura média à tensão V1 = -300 V 

M2 = leitura média à tensão V2 = -150 V 

Leitura corrigida pelos fatores de influência: M = M1 kTP kelec kpol ks   

M = 24,576 x 1,001 x 1,000 x 1,020 x 1,022 = 25,64 nC ⇒ M = 25,64 nC 

b) Fator de correção para a qualidade do feixe de 20 MeV (kQ,Q0) 

Q =  20 MeV ;  Q0= 60Co 

R50 = 8,34 g/cm2 (anexo 5) 

c) Dose absorvida na água 

Dw,20 MeV (Zref) = M . ND,w,Qo . kQ,Qo 

Dw,20 MeV (Zref) = 25,64 x 4,892 x 0,907 = 113,77 cGy 

d) Fator de calibração do acelerador 

FC = Dw,20 MeV (Zref) /100UM = 1,138 cGy/UM 
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ANEXO 7 – Cálculo do ND,w,Q0 a partir do Nk 

 
 
 
Câmara de ionização 

Modelo e número de série: NE 2571; n/s 2938 pertencente ao Programa de Qualidade em 

Radioterapia (PQRT) do INCA. 

Raio interno = 3,15 mm 

 

Dados do Certificado de Calibração do IPEN 

Nk = 42,813 mGy/nC 

ND,W,Q0 = 47,006 mGy/nC 

Valores obtidos para as condições de referência: P0 = 1013,25 mbar, T0 = 20 ºC e 50% de 

umidade relativa, tensão de polarização = -300 V. 

 

Determinação do fator de calibração da câmara em termos de dose absorvida no ar 

ND,ar = Nk (1-g) katt km kcel                                                                                                   (a7.1) 

Nk = 42,813 mGy/nC 

g = 0,003 

katt km = 0,985 

kcel = 1,006 

ND,ar = 42,813 (1-0,003) 0,985 . 1,006 = 42,297  ⇒  ND,ar = 42,297 cGy/nC 

 

Cálculo do fator de calibração da câmara em termos de dose absorvida na água 

( )
000 ,,,, QQarwarDQwD pSNN =                                                                                                   (a7.2) 

( )[ ] ( ) [
000 ,60,, 1 QcelwalldiscavQarwCocelmattKQwD ppppSkkkgNN −−= ]                                             (a7.3) 
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ND,ar = 42,297 cGy/nC 

(Sw,ar)Q0= 1,133 

pcav = 1,000 (60Co) 

pdis = 1 – 0,004 r                                                                                                                   (a7.4) 

pdis = 1 – 0,004 (3,15) = 0,9874 

pwall = 0,9907 (calculado) 

pcel = 0,994 

pQ0 = 1,000 x 0,9874 x 0,9907 x 0,994  = 0,9723  ⇒  0,9723 

ND,w,Q0 = 42,297 x 1,133 x 0,9723 = 46,595 mGy/nC   ⇒   ND,w,Q0  = 46,595 mGy/nC    

%88,0100
595,46

595,46006,47% =
−

=∆ x    ⇒     ∆ % = 0,88 % 
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