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Resumo: A dosimetria gel foi proposta como uma possibilidade para avaliação da distribuição de dose em radioterapia. 
O objetivo deste trabalho é avaliar as características dosimétricas do polímero gel VIPARnd para feixes de fótons de 6 
MV usados em radioterapia externa através de investigação de características ópticas. O espectro de absorbância do 
dosímetro gel foi avaliado com espectrofotometria óptica e a densidade óptica através de imagens fotográficas 
adquiridas com câmera de sensor CMOS para doses de 0 a 50 Gy. Os dados obtidos através da espectrofotometria 
óptica mostram que o VIPARnd apresenta pico de absorção entre 300 a 320 nm dependendo da dose absorvida. As 
imagens fotográficas foram adquiridas em escala RGB, a partir da análise de absorção óptica foi suposto que a 
componente B (azul) apresentasse maior resposta para determinação da dose absorvida o que de fato foi comprovado 
com os dados obtidos. Para este caso a faixa de resposta linear obtida foi entre 1 e 20 Gy. 
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Dosimetric characterization of VIPARnd gel by optical analysis to high-energy photon beam 

used in external radiotherapy 
 

Abstract: Polymer gel dosimetry has been proposed as a possibility for measurements of dose distribution in 
radiotherapy. This work aims to evaluate the dosimetric characteristics of a VIPARnd for 6 MV photon beam used in 
radiotherapy using optical investigations. The absorbance spectrum of irradiated gel dosimeter was optical evaluated 
with spectrophotometer techniques and with CMOS camera readout for dose range of 0 to 50 Gy. Data shows that the 
VIPARnd has a maximum absorbance at 300 to 320 nm depending on the absorbed dose. The CMOS camera readouts 
were obtained in RGB color, the absorbance measurements suggest a major response of dose for blue matrix verified 
with data. The dose-response curve for blue component showed interval of linearity from 1 Gy to 20 Gy.  
Keywords: dosimetry, radiotherapy, polymer gel. 
 
 
Introdução 
 

Com os avanços recentes na área de Radioterapia torna-se cada vez mais necessário a 
verificação da distribuição de dose calculada para os tratamentos clínicos. A dosimetria gel foi 
proposta como uma possibilidade para realização dessas medidas dosimétricas. Os dosímetros géis 
são compostos em sua maior parte por água, apresentando boa equivalência aos tecidos 
humanos [1]. Apresentam boa resolução e não possuem dependência angular [2,3].  

Atualmente, existem dois tipos de dosímetros géis: Fricke e polímero gel. O dosímetro Fricke 
é composto por sulfato de ferro em uma solução gel aquosa. A irradiação causa a conversão do íon 
ferroso em íon férrico [4]. O polímero gel contém monômeros em uma solução gel aquosa. A 
radiação provoca a quebra das ligações de carbono nos monômeros através da interação com os 
radicais livres produzidos pela radiólise,  permitindo o processo de polimerização através de 
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ligações cruzadas. Este processo altera as propriedades físico-químicas do gel, de acordo com a 
quantidade de radiação, dentre estas pode-se destacar a mudança de coloração do gel [3].  

As formulações iniciais para os dosímetros géis apresentavam muita dependência do oxigênio 
atmosférico, composto que pode iniciar o processo de polimerização sem a presença de radiação, 
neste caso era necessário que a confecção da solução em ambientes controlados e livres de 
oxigênio [3]. Em 2001 Fong et al. propuseram o uso de antioxidantes na solução para reduzir o 
efeito do oxigênio. Ácido ascórbico foi utilizado para aprisionar o oxigênio livre contido na matriz 
gelatinosa em um processo iniciado por sulfato de cobre penta hidratado, possibilitando a confecção 
em ambientes normais de atmosfera [5].	  	  

A opacidade causada pela radiação permite um bom contraste óptico, assim a investigação 
óptica do gel é um método viável para avaliação da resposta do material em função da quantidade 
de radiação [6, 7]. 

O uso do monômero N-vinilpirrolidona (NPV) em dosimetria gel foi proposto por Pappas et 
al. em 1999, recebendo o nome de VIPAR [8]. O polímero gel VIPAR é composto por NVP, 
N,N’metilenobisacrilamida (BIS), gelatina e argônio, este último usado para remoção de oxigênio 
na solução. Uma nova composição, o VIPARnd baseado na formulação original, foi descrita por 
Kozickic et al., 2007, em que a concentração de NPV foi dobrada e foi adicionado na solução 
sulfato de cobre penta hidratado a ácido ascórbico [9]. 

A proposta deste trabalho é a caracterização dosimétrica do gel tipo VIPARnd usando 
imagens fotográficas obtidas com uma câmera com sensor CMOS para dosimetria de fótons de alta 
energia usados em radioterapia externa. 
 
Experimental  
 

Confecção do gel Confecção e armazenamento do gel. 
O VIPARnd foi preparado usando NVP, BIS, gelatina tipo A 300 Bloom,  CuSO4.5H2O e 

ácido ascórbico e água  ultra pura e deionizada nas concentrações indicadas na Tabela 1.  
 
Tabela 1 – Composição do gel. 
Componente Concentração 
Gelatina (300 Bloom) 7,5 % w/v 
N,N’metilenobisacrilamida (BIS) 4 %  w/v 
N-vinilpirrolidona (NPV) 8 %  w/v 
Ácido ascórbico (ASC) 0,007 %  w/v 
Sulfato de cobre penta hidratado (CuSO4.5H2O) 0,0008 %  w/v 
Água 80,5 %  w/v 
 
A preparação da solução foi realizada de acordo com a metodologia descrita por Kozickic et 

al., 2007. O gel foi preparado em sala com pressão e temperatura ambientes. 
Após a homogeneização, a solução é acondicionada em cubetas de vidro padrão para 

espectrofotometria, de dimensões de 1cm x 1cm x 4,5 cm e caminho óptico de 10mm. As cubetas 
foram fechadas usando Parafilm foil, protegidas da luz com papel alumínio e armazenadas no 
refrigerador em uma temperatura em torno de 6º C para que a solução se solidifique.     

 
Irradiação 
As irradiações foram realizadas 12h após a confecção do gel. O conjunto de cubetas foi 

retirado do refrigerador e mantidos a temperatura ambiente até que a temperatura se estabilizasse 
com a temperatura da sala (~22ºC). 

As medidas com gel foram realizadas com um objeto simulador constituído de placas de água 
sólida e cera odontológica, conforme Figura 1. 
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Figura 1 – Objeto simulador usado para irradiação das cubetas. 
 
O objeto simulador foi posicionado sobre a mesa de um acelerador linear da marca Varian 

Medical Systems modelo 21iX instalado no Instituto de Radioterapia de Taguatinga, com 100 cm 
de distância do foco até o centro das cubetas. As irradiações foram realizadas com um campo de 
tamanho 10cm x 10cm e taxa de dose de 6 Gy/min. A dose foi calculada no centro das cubetas, na 
profundidade de 2,5 cm e distribuída de forma homogênea ao longo do eixo do maior eixo das 
cubetas.  Um conjunto de cubetas não foi irradiada para serem usadas como cubetas de referência (0 
Gy) e as demais foram irradiadas com 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 e 50 Gy. As análises foram realizadas 
com 10 amostras diferentes e para cada amostra foi separado 3 cubetas para cada valor de dose 
estudado, isso para determinação da repetitividade e da reprodutibilidade das amostras. 

Após o término das irradiações os dosímetros foram novamente armazenados e transportados 
até o refrigerador do laboratório, onde permaneceram até a leitura do material.  
 
 

Sistema de leitura 
O sistema de leitura utilizado é constituído de um negatoscópio clínico e uma câmera com 

sensor CMOS da marca Nikon Coolpix P510 posicionada em um suporte conforme Figura 2. 
 

 
Figura 2 – Arranjo experimental do sistema de leitura. 

 
 Foi adquirida uma imagem de leitura de fundo sem as cubetas, apenas da intensidade emitida 

pelo negatoscópico e uma imagem das cubetas sobre o negatoscópico. As imagens foram adquiridas 
sem filtros, no modo manual, com a resolução máxima, em formato JPG e escala RGB (Red, Green 
e Blue). As imagens foram processadas em um rotina feita no MatLab. A primeira etapa do 
processamento foi aplicar o conceito de densidade óptica (D.O.) definida como: 

 
D.O. = log (I / I0),                                                              (1) 

sendo I o valor médio da intensidade de pixel de uma matriz 9x9 definida a partir do centro da 
cubeta e I0  o valor médio da intensidade de pixel de uma matriz 9x9 da imagem de fundo na mesma 
posição de cada cubeta. 

Este processo foi realizado para cada componente da escala RGB. 
Além das aquisição de imagens, também foi realizado medidas do espectro de absorção do gel 

usando um espectrofotômetro disponível no laboratório de dispositivos e circuitos integrados do 
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Departamento de Engenharia Elétrica da UnB que opera com comprimento de onda na faixa de luz 
visível e ultra-violeta da marca Thermo Scientific modelo Evolution 300. A linha de base para as 
medidas foi realizadas com uma cubeta vazia.  As medidas foram realizadas com uma largura de 
fenda de 2mm, com velocidade de varredura de 240 nm/min e precisão de 0,1 nm, na faixa de 
comprimento de onda de 270 a 1100 nm. 

Para as leituras, o conjunto de cubetas foi retirado do refrigerador e mantidos à temperatura 
ambiente até que a mesma estabilizasse com a temperatura da sala (~22ºC).  
 
Resultados e Discussão  

 
O espectro de absorbância na região visível e ultra violeta do gel VIPARnd sem ser irradiado 

(com dose de 0 Gy) e com dose de 3 Gy é mostrado na Figura 3. 
 

 
 

Figura 3 – Espectro de absorbância para o gel VIPARnd com 0 Gy e 3 Gy. 
 
Como pode ser visualizado na Figura 3, o gel VIPARnd apresenta dois picos de absorção, o 

mais intenso entre 300 a 310 nm é decorrente dos polímeros contidos na solução. Já o segundo pico, 
menos intenso entre 950 e 1050 nm é o pico de absorção da água. Como a concentração de água na 
solução sofre pequena alteração com o processo de polimerização o segundo pico apresenta 
aumento discreto na absorção com a irradiação do material. No entanto a máxima absorbância, 
visualizada no intervalo de 300 a 310 nm é bastante alterada com a irradiação do gel, assim este é o 
pico de absorção mais importante para a dosimetria realizada com este material. De qualquer forma 
a absorbância para todos os comprimentos de onda estudados aumenta com a irradiação do material, 
características da opacidade gerada com a radiação. 

A análise inicial do espectro de absorção foi importante para compreensão de qual 
componente da matriz RGB mostraria maior resposta com a dose. Na Figura 4 é apresentado a 
curva de  D.O. em função da dose para cada componente da matriz RGB. Para as componentes azul 
e verde foi realizado ajuste linear para o intervalo de dose de 1 a 20 Gy, já para a componente 
vermelha que mostra comportamento não linear neste intervalo é mostrado apenas os pontos. 
Podemos visualizar a partir destes dados que a componente com maior resposta é a azul, que é a cor 
mais próxima ao comprimento de absorção do gel. Para esta componente a faixa linear da curva está 
entre 1 a 20 Gy, sugerindo este intervalo como faixa útil para o gel através da metodologia de 
leitura proposta considerando a componente azul. 
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Figura 4 – Curva de densidade óptica em função da dose para cada componente da matriz RGB. 
 
A partir das amostras analisadas encontrou-se uma repetitividade e reprodutibilidade de 2% e 

5% respectivamente. 
 

Conclusões  
 
A opacidade no gel causada pela radiação pode ser detectada através de investigações ópticas. 

O máximo de absorção do gel está entre o intervalo de 300 a 310 nm dependendo da dose 
absorvida. Devido às características de absorção do gel a componente azul da matriz apresentou 
maior resposta para análise de densidade óptica obtida através do processamento digital de imagens 
adquiridas com câmera fotográfica com sensor CMOS.  

A metodologia de leitura é bastante simples e prática para dosimetria do feixe de radiação 
estudado, assim é um método viável para medidas de distribuição dose em radioterapia externa. 
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