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RESUMO

A qualidade do tratamento em radioterapia depende do conhecimento preciso da

dose liberada no tumor e de vários outros parâmetros físicos e dosimétricos que

caracterizam o perfil do campo de radiação.Com a preocupação de verificar a

confiabilidade de alguns equipamentos comerciais que objetivam determinar os principais

parâmetros de um campo de radiação de maneira prática para testes diários em uma

instituição com serviço de radioterapia, foi desenvolvido neste trabalho um estudo do

desempenho do sistema de controle da qualidade QC6-Plus fabricado pela PTW-Freiburg

para testes diários, a fim de assegurar o uso deste equipamento com maior nível de

confiabilidade tanto na rotina de controle da qualidade dos hospitais, bem como

possibilitar a sua utilização no Programa de Inspeções Regulatórias dos Serviços de

Radioterapia do País realizado pelo IRD/CNEN.Os resultados encontrados indicam que o

sistema QC6-Plus é perfeitamente adequado e prático para medidas relativas de controle

diário e semanal dos principais parâmetros dos feixes clínicos de acordo com valores de

referência recomendados no TEC DOC 1151. Entretanto para medidas de dose absoluta

não deve ser utilizado pois, para feixes de elétrons o sistema não apresenta as

características necessárias para executar este tipo de medida de acordo com o protocolo

de referência TRS 398 e para fótons de energia 15 MV apresentou um desvio percentual

em relação ao método convencional de dosimetria absoluta de 7,7% , que é muito acima

do esperado de acordo com o TRS 398.
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ABSTRACT

The quality of the treatment in radiotherapy depends on the necessary knowledge

of the liberated dose in the tumor and of several other physical parameters and

dosimetrics that characterize the profile of the radiation field.  Worrying about the reliability

of some commercial equipments that aim at  determining the main parameters of a

radiation field in a practical way for daily checks in an institution with radiotherapy service,

in this work a study of the performance of the quality assurance system, QC6-Plus

manufactured by PTW-Freiburg for daily checks, was developed, in order to assure the

use of this equipment with larger reliability level in the routine of quality assurance of the

hospitals as well as to make possible its use in the Program of Regulatory Inspections of

the Services of Radiotherapy of the Country accomplished by IRD/CNEN.  The found

results indicate that the system QC6-Plus is perfectly adapted and practical for relative

measures of daily and weekly control of the main parameters of clinical beans in

agreement with reference values recommended in TEC DOC 1151. However for

measurements of absolute dose it should not be used because, for beans of electrons the

system does not present the necessary characteristics to execute this measure type in

agreement with the reference protocol, TRS 398, and for photons of energy 15 MV

presented a deviation in relation to the conventional method of absolute dosimetria of

7,7%, that it is a lot above the expected in agreement with TRS 398.
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01 - INTRODUÇÃO

A radioterapia é uma técnica utilizada há mais de 50 anos para o tratamento de

tumores malignos denominados de câncer com radiação ionizante, onde o objetivo

principal é irradiar a região tumoral poupando-se os tecidos saudáveis próximos à região a

ser irradiada, podendo resultar no controle do tumor e assegurar ou estabelecer uma

melhor qualidade de vida para o paciente [1].

Ainda hoje o câncer ocupa um dos primeiros lugares entre as doenças que mais

matam no Brasil. Em busca de um tratamento de qualidade, com bons resultados e com

máxima segurança para o paciente e para o pessoal envolvido na execução do tratamento

com radioterapia, sentiu-se a necessidade de criar programas de qualidade em

radioterapia.

De acordo com a OMS – Organização Mundial da Saúde a garantia da qualidade

em radioterapia são todas as ações que garantem a consistência entre a prescrição clínica

e sua administração ao paciente em relação à dose no volume-alvo, à dose mínima no

tecido sadio, à exposição mínima de pessoal e às verificações no paciente para

determinação do resultado do tratamento [2,3].

Para se obter a garantia da qualidade em radioterapia se faz necessário manter um

controle da qualidade, empregando assim ações para recuperar, manter e/ou melhorar a

qualidade de tratamentos. A qualidade de um tratamento em radioterapia provém de um

conjunto de fatores que podem ser classificados como clínico, dosimétrico, ou físico, e que

determinam a incerteza no cálculo da dose, sua otimização e por fim outros fatores que

estão relacionados à aplicação prática do tratamento de radioterapia e com manuseio do

paciente. Para analisar a qualidade da radioterapia é preciso levar em conta todos os

fatores envolvidos no tratamento, sendo assim necessário avaliá-los de maneira

combinada, ou seja, o tratamento em radioterapia não pode ser considerado de qualidade

caso algum desses fatores estejam fora dos padrões necessários recomendados à

qualidade dos mesmos [2].

As instituições que possuem serviços de radioterapia tem a prerrogativa de decidir

quais equipamentos e procedimentos serão utilizados para controle da qualidade da

radioterapia na instituição. Porém existem em vários países programas de garantia da

qualidade padronizados, programas estes, guiados por protocolos que exigem alguns

requisitos básicos a serem cumpridos pelas instituições. No Brasil, no que diz respeito aos

aspectos físicos do controle da qualidade, o protocolo de garantia da qualidade que é
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adotado na maioria das instituições é o TEC-DOC 1151, criado para uso na América

Latina, que faz parte do projeto de cooperação técnica regional ARCAL XXX patrocinado

pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA). Além do TEC DOC-1151 são

utilizados os protocolos de dosimetria TRS-277, TRS-381 e TRS-398, publicados pela

Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA).

A qualidade do tratamento depende do conhecimento preciso da dose liberada no

tumor, de acordo com o TEC DOC 1151 ainda é cedo para generalizar mas é conhecido

que para certos tipos de tumores a incerteza máxima recomendada internacionalmente

para o valor da dose absorvida no volume alvo é de 5% [4], objetivando assim a

erradicação do tumor. É também necessário conhecer o quanto de dose é liberada nos

possíveis tecidos sadios que serão irradiados durante o tratamento. Sendo assim é

necessária a determinação com exatidão de vários parâmetros físicos e dosimétricos [4].

Com o objetivo de minimizar o tempo necessário para realização desses testes

recomendados nos protocolos, alguns fabricantes de equipamentos clínicos de

radioterapia desenvolveram sistemas de controle da qualidade capazes de determinar os

principais parâmetros, tais como homogeneidade de campo ou planura, simetria, energia

do feixe e dose absorvida no eixo central. Neste trabalho é apresentado um estudo

relacionado à avaliação do desempenho de um equipamento com esta característica.

O equipamento avaliado é um sistema desenvolvido pela PTW-Freiburg: QC6-Plus.

Este sistema foi desenvolvido com o objetivo de ajudar a cumprir a diretiva na proteção da

saúde de indivíduos contra o perigo de radiações ionizantes com relação à exposição em

radioterapia [5].

O sistema QC6-Plus foi adquirido pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria da

Comissão Nacional de Energia Nuclear (IRD/CNEN). Assim como este equipamento

existem outros do mesmo tipo com mesmo objetivo, porém nenhum trabalho anterior foi

desenvolvido para avaliar o desempenho destes equipamentos, que são utilizados nos

hospitais e adquiridos confiando-se nas informações dos manuais dos fabricantes.

Contudo, em relação aos parâmetros físicos e dosimétricos determinados pelo QC6-Plus

não existe no manual nenhuma informação sobre o nível de incerteza com que esses

parâmetros são determinados, tão pouco é fornecido um certificado de calibração para

este equipamento, fato que ocorre com outros equipamentos do mesmo tipo.

Este trabalho tem como objetivo fazer uma avaliação independente do

desempenho do sistema QC6-Plus que possibilitará a utilização desse equipamento com

maior nível de confiabilidade, tanto na rotina de controle de qualidade dos hospitais bem
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como na sua utilização no Programa de Inspeções Regulatórias dos Serviços de

Radioterapia do País.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Dose Absorvida

A dose absorvida é uma grandeza que relaciona a energia depositada pela

radiação ionizante de qualquer natureza em determinada massa de um volume de

qualquer material. Assim, a dose absorvida é o quociente entre a energia média

aplicada pela radiação ionizante na matéria de massa [6,7]. Como a transferência de

energia é um efeito da interação da radiação com a matéria, podemos dizer que a dose

absorvida é a grandeza que mede os efeitos biologicamente significantes produzidos pela

radiação ionizante [8].

d

dm

Esta grandeza é definida em um dado ponto de interesse para evitar variações da

quantidade de energia absorvida em diferentes pontos do volume do material e especificar

melhor as variações espaciais. Sendo assim a dose absorvida é a razão entre a energia

média depositada pela radiação ionizante d  em um meio de massa dm.

D )( GyouJ.kg 1

dm
d ( 2.1 )

O nome especial para a unidade da dose absorvida atualmente é o Gray (Gy) [6].

Antigamente esta grandeza tinha outra unidade ainda bem conhecida nos dias de hoje,

que é o rad (radiation absorved dose), que representa a absorção de 100 ergs de energia

por grama do material absorvedor. A relação entre o Gy e o rad é [7,8]:

100 rad = 1 Gy

A dose absorvida pode ser determinada por vários métodos, onde podem ser feitas

relações entre a dose, kerma e exposição, mas nestes casos existem algumas restrições

quanto ao tipo de radiação, meio e energia. A relação entre essas grandezas pode ser

obtida pela teoria de Bragg-Gray [8].
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2.2 A Teoria de Bragg-Gray

A teoria de Bragg-Gray permite o cálculo da dose para qualquer energia em

qualquer meio, o que é de grande utilidade para medir doses em radioterapia, onde as

energias são da ordem de 10 eV [8].6

De acordo com esta teoria, a ionização produzida em uma cavidade preenchida por

um gás situada em um meio é relacionada com a energia absorvida neste meio [9,10].

Neste caso a teoria enuncia que se uma cavidade é pequena o suficiente que não altere o

número ou a distribuição de elétrons no meio em que está inserida a seguinte relação é

satisfeita [8,11]:

m

g
gmeio

S
e
WJD ( 2.2 )

onde Dmeio é a dose absorvida no meio na ausência da cavidade,  é o número de pares

de íons produzidos por grama do gás na cavidade e

gJ

m

g

S é a razão do poder de

freamento (stopping power) por grama do meio, pelo poder de freamento por grama do

gás, para os elétrons secundários [8,11]. O produto
e
W

J g é a energia cedida pelos

elétrons por unidade de massa no gás [12], ou seja, é a energia absorvida por unidade de

massa da cavidade.

A determinação da dose absorvida a partir das medidas feitas utilizando-se

câmaras de ionização é baseada na teoria de Bragg-Gray, sendo este tipo de detector o

mais adequado para a dosimetria dos feixes clínicos utilizados para tratamentos

radioterápicos [8,13]. Além disso, a câmara de ionização é o dosímetro mais adequado por

apresentar significativa exatidão na determinação da dose, boa repetitividade e

reprodutibilidade, itens extremamente importantes em se tratando de feixes radioterápicos.

 Os passos e o formalismo que devem ser seguidos para realizar a dosimetria

deste tipo de feixes são estabelecidos em protocolos de dosimetria.
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2.3 Câmaras de Ionização

O funcionamento da câmara de ionização baseia-se na coleta de íons produzidos

no volume sensível da câmara, onde estão dois eletrodos submetidos a uma diferença de

potencial (d.d.p.).

Existem vários tipos de câmaras de ionização, porém, em radioterapia,

especificamente em teleterapia, a câmara de ionização utilizada para medir feixes de

fótons é uma câmara dedal tipo farmer que é capaz de medir raios  X  e  para todo

intervalo de energia usado em radioterapia, além disso, é considerada estável e de ótima

confiabilidade [8,14].

Nas câmaras dedais existem dois volumes ou cavidades de mesmo número

atômico que o ar, a cavidade de maior volume delimita a cavidade de ar onde se encontra

o volume sensível de interesse para a medida. O sistema de coleção de cargas funciona a

partir do momento em que a ionização produzida na cavidade fora do volume sensível, ou

seja, os elétrons criados fora do volume sensível produzirão ionização dentro do volume

sensível. O volume sensível é suficientemente pequeno, incapaz de alterar a distribuição

de elétrons no meio em que está inserido, isto porque o meio no qual está inserido possui

espessura maior que o alcance máximo dos elétrons, com isso perdas e ganhos de

ionização serão praticamente iguais obedecendo à teoria de Bragg-Gray. O que

chamamos de parede da câmara é justamente o meio onde o volume sensível está

inserido [8,11].

Já para feixes de elétrons com energias abaixo de 10 MeV, a câmara de ionização

utilizada é a de placas paralelas, pois as câmaras cilíndricas são inadequadas para

medidas em profundidades superficiais, que é o caso de irradiações com feixe de elétrons

[8]. Além disso, uma das principais vantagens em utilizar este tipo de câmara de ionização

para dosimetria de elétrons é possibilitar que as perturbações causadas por espalhamento

sejam mínimas devido ao pequeno espaço entre os eletrodos. Nestas câmaras as

contribuições para as medidas dadas pela fluência de elétrons só serão consideradas se

incidentes pela parte frontal da janela, qualquer contribuição através das janelas laterais

são desprezíveis, o que justifica o ponto efetivo de medida neste tipo de câmara ser no

interior da superfície da janela, mais especificamente no centro da janela para todas as

qualidades de feixe e profundidade de medida [13,15].
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Para executar medidas com as câmaras de ionização é necessário conectá-las a

eletrômetros que são capazes de medir as cargas provenientes destas, este conjunto

câmara mais eletrômetro é denominado conjunto dosimétrico ou dosímetro.

2.4 Calibração

Para garantir a confiabilidade nas medições de qualquer grandeza foram criados os

padrões. Estes padrões são de propriedade de laboratórios que podem ser classificados

como laboratórios de padrão primário ou secundário.

Os padrões são utilizados para calibrar instrumentos que realizam o mesmo tipo de

medição, garantindo assim a confiabilidade e a rastreabilidade da medida feita pelo

instrumento [16].

O usuário deve antes e depois de enviar uma câmara para o laboratório padrão,  de

calibração, efetuar medições para checar sua estabilidade, com o objetivo de assegurar

que a resposta da câmara não foi afetada durante  seu transporte [13].

Uma câmara de ionização de referência deve ser calibrada em um feixe de

qualidade de referência Q0, em intervalos de 2 ou 3 anos ou sempre que o usuário

suspeitar de algum problema [13].

Aqui no Brasil as câmaras de ionização dos serviços de radioterapia são calibradas

em um dos dois laboratórios padrão secundário existentes no país, são eles o LNMRI

(Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes) e o IPEN (Instituto de

Pesquisas Energéticas e Nucleares).  O feixe de qualidade de referência Q0 usado é o Co-

60.

A calibração de câmaras de ionização em termos de dose absorvida na água em

feixes de Co-60 que segue o protocolo TRS-398, adotado no presente trabalho, é realizada

diretamente contra um padrão primário ou secundário de dose absorvida na água.

De acordo com este protocolo a calibração das câmaras de ionização ocorre

assumindo-se que a dose absorvida na água, Dw, é conhecida à profundidade de 5 g/cm2

em um fantoma de água. A câmara a ser calibrada é colocada com seu ponto de

referência na profundidade de 5 g/cm2 na água e seu fator de calibração ND,w é obtido pela

equação:

M
DN W

WD ,
( 2.3 )
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Onde M é a leitura do dosímetro corrigida pelos fatores de influência, com o propósito de

corrigir as leituras [13].

Qualquer medida realizada fora das condições de referência deve ser corrigida por

fatores apropriados, que são determinados a partir de quantidades que influenciam na

medida, e por isso chamados fatores de influência. Estas quantidades que influenciam

podem ser de natureza diferente como, por exemplo, pressão , temperatura, polarização

da voltagem, ou podem ser geradas pelo próprio dosímetro como o ajuste de zero, tempo

de estabilização, ou por fim podem estar relacionadas ao campo de radiação como,

qualidade do feixe, tamanho do campo [13].

2.5 Região de Equilíbrio Eletrônico (build up)

Quando em um determinado volume V partículas carregadas de mesmo tipo e

energia deixam este volume, ao mesmo tempo em que entram neste volume a mesma

quantidade de partículas idênticas as que saíram é estabelecido o equilíbrio eletrônico

(build up) no volume V em questão [17].

 Ao incidir em um meio, um feixe de radiação ionizante de qualquer natureza sofre

atenuações que ocorrem exponencialmente de acordo com a profundidade [17].

A dose absorvida em um meio vai aumentando de acordo com a profundidade até

atingir um máximo na profundidade R. Esta região onde a dose sofre um aumento até

atingir o seu valor máximo chama-se região de “build up” e  a profundidade R é a

profundidade de “build up”. Isto ocorre por que a dose absorvida é proporcional ao número

de ionizações que ocorrem no meio, e nesta região de “build up” o número de ionizações

aumenta com a profundidade. A profundidade R, ou seja, a profundidade de “build up”

varia com a natureza e energia da radiação [14].

Para profundidades além de R o valor da dose começa a diminuir suavemente Isto

por que esta região é uma região de quase equilíbrio eletrônico, pois praticamente a

mesma quantidade de elétrons que entra em movimento nesta região é levada ao repouso

nesta mesma região [14].

A dose absorvida como já citado anteriormente, pode ser relacionada com o kerma

de colisão, na região de equilíbrio eletrônico. Isso ocorre quando um feixe largo de fótons

incide em um meio. Enquanto o kerma é máximo na superfície e decresce com a

profundidade, a dose inicialmente alcança seu máximo na região de “build-up” e então

decresce à mesma taxa que o kerma.
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Devido ao aumento do alcance dos elétrons, o equilíbrio eletrônico completo não

existe para os feixes de fótons de megavoltagem. Entretanto conceitualmente o equilíbrio

eletrônico deveria existir quando se assume que a atenuação de fótons é desprezível em

toda região de interesse. Onde a razão entre a dose absorvida e o kerma de colisão é igual

a 1 [14,8].

2.6 Testes Dosimétricos

A garantia da qualidade dos equipamentos empregados em teleterapia é uma

avaliação contínua de suas características funcionais. Estas características influem na

exatidão geométrica e dosimétrica das doses aplicadas nos pacientes. Existem vários

parâmetros dosimétricos que caracterizam os feixes clínicos e são de extrema importância

para garantir a qualidade do tratamento proporcionando um feixe de radiação consistente

com o planejamento do tratamento [2]. Os principais parâmetros dosimétricos avaliados

mensalmente são: a simetria do feixe, planura do feixe, constância da dose e da qualidade

do feixe.

2.6.1 Simetria e Planura de um campo de radiação

A planura pode ser definida como a variação percentual máxima permissível da

dose dentro de 80% da largura total à meia altura do perfil da dose – FWHM, em um plano

transversal ao eixo do feixe a uma profundidade definida. Geralmente esta profundidade é

a profundidade de dose máxima, ou seja, profundidade de “build up”. Em geral os

principais planos de medidas são os que contêm o eixo do colimador, ou seja, longitudinal

(in plane) e transversal (cross plane). Esta relação é dada por [2]:

( 2.4 )

mínmáx DD
DD

P
%100minmax

Onde Dmáx e Dmín são os valores máximo e mínimo da dose nos planos de medida.

A simetria do feixe é definida como o desvio percentual máximo entre a dose em

ambos os planos principais do campo a 80% de sua largura total. Esta determinação pode
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ser feita a partir das medidas realizadas para planura. A simetria pode ser definida

matematicamente por:

eixo

de

D
DDS %100%80%80

( 2.5 )

Onde são respectivamente as doses no lado esquerdo e direito a 80% da

largura total, do perfil de dose e é a dose medida no eixo central.

de DD %80%80 ,

eixoD

2.6.2 Constância da Qualidade do Feixe de Aceleradores Lineares

A constância de energia para fótons é avaliada a partir da razão de duas medidas

de dose absorvida em duas profundidades diferentes, mantendo-se a distância fonte

superfície para um determinado campo. Esta razão deve coincidir com àquela medida

durante o comissionamento do equipamento.

De acordo com o protocolo TEC DOC - 1151 esta avaliação é feita executando-se

medidas com câmaras de ionização na água a 10 cm e 20 cm de profundidade mantendo-

se a distância fonte-superfície SSD, constante igual à 100 cm para um campo de

referência (10 cm x 10 cm), onde a superfície é a da água [13]. A relação das doses

medidas a 10 cm e 20 cm de profundidade é definida pelo percentual de dose à

profundidade PDD20,10, devendo neste caso coincidir com a relação de PDD20,10 obtida

durante o comissionamento do equipamento, ou permanecer dentro do percentual de

tolerância especificado em relação a este valor, onde :

( 2.6 )
10

20
10,20 D

D
PDD

Onde: D20 = dose medida à profundidade de 20 cm

          D10 = dose medida à profundidade de 10 cm

Para se verificar a constância de qualidade dos feixes de elétrons, o procedimento

é executar medidas com câmaras de ionização em água à profundidade de dose máxima

J1 (profundidade de “build up”) e a uma profundidade J2 correspondente a 50% do valor da

9



dose máxima e obter um quociente que devem estar dentro de 4% dos valores

estabelecidos durante o comissionamento do equipamento. Para poder realizar

verificações periódicas de maneira simples é possível fazer as medidas em fantomas de

plástico, mas é necessário então estabelecer uma correspondência com os valores de

12 JJ  medidos em água quando se realizou o comissionamento, determinando um valor

de referência para 12 JJ  medido em plástico. Daí por diante controla-se a relação em

plástico correspondendo-o com a referência estabelecida [2].

2.6.3 Constância da Dose Absorvida

É recomendado que diariamente seja verificada a constância da dose de referência

para feixe de fótons e elétrons de maneira que todas as qualidades de elétrons, ou seja,

energia de elétrons disponível na unidade, sejam verificadas no curso da semana.

Mensalmente, esta constância de dose deve ser verificada para todas as

qualidades de fótons e elétrons, empregando um sistema de medidas mais preciso que o

usado nos testes diários, utilizando protocolos de dosimetria absoluta dados pela IAEA

(Agência Internacional de Energia Atômica) [2].

2.7 Controle da Qualidade

A qualidade do tratamento com radiação ionizante está relacionada à exatidão da

dose liberada no tumor e conseqüentemente da dose que chega até os tecidos sadios.

Os tratamentos que utilizam radiação ionizante administradas com exatidão são

pré-requisitos básicos para atingir um valor otimizado entre a probabilidade desejável de

cura e o nível aceitável de possíveis complicações. Para isso, é essencial um programa

efetivo de garantia da qualidade em um serviço de radioterapia [18]. Um bom programa de

controle e garantia da qualidade é de grande importância em um centro de radioterapia,

pois minimiza erros e, portanto acidentes [11]. É com este objetivo que foram criados

protocolos de controle da qualidade.

Nestes protocolos estão indicados os requisitos mínimos a serem alcançados num

centro de radioterapia que indique um nível aceitável de qualidade.

Há muitos passos ao longo do processo de tratamento que se relacionam com

aspectos físicos, desde a calibração do feixe clínico até o cálculo do tempo de irradiação

ou da unidade de monitor, e todos os passos incluem incertezas de maior ou menor grau.
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Além disso, existem outras possíveis fontes de erros e incertezas diferentes daqueles dos

aspectos físicos, mas clínicos e radiobiológicos, sendo assim é necessário extremar as

precauções em cada passo e minimizar seus erros e incertezas a fim de garantir que a

exatidão final do tratamento seja aceitável [2].

Já no protocolo de controle da garantia da qualidade adotado neste trabalho, o TEC

DOC-1151, estão recomendadas através de tabelas as tolerâncias que devem funcionar

como níveis de ação para os testes de segurança, temporização, mecânicos e

dosimétricos. Portanto se as medidas dos testes de controle da qualidade estiverem fora

dos níveis de tolerância estabelecidos neste protocolo, os parâmetros deverão ser

ajustados até levar o equipamento aos valores aceitáveis.

Os valores  de tolerância estabelecidos para os parâmetros de controle da

qualidade dos equipamentos de teleterapia foram determinados com a intenção de que

sua soma quadrática alcance uma incerteza dosimétrica total de e uma incerteza

espacial global de mm . Estas incertezas são consideradas aceitáveis clinicamente e

tecnicamente alcançáveis [2].

%5

5

Os testes a serem realizados são classificados de acordo com a freqüência da

seguinte forma: diários, mensais e anuais.

Os parâmetros de teste de controle da qualidade avaliados neste trabalho são

classificados de freqüência mensal, com exceção do parâmetro constância de dose, que é

classificado como freqüência diária, que podem ser observados de acordo com a tabela 1.

Freqüência Teste Tolerância

Diário
Constância de Dose

(fótons e elétrons)
3%

Constância da qualidade do feixe

Fótons

Elétrons

2 %

4%

Constância de Planura

Fótons

Elétrons

2%

3%

Mensal

Simetria (fótons e elétrons) 3%

Tabela 1 – Testes de garantia da qualidade para aceleradores lineares realizados neste

trabalho com suas tolerâncias de acordo com o TEC DOC 1151.

11



As tolerâncias recomendadas para planura e simetria constantes na Tabela 1

significam que, mantendo-se dentro das especificações do fabricante, não deve ser

permitido um incremento absoluto de mais que o percentual tolerável em relação a seus

valores no estado de referência inicial. Por exemplo, se no estado de referência inicial a

simetria era de 0,5%, então pode ser aceito um valor de até 3,5% [2].

Os testes que são considerados afetarem seriamente o posicionamento do

paciente e também o posicionamento do campo de irradiação e dos volumes alvo bem

como a dose aplicada no paciente e os aspectos de segurança são classificados como

testes diários.

Já os testes mensais verificam parâmetros cujas variações produzem efeitos

menores no paciente ou que tenham menor probabilidade de variação ao longo do mês [2].

2.8 Protocolo para determinação da dose absorvida na água para feixes externos de

radioterapia.

No ano de 2000 foi publicado o Technical Report Series 398 – TRS 398, da

Agência Internacional de Energia Atômica, este protocolo apresenta um novo método de

determinação da dose absorvida em termos de dose absorvida na água diferentemente

das publicações anteriores TRS 277 e TRS 381, que usava o kerma no ar.

O uso de calorímetros de água é o único meio que permite a determinação direta

da dose absorvida na água em fantomas de água. As conversões e os fatores de

perturbação necessários são conhecidos em muitos laboratórios. Devido ao

desenvolvimento deste procedimento foi possível sustentar a mudança na grandeza usada

atualmente para calibrar câmaras de ionização e assim usar fatores de calibração em

termos de dose absorvida na água, ND,W, para o uso em radioterapia [13].

A maioria dos laboratórios padrão secundário e até mesmo primário não tem

condições de determinar fatores de calibração em termos de dose absorvida na água

diretamente em feixes de fótons e elétrons de alta energia, porém para a energia dos raios

 do Co-60 este fator é mais facilmente determinado, isto devido principalmente à

dificuldade de se obter nestes laboratórios aceleradores lineares clínicos. Como

conseqüência existe então a necessidade de se obter fatores de correção para qualidade

do feixe em relação ao feixe de calibração, diferentes daqueles das câmaras calibradas em

Co-60 [13].
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A dose absorvida na água é a grandeza de maior interesse em radioterapia pela

relação direta com os efeitos biológicos da radiação, por isso a grande vantagem em

realizar a calibração e procedimentos de dosimetria em termos de dose absorvida na água

[13]. Outra vantagem é que quando as câmaras de ionização são calibradas nesta

grandeza é possível reduzir a incerteza na determinação da dose absorvida no volume

alvo, que é o volume que deve ser efetivamente tratado, pois contém o tumor propriamente

dito além de, doenças subclínicas e também células onde há a suspeita de serem

malignas [13,19].

Quanto ao formalismo utilizado neste protocolo, segue um procedimento de cálculo

dos fatores de calibração em dose absorvida na água e a aplicação de fatores de correção

para todas as quantidades de influência a fim de reduzir a possibilidade de erros. A

simplicidade do formalismo fica óbvia quando a equação geral para determinação da dose

na água é detalhada [13].

A dose absorvida na água à profundidade de referência, zref ,  para  um  feixe  de

qualidade de referência Q0 , é dada por:

(2.7 )
000 ,,, QWDQQW NMD

onde  M Q  é a leitura do dosímetro incorporada do produto de fatores de correção

para quantidades de influência sob condições usadas no laboratório padrão e  é o

fator de calibração em termos de dose absorvida na água para o dosímetro na qualidade

de referência Q

0 ik

0,, QWDN

0 [13].

As condições de referência para calibração em termos de dose absorvida na água

são, por exemplo, o arranjo geométrico (distância, profundidade e tamanho do campo), o

material e as dimensões do fantoma, temperatura, pressão e umidade relativa do

ambiente.

As quantidades de influência são definidas como quantidades que influenciam o

resultado da medida mas não são os sujeitos da medida. Estas quantidades podem ser de

diferentes naturezas como por exemplo pressão, temperatura, polarização da voltagem,

podem derivar do dosímetro, ou podem ser relativas ao campo de radiação. É possível

corrigir o efeito destas quantidades de influência através de fatores de correção
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apropriados.  É assumido que estas quantidades agem independentemente, então o

produto de fatores de correção pode ser aplicado, [13].ik

As quantidades de influência levadas em consideração neste formalismo são:

pressão, temperatura, calibração do eletrômetro, efeito de polaridade da voltagem e

recombinação de íons na câmara. Neste caso são apresentados a seguir os fatores de

correção adotados neste protocolo e conseqüentemente neste trabalho [13].

a) Correção para temperatura e pressão kTP

(2.8)
PT
PT

kTP )2,273(
)2,273(

0

0

Este fator deve ser aplicado para converter a massa de ar da cavidade da câmara

para condições de referência. P e T são a pressão e temperatura da massa de ar

da cavidade no momento da medida e P0 e  T0 são os valores de referência, que

constam no certificado de calibração da câmara.

b) Correção para calibração do eletrômetro eleck

Quando o eletrômetro é calibrado junto da câmara em uso, este fator é igual a 1,

como foi adotado neste trabalho.

c) Efeito de Polaridade polk

Este fator foi criado para corrigir efeitos causados pelo uso de voltagem de

polaridades diferente. Na prática significa que a câmara deve ser usada na mesma

polaridade usada na hora da calibração no laboratório padrão e aplicada assim o

fator de correção .polk

( 2.9 )
M
MM

k pol 2

Onde M+ e  M- são as leituras do eletrômetro obtidas na polaridade positiva e

negativa e M é a leitura do eletrômetro obtida com a polaridade usada na
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calibração da câmara (positiva ou negativa) que consta no certificado de calibração

do conjunto dosimétrico.

d) Correção para recombinação de íons sk

A coleção incompleta de cargas em uma câmara de ionização devido à

recombinação de íons requer o uso do fator de correção .sk

Para feixes pulsados, é recomendado o cálculo de k  usando duas voltagens,

também recomendadas no TRS 277 [13].

s

2

2

1
2

2

1
10 M

Ma
M
Maaks

( 2.10 )

Onde M1 e M2 são os valores medidos das cargas coletadas, ou seja, a leitura no

eletrômetro nas respectivas voltagens V1 e  V2.  Onde  V1 é  a voltagem operada

normalmente e V2 é a menor voltagem, onde a razão
2

1

V
V

deve ser idealmente igual

ou maior que 3. As constantes a0,  a1 e  a2 para feixes pulsados são obtidas na

tabela 4 VII do protocolo em questão.

Quando o dosímetro é usado em feixes de qualidade Q diferente do usado na

calibração, Q0, a dose absorvida na água é dada por

( 2.11 )
00 ,,,, QQQWDQQW kNMD

onde o fator k corrige os efeitos devido à diferença entre o feixe de qualidade de

referência  Q

0,QQ

0 e o atual Q.

Sendo o Co-60 o mais comum feixe de qualidade de  referência, Q0, neste caso o

protocolo adota o símbolo kQ para representar o fator de correção da qualidade do feixe.

Este fator é definido como a razão dos fatores de calibração nas qualidades Q e Q0

em termos de dose absorvida na água da câmara de ionização.

000

0
,

,

,,

,,
,

QQW

QQW

QWD

QWD
QQ MD

MD
N
N

k ( 2.12 )
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Pode-se também calcular o fator de correção  teoricamente, aplicando-se a

teoria de Bragg-Gray por meio da equação [13]:

0,QQk

000

0
,

,
,

Q

Q

QairQairW

QairairW
QQ P

P
WS
WS

k ( 2.13 )

Aqui estão relacionadas razões entre os stopping powers e energia gasta por par de íons

formado para as qualidades Q0 e Q e também de fatores de perturbação.

Na prática a determinação deste fator kQ é obtida das tabelas 6III para fótons e 7III

para elétrons que constam no protocolo TRS 398.

3 – MATERIAIS E MÉTODOS:

Neste capítulo são apresentados os materiais e os métodos utilizados na realização

deste trabalho, que foi desenvolvido integralmente no Instituto Nacional do Câncer – INCa

no Rio de Janeiro.

3.1 Materiais

3.1.1 O Sistema QC6 -Plus

O equipamento que é o objeto de estudo neste trabalho é o sistema de medidas

QC6Plus do fabricante PTW Freiburg. Este é um equipamento médico com uma função de

medidas da classe IIb da Diretiva de Dispositivo Médico (MDD) [20]. Desenvolvido para

testes de acordo com uma rotina de inspeções de controle da qualidade de aceleradores

usados em radioterapia [21].

O sistema QC6-Plus foi adquirido pelo IRD – Instituto de Radioproteção e

Dosimetria com o objetivo de utilizá-lo em inspeções aos Serviços de Radioterapia no

Brasil e para fins de pesquisa na área de radioterapia.

O QC6Plus, figura 1 é constituído por um conjunto dosimétrico, ou seja, faz parte

dele um eletrômetro com display de cristal líquido, um fantoma de PMMA – plástico

polimetil metacrilato, figura 2, que contém 6 câmaras de ionização , onde 5 câmaras, D1
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à D5, se encontram no mesmo plano à 5,0 mm de profundidade em relação à superfície do

equipamento e a sexta câmara D6 encontra-se à 27 mm de profundidade em relação à

superfície logo abaixo da câmara D5. As câmaras do QC6Plus tem o volume de 0,54 cm3

abertas, ou seja, em contato com o ar ambiente, de área 1,0 cm2, suas paredes são de

acrílico grafitado (C5H6O2) [21].

Figura 1 - o sistema de medidas QC6Plus

Acompanham o QC6-Plus 7 placas de PMMA cujas espessuras variam no intervalo

aproximado de 1 a 10 mm e suas dimensões são de 250 mm x 250 mm. Estas placas

devem ser acopladas adequadamente ao fantoma do QC6-Plus com o objetivo de fazer

com que a câmara central do equipamento, denominada D5 [21], sempre esteja na

profundidade de “build-up”, ou seja, na profundidade de dose máxima, para qualquer

energia de fótons ou elétrons. Além destas placas, um dispositivo tipo uma régua também

acompanha o equipamento, na figura  2 pode ser observado este dispositivo inserido na

placa de medida. Este dispositivo tem uma extremidade composta por chumbo e outra é

de PMMA, ela deve ser inserida em uma cavidade lateral do equipamento de forma a se

posicionar entre as câmaras D5 e D6 [21].

dispositivo

Figura 2 - o fantoma do QC6-Plus
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O equipamento é recomendado para o controle diário das unidades de tratamento

(aceleradores e irradiadores de Co-60) e pode ser utilizado sem o recurso de qualquer

“software”, porém neste caso, as medidas visualizadas no eletrômetro não são

armazenadas. Para armazenar as medidas é necessário a aquisição do software do

QC6Plus, o QCWin versão 2.1. , que foi adquirido juntamente com o equipamento pelo

IRD.

A montagem do sistema, figura 3, consiste em acoplar o eletrômetro ao fantoma e

ao microcomputador, desta forma as medidas são visualizadas através do sistema onde

podem ser armazenadas até 62 medidas por Unidade de Tratamento (acelerador e

irradiadores de Co-60) e respectivas energias.

Sala de controle

PC

Eletrô -
metro

Instalação fixa
opcional

Sala de tratamento

Placa de medida

Figura 3 – esquema de montagem do sistema QC6-Plus

3.1.2 Aceleradores Lineares

O sistema QC6-Plus foi utilizado neste estudo no acelerador linear clínico do INCa,

o Clinac 2300C/D número de série 209, fabricado pela Varian Medical System dos Estados

Unidos, instalado no INCa.

O acelerador Clinac 2300C/D, figura 4, produz feixe de fótons com energias de 6 e

15 MeV e feixe de elétrons com energias de 4, 6, 9, 12, 16 e 20 MeV.
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Figura 4 – Acelerador Linear Clinac 2300 C/D

3.1.3 Irradiador de Co-60

Além de utilizar o irradiador de Co-60 Theratron 780, conhecido no INCa como

THX, figura  5, para avaliação da repetitividade e reprodutibilidade do sistema QC6Plus

este também foi utilizado na realização de uma nova calibração do sistema em estudo.
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Figura 5 – Irradiador de Co-60 THX

3.1.4 Conjunto dosimétrico

Para dosimetria absoluta em dose absorvida na água realizada no irradiador de Co-

60, foi utilizado o conjunto câmara de ionização PTW 30013-TN tipo Farmer número de

série 73, eletrômetro 2570/1 Farmer –NE número de série 1307, com fantoma CNMC Co.

Inc. 30 cm x 30 cm x 40cm de água pertencentes ao IRD. Para dosimetria absoluta em

dose absorvida na água realizada no acelerador Clinac 2300 C/D, foi utilizado o conjunto
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câmara de ionização IC-70 Wellhofer tipo Farmer número de série 205, eletrômetro

Keithley 35040 número de série 86600, com fantoma CNMC Co. Inc. 30 cm x 30 cm x

40cm de água pertencentes ao INCa. Para as medidas de avaliação da simetria e planura

dos campos de irradiação do Clinac 2300 foi utilizado o conjunto câmara de ionização IC-

15 série 3400 Wellhofer, eletrômetro PTW Unidos E com fantoma CNMC Co. Inc. 40 cm x

40 cm x 30 cm de água pertencentes ao INCa. Ambos os conjuntos foram calibrados em

dose absorvida na água no laboratório padrão secundário LNMRI/IRD – Laboratório

Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes / Instituto de Radioproteção e

Dosimetria.

3.2 Métodos

3.2.1 Obtenção de medidas com o sistema QC6Plus

O procedimento adotado para executar as medidas nas unidades de tratamento

com o sistema QC6Plus foi o recomendado no manual do usuário do sistema e seguiu os

seguintes passos, o fantoma é posicionado na mesa de tratamento, sobre o fantoma é

aberto um campo de 20 cm x 20 cm, a técnica utilizada foi em SSD de 100 cm e foram

aplicadas 100 UM ( unidades de monitor ) para os aceleradores com taxa de dose de 400

UM/min, onde UM (unidades de monitor ) é a leitura indicada no painel de controle do

acelerador fornecida pelas câmaras de ionização monitoras de dose, situadas no interior

do acelerador. Na verdade a quantidade de UM indica uma dose em determinada distância

fonte-superfície para um determinado campo na profundidade de dose máxima [11]. A

técnica para as unidades de Co-60 foi em SSD a 80 cm [13] e o tempo de irradiação usado

foi referente à uma dose de 200 cGy na profundidade de dose máxima.

O equipamento possui na placa de medida as indicações T (top), que deve ser

posicionada no sentido contrário ao gantry do acelerador, e G (gantry) que deve ser

posicionada no sentido do gantry do acelerador, figura 6, tais indicações encontram-se ao

lado das câmaras de ionização 1 e 2 respectivamente, para facilitar o posicionamento da

placa no momento de realizar as medidas. Entretanto, por não influenciar na medida, já

que essas indicações são apenas para ajudar no posicionamento, foi escolhido posicionar

o equipamento de forma diferente devido à facilidade de manuseio e para garantir a

integridade do equipamento, pois se fosse obedecido conforme indicado, poderíamos ter
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problemas com os cabos de instalação. O posicionamento do equipamento utilizado com

relação às câmaras pode ser observado na figura 7.

Figura 6 – indicação das câmaras no fantoma do QC6-Plus.

Figura 7 – Posicionamento adotado do fantoma do QC6-Plus.
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3.2.2  A determinação das placas usadas para reproduzir o “build up” na câmara

As placas já se encontravam numeradas, mas foi preciso medir a espessura de

cada u

Placa Espessura (mm)

central.

ma. Estas espessuras foram obtidas com paquímetro digital com resolução de

1,0 mm (tabela).

1 10,24 1,0

2 9,80 1,0

3 9,30 1,0

4 5,05 1,0

5 2,04 1,0

6 1,87 1,0

7 1,21 1,0

Tabela 2– espessura das placas de PMMA

Após a determinação da espessura das placas o segundo passo foi determinar qual

a profu

.2.2.1 Profundidade de “build up” em PMMA para o irradiador de Co-60.

No caso do Co-60 não foi preciso utilizar nenhuma das placas adicionais, uma vez

que o s

ndidade de build up em PMMA para cada energia de fótons e elétrons. Desta forma

foi possível determinar conjuntos de placas que juntas reproduziriam a profundidade

desejada.

3

istema foi calibrado pelo fabricante em Co-60 e as câmaras que se encontram no

mesmo plano estão localizadas na profundidade de máximo do Co-60, 5,0 mm, de acordo

com o protocolo TRS-398.
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3.2.2.2 Profundidade de “build up” em PMMA para elétrons.

e acordo com o protocolo TRS 398 – IAEA, para determinação da dose absorvida

na águ

Onde z pl são as profundidades em g/cm2 para água e plástico respectivamente e cpl é

 a profundidade desejada é a que reproduz o “build up” e o plástico em

uso é o

rminar zPMMA primeiro foram obtidas as curvas de distribuição de dose

(dose (

ndidade de máximo, ou de “build up” para o PMMA em

centím

CPMMA = 0,941

PM
3

Após obter a profundidade de build up em PMMA, R100, para determinar a

espess

( 3.1 )

D

a,  para  se encontrar qualquer profundidade em fantomas de plástico em relação à

relação à uma profundidade conhecida em fantomas de água, utiliza-se a seguinte relação:

plplw czz

w e z

um fator de escala de profundidade encontrado para alguns plásticos, fornecido na tabela

7.VI do TRS-398.

Neste caso

 PMMA.

Para dete

%) x profundidade (cm) ) para o  campo 20 cm x 20 cm, ou seja, o mesmo campo

utilizado para fazer medidas com o QC, as profundidades de máximo para cada energia

disponível no acelerador,  onde o produto desta profundidade pela densidade da água

fornece o zw. Outro dado necessário para obtenção de zPMMA é o cpl para o PMMA, que foi

obtido na tabela 7.VI do TRS-398.

Para determinarmos a profu

etros, foi necessário dividir o valor de zPMMA pela densidade do PMMA e então foram

encontradas as respectivas profundidades – R100 – para cada energia de elétrons.

MA = 1,190 g/cm

W = 1,0 g/cm3

ura da placa a ser adicionada ao equipamento para reproduzir corretamente esta

profundidade, foi necessário subtrair desse valor 0,5 cm correspondente à profundidade do

plano onde a câmara central se encontra. A figura 8 mostra o fantoma posicionado para

medidas com as placas acopladas.

24



Na Tabela 3 são apresentados os valores calculados para as profundidades de

“build up” no PMMA, para as energias de elétrons do acelerador linear CLINAC 2300, a

espessura necessária para reproduzir a profundidade em questão e as placas que

reproduzem esta espessura.

CLINAC 2300

Energia

(MeV)

R100(w)

(mm)

R100(PMMA)

(mm)

Espessura da placa

(mm)
Placas

4 5,3 4,7 0,0 -

6 11,6 10,4 5,4 4

9 19,1 17,0 12,0 1 + 6

12 27,5 24,5 19,5 1 + 3

16 27,5 24,5 19,5 1 + 3

20 24,8 22,0 17,0 1 + 4 + 5

Tabela 3 – Valores determinados para as placas extras a serem adicionadas ao

equipamento para reproduzir a profundidade de “build up” para elétrons no plano das

câmaras.

3.2.2.3 Profundidade de “build up” em PMMA para feixe de fótons.

De acordo com o protocolo TRS-398 qualquer profundidade para fantomas de

plástico relativas à profundidade conhecidas em fantomas de água é encontrada pela

seguinte relação:

wwPMMAPMMA tt ( 3.2 )

Onde tPMMA e tw são as profundidades em centímetros de PMMA e água respectivamente e

PMMA e w são as densidades do PMMA e da água respectivamente.

A profundidade de “build up” na água para cada energia de fótons, reproduzidas

pelos aceleradores em questão, foram obtidas através de tabela levantada pelos físicos

médicos do INCa quando do momento dos testes iniciais de aceite das máquinas.

25



As espessuras das placas a serem adicionadas ao equipamento foram

determinadas da mesma forma que se procedeu para o caso de elétrons.

Na Tabela 4 estão apresentados os valores calculados para as profundidades de

“build up” no PMMA, para as energias de fótons do acelerador linear CLINAC 2300, a

espessura das placas necessária para reproduzir a profundidade em questão e as placas.

CLINAC 2300

Energia

(MV)

tw
(mm)

tPMMA

(mm)

Espessura da Placa

(mm)
Placas

6 15,0 12,6 7,6 4 + 5

15 30,0 25,1 20,1 1 + 2

Tabela 4 – determinação das placas extras para adicionar ao equipamento e reproduzir a

profundidade de “build up” para fótons no plano das câmaras no acelerador linear Clinac

2300.

Figura 8 – O fantoma do QC6-Plus com as placas de acrílico utilizadas para reproduzir a

profundidade de “build up”.
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3.2.3 O fator de correção para energia - kQ

Outro dado necessário para iniciar as medidas com o QC6-Plus é o fator de

correção para energia, o kQ. No manual de instruções do sistema consta kQ para fótons e

kQE para elétrons, mas aqui trataremos somente como kQ.

O kQ deve ser inserido no sistema para cada feixe de energia diferente do feixe de

calibração das câmaras do sistema, ou seja, de energia diferente do Co-60 [13,21], isto

deve ser feito antes de realizar as irradiações com o QC6-Plus para obter as medidas, pois

este fator é utilizado no cálculo que o QC6-Plus realiza para fornecer a dose em cada

câmara seguindo a equação:

MNkkD QDw
( 3.3 )

Onde N é o fator de calibração das câmaras, M é a leitura do eletrômetro, kQ é o fator de

correção para energia  e kD é o fator de correção para temperatura e pressão definido [22]

por :

pT
pT

kD
0

0

273
273 ( 3.4 )

Vale observar que o KD definido pelo manual do QCWin é exatamente igual à

definição que consta no protocolo TRS 398.

A temperatura e pressão também são inseridas no sistema de acordo com o

manual.

Este fator de correção é utilizado no cálculo da dose absorvida na água [13], desta

forma, os kQ’s foram determinados a partir do TRS398, para cada energia utilizada

diferente daquela do Co-60.

O valor de kQ é tabelado no TRS 398 de acordo com o modelo da câmara. Este foi

um dos problemas encontrados para inserir os valores de kQ, pois no manual do QC não

consta o modelo das câmaras do sistema, mas somente as características das mesmas

impossibilitando que o kQ seja encontrado imediatamente nas tabelas do protocolo. Dessa

forma para ser encontrado o kQ foram analisadas as características das câmaras do QC e

as características das câmaras de mesmo fabricante, PTW, constantes no TRS 398 e
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então utilizou-se a câmara cujo modelo mais se aproximava das câmaras do sistema em

estudo. Por meio desta avaliação foi então atribuído o valor de kQ relativo ao modelo da

câmara PTW 30002.

3.2.3.1 Determinação do kQ para fótons

O kQ para fótons é tabelado segundo a relação de TPR20,10 e o modelo da câmara

de ionização utilizada. A determinação de TPR20,10 foi feita através da equação empírica

[13].

( 3.5 )0595,02661,1 10,2010,20 PDDTPR

Onde o PDD20,10 foi calculado em dosimetria absoluta por medidas realizadas neste

trabalho. A tabela abaixo, tabela 5, apresenta os valores determinados para PDD20,10 e

respectivos kQ, para as energias de fótons do acelerador utilizado, Clinac 2300C/D.

Unidade de

Tratamento

Energia

(MV)
PDD20,10 KQ

6 0,58 0,992

CLINAC 2300 C/D

15 0,65 0,986

Tabela 5 – Fator de correção da qualidade do feixe -kQ, para  fótons.

Os valores de TPR20,10 calculados não encontrados na tabela foram inseridos entre

os valores menor e maior mais próximo do calculado e através de interpolações os

respectivos kQ’s foram determinados.
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3.2.3.2 Determinação do kQ para elétrons

O kQ para elétrons é tabelado [13] a partir do valor de R50 que é a profundidade em

g/cm2 que chega 50% da dose máxima medida para determinada energia. Este valor foi

obtido através da curva de distribuição de dose (dose(%) x profundidade (cm)), utilizando-

se os valores de dosimetria absoluta realizada pelos físicos do serviço de radioterapia do

INCa. Porém o  valor de R50 obtido nesta curva está determinado para fantoma de água

que não é o caso do QC. Para chegar ao valor de R50,PMMA para PMMA, foi usada a relação

[13].

( 3.6 )
plPMMA cRR ,5050

Da mesma forma que o TPR para fótons, os valores de R50 que não se

encontravam na tabela de kQ foram interpolados para se determinar o kQ. Os valores de kQ,

para elétrons são apresentados na tabela 6.

Unidade de

Tratamento

Energia

(MeV)
KQ

12 0,913

16 0,907
CLINAC 2300

20 0,902

Tabela 6 - Fator de correção da qualidade do feixe - kQ, para elétrons

Após a determinação destes parâmetros prosseguiu-se efetivamente com as

medições.
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3.2.4 Medidas com QC6-Plus

Foram realizadas em 1 dia 5 medidas consecutivas para cada energia de fótons e

elétrons do acelerador Clinac 2300 C/D, com a calibração do fabricante. Em outro dia

foram realizadas mais 5 medidas para cada energia de fótons e elétrons com a nova

calibração realizada neste trabalho. Estas medidas foram feitas com objetivo de avaliar a

incerteza da resposta do equipamento avaliando assim seu desempenho frente à uma

medida direta com câmara de ionização  de referência.

Foram realizadas em 6 dias 5 medidas consecutivas no irradiador de Co-60 em

semanas aleatórias, buscando analisar a repetitividade e a reprodutibilidade do sistema em

estudo. O irradiador de Co-60 foi escolhido para este fim por ter estabilidade em energia

possibilitando assim uma melhor e mais precisa avaliação, que em aceleradores lineares.

3.2.5 Obtenção de novos fatores de calibração para as câmaras do QC6-Plus.

3.2.5.1 Dosimetria absoluta em Co-60.

Para determinação dos novos fatores de calibração para as câmaras do QC6 Plus

escolheu-se fazer uma “cross-calibration” com o Co-60. A dosimetria absoluta foi realizada

em um irradiador de Co-60 do próprio INCa, o Theratron – 780, no INCa mais conhecido

como TH-X, com a câmara cilíndrica PTW 30013 – TN tipo Farmer,  seguindo o protocolo

da Agência Internacional de Energia Atômica “Absorbed Dose Determination in External

Beam Radiotherapy : An International Code of Pratice for Dosimetry based on Standards of

Absorbed Dose to Water – TRS – 398” e um valor de dose foi determinado.

Seguindo o manual de instruções do sistema em estudo, para inserir novos fatores

de calibração no sistema é preciso posicionar cada câmara situada a 0,5 cm da superfície

do equipamento no feixe central em um campo de 7 cm x 7 cm, em SSD de 80 cm para

Co-60. O feixe é acionado, sendo necessário anotar as medidas feitas pelo eletrômetro do

sistema em nC (nanoCoulomb), para cada câmara.

Na dosimetria absoluta é obtido um valor de dose absorvida na água para a

profundidade de referência, que para o Co-60 é de 5 cm [13]. Foi necessário então corrigir

este valor para a profundidade de dose máxima do Co-60 que é de 0,5 cm [13], já que a

câmara do QC6-Plus se encontra nesta profundidade. Esta correção foi feita através do

percentual de dose profunda, PDD, que segue a seguinte relação:
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100
5,0

5
5 D

D
PDD ( 3.7 )

Onde D5 é dose absorvida obtida através da dosimetria para a profundidade

referência, D0,5 é a dose absorvida na água para a profundidade de máximo, e PDD5 é o

percentual de dose profunda para a profundidade de referência, obtido pela tabela de PDD

para o irradiador de cobalto Theratron-780 do INCa. Assim foi determinada a dose na

profundidade de máximo. Os resultados da dosimetria para o Co-60 são mostrados no

Anexo I.

Após obter a dose absorvida na profundidade de máximo do Co-60, D0,5, na

dosimetria absoluta e as leituras em nC para cada câmara do QC6-Plus, foi efetuado o

cálculo para encontrar ND,W, fator de calibração para cada câmara. Então, igualando a

equação para determinação de dose usada pelo QC6-Plus, equação 3.7, [21] ao valor da

dose encontrada na dosimetria absoluta, equação 3.8, que foi possível determinar N. Os

valores das leituras em nC para cada câmara do QC6-Plus são mostrados no Anexo I.

NMkkD QDQC ( 3.8 )

Onde;

M – leitura do QC em nC

KD – fator de correção para temperatura e pressão

KQ – fator de correção para energia

N – fator de calibração da câmara

Obtendo-se então:

( 3.9 )NMkkD QD5,0
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Na tabela 7, são apresentados os fatores de calibração para as 5 câmaras de

ionização que se encontram a 0,5 cm de profundidade da superfície da placa de medidas

do sistema QC6 – Plus, ou seja, na profundidade de dose máxima para o Co-60.

Câmaras Fator de Calibração (Gy/nC)

D1 0,0683

D2 0,0685

D3 0,0679

D4 0,0687

D5 0,0690

Tabela 7 – Valores dos fatores de calibração determinados para as câmaras de ionização

do sistema QC6-Plus

Estes novos fatores de calibração obtidos foram inseridos no software do QC6-

Plus, o QCWin, que possibilita armazenar até 4 “sets” de calibração [21]. O “set” de

calibração de número 1 é o que contém os fatores N que já vem no sistema devido à

calibração do fabricante. Após inserir os novos fatores N em um novo conjunto de

calibração do sistema foram realizadas novas medições com o QC6-Plus bastando apenas

selecionar o novo “set” [22].

3.2.6 Avaliação da repetitividade e reprodutibilidade do sistema QC6 - Plus

Foram realizadas 30 medidas no total, distribuídas em 6 dias, sendo cada dia em

semanas diferentes. Em cada dia de medição foram feitas cinco medidas consecutivas

avaliando assim a repetitividade do equipamento e a reprodutibilidade foi avaliada

comparando-se as medidas nas diferentes semanas.

Essas medidas foram feitas apenas com o conjunto de calibração do fabricante,

pois para este tipo de avaliação não se fazia necessário a realização de medidas com o

novo conjunto de calibração, pois não existe influência dos fatores de calibração com a

capacidade de resposta do equipamento, uma vez que estas eram medidas relativas.
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3.2.7 Comparação de Medidas do QC6-Plus com métodos convencionais de medida

de dose absorvida, planura e simetria.

3.2.7.1 A Dosimetria Absoluta no Clinac 2300 C/D.

Foi realizada uma dosimetria absoluta no Clinac 2300 C/D para os feixes de fótons

de energias 6MV e 15 MV, seguindo o protocolo de dosimetria da Agência Internacional de

Energia Atômica para determinação da dose absorvida na água - “Absorbed Dose

Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Pratice for

Dosimetry based on Standards of Absorbed Dose to Water – TRS – 398”.

Esta dosimetria foi executada com o objetivo de confrontar os resultados de dose

no eixo central do campo de irradiação obtidos por este método convencional com os

valores medidos pelo QC6-Plus. Este foi o método escolhido para fazer a avaliação do

desempenho do sistema em estudo, no que diz respeito a este parâmetro dosimétrico.

De acordo com o protocolo de dosimetria utilizado, o TRS-398, a dose absorvida na

água é determinada na profundidade de 10 cm, sendo esta a profundidade de referência

recomendada. Porém para realizar a comparação entre a dose encontrada pelo método

absoluto e a encontrada com o sistema QC6-Plus, foi necessário corrigir o valor da dose

encontrado a 10 cm na água para a profundidade de dose máxima de cada energia de

feixe de fótons, já que no QC6-Plus a câmara central está situada na profundidade de dose

máxima para cada energia medida. A correção da dose foi feita através do PDD,

exatamente como foi feito para a dosimetria absoluta no Co-60, onde a relação de PDD

utilizada para o feixe de fótons de 6MV está abaixo descrita.

D
PDD (3.10)100

5,1

10

Dref

Onde D10 é a dose encontrada na profundidade de referência, 10 cm, D1,5 é a dose

na profundidade de máximo, 1,5 cm, e PDDref é o percentual de dose profunda para a

profundidade de referência. E da mesma forma seguiu-se a correção da dose para o feixe

de fótons de 15 MV, onde a relação de PDD utilizada foi:

100
0,3

10

D
D

PDD ref (3.11)
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Onde D10 é a dose encontrada na profundidade de 10 cm, D3,0 é a dose na

profundidade de máximo, 3,0 cm, e PDDref é o percentual de dose profunda para a

profundidade de referência. Os valores de PDDref são conhecidos, pois foram obtidos pela

tabela de PDD para os feixes de fótons do Clinac 2300 C/D do INCa. E assim foi

determinada a dose absorvida nas respectivas profundidades de máximo dos feixes de

fótons de energia 6MV e 15 MV. Os resultados da dosimetria para ambos os feixes de

fótons são mostrados no Apêndice II.

3.2.7.2 Levantamento do Perfil do Campo por método convencional.

O levantamento do perfil do campo de irradiação consiste em avaliar a planura e a

simetria do campo de irradiação. Assim como na dosimetria absoluta anteriormente

descrita, este levantamento de perfil teve como objetivo confrontar os resultados de

planura e simetria obtidos por método convencional com os valores medidos pelo sistema

em estudo.

Este estudo foi feito apenas no Clinac 2300 C/D para fótons e elétrons nas

respectivas energias, 6MV, 15MV, 12 MeV, 16 MeV e 20 MeV. Este acelerador foi

escolhido para análise tanto na dosimetria quanto no levantamento de perfil, pois é o mais

novo, mais estável e que possui feixe de fótons e elétrons.

O levantamento foi realizado com um fantoma de dimensões 40 cm x 40 cm x 30

cm que possui em sua lateral uma régua graduada em centímetros, com água e um

conjunto dosimétrico formado por câmara de ionização cilíndrica e eletrômetro. A câmara

inicialmente foi posicionada no eixo central, figura  9, onde a régua lateral do fantoma

marcava 0 cm, na profundidade de “build up”. Após obter a primeira medida nesta posição,

a câmara era deslocada de 2 cm em 2 cm para esquerda e depois para direita até 10 cm,

pois nesta dimensão já era possível obter medidas dentro de 80% do campo de irradiação

adotado para executar o levantamento de perfil, este procedimento foi utilizado nos planos

“cross plane”, plano à 90º em relação ao gantry, e “in plane”, no mesmo plano do gantry

[8]. Na figura 10 pode ser observado o set up utilizado para o plano “cross plane” e  nas

figuras 11 e 12 o set up  utilizado para o plano “in plane” .
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Figura 9 – Set up para o levantamento do perfil dos feixes de elétrons, câmara de

ionização posicionada no eixo central.
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Figura 10 – Set up utilizado para obtenção do perfil do campo no plano “cross plane”.
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Figura 11 – Set up utilizado para obtenção do perfil do campo no plano “in plane”.
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Figura 12 – Set up utilizado para obtenção do perfil do campo no plano “in plane” vista de

outro ângulo.

Após obter as medidas, a avaliação da planura e simetria foi realizada segundo o

protocolo de garantia da qualidade o TEC-DOC 1151 já apresentado anteriormente [2].
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3.2.8 Análise da resposta do sistema QC6-Plus quanto ao parâmetro constância na

qualidade do feixe.

A estabilidade da energia dos feixes de fótons de 6 MV e 15 MV e de elétrons de

12 MeV, 16 MeV e 20 MeV é possível de ser avaliada com o sistema QC6-Plus de acordo

com seu manual.

Por método convencional este parâmetro é avaliado conforme descrito no capítulo

2. Porém para este parâmetro não foram feitas comparações de resultados do QC6-Plus

com métodos convencionais, pois as profundidades de medida nestes métodos diferem

das profundidades de medida possíveis de serem executadas com o sistema em questão e

por ser uma medida relativa foi possível analisá-lo sem a comparação de resultados.

No sistema em estudo, o QC6-Plus, este parâmetro é avaliado percentualmente

segundo a razão entre a dose medida na câmara D6 e a câmara 5, [22] onde a câmara D5

é a câmara de referência do sistema, e está situada a 0,5 cm em relação à superfície e 2,2

cm acima da câmara D6. Esta razão é denominada BQF (Beam Quality Factor), ou seja,

fator de qualidade do feixe, equação 3.12 [22].

100
5

6

D
D

BQF (3.12)

Este fator mostra percentualmente o quanto de dose chegou na câmara D6 em

relação à câmara D5, ou seja, a câmara D5 é tomada como referência o que significa dizer

que a dose medida nesta câmara é a dose máxima – 100%, se, por exemplo, o resultado

desta razão for 82% significa dizer que o valor medido na câmara 6 equivale a 82% da

dose na câmara D5.

A avaliação do parâmetro estabilidade da energia ou constância da qualidade do

feixe através do QC6-Plus foi analisada segundo a variação deste fator a partir da primeira

medida válida realizada com o sistema para cada energia do acelerador Clinac 2300C/D. A

variação do BQF foi considerada aceitável dentro de um intervalo de 2% para fótons e 4%

para elétrons, seguindo o protocolo de garantia da qualidade TEC DOC 1151.
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4 – RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através do sistema em

estudo, o QC6-Plus, e também através dos métodos convencionais citados no capítulo 3,

para dosimetria absoluta e testes de simetria e planura. A partir destes resultados é

apresentada uma avaliação do sistema QC6-Plus.

A seguir são apresentadas tabelas com os resultados das medidas de dose através

do sistema QC6-Plus para o acelerador linear clínico Clinac 2300 C/D para as energias de

fótons de 6 MV e 15 MV, Tabela 8 e Tabela 9, respectivamente. Em ambas as tabelas são

apresentados os valores antes e depois da calibração experimentada, conforme descrita

no capítulo 3 item 3.2.5.1.

Medidas com

Calibração do

Fabricante

Medidas após

Calibração

Experimental
Câmaras

Média das

medidas

(cGy)

Desvio
(%)

Média das

medidas

(cGy)

Desvio
(%)

D1 99,8 0,0 134,8 0,1

D2 97,8 0,0 134,5 0,1

D3 98,8 0,0 134,9 0,2

D4 99,8 0,0 135,8 0,1

D5 97,2 0,6 133,7 0,1

D6 79,8 0,0 137,9 0,2

Tabela 8 – Medidas da dose com QC6-Plus para o acelerador Clinac 2300 C/D na energia

de fótons de 6MV.
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Medidas com

Calibração do

Fabricante

Medidas após

Calibração

Experimental
Câmaras

Média das

medidas

(cGy)

Desvio
(%)

Média das

medidas

(cGy)

Desvio
(%)

D1 92,9 0,6 122,3 0,5

D2 91,6 0,0 122,6 0,4

D3 93,5 0,0 123,0 0,5

D4 93,7 0,5 123,7 0,5

D5 92,5 0,0 123,4 0,5

D6 82,4 0,0 137,9 0,5

Tabela 9 – Medidas da dose com QC6-Plus para o acelerador Clinac 2300 C/D na energia

de fótons de 15MV

A seguir são apresentadas as tabelas com os resultados das medidas de dose

através do sistema QC6-Plus para o acelerador linear clínico Clinac 2300 C/D para as

energias de elétrons de 12 MeV, 16 MeV e 20 MeV, Tabela 10, Tabela 11 e Tabela 12

respectivamente. Em ambas as tabelas são apresentados os valores antes e depois da

calibração experimentada, conforme descrita no capítulo 3 item 3.2.5.1.
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Tabela 10 – Medidas da dose com QC6-Plus para o acelerador Clinac 2300 C/D na

energia de elétrons de 12MeV.

Medidas com

Calibração do

Fabricante

Medidas após

Calibração

Experimental
Câmaras

Média das

medidas

(cGy)

Desvio
(%)

Média das

medidas

(cGy)

Desvio
(%)

D1 95,8 0,6 125,5 0,1

D2 96,2 0,0 127,4 0,1

D3 95,3 0,0 127,0 0,1

D4 97,1 0,0 127,8 0,1

D5 98,9 0,0 131,1 0,1

D6 36,9 0,0 62,1 0,3

Medidas com

Calibração do

Fabricante

Medidas após

Calibração

Experimental
Câmaras

Média das

medidas

(cGy)

Desvio
(%)

Média das

medidas

(cGy)

Desvio
(%)

D1 96,5 0,0 125,4 0,1

D2 96,5 0,0 127,6 0,1

D3 97,4 0,0 129,2 0,1

D4 97,4 0,0  127,8 0,6

D5 97,0 0,5 128,0 0,1

D6 82,9 0,0 138,7 0,1

Tabela 11 – Medidas da dose com QC6-Plus para o acelerador Clinac 2300 C/D na

energia de elétrons de 16MeV.
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Medidas com

Calibração do

Fabricante

Medidas após

Calibração

Experimental
Câmaras

Média das

medidas

(cGy)

Desvio
(%)

Média das

medidas

(cGy)

Desvio
(%)

D1 93,7 0,5 123,7 0,1

D2 92,4 0,0 124,9 0,1

D3 94,6 0,9 127,4 0,1

D4 94,7 0,9 125,7 0,1

D5 95,1 0,0 128,3 0,1

D6 91,0 0,6 155,2 0,1

Tabela 12 – Medidas da dose com QC6-Plus para o acelerador Clinac 2300 C/D na

energia de elétrons de 20MeV.

A tabela 13 a seguir apresenta os valores da dose absorvida na água, normalizada

para profundidade de dose máxima já conhecida, obtidos através de dosimetria absoluta

segundo o protocolo TRS-398 citado no capítulo 3, para o acelerador linear clínico Clinac

2300 C/D para os feixes de fótons com energia de 6 MV e 15 MV.

Energia Dose Absorvida na água (cGy)

6 MV 98,2

15 MV 100,2

Tabela 13 – Medidas da dose na profundidade de máximo, por dosimetria absoluta

segundo protocolo TRS-398 para o acelerador linear Clinac 2300 C/D para os feixes de

fótons de energia 6 MV e 15 MV.

Em seguida são apresentadas as tabelas com os resultados de medidas dos

parâmetros que determinam o perfil do campo de radiação que são, a planura e as

simetrias in plane e cross plane através do sistema QC6-Plus e do método convencional

citado no capítulo 3 para determinação da planura e simetria. Os resultados apresentados
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nas tabelas 14 e 15 são para acelerador linear clínico Clinac 2300C/D para as energias de

feixe de fótons de 6 MV e 15 MV respectivamente. Nas tabelas 16, 17 e 18 são

apresentados estes mesmos resultados, agora para as energias de feixe de elétrons de 12

MeV, 16 MeV e 20 MeV, respectivamente. Em todas estas tabelas são apresentados os

valores antes e depois da calibração experimental, conforme descrita no capítulo 3 item

3.2.5.1. Além dos resultados obtidos, nestas tabelas estão explícitos os valores toleráveis

segundo a Tabela 1 no capítulo 2 para tolerâncias de acordo com o TECDOC 1151, onde

os valores obtidos pelo método convencional foram tomados como referência para

determinar a tolerância.

Feixe de fótons de 6MV

Parâmetros
Método

Covencional

Tolerância

(%)

QC6-

Plus

Antes

QC6-

Plus

Depois

Planura (%) 1,2 2,0 1,3 0,8

Simetria in plane (%) 0,1 3,0 1,7 0,3

Simetria cross plane (%) 0,6 3,0 1,2 0,7

Tabela 14 – Valores obtidos por método convencional e pelo sistema QC6-Plus para os

parâmetros planura, simetria in plane e simetria cross plane e a tolerância aceitável para o

feixe de fótons de 6 MV, tendo como referência o valor obtido pelo método convencional.

Feixe de fótons de 15MV

Parâmetros
Método

Covencional

Tolerância

(%)

QC6-

Plus

Antes

QC6-

Plus

Depois

Planura (%) 2,0 2,0 1,1 0,6

Simetria in plane (%) 0,5 3,0 1,3 0,2

Simetria cross plane (%) 0,2 3,0 1,6 0,6

Tabela 15 – Valores obtidos por método convencional e pelo sistema QC6-Plus para os

parâmetros planura, simetria in plane e simetria cross plane e a tolerância aceitável para o

feixe de fótons de 15 MV, tendo como referência o valor obtido pelo método convencional.
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Feixe de elétrons de 12 MeV

Parâmetros
Método

Covencional

Tolerância

(%)

QC6-

Plus

Antes

QC6-

Plus

Depois

Planura (%) 1,6 3,0 1,7 2,2

Simetria in plane (%) 2,1 3,0 0,5 1,5

Simetria cross plane (%) 0,2 3,0 1,7 0,6

Tabela 16 – Valores obtidos por método convencional e pelo sistema QC6-Plus para os

parâmetros planura, simetria in plane e simetria cross plane e a tolerância aceitável para o

feixe de elétrons de 12 MeV, tendo como referência o valor obtido pelo método

convencional.

Feixe de elétrons de 16MeV

Parâmetros
Método

Covencional

Tolerância

(%)

QC6-

Plus

Antes

QC6-

Plus

Depois

Planura (%) 1,2 3,0 0,6 1,5

Simetria in plane (%) 2,1 3,0 0,3 1,7

Simetria cross plane (%) 1,6 3,0 0,1 1,3

Tabela 17 – Valores obtidos por método convencional e pelo sistema QC6-Plus para os

parâmetros planura, simetria in plane e simetria cross plane e a tolerância aceitável para o

feixe de elétrons de 16 MeV, tendo como referência o valor obtido pelo método

convencional.
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Feixe de elétrons de 20MeV

Parâmetros
Método

Covencional

Tolerância

(%)

QC6-

Plus

Antes

QC6-

Plus

Depois

Planura (%) 1,4 3,0 1,6 1,8

Simetria in plane (%) 1,6 3,0 1,4 0,9

Simetria cross plane (%) 0,6 3,0 0,3 1,5

Tabela 18 – Valores obtidos por método convencional e pelo sistema QC6-Plus para os

parâmetros planura, simetria in plane e simetria cross plane e a tolerância aceitável para o

feixe de elétrons de 20 MeV, tendo como referência o valor obtido pelo método

convencional.

Os resultados apresentados na tabela 19 foram obtidos com o QC6-Plus para

medida de dose no Co-60 a fim de avaliar a repetitividade do equipamento.  São

apresentados os valores médios da dose em cada dia de medida,  num total de seis dias  e

os respectivos desvios padrão percentual.

Média das medidas de dose (Gy) e respectivos desvios padrão

Câmaras 1 1(%) 2 2(%) 3 3(%) 4 4(%) 5 5(%) 6 6(%)

D1 1,9 0,3 1,9 0,3 1,9 0,3 1,9 0,4 1,9 0,3 1,9 0,3

D2 1,9 0,0 1,9 0,0 1,8 0,3 1,8 0,0 1,8 0,0 1,9 0,5

D3 1,9 0,3 1,9 0,7 1,9 0,4 1,8 0,5 1,9 0,3 1,9 0,9

D4 1,9 0,3 1,9 0,3 1,9 0,5 1,9 0,4 1,9 0,4 1,9 0,3

D5 1,9 0,3 2,0 0,0 1,9 0,3 1,9 0,3 1,9 0,0 2,0 0,0

D6 1,7 0,0 1,7 0,0 1,6 0,3 1,6 0,0 1,6 0,3 1,7 0,0

Tabela 19 – Medidas de dose com QC6-Plus no irradiador de Co-60 para avaliação da

reprodutibilidade e repetitividade do equipamento.
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Figura 13 – Representação gráfica do valor médio da dose em cada câmara, D1 a D6, do

QC6-Plus por dia de medida no aparelho THX de Co60.  Avaliação da repetitividade.

Quanto a repetitividade o QC6-Plus apresentou um bom resultado, pois entre todas

as câmaras o maior desvio percentual encontrado para medidas de dose realizadas foi

0,9% para câmara 3.

A seguir são apresentadas as médias das doses ao final dos seis dias de medidas

para cada câmara, Figura 14, permitindo assim a avaliação da reprodutibilidade do

equipamento.  Os resultados encontrados estiveram dentro do esperado, pois o desvio

percentual máximo encontrado foi de 1,1% para câmara 3 e 4, já a resposta encontrada

para a câmara situada no eixo central D5, considerada a principal entre todas as outras,

obteve um desvio percentual de 0,7%.
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obtidos para cada câmara em seis dias diferentes.

Câmara

Figura 14 – Representação gráfica dos valores médios das doses ao final de seis dias de

medições para cada câmara, D1 a D6, do QC6-Plus. Avaliação da reprodutibilidade.

A avaliação de desempenho do sistema QC6-Plus no que diz respeito ao

parâmetro dose absorvida na profundidade de máximo no eixo central para feixe de fótons,

foi feita através de comparação com os valores de dose obtidos na dosimetria absoluta

para o cálculo da dose absorvida na água citado no capítulo3. A seguir nas figuras 15 e

16 são apresentadas as diferenças percentuais dos valores medidos de dose com ao QC6-

Plus e dosimetria absoluta antes e depois da calibração experimental para energia de

fótons de 6 MV e 15 MV.
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Figura 15 – Avaliação dos valores de dose no eixo central obtidos com QC6-Plus, antes e

depois da nova calibração, relativos à dose medida por método absoluto para o feixe de

fótons de 6 MV.
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Figura 16 – Avaliação dos valores de dose no eixo central obtidos com QC6-Plus, antes e

depois da nova calibração, relativos à dose medida por método absoluto para o feixe de

fótons de 6 MV.
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Quanto ao desempenho do sistema QC6-Plus no que diz respeito à medida de

dose n

Os resultados obtidos para simetria in-plane e cross-plane com o sistema QC6-

Plus, ta

esultados obtidos para planura, tabela 14, tabela 15, tabela 16, tabela 17 e

tabela

alores encontrados para avaliação da constância da qualidade do feixe de

fótons

o eixo central para fótons apresentada na figura 15 e 16, observa-se uma diferença

percentual pequena de 1,0% somente para o feixe de 6 MV entre os valores obtidos com o

QC6-Plus calibrado pelo fabricante e a dosimetria absoluta. Já para o feixe de 15 MV esta

diferença percentual chegou a 7,7% , uma diferença considerada grande no que diz

respeito à medida de dose de acordo com a tolerância indicada no TECDOC 1151 que é

de 3%. A avaliação entre os valores obtidos pela dosimetria absoluta e valores obtidos

com QC6-Plus depois da nova calibração, a diferença percentual entre estes valores é

absurdamente alta chegando a 36,1% para o feixe de 6 MV e 23,4% para o feixe de 15

MV.

bela 14, tabela 15, tabela 16, tabela 17 e tabela 18 para os feixes de fótons e

elétrons estiveram dentro do esperado de acordo com o recomendado no protocolo de

garantia da qualidade TECDOC-1151 mantendo-se abaixo de 3%  em relação ao valor de

referência adotado para estes parâmetros tanto para as medidas realizadas com o QC6-

Plus calibrado pelo fabricante quanto para as medidas realizadas depois na nova

calibração.

 Os r

18, para os feixes de fótons e elétrons, também estiveram dentro do esperado de

acordo com o recomendado no protocolo de garantia da qualidade, TECDOC-1151,

mantendo-se abaixo de 2%, no caso de fótons, e 3%, no caso de elétrons, em relação ao

valor de referência adotado para estes parâmetros tanto para as medidas realizadas com o

QC6-Plus calibrado pelo fabricante quanto para as medidas realizadas depois na nova

calibração.

Os  v

e elétrons do acelerador linear Clinac 2300 C/D com o QC6-Plus, definido como

BQF [21] são apresentados nas tabelas 20, 21, 22, 23 e 24.
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Fótons 6 MV

QC6-Plus BQF(%)
Média do

BQF

82,3

Depois 102,7 103,2 103,2 103,3 103,3 103,1 0,3

(%)

Antes 82,3 82,3 82,3 82,3 82,3 0,1

Tabela 20 – Valores da razão entre a dose medida nas câmaras D5 e D6 do QC6-Plus

(BQF) em percentual no acelerador Clinac 2300 para o feixe de fótons de 6 MV, para

avaliação da constância da qualidade do feixe e o respectivo desvio percentual. Valores

antes e depois da nova calibração.

Fótons 15 MV

QC6-Plus BQF (%)
Média do

BQF

,1

Depois 111,8 111,7 111,8 111,7 111,7 111,7 0,1

(%)

Antes 89,1 89,1 89,1 89,1 89,2 89 0,1

Tabela 21 – Valores da razão entre a dose medida nas câmaras D5 e D6 do QC6-Plus

(BQF) em percentual no acelerador Clinac 2300 para o feixe de fótons de 15 MV, para

avaliação da constância da qualidade do feixe e o respectivo desvio percentual. Valores

antes e depois da nova calibração.

Elétrons 12 MeV

QC6-Plus BQF (%)
Média do

BQF

,4

Depois 47,2 47,4 47,3 47,4 47,3 47,3 0,2

(%)

Antes 37,3 37,4 37,4 37,5 37,4 37 0,2

Tabela 22 – Valores da razão entre a dose medida nas câmaras D5 e D6 do QC6-Plus

(BQF) em percentual no acelerador Clinac 2300 para o feixe de fótons de 12 MeV, para

avaliação da constância da qualidade do feixe e o respectivo desvio percentual. Valores

antes e depois da nova calibração.
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Elétrons 16 MeV

QC6-Plus BQF (%)
Média do

BQF

,7

Depois 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 0,1

(%)

Antes 85,7 85,7 85,6 85,7 85,7 85 0,1

Tabela 23 – Valores da razão entre a dose medida nas câmaras D5 e D6 do QC6-Plus

(BQF) em percentual no acelerador Clinac 2300 para o feixe de fótons de 16 MeV, para

avaliação da constância da qualidade do feixe e o respectivo desvio percentual. Valores

antes e depois da nova calibração.

Elétrons 20 MeV

QC6-Plus BQF (%)
Média do

BQF

,4

Depois 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 0,0

(%)

Antes 95,6 95,3 95,3 95,3 95,3 95 0,2

Tabela 24 – Valores da razão entre a dose medida nas câmaras D5 e D6 do QC6-Plus

Os resultados encontrados para o parâmetro constância da qualidade do feixe de

fótons

(BQF) em percentual no acelerador Clinac 2300 para o feixe de fótons de 20 MeV, para

avaliação da constância da qualidade do feixe e o respectivo desvio percentual.

e elétrons foram satisfatórios. Os desvios encontrados para o BQF nas medidas

realizadas com o sistema QC6-Plus [21] estiveram abaixo de 2% para os feixes de fótons e

abaixo de 4% para os feixes de elétrons, o que está de acordo com o protocolo de garantia

da qualidade praticado neste trabalho o TEC DOC 1151. É mostrado que o sistema QC6-

Plus tem boa resposta para este parâmetro que é um valor relativo, sendo então esperado

que os resultados encontrados para o sistema com calibração do fabricante e com nova

calibração estejam dentro do esperado e praticamente com o mesmo desvio percentual,

exatamente como foi encontrado.

52



5 – CONCLUSÕES

A análise dos resultados apresentados pelo sistema QC6-Plus indica que este

sistema

 desempenho do sistema QC6-Plus em relação ao parâmetro dose

absorv

Para o mesmo parâmetro dose absorvida para feixe de elétrons, apesar do

fabrica

idos após a calibração do sistema QC6-Plus utilizando-se a

metodo

zação que compõem o sistema QC6-Plus num

laborat

 apresenta um bom desempenho quanto à repetitividade e reprodutibilidade dos

parâmetros avaliados, pois os desvios percentuais encontrados estiveram dentro do

esperado, ou seja, abaixo da tolerância recomendada para os parâmetros analisados no

TEC DOC 1151.

Quanto ao

ida para fótons, a análise entre os seus resultados e o método convencional com

câmara de ionização indica ser um sistema inadequado para energia de 15 MV, pois

apresentou uma diferença percentual de 7,7%, muito acima do recomendado no TEC DOC

1151.

nte informar no manual do equipamento ser possível fazer este tipo de avaliação em

um “range” de   3 a 25 MeV, o equipamento não é recomendado pois de acordo com o

protocolo adotado o TRS 398, para energias abaixo de 10 MeV este tipo de avaliação deve

ser realizado obrigatoriamente com câmaras de ionização de placas paralelas e phantons

de plástico só devem ser usados para energias menores que 10 MeV, do contrário o uso

de phantons de plástico para determinação de dose absorvida para energias de elétrons

acima de 10 MeV pode ser responsável pela larga discrepância entre os valores de

referência ou esperados.

Os resultados obt

logia apresentada no manual deste sistema uma vez comparados ao método

tradicional para os valores de dose absoluta no eixo central a 0,5 cm de profundidade são

completamente inaceitáveis. As diferenças percentuais chegam a ser da ordem de 36,1%

para feixe de fótons de 6 MV e de 23,4% para o feixe de fótons de 15 MV. Estas diferenças

levam a concluir que a metodologia apresentada no manual do QC6-Plus não é adequada

para calibração deste tipo de equipamento.

Para calibração das câmaras de ioni

ório de calibração secundário ou por “cross-calibration” seria necessário desmontar

todo o sistema, o que não parece possível com este sistema, conclui-se que o sistema

QC6-Plus não aceita uma nova calibração.
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Entretanto o sistema é perfeitamente adequado e prático para medidas relativas de

controle diário e semanal de parâmetros de referência de feixes clínicos, não devendo ser

utilizado apenas para medidas de dose absoluta.

6 – RECOMENDAÇÃO

Como o sistema QC6-Plus possui um manual de operação que informa ser possível

realizar medidas de seus parâmetros para feixes clínicos de fótons em um range de

energia desde Co-60 até 25 MV, inclusive do parâmetro dose absorvida, e este trabalho

como foi realizado em uma instituição que possui aceleradores lineares apenas com

energias de fótons de 6 MV e 15 MV é interessante que seja feita uma avaliação do

sistema para o parâmetro dose absorvida em outras energias de fótons. Com isso seria

possível avaliar para quais energias esse equipamento é recomendado no que diz respeito

à dose absorvida, inclusive avaliar se existe um bom desempenho do mesmo para um

range diferente do informado pelo fabricante, já que neste trabalho foi concluído que para

medida de dose absorvida na energia de fótons de 15 MV o equipamento não é

recomendado .
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APÊNDICE I

Dados da dosimetria absoluta realizada no irradiador de cobalto-60, o Theratron 780

(THX), baseada no protocolo TRS 398.

Rendimento do Co-60 no dia 18/10/03 : 195,65 cGy/min

Profundidade de referência: 5 cm

Campo: 10 x 10 cm2

SSD: 80 cm

FAC10 x 10: 1 (retirado da tabela de FAC’S para o THX do INCa)

Dose escolhida de maneira aleatória para ser obtida na profundidade de referência = 200

cGy.

Escala do Eletrômetro: High –range

Fator de calibração da câmara: ND,W = 1235,4037 mGy/eu    com   incerteza  de : 0,45%

Tempo de irradiação para atingir a dose escolhida: 1,29 min

Temperatura média do ambiente: 22,9 ºC

Pressão média do ambiente: 1019,2 mbar (hPa)

A seguir são apresentados os resultados das leituras realizadas na dosimetria.

Co-60

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

- 246,7 1,64 1,64 1,63 1,63 1,63 1,6 0,1

+ 246,7 1,64 1,64 1,63 1,63 1,63 1,6 0,1

- 123,5 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,6 0

+ 123,5 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,6 0

Quantidades de influência:

KTP = 1,01

Kelec: 1

Kpol: 1

KS: 1

Kq: 1

Dose absorvida na água para na profundidade de referência: DW = 2,041 Gy .
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Dose corrigida para profundidade de máximo:

Profundidade de máximo: d = 0,5 cm

PDP na profundidade de referência: PDP5 = 78,8

Dose na profundidade de máximo: DW = 259 cGy

Incerteza padrão combinada de DW: uc=0,8%.

A seguir são apresentadas as leituras realizadas com o QC6-Plus, para posterior cálculo

do novo fator de calibração, N para cada câmara do sistema em questão.

Câmaras Leituras (nC)

D1 37,8

D2 37,7

D3 38,0

D4 37,6

D5 37,4

Fator de correção para temperatura e pressão no QC6-Plus: kD=1,003

Fator de correção para energia: kQ=1
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APÊNDICE II

A seguir são apresentados os resultados das leituras realizadas na dosimetria

absoluta baseada no protocolo TRS 398, no acelerador linear clínico Clinac 2300 C/D, para

os feixes de fótons de energias 6 MV e 15 MV respectivamente.

6 MV

Polaridade

(V)

Profundidade

(cm)
L1(nC)  L2(nC) L3(nC)  L4(nC) L5(nC)

Média

(nC)

Desvio

(%)

- 300 10 13,72 13,69 13,69 13,697 13,71 13,7 0,1

+ 300 10 13,73 13,69 13,69 13,70 13,70 13,7 0,1

- 150 10 13,66 13,65 13,65 13,66 13,66 13,7 0,1

- 300 20 7,93 7,91 7,91 7,91 7,92 7,9 0,1

Dados da dosimetria para o feixe de fótons de 6 MV:

Quantidades de influência:

KTP = 0,9898

Kelec: 1

Kpol: 1

KS: 1,004

Kq: 0,994

Dose absorvida na água para profundidade de referência: Dw=66,2 cGy

Temperatura média do ambiente: 19,7 ºC

Pressão média do ambiente: 1022,5 mbar (hPa)

Dose corrigida para profundidade de máximo:

Profundidade de máximo: d =1,5 cm

PDD na profundidade de referência: PDD10 = 67,4

Dose na profundidade de máximo: DW = 98,2 cGy

Incerteza padrão combinada de DW:  uc=1,4%.
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15 MV

Polaridade

(V)

Profundidade

(cm)
L1(nC) L2(nC)  L3(nC)  L4(nC) L5(nC)

Média

(nC)

Desvio

(%)

- 300 10 15,34 15,37 15,36 15,36 15,35 15,36 0,1

+ 300 10 15,36 15,34 15,36 15,34 15,35 15,35 0,1

- 150 10 15,26 15,25 15,26 15,25 15,25 15,25 0,1

- 300 20 9,96 9,95 9,97 9,96 9,96 9,96 0,1

Dados da dosimetria para o feixe de fótons de 15 MV:

Quantidades de influência:

KTP = 0,9898

Kelec: 1

Kpol: 1

KS: 1,006

Kq: 0,981

Dose absorvida na água para profundidade de referência: Dw= 73,4 cGy

Temperatura média do ambiente: 19,7 ºC

Pressão média do ambiente: 1022,5 mbar (hPa)

Dose corrigida para profundidade de máximo:

Profundidade de máximo: d =3,0 cm

PDD na profundidade de referência: PDD10 = 77,7

Fator distância, pois nesta energia o Clinac 2300 C/D foi sido calibrado no isocentro:

kd = 1,0609. Este fator deve ser multiplicado à dose encontrada (Dw = 94,4 cGy)

através da relação de  PDD10.

Dose na profundidade de máximo: DW = 100,2 cGy

Incerteza padrão combinada de DW:  uc=1,5%.
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APÊNDICE III

Estimativa da incerteza na determinação da dose absorvida na água sob condições de

referência.

Quando um dosímetro de referência é usado para a determinação da dose

absorvida na água, as incertezas das diferentes quantidades físicas ou procedimentos que

contribuem para a determinação da dose  pode ser dividida em dois passos. O passo 1

considera as incertezas relativas a calibração do dosímetro de referência em termos do

fator de calibração ND,W no laboratório padrão. O passo 2 considera a calibração do feixe

de radiação em questão e inclui as incertezas associadas com as medidas na

profundidade de referência no fantoma de água. O passo 2 também inclui a incerteza do

valor do fator kQ e das quantidades de influência ki. Combinando as incertezas obtidas nos

passos 1 e 2 quadráticamente, obtemos a incerteza padrão combinada uc para  a

determinação da dose absorvida na água na profundidade de referência [13,23].

Nestes passos são considerados os métodos de avaliação da incerteza tipo A, uA,

e tipo B, uB. Onde tipo A é o método de avaliação da incerteza pela análise estatística de

séries de observações e tipo B é o método de avaliação da incerteza por outros meios que

não a análise estatística de séries de observações [23].

22
BAC uuu (5.5)

A seguir, são apresentadas as incertezas tipo A e tipo B consideradas nas dosimetria

absoluta para determinação da dose absorvida na água para o feixe de Co-60 realizada

para este trabalho.

59



INCERTEZAS

TIPO A (uA) TIPO B(uB)

Leitura no Dosímetro 0,001 Fator de Calibração do Dosímetro 0,45

kelec 0,58

kpol 0,58

kTP 0,59

kS 0,58

kQ 0,58

Abaixo é informado o valor encontrado para incerteza padrão combinada uc da dose

absorvida na água para o feixe de Co-60 do irradiador THX.

%6,0(%)
4,1259

4,1

8962,1

000001,0

22

2

2

c

W

BAc

B

A

u
cGyD

uuu

u

u

A seguir, são apresentadas as incertezas tipo A e tipo B consideradas nas dosimetria

absoluta para determinação da dose absorvida na água para os feixes de fótons do

acelerador linear Clinac 2300 C/D para as energias de 6 MV e 15 MV realizada para este

trabalho.
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INCERTEZAS

TIPO A (uA) TIPO B(uB)

Leitura no Dosímetro 0,005 Fator de Calibração do Dosímetro 0,45

kelec 0,58

kpol 0,58

kTP 0,57

kS 0,58

kQ 0,57

Abaixo é informado o valor encontrado para incerteza padrão combinada uc da dose

absorvida na água para o feixe de fótons do Clinac 2300 C/D de energia 6 MV.

%5,1(%)
4,12,98

.4,1

8615,1

025,0
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2
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u

u

INCERTEZAS

TIPO A (uA) TIPO B(uB)

Leitura no Dosímetro 0,005 Fator de Calibração do Dosímetro 0,45

kelec 0,58

kpol 0,58

kTP 0,57

kS 0,58

kQ 0,57

Kd 0,61
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Abaixo é informado o valor encontrado para incerteza padrão combinada uc da dose

absorvida na água para o feixe de fótons do Clinac 2300 C/D de energia 6 MV.

%5,1(%)
5,12,100

.5,1

2336,2

025,0

22

2

2

c

W

BAc

B

A

u
cGyD

euuuu

u

u

A determinação da incerteza tipo A, uA,  foi através do desvio padrão da média xs

[13].

xsu

xs
n

xs

A

i
1

A incerteza tipo B, uB, foi determinada assumindo-se que estas seriam incertezas

descritas por uma densidade de probabilidade retangular, pois neste caso esta distribuição

pode ser assumida [13], por haver igual probabilidade dentro de um intervalo de limites

mínimo – M e máximo + M. E nesse caso uB é dada por [13]:

3
M

uB
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