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Resumo 

A importância e o uso de aceleradores lineares clínicos no tratamento contra o câncer 

cresceu significativamente nos últimos anos. Atrelado a este aumento veio à preocupação 

com a utilização de aceleradores com energia acima de 1 ° MeV que produzem feixe 

terapêutico contaminado por nêutrons, resultantes da interação dos fótons de alta energia 

com materiais de alto número atômico, tais como: Tungstênio e chumbo, presentes na 

blindagem dos aceleradores. As medições do equivalente de dose devido aos nêutrons 

utilizando monitores de área nesse ambiente apresentam algumas dificuldades devido à 

existência de um campo de radiação misto e a possível interferência eletromagnética 

próximo ao acelerador. O Laboratório de Nêutrons do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria iniciou estudos referentes à resposta dessa instrumentação na presença de 

diferentes espectros de nêutrons com o objetivo de avaliar o desempenho dos monitores de 

área para nêutrons nesse ambiente. Para isto foram utilizados quatro diferentes monitores 

de área, fontes de nêutrons com espectros abrangendo a faixa de energia média entre 0,55 

e 4,2 MeV e uma câmara de ionização para se obter a relação entre a dose devida a 

nêutrons e a radiação gama. Neste trabalho é apresentada uma análise dessas medições 

realizadas em uma sala de tratamento radioterápica contendo um acelerador clínico de 

15 MV. Os resultados demonstram a complexidade e os cuidados necessários para a 

realização de medições de campos de nêutrons em salas de tratamento radioterápico 

contendo aceleradores clínicos de alta energia. 
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Abstract 

The clinicai importance and usage of linear accelerators in cancer treatment increased 

significantly in the last years. Coupled with this growth carne the concern about the use of 

accelerators with energies over to 10 MeV which produce therapeutic beam contaminated 

with neutrons generated when high-energy photons interact with high-atomic-number 

materiais such as tungsten and lead present in the accelerator itself. At these facilities, 

measurements of the ambient dose equivalent for neutrons present difficulties owing to the 

existence of a mixed radiation field and possible electromagnetic interference near the 

accelerator. The Neutron Laboratory of the IRO, aiming to evaluate the survey meters 

performance at these facilities, initiated studies of instrumentation response in the presence 

of different neutron spectra. Neutrons sources with average energies ranging from 0.55 to 

4.2 MeV, four different survey meters and one ionization chamber to obtain the ratio between 

the dose due to neutrons and gamma radiation were used in this work. The evaluation of 

these measurements, performed in a 15 MV linear accelerator room is presented. This work 

presents results that demonstrate the complexity and care needed to make neutrons 

measurements in radiotherapy treatment rooms containing high energy clinicai accelerators. 
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Capítulo I 

Introdução 

1.1 - Considerações Iniciais 

A utilização de aceleradores lineares como técnica para o tratamento de doenças na 

radioterapia representa mais de 50% dos tratamentos de pacientes em todo o mundo e nos 

países desenvolvidos esse percentual é próximo de 90% (ALLlSY, 2009). No entanto, a 

utilização de aceleradores clínicos com energia acima de 10 MeV nos serviços de 

radioterapia produzem fotonêutrons como contaminantes do feixe terapêutico, devido à 

interação dos fótons de alta energia com materiais de alto número atômico que compõem o 

cabeçote do acelerador. Não é possível retirar a radiação indesejável dos nêutrons no feixe 

o que ocasiona doses adicionais indesejáveis no tratamento. Ademais, a interação dos 

foto nêutrons com outros materiais presentes na sala de tratamento resulta na modificação 

do espectro inicial de nêutrons do campo misto. Além da produção de fotonêutrons, existe a 

produção de nêutrons quando se utiliza o feixe de elétrons no tratamento devido à incidência 

desse feixe nos materiais dos componentes dos aceleradores, tais como as paredes da guia 

de onda, colimadores e outros. 

A utilização de um sistema de detecção para nêutrons nesses locais permite realizar 

a monitoração de área devido aos nêutrons e avaliar as condições de segurança radiológica 

da instalação e dos operadores do equipamento. No entanto, muitos usuários 

desconsideram ou desconhecem informações importantes quanto às características 

técnicas desses equipamentos. Essas características (resolução, resposta angular, 

dependência energética, etc.) podem afetar a incerteza da medição dos nêutrons, levando a 

interpretações errôneas sobre os níveis de radiação nesse ambiente. Além disso, o 

desconhecimento do campo de medição, que não são referenciados, e podem apresentar 



interferências nas respostas dos instrumentos resultando em uma subestimativa ou 

superestimativa na medida. 

o campo de nêutrons gerado pelos aceleradores clínicos de alta energia nas salas 

de tratamento radioterápico é muito variável e depende fortemente da energia do feixe, da 

blindagem do acelerador, do filtro aplanador, dos colimadores e da geometria do campo de 

radiação. Além do campo variável, a alta freqüência do campo eletromagnético produzido 

pelos aceleradores, presença de fuga e espalhamento dos fótons nessas instalações são 

empecilhos que podem dificultar as medições esses campos (FERNÁNOEZ at aI, 2007). 

Essas interferências não existem nas calibrações dos monitores de área para nêutrons onde 

os campos gerados são conhecidos e o ambiente para a calibração é mais adequado. A 

complexidade gerada por esses campos requer cuidados necessários para a realização de 

medições de campos de nêutrons nessas instalações. 

Com a finalidade de auxiliar os usuários dos aceleradores clínicos instalados no 

Brasil, o Laboratório de Nêutrons (LN), pertencente ao Laboratório Nacional de Metrologia 

das Radiações Ionizantes (LNMRI)do Instituto de Radioproteção e Oosimetria (lRO), iniciou 

estudos do processo de calibração e dos resultados das medições realizadas com monitores 

de área para nêutrons nessas instalações. O LN é responsável pela calibração dos 

equipamentos e da padronização absoluta das fontes de nêutrons no Brasil. A partir da 

padronização das fontes é possível empregá-Ias na calibração dos equipamentos e observar 

o comportamento dos mesmos diante de diversos espectros. O processo de calibração dos 

detectores de nêutrons é feito a partir de fontes de nêutrons isotópicas cujos espectros 

estão referenciados na norma ISO-8529-1 ou a partir de fontes isotópicas padronizadas em 

um laboratório primário de nêutrons (FONSECA et aI., 2005). 
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1.2 - Motivação 

A partir da leitura de artigos contendo discussões de medidas e adaptações de 

sistemas para medidas em campos de nêutrons gerados em salas radioterápicas contendo 

aceleradores clínicos de alta energia foram observadas discrepâncias entre os valores 

apresentados. Os instrumentos utilizados para medições de nêutrons são empregados na 

avaliação de dose considerando apenas a leitura do monitor sem levar em conta suas 

características individuais de medição. A confiança nessas medidas pode estar limitada, 

uma vez que não se conheça, com exatidão, o comportamento dos instrumentos em 

campos de nêutrons distintos dos campos de referência de calibração. Portanto, há a 

necessidade de se avaliar a resposta destes equipamentos em diferentes condições de 

medição para averiguar as possíveis influências devido às interferências existentes no 

campo de medição e o quanto podem variar as respostas para cada tipo de equipamento. 

1.3 • Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo testar quatro diferentes modelos de monitores de 

área para nêutrons em diversos espectros de nêutrons e realizar medições em uma sala 

contendo um acelerador clínico de 15 MV. O intuito do teste é garantir a confiabilidade das 

medidas e avaliar seu comportamento na presença dos diferentes espectros gerados pelas 

fontes. As medições na sala de tratamento radioterápico servirão para avaliar a influência 

da dependência energética em um campo diferente do campo gerado na calibração dos 

monitores e averiguar se as possíveis interferências existentes no ambiente onde foram 

feitas as medições podem modificar expressivamente as respostas de cada equipamento. 

Para atingir este objetivo, as seguintes etapas foram ser cumpridas: 

1) Calibração dos monitores de área em espectros de nêutrons de referência 

150-8529-1 para fontes de nêutrons isotópicas: 241AmBe (a,n), 252Cf (f,n), 

252Cf+D20 (f,n); 
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2) Calibração dos monitores no espectro de nêutrons de referência TRS-403 

para a fonte de nêutrons 238PuBe(a,n); 

3) Avaliação da rejeição gama dos monitores de área em um irradiador de 

cobalto; 

4) Realização das medições em uma sala de tratamento radioterápico. 

A estrutura deste trabalho é apresentada a seguir: 

No capítulo " é feita uma revisão de literatura onde foram relatados trabalhos e 

métodos utilizados para calcular o equivalente de dose ambiente referentes à contaminação 

de fotonêutrons em aceleradores clínicos além de recomendações a respeito da utilização 

dos monitores de área para nêutrons. 

No capitulo 111 são feitas considerações teóricas a respeito dos temas que são 

abordados no trabalho explicitando as propriedades e características dos nêutrons, das 

fontes de nêutrons, da produção de nêutrons nos aceleradores lineares clínicos, da 

utilização, princípios de detecção e propriedades gerais dos monitores de área para 

nêutrons. 

O capítulo IV aborda os materiais e métodos utilizados para a realização das 

medidas da taxa do equivalente de dose ambiente devido a nêutrons dentro de uma sala de 

tratamento radioterápico, bem como, os valores teóricos do equivalente de dose ambiente 

devido a nêutrons no labirinto e as calibrações nos monitores de área. 

No capítulo V são apresentados os resultados e as discussões das calibrações dos 

monitores de área para nêutrons, das medidas na sala de tratamento radioterápico, da 

avaliação e comparação das taxas de equivalente de dose ambiente devido a nêutrons, 

obtidas pelo método Kersey modificado e pela literatura. 

E finalmente, no capítulo VI, são apresentadas as principais conclusões deste 

trabalho e também sugestões para a continuação deste tema. 

4 



CAPíTULO II 

Revisão de literatura 

KERSEY (1979) desenvolveu um método para estimar o equivalente de dose devido 

aos nêutrons na porta da sala de tratamento radioterápico com base nas seguintes 

hipóteses: a variação na dose de nêutrons no interior da sala de tratamento segue a lei do 

inverso do quadrado da distância; a atenuação das doses no labirinto se dá 

Ioga ritmicamente com a distância e a distância deci-redutora das doses está localizada a 5 

metros ao longo do labirinto. 

MCGINLEY e BUTKER (1991) testaram o método de Kersey para 13 salas de 

aceleradores, através de medidas experimentais utilizando a técnica de ativação de folhas 

de 1161n, encontrando uma relação entre os equivalentes de doses medidas e os 

equivalentes de doses calculados variando de 0,82 a 2,30. McGingley propôs uma correção 

no método Kersey devido às grandes discrepâncias encontradas nos resultados calculados 

e nas medições experimentais. 

LlU et aI (1992) investigaram o efeito do campo magnético estático em alguns 

monitores de área. Segundo o autor, fazer medições em instalações contendo acelerador de 

partículas, a natureza pulsante do campo de radiação e a possível existência de campos 

magnéticos são os principais fatores que podem afetar a resposta dos instrumentos. Os 

campos magnéticos com intensidade 7-10 mT podem ser sentidos em monitores de área 

com peças de metal ferromagnéticos. Campos de 10 mT são comuns em instalações 

contendo aceleradores de alta energia. Os resultados demonstraram que o efeito pOde 

depender do modelo do instrumento, alinhamento do eixo do instrumento com as linhas de 

fluxo magnético, se o instrumento está parado ou se movendo em relação ao campo 

magnético e a intensidade do campo magnético. O monitor de área para nêutrons 
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Andersson-Braun rem meter utilizado para teste não apresentou resposta para campos de 

até 30 mT devido a boa blindagem do detector. No entanto, para o monitor de área 

Victoreen 488 existe sérios efeitos magnéticos em sua leitura. Quando o monitor estava em 

paralelo com o eixo da linha de fluxo, houve respostas acima de 20% do valor verdadeiro 

para 1 mT e 50% para 2 mT. Perpendicular com o eixo da linha de fluxo, o monitor obteve 

resposta 40% menor que o valor verdadeiro para 1 mT e 50% para 2 mT. 

KRÁLlK e TUREK (2004) afirmaram que a medição de nêutrons em campos gerados 

por aceleradores clínicos utilizando detectores ativos é extremamente difícil devido às 

indesejáveis interferências como campos eletromagnéticos de alta freqüência, fugas e 

espalhamento de fótons abundantes. O funcionamento em modo pulso do LlNAC, requer 

uma abordagem mais complexa na correção do tempo morto da medição da taxa de 

contagem. Uma aproximação é possível apenas em laboratórios especializados e não em 

salas de tratamento radioterápico contendo LlNAC. 

Podemos observar a relevância da monitoração e da calibração dos instrumentos na 

NCRP report 151 (2005) que recomenda a utilização de monitores de área para nêutrons em 

ambientes contendo aceleradores operando com energia acima de 10 MeV, com a 

finalidade de determinar o equivalente de dose por unidade monitora e a taxa do equivalente 

de dose. Esse documento recomenda que cada um dos instrumentos utilizados para as 

medições finais deverá ter uma calibração atual rastreada pelo Instituto Nacional de Padrões 

e Tecnologia (NIST/EUA). 

FACURE (2006) afirmou que a utilização da fonte de 252Cf(f, n) para a calibração de 

detectores empregados nas medições de espectros de nêutrons produzidos por 

aceleradores não era uma boa alternativa devido à diferença existente entre o espectro da 

fonte e o espectro de nêutrons degradados pelo cabeçote e pelas paredes da sala de 

tratamento radioterápico, gerando erros nas medições experimentais. 
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Conforme BEOOGNI (2006) a dosimetria de nêutrons é uma das tarefas mais 

complicadas na radioproteção. Apesar das grandezas operacionais do ICRU terem sido 

projetadas para dar uma estimativa das grandezas da ICRP 60, para algumas faixas de 

energia dos nêutrons e geometrias de irradiação existe uma divergência significativa que 

pode conduzir a um erro na estimativa. Além disso, os instrumentos utilizados devem 

responder em uma ampla faixa de energias para cobrir toda a faixa de valores no local das 

medições. Uma estimativa menor ou maior do equivalente de dose ambiente pode ocorrer 

se o instrumento for usado em um campo com diferentes distribuições de energia em 

relação ao campo utilizado na calibração. 

FERNANOEZ et aI. (2007) fizeram medições de nêutrons em uma instalação 

contendo acelerador Linac Varian 2100C, com energia do feixe primário igual a 18 MeVem 

um campo 10 x 10 cm2, utilizando um conjunto de esferas de Bonner com detectores 

passivos onde se obteve a taxa de fluência em energia dos nêutrons e do equivalente de 

dose ambiente avaliados em dois pontos, no isocentro e no ponto situado a 1 metro do 

isocentro. Neste estudo os pesquisadores analisaram a possibilidade de utilizar o 

espectrômetro esferas de Bonner com folhas de ouro como sistema de detecção na 

proteção radiológica para a dosimetria de nêutrons nestas instalações. Foram utilizadas oito 

esferas com mesma densidade e diâmetros diferentes. As esferas foram irradiadas 

seqüencialmente para cada ponto com dose y de 1 Gy.min-1 no isocentro e de 6 Gy.min-1 a 

um metro do isocentro. O tempo de irradiação para cada esfera foi de 10 mino A matriz 

resposta do novo sistema de detecção foi calculada por simulação de Monte Carlo para 

nêutrons com várias energias, utilizando-se o código MCNPX - 2.4.0. A matriz resposta foi 

verificada pela análise dos dados obtidos na irradiação com a fonte referenciada pela norma 

ISO 8529-1, 252Cf. Foi utilizado um procedimento estatístico COM (compliant deconvolution 

method) para se obter a componente dada pelo modelo ressonância de dipolo gigante 

(evaporação + emissão direta + térmico) e a componente do modelo da soma dos espectros 

(rápido + intermediário + térmico). O equivalente de dose ambiente obtido no isocentro e a 1 

7 



_. 

metro do isocentro pela componente de dipolo gigante foi respectivamente 346,6 mSv.h·1 e 

416,9 mSv.h"l com contribuição de 89% na dose de nêutrons rápidos no isocentro e 81,4% 

a 1 metro do isocentro. Para a outra componente o valor do equivalente de dose ambiente 

no isocentro e a 1 metro do isocentro foi respectivamente 365 mSv.h"l e 522 mSv.h"1 com 

contribuição de 94,8% na dose de nêutrons rápidos no isocentro e 90,8% a 1 metro do 

isocentro. 

GOLNICK et aI. (2007) realizaram medidas de nêutrons próximo ao acelerador linear 

Varian 2300C/0, operando a 15 MV, por meio de dois métodos complementares de 

recombinação para determinar a contribuição de nêutrons na dose absorvida. No trabalho o 

equivalente de dose ambiente foi obtido pelo produto da dose absorvida 0*(10) e o índice de 

recombinação da qualidade da radiação. O equivalente de dose ambiente devido aos 

nêutrons foi estimado utilizando-se' o fato de que o índice de recombinação da qualidade de 

radiação é uma contribuição total de fótons e nêutrons gerados no acelerador. Foram 

utilizadas duas câmaras de ionização de tecido equivalente, operando nas condições iniciais 

de recombinação de íons no gás. A condição de calibração das câmaras foi que a energia 

do espectro dos nêutrons no campo de investigação é similar ao espectro de nêutrons da 

fonte de calibração. As fontes utilizadas na calibração foram 137 Cs e 252Cf e as câmaras 

foram utilizadas para fazer medições a 50 cm e 100 cm do isocentro em um campo 4x4 cm2 

e 10x10 cm2 no feixe de intensidade de 100 MU.min"l. A taxa do equivalente de dose 

ambiente devido aos nêutrons obtida experimentalmente pela câmara F1 no campo 10 x 10 

cm2 a 50 cm e 100 cm do isocentro foram respectivamente, 72 mSv.h"l e 37 mSv.h"l. Na 

câmara T7 as medidas realizadas no mesmo tamanho de campo e nas mesmas distâncias 

foram 82 mSv.h"l e 34 mSv.h"l. 

ZABIHZAOEH et aI (2009) observaram em seu estudo .noqual utilizaram um método 

simplificado de Monte Carlo para calcular a dose de nêutrons em diferentes distâncias do 

isocentro para diferentes feixes de fótons. Concluíram que a dose de nêutrons no plano do 
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paciente dentro da sala de tratamento radioterápico é função da energia dos fótons, do 

tamanho do campo e da distância do isocentro. Dentro do labirinto, a dose de nêutrons é 

independente do tamanho do campo e diminui com distância. O pico de energia dos 

nêutrons térmicos é aproximadamente o mesmo em diferentes posições dentro da sala e 

diminui ao longo do labirinto. No entanto, para os nêutrons rápidos os resultados indicaram 

que eles não existem no labirinto. 

AMBROSI (2009) fez uma visão geral das normas utilizadas para caracterização e 

calibração de instrumentos de medição em radioproteção, abordando os métodos aplicados 

e os instrumentos de padrão secundário. Segundo o autor, as normas fornecem métodos 

mostrando como gerar campos de radiação de referência com parâmetros de campo bem 

definidos, além de fornecer orientações para a dosimetria desses campos e dar conselhos 

sobre a forma de calibrar os medidores de dose nestes campos. O autor observou a 

inexistência de uma norma que descreva os campos de referência pulsante, embora os 

instrumentos de proteção radiológica devessem medir a dose (taxa) nesses campos, 

investigações mostram que existem graves irregularidades. 

MARTíNEZ et ai. (2010) calcularam o equivalente de dose ambiente e o equivalente 

de dose pessoal em diferentes pontos localizado dentro de duas salas de tratamento 

radioterápico, uma contendo o acelerador Varian de 15 MV e outra com Elekta de 15 MV. 

Para realizar os cálculos utilizaram o código MCNPX. Os valores das taxas do equivalente 

de dose ambiente para nêutrons dependem da posição e ficaram na faixa entre 1 ,2 e 419 

mSv.h-1 para a sala de tratamento contendo o acelerador Elekta e entre 0,96 e 1140 mSv.h-1 

para a sala de tratamento contendo o acelerador Varian. 
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CAPíTULO 111 

Considerações Teóricas 

111.1 - Características gerais dos nêutrons 

Os nêutrons possuem um mecanismo bastante distinto quando comparados com os 

outros tipos de radiações mais conhecidas como alfa, beta e gama, uma vez que, devido à 

ausência de cargas, os nêutrons cruzam facilmente as camadas eletrônicas sem sofrer 

interferência com a barreira coulombiana e interagem diretamente com o núcleo atômico. 

Além disso, o nêutron possui massa semelhante ao próton e só é estável quando está ligado 

a um núcleo, quando ele está livre tem meia-vida de 10,4 minutos decaindo em um próton, 

um elétron e um antineutrino (http://atom.kaeri.re.kr/ton/, 2010). 

O amplo intervalo de energia atribuído aos nêutrons e a probabilidade de ocorrência 

das diversas formas de interações com a matéria, faz com que eles sejam classificados por 

meio de faixas de energia. A classificação mais convencional divide os nêutrons em três 

faixas de energia: de O a 0,5 eV para nêutrons térmicos, acima de 0,5 eV a 100keV para 

nêutrons epitérmicos e acima de 100 keV para nêutrons rápidos. A classificação nêutrons 

térmicos é devido ao seu equilíbrio térmico com o meio, e a sua distribuição de energia pode 

ser aproximada por uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. Os nêutrons epitérmicos, 

geralmente, resultam da colisão dos nêutrons rápidos com materiais de baixo número 

atômico e a sua distribuição é proporcional ao inverso da velocidade (BECKURTS, 1964). 

Os nêutrons epitérmicos e rápidos estão em faixas de energia onde ocorre a maior parte dos 

processos de interação com um núcleo alvo. 

A probabilidade de ocorrer uma colisão entre o nêutron incidente e o núcleo alvo é 

definida pela secção de choque, quanto maior a secção de choque maiora'probabilidade de 
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ocorrência de uma reação. A secção de choque é dividida em secção de choque para 

absorção e para espalhamento, sendo o seu valor absoluto chamado de secção de choque 

total. A unidade de secção de choque é o barn (b) e está relacionada com a área aparente 

que um núcleo apresenta para que ocorra uma dada interação. O valor absoluto da secção 

de choque para nêutrons depende da energia do nêutron incidente e das propriedades do 

núcleo alvo, o seu valor é maior para materiais com baixo número atômico como, por 

exemplo, os materiais hidrogenados. 

111. 2 - Interação dos nêutrons com a matéria 

A interação dos nêutrons com a matéria ocorre em um processo diferente ao das 

partículas carregadas e da radiação eletromagnética, sua interação se dá por meio de 

reações nucleares. A ausência de carga nos nêutrons faz com que a interação do nêutron 

com os campos elétricos atômicos seja desprezível, sendo assim a interação ocorre 

diretamente com os núcleos. E, ao contrário da radiação gama, as radiações secundárias 

são freqüentemente núcleos de recuo com alto poder de ionização, principalmente para 

materiais hidrogenados. 

Os processos de interação dos nêutrons com a matéria são: espalhamento elástico, 

espalhamento inelástico, reações por absorção e reações de fissão. Essas interações 

dependem da energia cinética do nêutron incidente e da secção de choque do material com 

que ele interage. No espalhamento elástico ocorre a conservação da energia cinética do 

nêutron incidente e o núcleo alvo permanece estável porque não sofreu alterações na sua 

estrutura nuclear. Já no processo do espalhamento inelástico o nêutron incidente é 

absorvido pelo núcleo alvo, deixando o núcleo alvo instável. O núcleo instável emite um 

nêutron com energia diferente do nêutron incidente, se com a emissão o núcleo ainda 

estiver instável o excesso de energia é liberado com a emissão de raios gama (LAMARSH, 

1983). 

11 



Nas reações de absorção, o núcleo energeticamente excitado composto pelo nêutron 

incidente e o núcleo alvo atinge a estabilidade pela emissão de um ou mais fótons ou 

partículas. As reações de absorção são divididas em função da energia do nêutron incidente 

e do produto final: captura radioativa quando os nêutrons incidentes são térmicos resultando 

em reações do tipo (n, y); partícula carregada para nêutrons rápidos em reações do tipo (n, 

p) e (n, a); nêutrons de alta energia para reações do tipo (n, 2n) e (n, 3n) (LEITE, 2010). A 

captura radioativa desempenha um papel importante na atenuação ou blindagem de 

nêutrons e é muito útil nas detecções indiretas de nêutrons baseadas em folhas de ativação, 

porém, as reações que geram partículas carregadas são mais úteis para a detecção do 

nêutron. 

Na interação dos nêutrons com o tecido humano, as colisões elásticas dos nêutrons 

com os núcleos de hidrogênio, abundantes no tecido humano, produzem prótons de recuo. 

Da mesma forma, colisões elásticas com os núcleos mais pesados, como o carbono e 

oxigênio, também presentes no corpo humano, produzem também prótons de recuo. A 

massa dos prótons e dos outros núcleos de recuo são maiores que a dos elétrons, logo eles 

geram mais ionizações, resultando em maiores danos ao tecido. 

111.3- Fontes de nêutrons 

Os nêutrons são produzidos a partir de processos de fissão espontânea e reações 

nucleares. As fontes de nêutrons de fissão espontânea têm como característica a emissão 

de nêutrons rápidos por núcleos que possuem uma alta probabilidade de sofrer fissão 

espontânea. A fonte mais comum de fissão espontânea é o 252Cf e a sua meia vida é de 

2,645 ± 0,008 anos (http://atom.kaeri.re.kr/, 2010). As fontes de nêutrons obtidas por 

reações nucleares podem ser do tipo (a, n) ou (y, n). 
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As fontes do tipo (a, n) são obtidas a partir da mistura de um nuclídeo com 

elementos de número atômico menor (6U, 7U, 9Se, 19F, lOS, l1S, etc), e outro maior emissor 

alfae10po, 241Am, 239pU, 238pU, 226Ra, etc). A combinação de um nuclídeo emissor alfa produz 

com o elemento alvo uma reação nuclear onde há emissão de nêutrons. As fontes do tipo (y, 

n) são obtidas utilizando o mesmo princípio sendo que na combinação o nuclídeo é um 

emissor beta e gama de alta energia (56Mn, 124Sb, 72Ga, 140La e 24Na) e produz com o 

elemento alvo (Se e 2H ) uma reação nuclear do tipo (y, n). As fontes do tipo (y, n) têm a 

desvantagem de terem emissores gama de curta meia-vida e a alta emissão gama aumenta 

a periculosidade de seu manuseio (SANTOS, 2006; ZAMSONI, 2007). 

As fontes que produzem nêutrons por reações nucleares do tipo (a, n) ou (y, n) ou 

ainda por fissão espontânea são classificadas como fontes de nêutrons isotópicas. As fontes 

isotópicas de amerício-berílio, amerício-boro, califórnio-252 e califórnio-252 definido como 

referência em um meio moderador com água pesada, possuem espectros de referência 

listados na norma ISO 8529 (ISO 8529-1, 2001). Esta norma é dividida em três partes, 

sendo que a parte 1 fornece vários campos com diferentes energias médias. Este 

documento descreve o uso de radionuclídeos incluindo aqueles com moderadores, de 

reações nucleares em aceleradores com partículas carregadas e de reatores nucleares para 

gerar os campos de referência de nêutrons. A faixa de energia é muito ampla, começa em 

cerca de 0,025 eV (nêutrons térmicos) e se estende até mais de 100 MeV em aceleradores 

de partículas de alta energia ou em vôos de altitude (AMSROSI, 2009). Certas fontes 

isotópicas como a plutônio-berílio não possuem referência na ISO, porém, as informações a 

respeito de seu espectro podem ser encontradas no documento da IAEA (lAEA, 2001). 

Além dessas fontes, a produção de nêutrons a partir da reação nuclear (y, n) ocorre 

também em aceleradores lineares clínicos com energia acima de 10 MeV. As próximas 

seções apresentam, de forma detalhada, a produção de nêutrons nesses equipamentos. 
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111. 4 - Aceleradores lineares clínicos 

Os aceleradores lineares clínicos surgiram com a finalidade de tratar os tumores em 

diferentes profundidades com maior eficiência. Seu funcionamento se baseia em acelerar 

elétrons sujeitos a um campo elétrico através de uma estrutura constituída por anéis 

metálicos (eletrodos) ligados a uma fonte de radiofreqüência (RF). Utiliza-se um gerador de 

tensão alternada sincronizado com a velocidade dos elétrons para proporcionar aceleração 

entre os anéis metálicos. Para não perder o sincronismo a distância entre os anéis aumenta 

conforme o princípio básico de aceleração no tubo de ondas progressivas. O feixe de 

elétrons acelerados é conduzido, por meio de um sistema de transporte, para o cabeçote 

onde é tratado de forma a torná-lo homogêneo e colimado. Para medir a quantidade de 

radiação fornecida pelo acelerador e controlar a simetria do feixe utiliza-se um sistema com 

duas camaras de ionização. Os aceleradores apresentam campos magnéticos de poucos 

décimos de um tesla gerado ao redor da componente magnetron (ou klystron), na qual é 

responsável por fornecer energia para aceleração de elétrons. 

Os aceleradores lineares mostram a dose entregue por meio de um número 

denominado Unidade Monitor - UM (MU - Monitor Unit), no painel do equipamento. Com 

auxílio de uma câmara de ionização e um fantoma, determina-se a dose entregue para cada 

unidade monitor (taxa de dose). Essa medida é denominada Dose Monitor (MO - Monitor 

Dose) a qual quantifica a dose entregue para cada Unidade Monitor. A leitura da dose total, 

a partir do número de unidades monitor, no painel do equipamento, é realizada utilizando um 

fator de correção obtido a partir da medida da taxa de dose. Para facilitar a leitura, quando 

for medida a taxa de dose, com a câmara de ionização, ajusta-se o rendimento do 

equipamento (um potenciômetro), para um valor exato de dose para cada unidade monitora 

(NANDI, 2004). A Tabela 111.4.1 relaciona os principais fabricantes e modelos de 

aceleradores lineares para radioterapia com os respectivos parâmetros fundamentais. 

("" 
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Tabela 111.4.1. Parâmetros básicos de alguns aceleradores li.neares de uso em radioterapia 

(NANDI,2004). 

Fabricante ~ Energia [MeV) Taxa de dose Tamanho de 
fótons e- (cGy [ou UM")/min] campo para 

Modelo fótons e- fótons ~cntl 
VARtAN 

Clinac aooe 4 ou 6 - 5O-250rBO-400 - 0.5xO,5 a 
40x40 

Clinac 4 ou 6 BO-4001100-600 O,5xO,5 a 
600CID&6EX - - 40x40 

VARtAN 
0.5xO.5 a 

Clinac 2100C 4 a 23 4 a20 (I) 100-600 '100-1000 
40x40 

Clinac 2300CfD 6 a 25 4 a 22 100-600 100-1000 
0.5xO,5 a 

40x40 

VARIAN 4 a20 (1) 0.5xO,5 a 
Clinac21EX 4 a23 100-600 (3) 100-'1000 40x40 

Ctinac 23EX 6 a 25 
4 a 22 (2) 

100-600 100-1000 
0_5xO.5 a 

40x40 
PHILlPS 

SL 25 6 a 25 4a22 25-300 Max.40x40 
ELEKTA 

Precise Low 
4 ou 6 25-230/25-500 

EnerQY 
- -

ELEKTA 
Precise Mid 6 ou 8 ou 

4 alO 25-500 
(acima de 

Energy 10 400(5) 

ELEKTA 
Precise High 10 oulS ou 

4 ou 22 25-600 
(acima de 

Ixl a 40x40 Energy lB ou 25(4) 400 (5) 

SIEMENS 
ME!O; - 6 a 18 - 300 ou 900 (7) 

SIEMENS 
KDS 6 a 18 6 a 18 Max 300 300 (8) 

SIEMENS 
Primus4 MV 4 - max 250 -

6MV 6 - max 200 -
SIEMENS 
Primus dual 

enerQY 
4 a 25 5 a 21 200/300 (9) 3001900 OxO a40x40 

(1 )Com quatro energias de elétrons. (6)Dedicado a irradiação intraoperatória. 
(2)Com três energias de elétrons. (7)Depende do tamanho do aplicador de 
(3) Para versão 4 MV, 50-250 UM/mino elétrons; 
(4)Taxa de Dose 25-500 cGy/min. (B)Opcional para 900 cGy/min. 
(5)Ajustável em cinco degraus fixos acima de (9)Taxas de dose de 300/500 são opcionais 
400 cGy/min para todas as energias. 1") Unidade Monitor 

(-

111. 4.1 - Produção do feixe contaminante nos aceleradores clínicos 

No cabeçote do acelerador, a produção do feixe de fótons sucede da interação do 

feixe de elétrons com um fino disco de metal (alvo) com boa resistência às altas 

temperaturas e com características específicas para diferentes faixas de energia. No caso 

de feixe de elétrons com energia entre 8 e 15 MeV, utiliza-se material de alto número 
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atômico, o chumbo. A produção do feixe de fótons ou elétrons é montada em uma única 

estrutura, conforme a figura 111.4.1.1. 

i-+-~-- Elétrons de atta 
energia 

f'~~ CoIimador primário 

/ wi i~/ Fitt~IO aplanador 
Alvo ~'~~ /' •. 

(retirado na produção i . \ ! L~a espalhadora 
do feixe de elétrons) .. j ,? de elétrons 

Câmara de 
ionização 

Colimadores que definem 
campo x tamanho 

~ ..... ~ Aplicador de elétron 
". (não utilizado no modo raio x) 

Figura 111. 4.1.1. Esquema da produção do feixe de fótons nos aceleradores clínicos. 

Na produção de fótons, são inseridos o alvo e o filtro aplanador no caminho do feixe 

de elétrons. Para produção de elétrons, retira-se o alvo e substitui-se o filtro aplanador por 

uma lâmina ou folha espalhadora. O filtro aplanador tem a função de atenuar o feixe de 

fótons de maior energia que estão concentrados na parte central do feixe, tornando 

homogêneo o campo de irradiação. No tratamento com elétrons, é necessário que o feixe 

produza uma distribuição uniforme de dose no campo de irradiação, utiliza-se uma lâmina 

fina, cerca de 0,3 mm de chumbo ou cobre, para produzir um espalhamento (SCAFF, 1997). 

O paciente é tratado de forma que o posicionamento do tumor se encontre no 

isocentro que é o ponto no espaço onde se encontra o eixo de rotação do gantry, o eixo de 
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rotação do colimador e o eixo de rotação da mesa (Figura 111.4.1.2). O isocentro se localiza a 

100 cm do alvo e é nesse ponto onde se concentra a dose máxima. A partir dele, a dose cai 

progressivamente, formando curvas de isodose com decaimento não linear de valor 

proporcional à dose em relação ao ponto central. 

! 
I Alvo .. 

I f===~r=r""'='"' ~== ...... ~ .. . 

II/~~' 11L;)rJ 
lsocentro 

" . ,~. 

Eixo 
do .,j 

~ .. / 

(X1f'ltrv ~-=-::r:::i ===+: =;-t=="J]"~::~::::;1;:;::~::;~::,;_::~_:::;~::::;::=,~:::~~::::';~:!!:~-::::::::7---:,~J 

-w \ Mesa de + . ~ 
Eixo do ; trat<vnento :, 

'i 

feixe f:-- ... 
~# " 

(~.F;~~~===~~) 

----------------~l ! 
L' __ '_'~""_'_"A._. __ • __ .... _ ••• m •• __ •• _~ ____ .... _ ••• ....J 

Figura 111. 4.1.2. Esquema do posicionamento do isocentro, 

Na produção do feixe de fótons, os elétrons com energia acima de 10 MeV ao 

interagir com o alvo, filtro aplanador, colimadores e outros materiais de alto número atômico 

presentes no acelerador produzem, além de fótons de raios X de freamento, nêutrons 

principalmente pela reação nuclear do tipo (y, n). Os nêutrons também são produzidos na 

incidência do feixe de elétrons com os componentes do acelerador através da interação dos 

elétrons com os prótons via fótons virtuais, que são portadores responsáveis pela interação 

eletromagnética. A produção direta de nêutrons pelos elétrons é pelo menos duas ordens de 

magnitude menor que os nêutrons produzidos por fótons (ONGARO et ai, 2000). 

A produção dos foto nêutrons nos aceleradores clínicos. se deve ao fenômeno de 

ressonância de dipolo gigante. Esse fenômeno é caracterizado pela emissão de nêutrons 
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por núcleos que foram excitados pela absorção de fótons. A condição necessária para 

ocorrer esse fenômeno é quando a energia dos fótons incidentes é próxima a energia de 

ligação dos nucleons. A seção de choque da ressonância de dipolo gigante para núcleos de 

alto número atômico (A>40) é da ordem de 0,1 barn para energias entre 13-18 MeV. A 

seção de choque máxima para A>40 ocorre próximo ao valor de energia igual 80.A1
/
3 (MeV) 

(BEDOGNI, 2006) . 

111.4.2 - Espectro dos fotonêutrons 

No espectro de fotonêutrons gerados nos aceleradores clínicos através da 

ressonância de dipolo gigante, é possível identificar dois grupos de nêutrons: um majoritário 

que apresenta distribuição Maxweliana de energia, composto por nêutrons de evaporação, e 

outro composto por nêutrons diretos que são produzidos pela interação direta entre o fóton e 

o nêutron do núcleo atômico alvo, que representam cerca de 15% do espectro total de 

fotonêutrons (TOSI et a', 1991). 

o espectro dos nêutrons de evaporação é um resultante da deposição gradual de 

energia dos fótons nos núcleos alvos, tornando-os "quentes" (excitados). Com o 

"resfriamento" (decaimento) do núcleo composto, ocorre emissão de um nêutron, chamado 

por este motivo de nêutron de evaporação. Sua fluência espectral pode ser descrita pela 

distribuição Maxwelliana (equação 111.4.2.1), onde T é a temperatura nuclear em MeV. 

111.4.2.1 

Para os materiais de alto número atômico presentes no acelerador, a temperatura 

nuclear encontra-se entre 0,4 e 1,0 MeV, dependendo da energia de saída. A energia mais 

provável (o pico do espectro) é em E = T e a energia média é E = 2T. Os nêutrons diretos 

aparecem como uma protuberância na região mais energética do espectro. (KRÁUK et a', 

2008). Os nêutrons de evaporação são emitidos isotropicamente e os nêutrons de emissão 
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direta têm maior energia e podem ser emitidos de maneira não isotrópica. O espectro 

resultante dos fotonêutrons gerados nos aceleradores lineares de uso médico é similar ao 

espectro de fissão, com um pico próximo a 2 MeV. 

O espectro de energia dos fotonêutrons dentro da sala do acelerador é degradado 

devido às interações nas estruturas da máquina e ao espalhamento nas superfícies de 

concreto. A energia média dos nêutrons espalhados nas paredes é de 0,4 MeV. Além dos 

nêutrons de evaporação e de emissão direta, existirão também nêutrons térmicos e ainda 

nêutrons e raios gama energéticos gerados pós captura (FACURE, 2006). 

111.5 - Métodos de detecção de nêutrons 

Os métodos de detecção de nêutrons podem ser classificados em ativos (ou 

dinâmicos) e passivos. Nos métodos de detecção passiva, a medição de nêutrons não é 

imediata, no entanto, os resultados da exposição à radiação podem ficar gravados por um 

longo período. A radiografia de nêutrons é um exemplo deste método, no qual um feixe de 

nêutrons sensibiliza a emulsão situada entre camadas finas conversoras contendo gadolínio 

através de elétrons de conversão, emitidos mediante a absorção de nêutrons, que podem 

entrar na emulsão e levar a sua sensibilização. As folhas conversoras de gadolínio ou 

cádmio são utilizadas para avaliar a exposição do filme para nêutrons térmicos (KNOLL, 

1989). Os TLDs do tipo LiF e o LbB40 7 também são métodos de detecção passiva. Eles são 

empregados na monitoração individual de nêutrons devido à alta seção de choque 

neutrônica do lítio (MARTINS, 2008). Com os métodos ativos é possível determinar a 

indicação imediata da medição de nêutrons através da fluência ou equivalente de dose. O 

Banho de Sulfato Manganês (BSM) é classificado como um método ativo, pois determina a 

fluência de uma fonte de nêutrons a partir da ativação do manganês pertencente à 

substância sulfato manganês (MnS04). Além do BSM, podemos citar os contadores 

proporcionais que são os detectores mais utilizados na dosimetria de nêutrons. O princípio 

de ativação desses detectores será informado nas próximas sessões com a descrição de 
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um equipamento denominado monitor de área para nêutrons, o qual contém esse tipo de 

detector. 

111. 5.1 - Monitores de área para nêutrons 

Os monitores de área para nêutrons são utilizados rotineiramente para determinar a 

taxa de dose em áreas onde pessoas são ocupacionalmente expostas, definir áreas de 

controle e monitorar níveis de taxa de dose. A utilização desses equipamentos na 

monitoração radiológica em instalações radioterápicas que possuem aceleradores clínicos 

de alta energia é de grande interesse para a radioproteção. 

111. 5.1.1 - Princípio da detecção nos monitores de área para nêutrons 

Em geral os monitores de área para nêutrons são construídos com três componentes 

fundamentais: moderador, detector e a componente eletrônica. O princípio físico desses 

monitores se baseia na incidência de nêutrons no componente' denominado moderador. 

Esta componente é feita de polietileno de alta densidade e têm a função de termalizar os 

nêutrons rápidos incidentes através da perda de energia por choques elásticos, além disso, 

seu formato pode ser esférico ou cilíndrico dependendo do modelo do instrumento. Os 

detectores para nêutrons utilizados nos monitores de área são detectores gasosos 

enriquecidos com materiais de alta secção de choque para nêutrons térmicos. No gás do 

detector, os nêutrons termalizados interagem produzindo partículas carregadas que 

provocam uma densa ionização nesse gás. Entre os gases mais utilizados para a interação 

com os nêutrons destacam-se, o SF3 com reação 10S(n, afLi e o 3He com reação 3He(n, 

p)3H, ambos com alta secção de choque de captura para nêutrons térmicos, 3840 b para 10S 

e 5330 b para 3He . No caso do 3He, o nêutron causa uma fragmentação do núcleo em um 

núcleo de trítio, 3H, e um próton, 1H, liberando uma energia de 765 keV. Para o 10S, o núcleo 

divide-se em um núcleo de hélio (partícula alfa) e núcleo de lítio liberando uma energia de 

2310 keV. Nesta reação, em 94% de sua freqüência, o núcleo de lítio é deixado em um 
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estado excitado que posteriormente decai emitindo um raio gama de 480 keV. Cerca de 6% 

da freqüência, o núcleo de lítio é deixado no estado fundamental, de modo que uma energia 

de 2790 keV é depositada no detector (KNOLL, 1989). 

A detecção de nêutrons exige a transferência de parte ou toda energia dos nêutrons 

para as partículas carregadas produzidas nas reações do nêutron com o gás. As partículas 

carregadas ionizam e excitam os átomos ao longo de sua trajetória até perder toda a sua 

energia. Em um detector de gás cheio, cerca de 30 eV são necessários para criar um par de 

íons. Quando uma voltagem positiva é aplicada ao anodo, os elétrons se movem em direção 

a ele e os íons carregados positivamente se moverão em direção à parede do tubo (cátodo), 

produzindo um sinal de saída elétrica de magnitude dependente da voltagem aplicada, da 

geometria do contador e do gás de preenchimento. Estes parâmetros determinam se o 

detector opera na região de ionização, na região proporcional, ou na região Geiger-Mueller. 

Para a detecção indireta de nêutrons através da ativação, os detectores a gás preenchidos 

com 3He ou BF3 operam na região proporcional produzindo bons detectores proporcionais 

gasosos. Os contadores de nêutrons que operam nesse modo podem fornecer uma corrente 

de saída média ou pulsos individuais, dependendo da eletrônica associada. A medição 

apenas da corrente de saída média é útil para a dosimetria de nêutrons, e para o modo 

pulso, onde os eventos individuais podem ser registrados, é útil na análise de materiais 

nucleares (http://www. fas.org/sgp/othergov/doellanlllib-wwwlla-pubs/00326408. pdf, 2010). 

Após a interação inicial dos nêutrons ter ocorrido no volume sensível do detector, o 

restante do equipamento de detecção para nêutrons a gás é similar aos detectores gasosos, 

apesar de haver mudanças na alta tensão ou ajustes de ganho do amplificador para 

compensar as mudanças na magnitude do sinal detectado. A figura 111.5.1.1.1 mostra uma 

configuração típica para a contagem de nêutrons com um detector a gás. 
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Figura 111.5.1.1.1- Diagrama dos detectores de nêutrons a gás. 

111.5.1.2 - Propriedades gerais dos monitores de área para nêutrons 

A informação sobre a energia do nêutron incidente não pode ser obtida pelo monitor 

de área. O instrumento indica a taxa do equivalente de dose que é determinada pela taxa do 

pulso gerada pelos íons, que é convertida em taxa de contagem, na qual não há 

contribuição de possíveis contagens geradas por fótons abaixo de um nível de 

discriminação. A taxa de contagem é multiplicada por uma constante de calibração para 

obter a taxa do equivalente de dose ou equivalente de dose dependendo do modo no qual o 

instrumento opera. Em geral, os detectores de 3He e BF3 possuem eficiência para nêutrons 

térmicos elevada, e probabilidade de interação para raios gama baixa, no entanto, os 

detectores preenchidos com 3He são melhores por terem boa resolução, mistura de gás 

uniforme e podem operar em altas pressões com melhor eficiência de detecção, todavia, o 

gás BF3 é mais barato em comparação com 3He. 

A secção de choque para os gases (figura 111.5.1.2.1) utilizados na interação com os 

nêutrons dentro do detector cai rapidamente com o aumento da energia dos nêutrons, isso 

significa que um instrumento baseado na detecção de nêutrons térmicos, requer na prática, 

muito cuidado na sua construção. O problema de detectar nêutrons em campos que 

possuem ampla faixa de energia utilizando a dependência energética das reações de 

captura, em geral, envolve uma grande moderação de nêutrons para melhorar a eficiência 
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com que os nêutrons rápidos são detectados. Um modelo simples pode superestimar a 

resposta para nêutrons epitérmicos, para evitar isso, uma camada de material absorvedor 

de nêutrons térmicos fica localizada a uma profundidade intermediária do moderador. Na 

prática, esta camada geralmente é perfurada para que a resposta para nêutrons térmicos 

não seja superestimada. O resultado é um instrumento que detecta nêutrons térmicos e 

rápidos com resposta de equivalente de dose aproximadamente iguais, mas que pode levar 

a erros significativos para nêutrons epitérmicos. No entanto, mesmo para os campos que 

têm fluência significativa na faixa de energia dos nêutrons intermediários a maior 

componente de equivalente de dose é geralmente de nêutrons rápidos (TANNER et aI., 

2006 ). 
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Figura 111.5.1.2.1. Secção de choque para 10B(n, a) e 3He(n,p) em função da energia do nêutron. 

Os monitores de área para nêutrons foram projetados para ter uma resposta 

aproximadamente isotrópica, ou seja, ter uma resposta que seja o mais independente 

possível da energia do nêutron e do ângulo de incidência. No entanto, devido às dificuldades 

de projetar monitores com essa característica isotrópica, eles são todos deficientes em 

termos de energia e dependência angular para certas medidas. Cada instrumento tem uma 

direção de referência específica, que é cuidadosamente selecionada para evitar a 
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modificação da resposta pela eletrônica, baterias e cabos, que são componentes dos 

detectores. 

111.5.1.2.1 - Discriminação do gama 

o tubo proporcional preenchido com BF3 pode discriminar raios gama em campos 

mistos, ou seja, em campos onde há presença de raios gama junto com o fluxo de nêutrons. 

Os raios gamas interagem primeiramente com a parede do detector e produzem elétrons 

secundários que ionizam o gás. O stopping power para elétrons no gás é muito baixo, logo 

um elétron irá depositar apenas uma pequena fração da sua energia inicial no gás e 

conseqüentemente a maioria das interações de raios gama irá resultar em pulsos de baixa 

amplitude. Uma simples amplitude de discriminação pode eliminar facilmente os pulsos 

gerados pelos raios gamas sem prejudicar a eficiência de detecção dos nêutrons. No 

entanto, se o fluxo de raios gama for alto, várias complicações podem reduzir a eficácia 

dessa discriminação, porque para altas taxas a acumulação de pulsos resulta em amplitudes 

do pico aparente para raios gama que são consideravelmente maiores em comparação com 

um pulso individual. Para os tubos proporcionais preenchidos com 3He a baixa energia 

liberada pela reação de conversão faz com que a discriminação dos pulsos produzidos pelos 

raios gama seja mais difícil em relação ao tubo BF3 que possui energia liberada pela reação 

maior. Essa energia esta relacionada com a energia cinética dos produtos das reações 

(KNOLL, 1989; TURNER, 1995). 

111. 5.1.3 - Calibração dos monitores de área para nêutrons 

Na calibração de um monitor de área para nêutrons utiliza-se a chamada grandeza 

operacional que permite estimar os valores das grandezas de base da ICRP. Para a 

calibração dos monitores de área é utilizado o equivalente de dose ambiente que é definido 

como, H*(d), sendo o equivalente de dose produzido em um ponto situado a uma 

profundidade d no interior da esfera de referência ICRU (Comissão Internacional de 
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Unidades e Medidas da Radiação) submetida a um campo de radiação expandido e 

alinhado. Para todos os tipos de radiação, as novas grandezas para monitoração têm sido 

definidas com base na esfera ICRU que é composta de material equivalente ao tecido 

humano com 30 cm de diâmetro (densidade de 19/cm3
, composição de massa de 76,2% de 

oxigênio, 11,1% de carbono, 10,1% de hidrogênio e 2,6% de nitrogênio). Para radiação 

fortemente penetrante como os fótons e nêutrons a profundidade recomendada é de 10 mm 

e sua unidade é o J.Kg-1 ou Sievert (Sv) (ICRU, 1985). 

No processo de calibração de monitores de área para nêutrons são aplicados 

coeficientes de conversão, no ponto de referência ao valor da fluência, para se obter o valor 

da grandeza equivalente de dose ambiente (H*(d». Os coeficientes de conversão de fluxo 

de nêutrons em equivalente de dose ambiente são encontrados na publicação n° 74 da 

ICRP. O H*(d) é a grandeza operacional recomendada pela ICRU para a monitoração de 

área. 

Os monitores de área para nêutrons que apresentam leitura direta em unidades de 

Sv.h·1
, a conversão de fluência para o equivalente de dose ambiente é feita 

automaticamente. Esses monitores são calibrados a partir de um campo de nêutrons 

conhecido, logo, são utilizadas fontes de nêutrons referenciadas para acompanhar o 

comportamento dos monitores em função da energia da fonte. A determinação da função 

resposta do equivalente de dose dos monitores de área é realizada de forma confiável em 

laboratórios padrão primário, onde os campos de nêutrons são rastreados. 

111.5.1.4 -Incertezas associadas às medidas dos monitores 

A avaliação das incertezas dos monitores de área segue as recomendações do ISO 

GUM (GUM, 1995). Este documento além de ser uma harmonização mundial da estimativa 

da incerteza de um resultado de medição, se estabelece como uma literatura balizadora de 

diversas outras análises, interpretações e aplicações tornando-se um documento de 
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orientação para a análise e definição da especificação de uma instrumentação adequada à 

tolerância de um determinado processo (COUTO et ai., 2002). Segundo este documento, a 

incerteza total de uma medição com monitores de área contém varias componentes que 

devem ser combinadas. Utilizam-se duas categorias em função do método empregado para 

estimar seu valor: a categoria do tipo A que avalia a incerteza por métodos estatísticos e a 

categoria do tipo B que avalia a incerteza por outros meios, tais como, especificações do 

fabricante, dados provenientes de calibrações e de outros certificados, incertezas atribuídas 

aos dados de referência provenientes de manuais ou publicações. A avaliação da incerteza 

associada à resposta dos monitores de área para nêutrons na calibração é calculada 

através da relação da incerteza padrão combinada apresentada na equação 111.5.1.4.1.1 (DE 

SOUZA, 2005). 

111. 5.1.4.1.1 

onde UL, UR, Upvs, UOE e UOA são os fatores que afetam o valor da incerteza padrão 

combinada. Esses fatores correspondem a: 

a) Leitura do instrumento (ud 

É uma componente da incerteza do tipo A, a determinação desta componente é 

obtida pela equação IV.5.1.4.1.2: 

IV. 5.1.4.1.2 

onde s é o desvio padrão relacionado com o número de n leituras repetidas do monitor de 

nêutrons. 
( 

b) Resolução do monitor (UR) 

É uma componente de incerteza do tipo B com distribuição retangular. O valor da 

incerteza padrão devido a esta componente é calculada através da equação IV.5.1.4.1.3: 
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IV.5.1.4.1.3 

onde a corresponde ao menor valor de divisão da escala do monitor dividido por dois. 

c) Posicionamento do volume sensível do monitor (upvs) 

A incerteza associada ao posicionamento do monitor é também do tipo B com uma 

distribuição retangular. Esta componente é obtida na calibração do equipamento e leva em 

consideração a resolução da trena utilizada para a medida da distância fonte-detector. 

d) Dependência angular (UDE) 

É uma componente de incerteza do tipo B correspondente a uma distribuição normal. 

Esta componente é estimada a partir das informações do fabricante do instrumento. 

e) Dependência energética (UDA) 

A incerteza associada à dependência energética dos monitores pode ser estimada a 

partir da curva de resposta dos monitores em função da energia. Esta componente de 

incerteza é do tipo B e sua distribuição retangular. 

r 
( 
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CAPíTULO IV 

Materiais e Métodos 

IV.1 - As fontes de nêutrons 

As fontes utilizadas na calibração dos monitores de área para nêutrons foram: 

241AmBe(a, n), 252Cf(f, n), 252Cf +020 e 238PuBe(a, n). Todas as fontes empregadas na 

calibração já foram padronizadas no LN/LNMRIIIRO. Na tabela IV.1.1 são apresentadas as 

características das fontes de nêutrons utilizadas na calibração. A utilização da fonte 

238PuBe(a,n) neste trabalho foi devido a sua maior intensidade, ocasionando doses elevadas 

que foram úteis na avaliação das leituras dos instrumentos. 

Tabela IV.1.1. Características das fontes de nêutrons utilizadas na calibração (ISO-8529-1; LEMOS, 

2004). 

Fonte de Nêutrons Energia Média (MeV)* Meia-Vida (anos) Ati~dade (n/s) 

252Cf + 0 20 (f, n) 0,55 2,645 ± 0,003 7,47 x 106 ± 2 

252Cf (f, n) 2,13 2,645 ± 0,003 2,13x108±2 

241AmBe (a, n) 4,16 432,6 ± 0,6 1,07 x 107 ± 0,34 

238PuBe (a, n) 4,2 87,74 ± 0,03 (8,63 ± 0,09) x107 

* em relação à fluência 

Ati~dade em 20/02/2010 

Os dados do espectro dessas fontes podem ser obtidos da ISO 8529-1 no caso das 

fontes de 252Cf(a,n), 252Cf(a,n) + 0 20, 241AmBe(a,n) e do documento da IAEA (TRS-403) 

para a fonte de 238Pube(a,n). Os gráficos a seguir (figura IV.1.1) representam os espectros 

dessas fontes retirados a partir dos dados das referências mencionadas. 
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Figura IV.1.1. Espectro das fontes de 241AmBe(a,n) (a), 252Cf(f,n) (b), 252Cf +D20 (c), 238PuBe(a,n) (d). 

IV.2 - Calibração dos monitores de área para nêutrons 

Todos os monitores utilizados posteriormente para realizarem medições foram antes 

calibrados no laboratório de baixo espalhamento (fig. IV.2.1) do LN/LNMRIIIRD utilizando-se 

as fontes de nêutrons citadas na seção anterior. O Laboratório de Baixo Espalhamento 

(LBE) foi construído de forma a minimizar o espalhamento e diminuir as incertezas na 

calibração dos instrumentos. O LBE possui dimensões laterais de 7,8 x 15,3 m2 e 4,5 m de 

altura do chão ao forro do teto. O piso é feito de concreto e as paredes laterais são de 
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poliestireno expandido revestido com aço. As fontes de nêutrons para irradiação são 

posicionadas aproximadamente a 2,45 m de altura do piso de irradiações . 
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Figura IV. 2.1. Salão de baixo espalhamento : Setup de Calibração de um Monitor de Área . 

A partir de um modelo básico que consiste em um campo de fluência de nêutrons 

originado por uma fonte puntiforme e isotrópica no vácuo é corrigida para uma fonte em um 

salão de grandes dimensões e condições ambientais controladas. As correções para o 

modelo real conduzem a um modelo simples para a obtenção da fluência em qualquer ponto 

de seus domínios. A relação física-matemática para o campo de fluência padrão nos 

domínios do salão é dada pela equação IV.2.1. 

$(d) = ~ FI (8)E(d) 
4nd 

IV.2.1 

Onde: q é a taxa de emissão da fonte obtida pelo BSM, F1(8) é o fator anisotropia da fonte 

e E(d) é o espalhamento característico do salão de calibração. 

A calibração dos monitores de área para nêutrons no LBE consiste na comparação 

entre o valor de referência do equivalente de dose ambiente e o valor médio das leituras do 

monitor de área no ponto de interesse no campo. O valor da taxa de fluência de nêutrons, 

especificado na equação acima, é convertido para o equivalente de dose ambiente, 

utilizando-se o coeficiente de conversão de fluência para equivalente de dose, h*(10) , 

conforme a equação abaixo. 

. 
H' (10, d) = ~(d) h' (10) IV.2.2 

30 



o valor de referência utilizado na calibração é obtido através da equação IV.2.2 para 

determinadas distâncias da fonte. Cada monitor é posicionado sobre o suporte do arranjo de 

irradiação a uma distância d da fonte de nêutrons, tomando como referência o centro 

geométrico do equipamento. A distância entre o monitor e a fonte de nêutrons é variada 

para efetuar 10 leituras da indicação do instrumento, por meio do circuito fechado de TV, 

nas faixas correspondentes a 20%, 50% e 80% de cada escala. Realiza-se a média 

aritmética das medidas para compará-Ias com os valores de referência do equivalente de 

dose nos pontos das medidas. Um ajuste no instrumento é realizado no caso em que o valor 

médio das indicações do instrumento apresente um desvio maior que 20% do valor de 

referência da grandeza no ponto de calibração. 

Na rotina de calibrações realizadas no laboratório de nêutrons, em geral, são feitas 

em monitores de uso industrial (principalmente petróleo e gás) onde se utiliza a fonte 

241AmBe(a,n). No entanto, em estudos recentes realizado no laboratório (SALGADO et aI., 

2010) observaram-se diferenças nas respostas dos monitores em campos produzidos por 

aceleradores. 

IV.3 - Teste de rejeição gama 

O teste de rejeição gama foi realizado no irradiador de cobalto do LNMRI com a 

finalidade de avaliar o comportamento dos monitores de área em um campo contendo 

somente radiação gama. Os monitores de área foram posicionados em uma determinada 

distância onde a taxa de dose gama era de 16 cGy.min-1. As leituras dos monitores foram 

acompanhadas com uma câmera que registrou as medidas para a coleta de dados. O 

esquema do teste de rejeição é apresentado na Figura IV.3.1. 
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Figura IV.3.1. Setup teste de rejeição gama no irradiador de cobalto. 

IV.4 - Medições na sala de tratamento radioterápico 

As medições foram realizadas no acelerador linear Varian 2300C/D do Instituto 

Nacional de Câncer (INCa) nos seguintes pontos indicados na figura IVA.1: a um metro do 

isocentro no plano da mesa de tratamento (ponto 1), na entrada do labirinto (ponto 2) e na 

entrada da sala de tratamento (ponto 3). Em todas as medições o acelerador estava 

operando com energia de 15 MeV em um campo 10 x 10 cm 2
. A intensidade do feixe do 

acelerador variou de 100 a 500 MU.min-1
. O termo 1 MU ( unidade monitora) corresponde a 

uma dose de 1 cGy depositada no material tecido equivalente na profundidade de dose 

máxima no eixo central do feixe quando irradiado com um campo de tamanho 10 x 10 cm 2 a 

uma distância de 100 cm do alvo. Em todas as medições o acelerador estava com o gantry 

fixado em 0°. Todas as medidas foram registradas com uma câmera, para a posterior coleta 

dos dados. 
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Figura IV.4.1 . Posições das medidas na sala de tratamento radioterápico. 

Para realizar as medições fo i util izada uma câmara de ionização Victoreen 450 B 

(figura IVA.2) nas mesmas posições de medição para avaliar a dose referente à radiação 

gama gerada nos pontos de medição. 

Figura IV.4.2 . Câmara de ionização Victoreen 450 B 

Além da câmara de ionização foram utilizados os monitores de área para 

nêutrons para avaliar a dose de nêutrons nos mesmos pontos de medição. Os monitores 

utilizados foram: modelo E600, FHT 752 acoplado à unidade eletrônica FH 40 GL, Swendi 

acoplado à unidade eletrônica FH 40 GL e o ASP-1 da Thermo Eberline (figuras IV.4.3 e 

IVAA). 
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Figura IV.4.3. Monitores de área para nêutrons E600 e FHT 752 + FH 40 GL. 

Figura IV.4.4. Monitores de área para nêutrons Swendi-II e ASP-1. 

Os monitores E600 e ASP-1 possuem esfera NRD (Neutron Rem Detector) . Essa 

esfera possui cádmio no moderador de polietileno e tubo proporcional de BF3 (trifluoreto de 

boro) no centro da esfera. O cádmio ajuda a reduzir o excesso de resposta para nêutrons de 

mais baixa energia. O ASP-1 possui eletrônica com display analógico medindo em rem.h-\ 

já o E600 possui display digital medindo em Sv.h-1. A resposta em energia para os dois 

monitores é a mesma, já que essa resposta está relacionada com a esfera NRD. A figura 
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IVA.5 apresenta a resposta estimada da esfera NRD, informada pelo fabricante , juntamente 

com a curva da dose re lativa a fluência de nêutrons. Este gráfico indica a equivalência entre 

as duas curvas para energias acima de 640 keV aproximadamente e um desvio para 

energias intermediárias na faixa entre 0,1 eVe 100 keV, aproximadamente. 

OI e\' .I . V I.V 10 cVIOO eV I k<V 

Figura IV.4.5. Resposta em energia para a esfera NRD fornecida pelo fabricante . 

o monitor FHT 752 possui moderador cilíndrico tipo Andersson-Braun feito de 

polietileno e carboneto de boro em torno de um detector proporcional preenchido com BF3. A 

unidade eletrônica FH 40 GL apresenta leitura digital em SV.h-1 e desacoplada ao detector é 

capaz de medir gama de baixa energia. A curva de eficiência deste monitor indicada na 

figura IVA.6, informada pelo fabricante, está de acordo com a ICRP 60. Esta curva compara 

a resposta do monitor com o equivalente de dose H*(10) na faixa de energia entre 25 e 

5000 keV. 

~'I) 

" E 
v ""o ;> 
(/) 

Ct. 

I,'() 
o 
~ .. 
J: 10 

En ergia {keV} 

Figura IV.4.6. Curva de eficiência do monitor FHT 752 + FH 40GL fornecida pelo fabricante . 
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o monitor Swendi-II é tipo Andersson-Braun modificado pelo uso de tungstênio no 

moderador que multiplica os nêutrons via reação (n, xn) e atenua via reação (n , y). A 

utilização do tungstênio suprime o campo de fóton no detector, que é um problema para 

detectores que possuem 3He. Devido a esta característica , este monitor é indicado para 

medição em campos produzidos por aceleradores de alta energia. O gráfico a seguir 

apresenta uma comparação da função resposta para os três modelos de monitores de área. 

O nome Wendi-II (wide energy neutron detector) se refere ao Swendi-II que é o nome de 

comercialização. Este gráfico indica uma maior eficiência de contagem do monitor Swendi-II 

em comparação com os outros dois modelos. 
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Figura IV.4.7. Comparação da eficiência de contagem entre os modelos NRD, Andersson-Braun e 

Wendi-II conforme fabricante . 

IV.S - Valores teóricos do equivalente de dose ambiente 

Os valores do equivalente de dose ambiente devido aos nêutrons podem ser 

estimados através do método Kersey modificado, que é útil para obter o equivalente de dose 

ao longo do labirinto e muito utilizado para cálculos de blindagens para nêutrons em salas 
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de tratamento radioterápico (NCRP, 2005). Os valores obtidos com este método são de 

interesse para uma comparação com as medidas experimentais e uma forma de avaliar o 

resultado das medidas e, o desempenho dos monitores. A equação do método de Kersey 

modificado é dada pela seguinte expressão: 

IV.5.1 

com 

TVD = 2,06 . .jS; V.5.2 

Onde: 

Hn.D - Equivalente de dose devido aos nêutrons (Sv) na entrada do labirinto por unidade de 

dose absorvida de raios X (Gy) no isocentro. 

cp A - Fluência de nêutrons, por unidade de dose absorvida de fótons no isocentro (dado 

fornecido pelo fabricante do acelerador). 

TVD - Distãncia décimo - redutora da fluência. 

SoIS1 - é a razão entre a área da seção reta do labirinto na entrada interna (So) e a área 

média da seção reta ao longo do labirinto (S1). 

d2 - é a distância (m) da parte central do labirinto à porta ( do ponto 2 ao ponto 3 de 

medição). 

Para o cálculo dos valores teóricos do equivalente de dose ambiente devido aos 

nêutrons nos pontos de medição situados no labirinto da sala de tratamento radioterápico 

contendo o acelerador linear Varian 2300C/D, leva-se em consideração as dimensões e 

todos os dados necessários para o cálculo conforme a tabela IV.5.1. O fator de transmissão 

do cabeçote do acelerador linear (p) referente ao colimador de urânio foi obtido na 

NCRP 151. 
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Tabela IV.5.1. Dados da sala de tratamento radioterápico do INCa e do acelerador Varian 2300 C/O 

para o cálculo do H n.d' 

1,045 
-------l---.-.---.. ---

TVD 5,5 m 

, 5,7 m ------1·--.. -· .. ·-.. ··-.. -· .. · .... · .. ·-.. ·-·-· .. · 
<P A para P=0,85 i 6 32x1 09 m·2 Gy"l i ' 

IV.6 - Energia média nos pontos de medição 

Para avaliar o comportamento dos equipamentos em função da energia foram 

utilizadas as energias calculadas por LEMOS (2009) e FACURE (2006). Segundo LEMOS 

(2009) a energia média a 1 metro do isocentro obtida na mesma sala de tratamento 

radioterápico vale (1,59 ± 0,02) MeV e seu espectro é representado na figura IV.6.1. 

Conforme FACURE (2006), na região do labirinto das salas de tratamento radioterápico as 

energias médias estão no intervalo 25 a 100 keV e ao atravessarem todo labirinto variam 

entre 5 e 25 keV. 
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Figura IV.6.1. Espectro de nêutrons obtidos a 1 metro do isocentro (LEMOS,2009) . 
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IV.7 - Análise qualitativa das medidas 

A análise de variância é um método eficiente para comparar três ou mais médias 

populacionais, simultaneamente, de amostras de variáveis contínuas com distribuição 

normal e cujas variâncias não diferem significativamente entre si, ou seja, que podem ser 

consideradas como estimativas da variância populacional. Essas amostras permitem 

calcular as médias, as variâncias de cada amostra, a variância total, a variância entre as 

amostras e dentro das amostras. O teste é paramétrico já que a variável de interesse deve 

ter distribuição normal e os grupos têm que ser independentes (TRIOLA, 2008). 

Na prática, nunca se sabe se as médias populacionais diferem uma da outra. O que 

se conhece é o tamanho relativo das estimativas das variâncias. A questão crucial é saber 

se a estimativa entre grupos tem tamanho de tal ordem que seja suficiente para que se 

rejeite como pouco provável, a hipótese de que as médias populacionais sejam idênticas. A 

estatística que responde a essa questão é a razão de duas estimativas (variâncias 

estimadas), razão essa denominada F. Tabelas de distribuição amostrai da razão F podem 

ser consultadas sempre que se queira verificar se determinado F é suficientemente grande 

para que se rejeite a hipótese das médias populacionais idênticas (LEWIS, 1995). 

As medidas obtidas por cada monitor podem ser avaliadas qualitativamente 

utilizando a análise de variância, que visa fundamentalmente verificar se existe uma 

diferença significativa entre as médias dessas medidas. Na análise de variância utiliza-se o 

teste de hipóteses para comparar as médias das medidas, sendo uma considerando todas 

as médias iguais e outra considerando ao menos uma das médias diferente das outras. 
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CAPíTULO V 

Resultados e Discussões 

V .1- Calibração dos monitores de área para nêutrons 

A calibração dos monitores foi realizada a partir da fonte de 241AmBe(a ,n), que é a 

fonte típica de calibração, e os ajustes seguiram a rotina de calibração dos instrumentos no 

LN , o qual utiliza softwares que possibilitam fazer um levantamento do platô e ajustes na 

tensão dos instrumentos, no caso dos equipamentos mais modernos. Para os equipamentos 

mais antigos os ajustes de tensão são feitos manualmente no próprio instrumento. Não 

foram feitos ajustes com as outras fontes, elas foram utilizadas como teste para verificar o 

comportamento das leituras dos monitores diante de espectros distintos da fonte típica de 

calibração. As medidas feitas na calibração ficaram dentro dos 20%, e só foi necessário 

fazer ajuste nos monitores ASP-1 e E600. O gráfico da figura V.1.1 apresenta a aferição 

realizada nos instrumentos a partir dos valores de referencia obtidos da padronização da 

fonte de 241 AmBe(a,n). 
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Figura V.1 .1. Linearidade das leituras dos monitores de área para nêutrons. 
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As leituras dos monitores apresentaram linearidade (figura V.1.1) e índice de 

correlação de 0,9994, 1, 0,9999 e 0,9999 para os respectivos monitores, E600 , Swendi-II , 

FHT 752 e ASP-1 , o que representa um adequado grau de ajuste das medidas. 

Analisando a dispersão das leituras na calibração (figura V.1.2 a V.1.5), observa-se 

que em todos os casos as medidas na faixa de 20 a 80 ~Sv . h -1 apresentaram uma dispersão 

maior, isto ocorre porque o espalhamento dentro do LBE apresenta influência sobre as 

medidas para maiores distâncias da fonte , ou seja, para os menores valores de referência . 

Os gráficos a seguir apresentam a relação entre o valor de referência e a razão do valor 

medido pelo valor de referência, após os ajustes. Em todos os equipamentos as medidas 

ficaram dentro dos 20%, após os ajustes na eletrônica, no entanto as incertezas foram 

maiores para o ASP-1 e E600 devido à maior flutuação das medidas. A propagpção das 

incertezas foram feitas de acordo com as recomendações da ISO GUM. 

Na maioria dos gráficos apresentados, a razão entre o valor medido e o valor de 

referência foi maior do que 1 devido à presença dos nêutrons espalhados dentro do LBE 

que influenciaram as leituras apresentadas pelos monitores. 
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Figura V.1.2. Anál ise da dispersão das leituras na calibração para o monitor de área ASP-1 . 
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Figura V.1.3. Análise da dispersão das leituras na cal ibração para o monitor de área FHT 752 + FH 

40GL. 
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Figura V.1.4. Anál ise da dispersão das leituras na calibração para o monitor de área Swendi-2. 
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Figura V .1.5. Análise da dispersão das leituras na calibração para o monitor de área E600. 

V.2- Teste com as fontes de nêutrons 

Analisando o comportamento dos monitores para diferentes espectros observa-se 

uma diferença percentual entre as leituras dos equipamentos e o valor de referência , obtidos 

a partir da padronização das fontes, maior na faixa da energia média gerada pela fonte de 

252ef + D20 e 238PuBe (a,n), 0,55 MeV e 4,2 MeV, conforme podemos observar nas figuras 

V.2.1, V.2.2 , V.2.3 e V.2.4 . 
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Figura V.2.1. Análise das leituras do monitor de área ASP-1 diante de espectros distintos. 
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Figura V.2.2. Análise das leituras do monitor de área FHT 752 + FH 40GL diante de espectros 

distintos. 

140% 

~ 120% 
::l -c: 100% Ql 
\) 
lo. 

80% Ql 
a.. 

C'CI 60% u-
I: 

E 40% 
~ 

20% -Õ 

0% 

ç) 
"v-+-"; 

ç) <,p 

Swendi-2 

Valor de Referência (IlSv/h) 

lj 0,55 MeV 

lj 2,13 MeV 

0 4,2 MeV 

Figura V.2.3. Análise das leituras do monitor de área Swendi-2 diante de espectros distintos. 
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Figura V.2.4. Análise das leituras do monitor de área E600 diante de espectros distintos. 

Diante do espectro da fonte de 252Cf, 2,13 MeV, as diferenças percentuais foram 

menores em comparação com as outras fontes. Nota-se que para o espectro da fonte de 

238PuBe (a,n) as discrepâncias das leituras ficaram altas apesar desse espectro possuir 

energ ia média próxima ao da fonte de 241AmBe (a,n). Essas discrepâncias ocorreram devido 

ao amplo espectro da fonte 238PuBe (a,n), o qual abrange energias a partir de 10-10 MeV. ° 
mesmo sucedeu para a fonte de 252Cf + D20 , cujo espectro abrange energias a partir de 

10-7 MeV. Observa-se que o monitor Swendi-II apresentou menores valores de diferença 

percentual para todas as fontes , isto demonstra que este instrumento possui menor 

dependência energética em relação aos demais. 

V.3 - Medidas realizadas na sala de tratamento radioterápico do INCa 

Ponto 1 de medição 

As medidas realizadas a um metro do isocentro (ponto 1) apresentaram divergências 

em seus valores conforme podemos observar na Tabela V.3.1, que apresenta além das 

medidas dos monitores a razão entre as leituras destes com a câmara de ionização. As 
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incertezas apresentadas nesta tabela foram obtidas pelo desvio padrão das leituras e pela 

propagação das incertezas. Essas divergências não foram observadas na faixa da energia 

média calculada por Lemos, de 1,59 MeV, no teste feito com os monitores conforme 

discutido anteriormente. Além disso, para esta faixa de energia as curvas de eficiência 

apresentadas pelo fabricante não demonstram dependência energética. 
~-

'"-
Tabela V.3.1. Resultado das medidas com os monitores de área para nêutrons no ponto 1 de 

/"" 

medição. 
~ 

Medidas no 
Taxa de Dose no Isocentro 

r-
ponto 1 100 cGy.min-1 200 cGy.min-1 300 cGy.min-1 400 cGy.min-1 500 cGy.min-1 

SWENDI-2 

mSv.h-1 4,89 ± 0,05 9,93 ± 0,06 15,03±0,16 20,26 ± 0,16 25,54 ± 0,19 

mSv.Gy"1 3,02 ± 0,30 3,18 ± 0,33 3,34 ± 0,33 3,13 ± 0,31 3,20 ± 0,32 

E600 

mSv.h-1 10,88 ± 0,23 21,28 ± 0,25 32,39 ± 0,33 43,38 ± 0,26 54,11 ± 0,27 

,- mSv.Gy-1 6,71 ± 0,68 6,82 ± 0,71 7,20 ± 0,72 6,69 ± 0,67 6,78 ± 0,68 

(" FHT 752 
r-

mSv.h-1 9,38 ± 0,12 19,15±O,18 29,11 ± 0,20 39,02 ± 0,20 48,97 ± 0,26 I 

r-

i'- mSv.Gy"1 5,79 ± 0,58 6,14 ± 0,63 6,47 ± 0,65 6,02 ± 0,60 6,14 ± 0,61 

r ASP-1 

(-' mSv.h-1 16 ±2 28 ±2 44 ±2 60±2 68 ±2 
,r-

(" 
mSv.Gy"1 9,88 ± 1,57 8,97 ± 1,12 9,78 ± 1,07 9,26± 0,98 8,52 ± 0,89 

, 

r 
r Para verificar se o desacordo nas medidas seria devido à interferência gerada pela 

í radiação gama, foi realizado o teste de rejeição gama. Todos os monitores foram 
(" 

(" 
submetidos à taxa de dose de 16,2 cGy.min-1 e apenas o FHT 752 apresentou leitura de 24 

(- flSv,h-1, As medidas obtidas pela câmara de ionização, listadas na tabela V.3.2, ficaram 

í 

(' 
abaixo desse valor. As incertezas apresentadas nesta tabela foram obtidas do certificado de 

c' calibração da câmara de ionização, no qual consta a informação de uma incerteza de 10% 

na leitura. 
r 
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Tabela V.3.2. Resultado das medidas com a câmara de ionização no ponto 1 de medição. 

Taxa de Dose no Isocentro 
lVIedida 

Câmara de __ 10_0_c_G_y_.m __ in_-1 
___ 200 __ c_G_y_.m __ in_-

1 
___ 30_0_c_G_y_.m __ in_-

1 
___ 400 __ C_G_y_.m __ in_-

1 
___ 50_0_c_G_y_._m_in_-

1
_ 

Ionização 
(cGy.min-1

) 2,7 ±O,3 5,2 ± 0,5 7,5±O,8 10,8±1,1 13,3 ± 1,3 

Logo as discrepâncias no ponto 1 de medição dificilmente foram causadas por 

interferências da radiação gama, já que os valores das medidas da câmara de ionização 

foram menores do que o campo submetido no teste. A relação entre o kerma no tecido 

humano devido aos nêutrons e o kerma devido aos raios X (SV.Gy-l), obtidos na razão das 

medidas com os monitores de área e a câmara de ionização, ficaram em média entre 3,17 e 

9,28 mSv.Gy-l, o que não excede 1% da relação SV.Gy-l conforme recomendado na norma 

NE-3.06 da Comissão nacional de Energia nuclear. 

Pontos 2 e 3 de medição 

Os resultados das medidas do equivalente de dose ambiente devido aos nêutrons na 

entrada do labirinto e na entrada da sala de tratamento (pontos 2 e 3), representados na 

tabela V.3.4, diferentemente dos resultados na posição 1, apresentaram concordância entre 

os valores com exceção do monitor FHT 752. As incertezas apresentadas nesta tabela 

foram obtidas a partir do desvio padrão das leituras dos monitores. As doses 

correspondentes à radiação gama conforme apresentados na tabela V.3.3 foram baixas, 

logo não há comprometimento de interferências devido à radiação gama nestes pontos de 

medição. 

Tabela V.3.3. Resultado das medidas utilizando a câmara de ionização nos pontos 2 e 3 de medição. 

Pontos de Taxa de Dose no Isocentro 

medição 100 cGy.min-1 200 cGy.min-1 300 cGy.min-1 400 cGy.min-1 500 cGy.min-1 

2 0,72 ± 0,07 1,39 ± 0,14 2,81 ± 0,28 4,15 ± 0,42 6,23 ± 0,62 

3 0,24 ± 0,02 0,48 ± 0,05 0,72 ± 0,07 0,96 ± 0,10 1,20 ± 0,01 

Ponto 2 em Gy.h-1 e ponto 3 em cGy.h-1 
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Tabela V.3.4. Resultado das medidas com os monitores de área para nêutrons nos pontos 2 e 3 de 
, medição. 
j .-

Pontos de 
Taxa de Dose no Isocentro 

medição 100 cGy.min-1 200 cGy.min-1 300 cGy.min-1 400 cGy.min-1 500 cGy.min-1 

SWENDI-2 

2 0,81 ±0,03 1,59 ± 0,04 2,44 ± 0,08 3,16 ± 0,07 4,07 ± 0,06 

3 130,2 ± 8,2 219,5 ± 6,6 340,4 ± 6,8 442,9 ± 6,1 560,1 ± 8,8 

E600 

2 0,92 ± 0,04 1,73 ± 0,08 2,46 ± 0,06 3,11 ± 0,09 4,03 ± 0,08 

3 128,5 ± 26,5 240,7 ± 23,5 385,2 ± 31,8 451,9 ± 44,0 604,6 ± 59,0 

FHT 752 

2 1,56 ± 0,07 2,99 ± 0,06 4,5 ± 0,12 5,79 ± 0,11 7,59 ± 0,13 

3 272,5 ± 3,6 536,3 ± 5,0 793,9 ± 13,9 1048,5 ± 22,9 1343,3 ± 24,9 

ASP-1 
i 
i ~ 

2 0,9 ± 0,2 2,1 ± 0,2 3,2 ± 0,2 4,3 ± 0,2 5,4 ± 0,2 

3 160 ± 20 280 ± 20 380 ± 20 500 ± 20 680 ± 20 

Ponto 2 em mSv.h-1 e ponto 3 em IlSv.h-1 

('.-

Para averiguar se as medidas do monitor FHT 752 estão superestimadas ou não, 

podemos avaliar a curva de eficiência do monitor e verificar para a faixa de energia 

correspondente aos pontos de medições se há dependência energética. Se houver, é 

possível fazer uma correção através de uma estimativa geométrica da curva de eficiência 

deste monitor. Esta curva apresenta uma comparação entre a curva das medidas do 

instrumento e a curva correspondente aos valores verdadeiros convencionais do H*(10) em 

função da energia. Para os outros monitores, não é possível utilizar as curvas de eficiência 

porque elas fazem uma relação das medidas estimadas da esfera NRD juntamente com a 

curva da dose relativa por nêutrons. Seria necessário obter a fluência de nêutrons nos 
( 

pontos de medição para fazer as correções. No entanto, como os monitores de modelos 

diferentes apresentaram medidas próximas, a correção foi realizada somente com o monitor 

que apresentou medidas que destoaram dos outros. 
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o cálculo da estimativa geométrica levou em consideração os valores, fornecidos 

pela literatura, das energias médias dos espectros no labirinto. Conforme FACURE, a 

energia média na entrada do labirinto está entre 25 e 100 keV. No cálculo da estimativa, foi 

retirada do gráfico da curva de eficiência do FHT 752 a razão entre valor verdadeiro 

convencional e o valor medido correspondentes ao valor médio deste intervalo, de 62,5 keV. 

Desta razão foi obtida a seguinte relação para encontrar o valor corrigido no ponto 2: 

V.3.1 

onde Lc é o valor corrigido e Lm valor medido. 

o mesmo foi realizado no ponto 3 de medição, onde os valores da energia média 

variam entre 5 e 25 keV segundo FACURE. Para achar a relação da estimativa foi utilizado 

o valor de 25 keV devido à limitação da curva de eficiência. A relação obtida para este caso 

foi: 

V.3.2 

Utilizando as equações V.3.1 e V.3.2 foram encontrados os valores corrigidos apresentados 

na tabela V.3.5. 

Tabela V.3.5. Valores das medidas corrigidos feitas com o monitor FHT 752 + FH 40GL. 

Pontos de 
Taxa de Dose no Isocentro 

medição 100 cGy.min'1 200 cGy.min'1 300 cGy.min,1 400 cGy.min,1 500 cGy.min,1 

FHT752 

2 0,94 ± 0,04 1,79 ± 0,04 2,70 ± 0,07 3,47 ± 0,07 4,55 ± 0,08 

3 152,6 ± 2,0 300,3 ± 2,8 444,6± 7,8 587,1 ± 12,8 752,3 ± 14,0 

Ponto 2 em mSv.h-1 e ponto 3 em IlSv.h,1 

A relação entre o kerma no tecido humano devido aos nêutrons e o kerma devido 

aos raios-X (SV.Gy"1) obtidos no pontos 2 e 3 de medição apresentaram, assim como no 

ponto 1 de medição, valores abaixo do limite estabelecido pela norma NE-3.06, conforme a 
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tabela V.3.6. Os resultados apresentaram uma variação maior na relação Sv.Gy"\ o que não 

ocorreu no ponto 1 de medição. 

Tabela V.3.6. Relação SV.G{l nos pontos 2 e 3 de medição. 

Pontos de 
Taxa de Dose no Isocentro 

medição 100 cGy.min-1 200 cGy.min-1 300 cGy.min-1 400 cGy.min-1 500 cGy.min-1 

SWENDI-2 

2 1,13 ± 0,12 1,14± 0,12 0,87 ± 0,09 0,76 ± 0,08 0,65 ± 0,07 

3 54,25 ± 5,66 45,72 ± 4,96 47,27 ±4,69 46,14 ± 4,37 46,68 ± 4,73 

E600 

2 1,28 ± 0,14 1,24±0,14 0,88 ± 0,09 0,75 ± 0,08 0,64 ± 0,07 

3 53,54 ± 11,91 50,14 ± 7,16 53,50 ± 6,82 47,08 ± 6,36 50,38 ± 7,04 

FHT752 

2 1,30± 0,16 1,29± 0,14 0,96± 0,11 0,84 ± 0,09 0,72 ± 0,08 

3 63,59 ± 5,50 62,57 ± 6,60 61,75 ± 6,31 61,16±6,21 62,69 ± 6,61 

ASP-1 

2 1,25 ± 0,30 1,51 ± 0,21 1,14± 0,13 1,04± 0,12 0,86 ± 0,09 

3 66,67 ± 10,02 58,33 ± 7,40 52,78 ± 5,83 52,08 ± 5,31 56,67 ± 5,91 

Ponto 2 e 3 em mSv.Gy-1 

V.4 - Análise qualitativa das medidas 
í 

Utilizando-se o método da análise da variância para testar a igualdade das medidas, 

, 
é necessário calcular duas componentes de variância: dentro de grupos (si) ) e entre os 

( 
grupos (si ). Se a variância calculada usando a média (sJ ) for maior do que a calculada (S l 

) usando os dados pertencentes de cada monitor de área, isso pode indicar que existe uma 

diferença significativa entre as medidas dos monitores. A hipótese nula que consiste na 

inexistência de diferenças significativas entre as medidas dos monitores sempre será 

rejeitada quando F calculado for maior que o valor tabelado, onde F é a razão entre as 

variâncias si e só . 
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Tabela V.4.1. Resultados referentes à análise de variância. 

Valores Posição 1 Posição 2 Posição 3 

SE
2 502,39 0,47 8464,24 

S02 268,45 2,05 39756,47 

Fcal 1,87 0,23 0,21 

Ftab 3,01 

o valor tabelado 3,01, ao nível de 5%, foi utilizado em teste mono-caudal para ser 

mais restritivo na análise. Conforme a tabela acima, em todas as posições de medidas o F 

calculado foi menor que o tabelado, logo a hipótese nula não é rejeitada. Porém quanto 

menor o F calculado menor as diferenças das médias, o que ocorreu nas posições 2 e 3 

utilizando os valores corrigidos para as medidas do monitor FHT 752. 

V.5 - Avaliação das medidas utilizando os valores teóricos e literatura 

Comparando as medidas realizadas com os monitores de área para nêutrons e as 

medidas de RIVERA, que utilizou detector de bolha PNO, observa-se que o monitor Swendi-

2 ficou mais próximo do valor encontrado na literatura. Segundo a literatura o erro de leitura 

dos detectores de bolha estão entre 2 e 30%, o que compreende o valor da medida obtida 

pelo Swendi-2. 

Tabela V.5.1. Comparação das medidas em SV.G{l para o campo 10 x 10 cm 2
• 

1 metro do 
isocentro 

Rivera et aI. 
Este trabalho 

Swendi -2 E600 FHT 752 ASP-1 

2,68 3,2 ± 0,12 6,84 ± 0,21 6,11 ± 0,25 9,3 ± 0,57 

Comparando os resultados dos valores calculados utilizando o método kersey 

modificado e as medidas deste estudo, observa-se que no ponto 2 de medição os valores 

calculados pelo método Kersey modificado ficaram acima das medidas. Para realizar este 
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cálculo variou-se a posição da porta, considerando d2 = O na equação IV.5.1, para o ponto 2 

de medição. 

Tabela V.5.2. Equivalente de dose ambiente devido a nêutrons segundo método Kersey modificado e 

pelas medidas obtidas neste trabalho. 

Pontos de Taxa de Dose no isocentro 

medição 100 cGy.h-1 200 cG~.h-1 300 cGy.h-1 400 cGy.h-1 500 cGy.h-1 

tv1étodo Kersey MJdificado 

2 2,46 4,91 7,37 9,82 12,28 

3 87,1 174,2 261,3 348,3 435 

SWENDI-2 

2 0,81 ± 0,03 1,59 ± 0,04 2,44± 0,08 3,16 ± 0,07 4,07 ± 0,06 

3 130,2 ± 8,2 219,5 ± 6,6 340,4 ± 6,8 442,9 ± 6,1 560,1 ± 8,8 

E600 

2 0,92 ± 0,04 1,73 ± 0,08 2,46 ± 0,06 3,11 ± 0,09 4,03 ± 0,08 

3 128,5 ± 26,5 240,7 ± 23,5 385,2 ± 31,8 451,9 ±44,0 604,6 ± 59,0 

FHT752 

2 0,94 ± 0,10 1,79 ± 0,05 2,70 ± 0,06 3,47 ± 0,04 4,55 ± 0,04 

3 152,6 ± 2,0 300,3 ± 2,8 444,6 ± 7,8 587,1 ± 12,8 752,3 ± 14,0 

ASP-1 

2 0,9± 0,2 2,1 ± 0,2 3,2 ± 0,2 4,3 ± 0,2 5,4 ± 0,2 

3 160 ±20 280 ± 20 380 ± 20 500 ± 20 680 ± 20 

r- Ponto 2 em mSv.h-1 e ponto 3 em IJSv.h-1 

-" ! 

r" 
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CAPíTULO VI 

Conclusões 

Os monitores foram ajustados com a fonte de 241AmBe(a,n), fonte típica de 

calibração, e conforme apresentado nas figuras V.1.2 a V.1.5 os valores medidos ficaram 

dentro do limite de 20%. As menores incertezas na análise de dispersão das medidas com a 

fonte de calibração significam menor flutuação nas leituras do instrumento, o que ocorreu no 

FHT 752 e Swendi-II. Para o teste realizado com as fontes de 252Cf, 252Cf + 020 e 

238PuBe(a,n), os monitores apresentaram discrepância entre os valores de referência e os 

valores medidos. Essas discrepâncias como foram vistas nas figuras V.2.1 a V.2.4, estão 

relacionadas com a dependência energética desses monitores. As maiores discrepâncias 

ocorreram na faixa da energia média da fonte de 252Cf + 020, o que está em concordância 

com o gráfico da resposta em energia para os dois modelos de monitores, figuras IV.4.3 e 

IV.4.4. Dentre os monitores aquele que apresentou menor dependência energética foi o 

Swendi-II. 

As medidas realizadas na instalação contendo o acelerador Varian 2300 CID 

apresentaram grandes discrepâncias a 1 metro do isocentro que não são explicadas pela 

dependência energética, visto que, conforme a literatura, a energia média neste ponto de 

medição corresponde a 1,59 MeV e nesta faixa de energia a influência nas medidas são 

baixas. Nas figuras IV.4.5 e IV.4.6 que mostram a resposta em energia dos monitores, na 

faixa da energia média da literatura, observa-se uma sobreposição das curvas referentes ao 

equivalente de dose medido e de referência, o que demonstra que nesta faixa de energia a 

dependência energética não é significativa. Além disso, essas discrepâncias não foram 

provocadas pela interferência devido à radiação gama, pois, conforme o teste feito para 

rejeição gama, os monitores não apresentaram leitura, com exceção do monitor FHT 752. 
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Porém, como as doses devido à radiação gama no ponto foram menores, a influência foi 

mínima. 

Nos pontos 2 e 3 de medição houve concordância entre as leituras dos monitores 

com exceção do monitor FHT 752. Todavia, é possível corrigir a leitura do monitor utilizando 

a sua curva de eficiência desde que se conheça a energia média nos pontos de medição. As 

correções nas leituras com os demais monitores não são possíveis devido aos gráficos 

oferecidos, que não fazem uma relação direta entre a leitura do monitor e o equivalente de 

dose ambiente. As correções realizadas nas leituras do monitor FHT 752 utilizando a 

estimativa geométrica da curva de eficiência apresentaram concordância com as medidas 

dos demais monitores de área. 

A análise qualitativa das medidas utilizando o teste de variância confirmou a 

adequação das medidas, além disso, ressaltou a discrepância nas medidas para a posição 

1, visto que, o valor F calculado foi maior, o que demonstra maiores diferenças nas médias 

das leituras dos monitores para esta posição. 

As comparações feitas com a literatura, na qual utilizou detector de bolha para 

realizar as medidas, esta em concordância com o monitor de área Swendi-II. Pode-se 

concluir que este monitor sofreu menos interferências eletromagnéticas ou interferências 

devido ao campo de radiação pulsante, visto que, o detector de bolha esta livre deste tipo de 

interferência. Nas comparações das medidas com os valores obtidos utilizando o método 

Kersey, os valores ficaram acima das medidas apenas no ponto 1 de medição. Esperava-se 

que o mesmo ocorre-se no ponto 2 de medição já que este método faz uma superestimativa 

da dose devido aos nêutrons. 

VI.1-Trabalhos futuros 

A medição de nêutrons em campos gerados por aceleradores clínicos utilizando 

detectores ativos apresenta complicações conforme vimos neste trabalho. Recomenda-se 

para verificar a eficácia das medidas desses equipamentos, fazer um levantamento do 
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espectro no local e avaliar o equivalente de dose ambiente através da simulação dos 

monitores de área para nêutrons e comparar os resultados obtidos na simulação com 

medidas experimentais. 

Para realizar este estudo sugere-se utilizar o espectrômetro de Multiesferas de 

Bonner posicionado nos mesmos locais onde foram realizadas as medidas experimentais. 

As contagens obtidas pelas esferas de Bonner podem ser utilizadas em um arquivo de 

entrada para o programa NEURALN, baseado em rede Neurais, desenvolvido pelo 

LN/LNMRI ou através do programa BUNKI de desdobramento de espectros. A simulação 

dos modelos distintos de monitores de área para nêutrons, esfera NRD e o Andersson-

Braun modificado, podem ser realizados utilizando o código de Monte Carlo em conjunto 

com os dados dos espectros obtidos pelo programa para obter o equivalente de dose 

ambiente devido a nêutrons nos monitores simulados. 
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