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ABSTRACT 

Recent studies have indicated the increase of the incidence of lens opacities for low radiation doses. Considering 
epidemiological data, the International Commission on Radiological Protection (ICRP) issued a statement that 
changed the absorbed dose threshold for the eye lens. The statement also recommends a reduction in the dose 
limits to the eye lens for occupationally exposed persons; now it is considered to be 20 mSv in a year averaged 
over five years. For this research two types of thermoluminescent dosimeters TL were used in the construction 
of the curve tandem. ( LiF-lOOH e LiF-200). For system calibration three monitors were irradiated for each 
radiation beam. The monitors were irradiated with 4 mGy kerma at 1.5 m from the focal point. The Tandem 
curve was obtained by the ratio between the values of the energy dependence curves of each dosimeter. Data 
obtained for the corresponding x-ray beams to radiation reference N60 to N120 are more accurate for 
determining the energy - steepest part of the curve. The results are shown similar to similar studies and confirm 
the possibility of using the method for determining the unknown energy radiation fields. 

1. INTRODUÇÃO 

Exames de diagnóstico a partir de raios X vêm sendo muito estudados, por ser fonte rotineira 

de exposição de pacientes e trabalhadores a radiações ionizantes. Por apresentarem baixas 

taxas de dose, quando comparados a outras práticas, a frequência com que são realizados e o 

grande volume de exames suscitam trabalhos mais aprofundados, por parte da comunidade 

científica, e um arcabouço normativo mais cauteloso e exigente em relação às condições de 

operação de instalações e equipamentos. Entretanto, os profissionais responsáveis pela 

execução dos exames e procedimentos, além de não terem benefícios diretos com a prática, 
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estão com mais frequência expostos à radiação. A situação da exposição ocupacional requer 

grandes cuidados devido à ocorrência de efeitos estocásticos ou mesmo reações nos tecidos 

dos indivíduos ocupacionalmente expostos. Para evitar a ocorrência destes efeitos são 

estabelecidos limites - não de segurança, mas sim de aceitação - que não devem ser 

ultrapassados. Os limites de dose definidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para 

o Individuo ocupacionalmente Exposto - IOE, são de 20mSv em média de 5 anos sem 

ultrapassar 50mSv em nenhum ano, para corpo inteiro. São também definidos limites de dose 

para cristalino, pele e extremidades [1]. 

Na Radiologia Intervencionista os profissionais estão expostos a altas doses devido à radiação 

espalhada e ao tempo de fluoroscopia, que por vezes, são demasiadamente longos. A dose 

efetiva do médico pode chegar a 18,8uSv por procedimento de cardiologia intervencionista, 

conforme reportado por Vanó et al[2]. Canevaro et al [3] relata doses equivalentes de 

293mSv por ano no cristalino e de 400mSv por ano nas mãos. As altas doses resultam em 

detrimentos para a equipe. Há evidências de ocorrência de opacidade do cristalino e de 

catarata em médicos e enfermeiros e relatos de epilação nas mãos dos cirurgiões [2,4]. 

Em radioproteção, quase sempre, são insuficientes as informações que dizem respeito às 

condições de irradiação. Dentro das possibilidades para a determinação da energia efetiva no 

ponto de medição, dentro de um simulador, seria a determinação dessa energia efetiva pelo 

método tandem, haja visto que o campo de radiação não se mantém constante no interior do 

simulador. O método tandem consiste na determinação da razão das respostas de dois tipos de 

dosímetros, que respondem diferentemente a variação de energia. Este método tandem 

consiste, por exemplo, em determinar a razão entre as respostas de dois materiais 

termoluminescentes de diferentes números atômicos efetivos, Z, expostos a idênticas 

condições de radiação. Uma grande diferença entre os números atômicos efetivos de dois 

fósforos causa uma acentuada diferença nas respostas quando irradiados com fótons de média 

e baixa energia. Calibrando-se estes dosímetros em campo de radiação de energias 

conhecidas é possível construir uma curva que permitirá determinar a energia num ponto de 

interesse, onde a energia do campo de radiação é desconhecida. Quanto maior for à 

inclinação desta curva, maior será a exatidão na determinação da energia. A partir desta 

energia obtém-se o fator de calibração correspondente. Este permite a avaliação da dose 
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absorvida em um ponto de interesse. Dois fósforos que possuem boas características para a 

constituição de um tandem são o fluoreto de cálcio, CaF2:Mn (Z=16,4) e fluoreto de lítio 

ativado com magnésio, LiF:Mg (Z=8,14). 

Rosa et. al [5] utilizaram um sistema tandem, com dois tipos de dosímetros TLD(LiF:Mg, Ti 

e CaS04:Dy) para determinar a energia efetiva no intervalo de 30 a 100 keV. Toda a 

calibração do sistema tandem na pesquisa dos autores foi realizada no ar. Para medidas 

dentro do simulador foi necessário considerar a modificação do espectro pelo material 

envolvido. Yoshizum et. al [6] utilizando câmara de ionização de dupla face, desenvolvida no 

IPEN/CNEN, constituíram um sistema tandem e estabeleceram uma metodologia para checar 

a qualidade de feixe padrão em radioterapia. Os autores utilizaram como fonte padrão uma 

unidade de raios X Pantak/Seifert, modelo Isovolt 160HS. Uma segunda câmara, uma PTW 

de placas paralelas, foi utilizada como padrão para calibração do sistema de medição. 

Silva et. al [7] desenvolveram também um sistema tandem utilizando câmaras de ionização 

com aplicação em raios X diagnóstico. O sistema desenvolvido pelos autores foi formado por 

duas câmaras, ambas com volume sensível de 6 cm3, com coletores de grafite e alumínio. Os 

autores utilizaram qualidades de radiação recomendada pela norma IEC [8], as RQR e RQA 

para a calibração do sistema, em termos da linearidade e dependência energética. Como 

conclusão os autores verificaram a viabilidade da utilização destas câmaras como um sistema 

tandem para a confirmação periódica das qualidades de radiação da IEC (RQR e RQA), 

dentro de um controle de qualidade. 

Com relação a procedimentos médicos há uma grande preocupação em torno dos 

procedimentos de fluoroscopia devido ao tempo de exposição e da proximidade do médico 

com o paciente - origem de grande parte da radiação espalhada. O trabalho aqui proposto 

pretende desenvolver uma metodologia, utilizando sistema tandem, para a medida da energia 

efetiva em procedimentos de radiologia intervencionista para a construção, no que se refere à 

adequação quanto aos limites de dose definidos para indivíduos ocupacionalmente expostos, 

de curvas de isodose. Assim, será possível estimar o equivalente de dose pessoal a partir da 

localização de cada profissional da equipe na sala de fluoroscopia e realizar adequações no 

posicionamento dos mesmos na sala, caso haja necessidades. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi utilizada a infraestrutura do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN/CNEN) com o auxílio de pessoas especializadas. A irradiação dos dosímetros 

termoluminescentes foi realizada em um equipamento de raios X Pantak/Seifert, pertencente 

ao Laboratório de Calibração de Dosímetros - LCD/CDTN. Foi utilizado dois tipos de 

dosímetros termoluminescentes TL ( LiF-lOOH e LiF-200) para a construção do sistema 

tandem. Na calibração deste sistema tandem foram usados uma câmara de ionização padrão 

do fabricante Unfors e o equipamento de raios X do fabricante Pantak/Seifert Isovolt HS320, 

instalado no LCD/CDTN. Os fatores de calibração utilizados foram os determinados para 

feixes padrão de radiação ISO 4037 narrow spectrum series, com potencial do tubo de 40 a 

150 kV (ISO, 1997), ou seja qualidades de radiação da série N-40 a N-150, recomendados em 

radiologia intervencionista. Os testes foram realizados com o equipamento de raios X 

industrial Pantak/Seifert, Isovolt HS 320, instalado LCD/CDTN. Este equipamento é de alta 

frequência e tem filtração inerente de 7,0 mmBe. A tensão máxima é de 320 kV e potencial 

constante. O sistema dosimétrico padrão utilizado consistiu em um detector de estado sólido 

Unfors Xi e um sistema da Radcal. 

Nesta pesquisa foram utilizados os dosimetros LiF-lOOH, que não tem dependência com a 

energia, e o TLD-200 (CaF2:Mn) que é altamente dependente da energia. A reprodutibilidade 

das respostas dos dosímetros para uma mesma exposição foi verificada usando-se o campo de 

radiação do Co, cuja fonte faz parte do irradiado instalado no LCD/CDTN. 

Antes da irradiação, foi feito o tratamento térmico dos dosímetros utilizando o Forno PTW 

Freiburg e seguindo as indicações do fabricante. Para o tratamento térmico, os TLD LiF-

100H foram aquecidos a uma temperatura de 240°C por 10 minutos e os TLD LiF-200 

aquecidos a uma temperatura de 400°C por 60 minutos. Para a leitura dos TLD LiF-lOOH 

programou-se um aquecimento de 240°C por 30 segundos, já para os TLD LiF-200 a 

temperatura de tratamento térmico foi de 300°C por 20 segundos a uma taxa de aquecimento 

de 25°C por segundo, conforme manual do fabricante. A figura 1 apresenta a leitora Harshaw 

4500 utilizada nas leituras dos TLD. 
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Como já mencionado no paragrafo anterior, a qualidade utilizada para a determinação da 

curva de calibração Tandem foi da série N, ISO 4037 (ISO, 1997), conveniente para a 

calibração de dosímetro para o uso em radiologia intervencionista, quando se faz uso de 

feixes de raios X com espectros altamente filtrados pela espessura do paciente. No caso do 

laboratório de calibração se utiliza filtros de cobre para simular essa espessura do paciente 

nas diferentes tensões do feixe de radiação. A tabela 1 mostra as condições de irradiação dos 

TLD no procedimento de calibração. 

Em cada irradiação, o medidor Unfors foi posicionado para a medida do kerma no ar ao lado 

do conjunto de dosímetros, formado por seis TLD LiF-lOOH e quatro LiF-200, no centro do 

campo. 

O sistema dosimétrico padrão utilizado consistiu em uma câmara de ionização Radcal, com 

volume sensível de 6cm3, módulo digitalizador e software Accu-Gold e um detector de estado 

sólido Unfors Xi, que foram utilizados durante a dosimetria do campo de radiação. A câmara 

de ionização foi utilizada somente no momento da dosimetria do campo de irradiação com 

objetivo de testar se o dosimetro da Unfors respondia bem nestas qualidades ISO que foram 

utilizadas na pesquisa em termos de medidas do kerma no ar. A figura 2 mostra o sistema 

montado para a dosimetria do campo, com o posicionamento da câmara de ionização e do 

detector Unfors. 

Figura 1. Leitora Hashaw 4500 conectada ao software WinRems. 

Radio 2014, Gramado, RS, Brazil. 



Figura 2. Equipamentos utilizados na dosimetria do campo de radiação: de raios X 
industrial pantak Seifert do CDTN e dosímetros Unfors e da Radcal. 

A tabela abaixo mostra a classificação dos espectros utilizados nesta pesquisa em função de 

alguns parâmetros de caracterização do feixe de raios X. A alta tensão e a filtração adicional 

utilizada para a obtenção da primeira camada semi redutora (em mm Cu), bem como a 

energia média estão representadas na tabela, bem como as taxas de dose de radiação que 

foram utilizadas em cada qualidade de radiação ajustando o tempo para que a dose de 

radiação fornecida ao TLD se mantivesse em 4 mGy. 

Tabela 1. Características dos espectros utilizados nas irradiações. 

Radiação 
de 

Referencia 

N40 

N60 

N80 

N100 

N120 

N150 

Corrente 
(mA) 

15 

15 

20 

20 

30 

30 

Tensão 
(kV) 

40 

60 

80 

100 

120 

150 

Taxa de kerma 
no ar l,5m 

(mGy/s) 

9,24 

16,31 

17,62 

7,61 

4,51 

31,3 

Filtros 
Utilizados 

2,35 mmAl e 
0,20 mmCu 

3,00 mmAl e 
0,5 mmCu 

2,00 mmAl e 
1,70 mmCu 

3,00 mmAl e 
4,40 mmCu 

4,00 mmAl e 
4,40 mmCu e 

1,00 mmSn 
1,00 mmAl e 
2,50 mmSn 

Energia 
Média 
(keV) 

33 

48 

65 

83 

100 

118 

CSR 
(mm 
Al) 

0,084 

0,24 

0,58 

1,11 

1,71 

2,36 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido à necessidade de se determinar a dose de radiação em cada pondo onde o profissional 

(equipe médica) está presente, nesta pesquisa foram utilizados dois tipos de dosimetros TLDs 

que respondem diferentemente com a energia. O conhecimento da distribuição de dose ao 

longo da sala de fluoroscopia provê meios para otimizar a dose ocupacional e proporcionar 

um ambiente mais seguro do ponto de vista da proteção radiológica. 

A avaliação do fator de calibração e sua dependência energética foram feitas 

experimentalmente utilizando-se campos de radiação calibrados. A energia média dos 

campos variou de 33 a 118 keV e a dose de exposição foi sempre de 4 mGy, para facilitar a 

leitura dos dosímetros. 

Após a leitura, as médias aritméticas e os respectivos desvios padrão foram obtidos para cada 

energia. Para o TLD-100H essas médias foram obtidas para um grupo de 6 cristais; para o 

LTD-200 foram utilizados 4 cristais em cada média. 

A tabelas 2 mostra os dados experimentais obtidos para a determinação da curva de 

calibração Tandem. A curva Tandem, obtida através do quociente entre os valores das curvas 

de dependência energética de cada dosímetro é mostrada na Figura 3. Essa figura apresenta a 

curva de calibração Tandem utilizando os dois tipos de TLD. 

Tabela 2. Resultados de medidas dos TLDs na qualidade ISO [9]. 
Qualidade 

ISO 

N40 
N60 
N80 

N 100 
N 120 
N 150 

Energia média (keV) 

33 
48 
65 
83 
100 
118 

Dose medida (mGy) 

(IrradiaçãoTLD) 
3,996 
4,004 
3,981 
4,010 
4,014 
4,022 

TLD 100 H 

2,43 
2,16 
2,33 
1,91 
1,99 
2,20 

Média Leituras ((\iC) 

DP 
0,146 
0,118 
0,216 
0,125 
0,079 
0,223 

TLD 200 

374,65 
411,25 
277,75 
153,35 
110,10 
84,84 

DP 
7,000 
21,850 
5,940 
3,649 
2,602 
5,486 
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Figura 3. Curvas de calibração Tandem. 

Observou-se que a curva Tandem apresentou a inclinação característica dessa metodologia. 

Em baixas energias, nota-se a tendência da curva se tornar crescente nessas condições. A 

faixa das qualidades de radiação entre N60 a N120 é mais precisas para determinação da 

energia média - parte mais inclinada da curva. Os resultados encontrados se mostram 

similares os de estudos semelhantes e corroboram a possibilidade de utilização do método 

para determinação da energia em campos desconhecidos, pela razão de resposta dos 

dosímetros. 

4. CONCLUSOES 

Dois tipos diferentes de dosímetros foram utilizados para construir uma curva Tandem de 

calibração. Os resultados obtidos foram satisfatórios de acordo com o proposto no objetivo 
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deste trabalho. A razão da leitura de dois dosímetros informa a energia média associada, 

como mostrado na Figura 3 e tabela2, possibilitando o cálculo da dose. 

Foi verificada que a utilização do sistema Tandem composto de dosímetros de dependência 

energética diferentes é viável, pois possibilita a determinação com facilidade, da dose em 

pontos variados dentro da sala de fluoroscopia, permitindo assim localizar os pontos de 

menor dose recebida pelo indivíduo durante o procedimento. O baixo custo e menor tempo de 

medição desse sistema, em relação a métodos tradicionais, possibilita a realização de 

experimentos com maior frequência, melhorando o sistema de radioproteção. 
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