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RESUMO 

 
O dosímetro Fricke, sintetizado pela primeira vez por Hugo Fricke em 1927, consiste de uma solução contendo 

íons ferrosos que, ao ser irradiado com raios-X ou gama, produz íons férricos. Esse dosímetro ainda é bastante 

utilizado; o nosso laboratório tem usado este dosímetro para a dosimetria de equipamentos radioterápicos. A 

solução Fricke foi sintetizada com: 0,1960g sulfato ferrosos amoniacal; 0,030g de cloreto de sódio; 11 mL de 

ácido sulfúrico para 500 mL de água bidestilada. Os dosímetros foram irradiados com radiação gama do 
60

Co 

em aceleradores linear em simulador de plástico de 13 cm x 18 cm x 11 cm, o simulador foi preenchido com     

5 cm de água e um campo de 14 cm x 14 cm selecionado para irradiação. As leituras das absorbâncias das 

amostras foram realizadas em espectrofotômetro UV-VIS; num total de doze medidas para a dose avaliada         

(20 Gy). Com o objetivo de verificar a aplicabilidade do dosímetro Fricke no controle da qualidade de doses 

aplicadas à pacientes com câncer nos hospitais visitados, os resultados obtidos mostram que nas instituições dos 

estados de Pernambuco e Alagoas os erros percentuais foram menores do que 5%, entretanto, para a instituição 

visitada no estado de Sergipe foram obtidos erros maiores, que não são permitidos pela Agência Internacional 

de Energia Atômica (IAEA).  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse científico em se conhecer os efeitos provocados pelo uso da radiação ionizante 

nos sistemas biológicos, fez com que a área da dosimetria merecesse uma atenção especial na 

busca de sensores que pudessem traduzir respostas equivalentes às dos tecidos humanos. O 

dosímetro Fricke, sintetizado pela primeira vez por Hugo Fricke em 1927, consiste de uma 

solução contendo íons ferrosos que, ao ser irradiado com raios-X ou gama, produz íons 

férricos [1]. Esse tem sido amplamente aceito como padrão na quantificação da dose 

absorvida, mesmo em campos de radiação não homogêneos e sobre os quais se dispõe de 

poucas informações. É usado, o mesmo, em nosso laboratório para a dosimetria de 

equipamentos radioterápicos. Usualmente, os tratamentos adotados para os pacientes com 

câncer são a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia; na radioterapia utiliza-se raios-X 

dermatológicos e aceleradores lineares com fonte de 
60

Co [2]. Este trabalho tem o objetivo de 

verificar a aplicabilidade do dosímetro Fricke no controle da qualidade de doses aplicadas à 

pacientes com câncer em hospitais dos Estados de Alagoas e Sergipe que se utilizam de 

aceleradores lineares. 

 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

2. METODODO LOGIA  

 

A solução Fricke líquida foi sintetizada com: 0,1960g sulfato ferrosos amoniacal; 0,030g de 

cloreto de sódio; 11 mL de ácido sulfúrico para 500 mL de água bidestilada, sendo a mistura 

ácido-água pré-irradiada com 10 Gy, anteriormente à adição dos sais [3]. A solução preparada 

é armazenada em geladeira a 4C até o momento de distribuição em tubos plásticos de           

3 mL (amostras) que após preparadas são mantidas em caixa térmica contendo gelo (~ 0C) e 

levadas para instituições hospitalares e 4 amostras foram irradiadas (para dose de 20 Gy) em 

aceleradores lineares, segundo protocolo do hospital em simulador de plástico de 13 cm x    

18 cm x 11 cm, o simulador foi preenchido com 5 cm de água e um campo de 14 cm x 14 cm 

foi selecionado para irradiação (Figura 1). As amostras, em uma das instituições 

(Pernambuco, sendo considerada padrão), foram irradiadas com doses de 5, 10, 20, 30 e      

40 Gy para verificação da curva dose-resposta do equipamento (Figura 2), são irradiadas 4 

amostras e para cada dose são realizadas 3 medidas e retirada uma média final, ainda um erro 

percentual máximo de 3% foi utilizado como barra de erro na Figura 2. As doses medidas são 

proporcionais as suas densidades ópticas obtidas a 304 nm em espectrofotômetro UV-VIS 

(Beckman DU-640). 
 

 

 
 

Figura 1: Arranjo experimental de irradiação dos dosímetros em acelerador linear . 

 

 
 

Figura 2: Curva dose resposta (linearidade) do dosímetro Fricke irradiado em 

acelerador linear. 
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O dosímetro Fricke já havia sido testado em nosso laboratório juntamente com a câmara de 

ionização paralela (PTW 2532/3C) para equipamentos de raios-X superficiais [2] verificou-se 

que para as qualidades de radiação geradas por potências de tubo entre 70 e 100 kV (42,1 – 

52,2  keV), as doses de radiação avaliadas com o dosímetro Fricke coincidem com aquelas 

doses determinadas com a câmara de ionização em 3,6% o qual está dentro da incerteza total 

de ambos sistemas de medidas (4,6%). Para as qualidades de radiação correspondentes a 50 e 

30 kV (29,4 – 19,7 keV) os valores das doses determinadas com o dosímetro Fricke 

subestimam aqueles avaliados com a câmara de ionização em cerca de 18 e 51%, 

respectivamente (Figura 3). Tal fato decorre da atenuação do feixe de radiação ao atravessar a 

parede do tubo de ensaio, bem como do gradiente de dose o qual é devido à presença da 

própria solução Fricke. 
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Figura 3. Resposta do dosímetro Fricke em função da energia da radiação 

                            para doses de 40 Gy. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o objetivo de verificar a aplicabilidade do dosímetro Fricke no controle da qualidade de 

doses aplicadas à pacientes em hospitais públicos, após os testes no nosso laboratório (com o 

dosímetro e com câmara de ionização), os dosímetros foram levados aos hospitais, e foi 

solicitada uma dose teórica de 20 Gy (com raios-X, acelerador linear) e o resultado obtido 

para primeira instituição visitada (Alagoas), após a irradiação de 4 amostras (com seis leituras 

para cada amostra) foi de 19,69 ± 0,40, cujo erro percentual é de 1,55. Para uma segunda 

instituição (Sergipe), após a irradiação de três amostras (com quatro leituras para cada 

amostra) o resultado obtido foi de 49,07 Gy ± 0,57 cujo erro percentual de 145,35 foi medido, 

considerando que a dose teórica era de 20 Gy. Observa-se que o dosímetro Fricke pode ser 

utilizado para o controle da qualidade nessas instituições (a medida com a câmara de 

ionização nos hospitais não foi realizada juntamente com o dosímetro, nem se sabe afirmar se 

é realizado um controle de qualidade de rotina, nessas instituições) e que a primeira 

apresentou resultado coerente enquanto que, a segunda instituição visitada demonstrou um 

erro inaceitável de acordo com as normas da CNEN (que aceita um erro de até 3%) e da 

Agência Internacional de Energia Atômica - IAEA (que permite um erro de até 5%) [4]. 
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4. CONCLUSÕES  

 

Nota-se ainda a importância de um Controle da Qualidade no laboratório para a avaliação de 

falhas e adequação das medidas para um baixo percentual de erros. Os resultados obtidos 

demonstraram que a metodologia utilizada no Laboratório busca levar as instituições a 

atenderem às exigências das normas nacionais e internacionais. 
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