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Apresentação

Neste trabalho, termos estrangeiros encontram-se tipografados no estilo itálico. A

abreviatura FXG (Fricke Xilenol Gel) é sempre utilizada para designar o dośımetro

original, isto é, aquele descrito por Bero e Gilboy et al. em 2000 [1], sendo

representado nos gráficos pelo śımbolo (◦). Os dośımetros FXG testados e proposto

nesta tese são simbolizados por (M). Abreviaturas e śımbolos podem ser consultados

em suas respectivas listas, páginas xv e xix. Ao final deste trabalho encontram-se

os Apêndices, bem como o Índice Remissivo com algumas palavras consideradas

pertinentes ao tema deste estudo (vide página 149).
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Agradeço imensamente à minha orientadora Professora Doutora Adelaide de

Almeida por todo o suporte profissional e pela confiança em meu trabalho, além
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Resumo

DEL LAMA, L. S. Caracterização e Adaptação do Dośımetro Fricke para

Dosimetria em Irradiação de Sangue. 2013. 174 p. Tese (Doutorado - Pro-

grama de Pós-Graduação em F́ısica Aplicada à Medicina e Biologia) - Faculdade de

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 2013.

A Doença Enxerto Contra Hospedeiro Associada à Transfusão (DECH-AT) é uma

reação transfusional rara, porém fatal, que ocorre devido à presença de células T no

sangue doado e que pode ser prevenida por meio da irradiação do sangue do doador

e de seus componentes antes da transfusão. Assim, o controle de qualidade asso-

ciado à irradiação do sangue é necessário para se garantir a qualidade do produto

transfundido. Neste trabalho é proposta a caracterização e a adaptação da resposta

do dośımetro Fricke para uso na dosimetria da irradiação de sangue, mais especi-

ficamente o Fricke Xilenol Gel (FXG). Este é um dośımetro qúımico radiocrômico,

que apresenta as vantagens de ser tecido equivalente e de permitir a inferência es-

pacial da dose absorvida dentro da faixa de doses usados na prevenção DECH-AT.

Dessa maneira, de modo a possibilitar a inferência de dose absorvida em todo o in-

tervalo utilizado na prevenção da DECH-AT (25 a 50 Gy), o FXG foi caracterizado

e adaptado para aplicações dosimétricas envolvendo a irradiação de sangue e deri-

vados. Os resultados com o novo dośımetro apontaram adequabilidade para toda a

faixa necessária de doses absorvidas, com sensibilidade e desvanecimento temporal

satisfatórios para aplicações rotineiras. Além disso, pela metodologia proposta neste

trabalho, foi posśıvel determinar as distribuições espaciais das doses absorvidas com

o dośımetro proposto de uma maneira rápida e simples, mostrando assim que este

dośımetro apresenta caracteŕısticas convenientes para o controle de qualidade para

a dosimetria da irradiação de sangue e de hemocomponentes.

Palavras-chave: 1. Irradiação de sangue. 2. Controle de qualidade. 3. Dośımetro

Fricke Xilenol Gel. 4. Dosimetria. 5. Doença Enxerto Contra Hospedeiro Associada

à Transfusão (DECH-AT).
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Abstract

DEL LAMA, L. S. Characterization and Adaptation of Fricke Dosimeter for

Blood Irradiation Dosimetry. 2013. 174 p. Thesis (Ph.D. - Postgraduate pro-

gram in Physics Applied to Medicine and Biology) - Faculty of Philosophy, Sciences

and Letters of Ribeirão Preto, University of São Paulo. 2013.

The Transfusion Associated Graft Versus Host Disease (TA-GVHD) is a rare trans-

fusion reaction, however fatal, which develops due to the presence of donor T

lymphocytes in the donated blood and that can be avoided by the irradiation of

the donated blood blood and blood components prior to transfusion. Thus, the

associated quality control of blood irradiation is necessary to guarantee the qua-

lity of the transfused product. In this work it is proposed the characterization and

adaptation of the response of a Fricke dosimeter to be used for dosimetry of blood

irradiation, more especiafically the Fricke Xylenol Gel (FXG). This is a radiochromic

chemical dosimeter, which presents advantages to be tissue equivalent and allows the

spatial absorbed dose inference. In this manner, in a way to possibilitate the absor-

bed dose inference in the full interval used for the prevention of the TA-GVHD (25

to 50 Gy) the FXG was characterized and adapted for dosimetry applications invol-

ving blood and blood components irradiation. The results with the new dosimeter

showed adequability for the necessary absorbed doses, with satisfactory sensibility

and time fading for routine applications. Furthermore, according to the methodo-

logy proposed in this work, it was possible to determine the spatial absorbed dose

distributions with the new dosimeter in an fast and simple way, showing that this

dosimeter presents convenient characteristics for dosimetry quality control of irradi-

ated the blood and blood components.

Keywords: 1. Blood irradiation. 2. Quality assurance. 3. Fricke Xylenol Gel

dosimeter. 4. Dosimetry. 5. Transfusion-Associated Graft versus Host Disease (TA-

GvHD).

ix



Lista de Figuras

1.1 Ilustração exibindo os principais componentes de um irradiador espe-
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dicando a migração de um elétron da banda de condução para a de

valência, após absorção de energia ionizante. . . . . . . . . . . . . . . 27

1.5 Ilustrações exibindo o comportamento dos indicadores RadTagr e

Rad-Surer antes e após uma irradiação de 25 Gy. Imagens adap-
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FXG original e proposto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
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DFS Distância Fonte Superf́ıcie.

DOF Profundidade de campo (depth of field).
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GUI Interface gráfica do utilizador (Graphical User Inter-

face).

GUIDE Ambiente de projetos para interface gráfica do utilizador
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Zeff Número atômico efetivo.

∆A Variação da absorbância.
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3.2 Proposição do novo dośımetro FXG . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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Introdução

A transfusão de sangue e hemocomponentes tem como finalidade restaurar a po-

pulação dos elementos do sangue em pacientes que tem comprometimento desses

elementos. Contudo, tal ação pode resultar em inúmeras consequências ao receptor,

incluindo transferência de agentes patogênicos e indução de respostas imunes. Em

ocorrências como estas últimas, os linfócitos transfundidos podem atuar como an-

t́ıgenos e desencadear direta ou indiretamente respostas imunitárias pelos linfócitos

do receptor.

Há mais de 40 anos que sangue e alguns de seus hemocomponentes são irradi-

ados antes de transfusões alogênicas para pacientes imunossuprimidos [2]. Devido

à sua energia, a radiação ionizante é capaz de produzir quebras nas moléculas de

DNA, presentes nas células T, impedindo uma resposta imune destas células con-

tra o receptor [3]. Tal procedimento objetiva evitar a reação transfusional Doença

Enxerto Contra Hospedeiro Associada à Transfusão (DECH-AT). Assim, hemocom-

ponentes que podem conter células T viáveis devem ser irradiados antes de serem

transfundidos, especialmente em pacientes imunocomprometidos [4–6].

Atualmente, existem duas opções para se irradiar sangue: equipamentos de radi-

oterapia, como aceleradores lineares e unidades de cobalto, e irradiadores espećıficos

de células. Entretanto, na ausência de um irradiador espećıfico, alternativas como

raios X, gerados por aceleradores lineares, ou raios γ, emitidos por fontes de 60Co,

podem ser utilizados para a citada finalidade [5, 7–10]. Nesses casos, bolsas de he-

mocomponentes são colocadas entre duas camadas de material equivalente a tecido

mole com espessuras suficientes para que a primeira promova o equiĺıbrio eletrônico

dos elétrons secundários e a segunda funcione também como objeto retroespalhador.

Equivalentemente à essa prática, em muitas instituições brasileiras que irradiam

sangue com equipamentos teleterápicos, lotes inteiros de hemocomponentes são ir-

radiados dentro de cubas de acŕılico preenchidas com água a fim de se conseguir uma

homogeneização adequada da distribuição da dose absorvida da radiação incidente

Uma das desvantagens do uso das unidades de teleterapia nos procedimentos

associados à irradiação de sangue é a falta de padronização deste processo. De fato,

como diferentes volumes são normalmente irradiados, a distribuição da dose absor-

vida pelo sangue pode variar significativamente em cada caso. Desta forma, o uso de
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equipamentos teleterápicos não é recomendado para a irradiação de sangue, devido à

incerteza associada à dose absorvida [11]. Em contrapartida, nos irradiadores espe-

ćıficos o volume alvo é constante, mas para se obter homogeneidade na distribuição

da dose absorvida as bolsas devem girar frente à fonte de radiação durante todo o

tempo da irradiação.

A Food and Drug Administration (FDA), a American Association of Blood Banks

(AABB) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam uma dose mı́nima de 2500 cGy

no plano médio do volume do sangue irradiado [12–14]. Já o guia Europeu (European

Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM ) e os britânicos (Gui-

delines on the use of irradiated blood components prepared by the British Committee

for Standards in Haematology blood transfusion task force) além de recomendarem

uma dose mı́nima de 2500 cGy no plano médio do volume irradiado, estabeleceram

que a dose máxima não deve exceder 5000 cGy [15–17]. Todavia, não existe um

protocolo de controle de qualidade com recomendações espećıficas sobre o sistema

de detecção e sobre o objeto simulador que devem ser utilizados nas determinações

da taxa de dose absorvida e da distribuição espacial desta no volume irradiado.

Relevância

De acordo com a literatura, podem ser citados ao menos três casos de DECH-AT

em pacientes que receberam sangue irradiado entre 1500 e 2000 cGy. Os volumes de

sangue transfundidos para esses pacientes foram irradiados utilizando-se raios X, de

aceleradores lineares teleterápicos [18,19], e raios γ, de um irradiador espećıfico [20].

Nesses três casos, a dose absorvida não foi confirmada e a suas distribuições nos

volumes dos sangues irradiados com os aceleradores lineares não foram determinadas.

Independentemente do equipamento utilizado, para garantir que nenhuma parte

do sangue receba menos que a dose mı́nima necessária para a prevenção da DECH-

AT, a distribuição espacial da dose absorvida pelo sangue deve ser determinada

periodicamente [6]. Além disso, a taxa de dose também deve ser determinada e

confirmada sazonalmente em cada lote de bolsas de sangue irradiado, especialmente

para os equipamentos que fazem uso de fontes radioativas (137Cs e 60Co).

Sistemas frequentemente utilizados para dosimetria incluem os filmes radiocrômi-
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cos e os dośımetros termoluminescentes (TL’s), porém ambos apresentam limitações

práticas tais como: sensibilidade à temperatura de irradiação, restrito intervalo de

linearidade para doses absorvidas e exigências de equipamentos espećıficos para me-

dição. Além disso, embora vários trabalhos publicados em periódicos tenham focado

os aspectos técnicos do processo da irradiação do sangue, poucos deram atenção aos

detalhes econômicos e de gerenciamento dessa prática [9]. Assim, devido à essas

limitações de dosimetria e pelo que foi exposto nos parágrafos precedentes, é ne-

cessário implementar o controle de qualidade associado ao sangue irradiado com

equipamentos de teleterapia e com irradiadores espećıficos, de maneira a promover

a qualidade do sangue e de seus componentes irradiados. Portanto, o detector e as

sistemáticas de análise, armazenamento, gerenciamento e disponibilização dos dados

dosimétricos, terão como principal meta garantir o controle da qualidade associado

à irradiação do sangue. Ademais, visando a praticidade, o método de detecção

será configurado de modo que a resposta e a preparação do dośımetro possam ser

realizadas nas próprias dependências de um centro de hemoterapia.

Tendo em vista a “dosimetria” normalmente realizada nas irradiações de sangue

(com indicadores qualitativos de radiação, como por exemplo o RadTagr e o Rad-

Surer) e a necessidade médica em determinar a verdadeira dose absorvida pelo

mesmo, os objetivos gerais deste trabalho foram o da caracterização e adaptação do

dośımetro Fricke Xilenol Gel (FXG) em aplicações associadas ao controle de qua-

lidade da irradiação do sangue e seus derivados. Uma vez que este dośımetro já

apresenta caracteŕısticas dosimétricas muito próximas aos do tecido mole [1,21–23],

suas propriedades espectrofotométricas e dosimétricas foram estudadas, de modo a

adaptá-lo às necessidades relacionadas à irradiação do sangue. Portanto, este traba-

lho utilizou uma variação do dośımetro FXG para realizar as medições da dose absor-

vida e sua distribuição no sangue irradiado. O dośımetro aqui proposto apresentou

caracteŕısticas mais adequadas para a dosimetria em procedimentos da irradiação do

sangue e vantagens sobre dośımetros comerciais, tais como os termoluminescentes e

filmes radiocrômicos. Nesse sentido, tanto o dośımetro FXG quanto a sistemática

de auferição aqui propostos mostraram-se apropriados para o controle da qualidade

dos hemocomponentes irradiados, no processo de prevenção da DECH-AT.





Caṕıtulo 1

ASPECTOS TEÓRICOS

A Doença Enxerto Contra Hospedeiro Associada à Transfusão (DECH-AT)1 era

considerada uma reação relativamente rara, mesmo em pacientes imunocomprome-

tidos. Contudo, a partir da década de 1990, esta doença adquiriu significativa im-

portância já que começou a afetar não somente pacientes imunocomprometidos,

como era inicialmente reportado [24–28], mas também aqueles supostamente imuno-

competentes [29–34], devido ao desenvolvimento de novas técnicas de transfusão, de

transplantes, de práticas cirúrgicas e ao aumento de doações sangúıneas entre famili-

ares, sendo estas últimas como medidas de segurança contra doenças potencialmente

transmisśıveis por doadores randômicos [29,35].

1.1 Biologia da DECH-AT

A DECH-AT é mediada pelos linfócitos T imunocompetentes contidos no san-

gue do doador, os quais podem enxertar-se, proliferar-se e montar uma resposta

imunológica grave contra os tecidos do hospedeiro [27]. Assim, a citada doença é

induzida por transfusão alogênica2 e se torna uma enfermidade bastante séria nos

pacientes por ela acometidos, pois na maioria das ocasiões, o diagnóstico é tardia-

mente realizado devido a semelhança de seus sintomas com os de reações alérgicas

medicamentosas ou com os de infecções virais [36–38]. Como resultado do tardio

diagnóstico, a doença evolui e promove a diminuição das células de defesa do recep-

tor. Por conta desta queda de imunidade, o paciente torna-se altamente suscept́ıvel

1A abreviatura DEvH-AT (Doença Enxerto versus Hospedeiro Associada à Transfusão) também
é um termo frequentemente encontrado na literatura nacional.

2Transfusão de hemocomponentes em que o receptor e o doador são pessoas diferentes.
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à infecções oportunistas, proporcionando taxas de mortalidade tão elevadas quanto

90 % [32, 33, 39], mesmo com o uso de medicamentos imunossupressores, como a

ciclosporina, ou do uso de anticorpo monoclonal como anti-CD3 (OKT3). De fato,

o prognóstico dessa doença é muito pobre, com apenas alguns poucos casos de so-

breviventes na literatura [36,40–42]. Assim, uma vez que a DECH-AT não responde

com sucesso a nenhum tipo de tratamento [43], a sua prevenção requer que células

T auxiliares (CD4+) e supressoras (CD8+) sejam inativadas antes da transfusão de

hemocomponentes. Estudos iniciais tiveram como objetivo a diminuição ou inibição

das células T presentes nas bolsas de sangue doado antes da transfusão. Embora o

número de casos tenha diminúıdo com a redução dos leucócitos do sangue, alguns

relatos de DECH-AT foram reportados após a transfusão de produtos leucoredu-

zidos [39, 44, 45]. Outras abordagens tentaram identificar métodos para inibir a

capacidade proliferativa dos linfócitos T, sem afetar as demais células do sangue.

Como será visto mais adiante, o método mais aceito e empregado para tal finalidade

é o da utilização da radiação ionizante para irradiação das bolsas de sangue.

Um dos primeiros casos reportados de DECH-AT foi descrito em 1965 por

Hathaway et al [24] em duas crianças com suspeita de imunodeficiência congênita,

após transfusão de sangue fresco. Inicialmente, o dano era atribúıdo à infiltração dos

linfócitos T no tecido do hospedeiro, contudo estudos propuseram que a destruição

tecidual estava ligada à presença de citocinas3 [46]. Dados indicam que a produção

de citocinas é bem menos senśıvel à radiação ionizante do que a capacidade prolife-

rativa, evidenciando que esta radiação interrompe a divisão celular, mas não leva à

uma imediata apoptose4 dos linfócitos que ainda não foram estimulados [47].

Apesar dos inúmeros experimentos com modelos animais e das experiências cĺı-

nicas rotineiras, o limiar da concentração de células T necessário para estimular

o surgimento da DECH-AT não é conhecido [20]. Com base nos relatos de casos

dessa doença em humanos, estima-se que uma concentração de 104 até 107 células

T infundidas por quilograma de peso do receptor é suficiente para causar a DECH-

AT [25,44]. Na verdade, o limiar de células T necessário para desencadear a doença

pode ser atribúıda aos vários graus de disparidade entre Ant́ıgenos de Leucócitos

3Grupo de pept́ıdeos envolvidos na emissão de sinais entre as células do sistema imunitário
durante o desencadeamento das respostas imunes.

4Morte celular programada.
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Humanos (HLA). As populações que apresentam elevado ńıvel de homozigosidade

HLA são predispostas à DECH-AT [48]. Além dessa predisposição genética, os ca-

samentos co-sangúıneos, a tendência de transfundir sangue fresco entre familiares

e a qualidade dos serviços prestados por bancos de sangue inadequados tornam a

população mais vulnerável [34].

Estatisticamente, a DECH-AT é mais comum em pacientes com idade superior a

50 anos e os principais fatores de risco associados ao seu desencadeamento incluem

transfusão de sangue fresco, consanguinidade, realização de cirurgias card́ıacas, do-

enças neoplásicas e ser do sexo masculino [49]. A maioria dos casos de DECH-AT foi

observada após a tranfusão de sangue fresco, os quais possuem maior concentração

de leucócitos viáveis [38]. De fato, segundo Ohto et al [30], em torno de 62 % dos

casos de DECH-AT no Japão ocorreram após a transfusão de sangue fresco (sendo

o restante dos casos devido a outros fatores como baixa variabilidade genética da

população), ao passo de que nos EUA, a porcentagem de DECH-AT devido à trans-

fusão de sangue fresco pode ser de até 90 % [29]. Assim, uma medida recomendada

com o objetivo de diminuir a incidência da DECH-AT é procurar não utilizar sangue

ou hemocomponentes frescos (menos do que 03 dias de estocagem) [30,50], com ex-

ceção das plaquetas [51], uma vez que o número de linfócitos viáveis é inversamente

proporcional ao tempo de estocagem [3,52].

A homogeneidade das populações, tais como a japonesa, é outro importante

fator para a incidência de DECH-AT em uma população [53]. Deveras, o risco que

os japoneses apresentam de serem acometidos por essa doença após transfusão de

sangue de doadores não aparentados é de 1:874 [35], podendo chegar até 1:658 [54]

quando a transfusão é seguida de cirurgia card́ıaca. Devido ao elevado número de

ocorrências de DECH-AT entre os japoneses, de 5 a 10 vezes maior em comparação

à outros páıses [32,39] − nos Estados Unidos, esse número gira em torno de 1:7174

[35] −, a irradiação universal de todas as bolsas de sangue e hemocomponentes foi

implementada no Japão no ińıcio de 2000 pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-

Estar desse páıs e, a partir de então, nenhum caso mais foi reportado [53]. De fato,

a irradiação universal já foi defendida por alguns [37], embora os riscos dessa prática

devam ser ponderados pelo aumento das concentrações principalmente de potássio

e consequente redução do tempo de estocagem para 28 dias.
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Experimentos em animais indicam que três fatores influenciam a ocorrência de

DECH-AT: a condição imunológica do receptor, a disparidade entre os HLA do do-

ador e do receptor e a concentração e viabilidade dos leucócitos infundidos [37]. A

DECH-AT se manifesta em pacientes com diversos históricos cĺınicos de tumores

sólidos (neuroblastoma, carcinoma de pulmão, glioblastoma, linfoma de Hodgkin,

sarcoma, carcinoma cervical e adenocarcinoma renal), transplante de medula óssea

e em pacientes pós-cirúrgicos (cirurgia card́ıaca, vascular, gastro-intestinal, abdo-

minal e transplante de f́ıgado) [7, 28, 54, 55]. Efetivamente, a maioria dos casos de

DECH-AT está relacionada com pacientes que apresentam neoplasias malignas he-

matológicas, em especial os pacientes com linfoma de Hodgkin devido ao estado

imunocomprometido [25, 26]. Pacientes com linfoma não Hodgkin apresentam me-

nores riscos, porém casos já foram reportados [56,57]. Curiosamente, a AIDS (Śın-

drome da Imunodeficiência Adquirida, SIDA) não aparenta ser um fator de risco

para o desenvolvimento da DECH-AT [58], embora um caso já tenha sido repor-

tado [59],embora alguns autores consideram que a DECH-AT seja subdiagnosticada

em pacientes aidéticos, devido à complexidade dos sintomas apresentados [27,60].

Como os hemocomponentes transfundidos não são normalmente testados quanto

ao tipo de HLA, pode ocorrer tanto uma resposta do receptor contra as células do

sangue do doador quanto uma resposta do doador contra o receptor, dependendo

de fatores tais como o número de leucócitos presentes no sangue doado, a compa-

tibilidade entre os HLA e a competência imunológica dos linfócitos do receptor e

doador [61]. Assim, a fim de se evitar completamente a DECH-AT, seria necessário

removerem todas as células T dos hemocomponentes a serem transfundidos. En-

tretanto, até o presente, não existe método dispońıvel capaz de executar esse grau

de leucoredução. Alternativas como estocagem prolongada a 4 oC, glicerolização,

congelamento a -70 oC e subsequente deglicerolização, podem reduzir de 1 a 2 log10

(de 90 a 99 %) os leucócitos existentes, mas não os elimina totalmente, sendo que cé-

lulas remanescentes já mostraram-se mitoticamente ativas [62]. O uso de filtros para

remoção de leucócitos mais adequados [45], como os de segunda e terceira geração,

não consegue uma leucoredução maior que 3 a 4 log10 (maior que 99 %). Embora

a utilização de produtos leucoreduzidos tenha diminúıdo a incidência dessa doença,

foram reportados casos de DECH-AT após a transfusão de hemocomponentes com
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número reduzido de leucócitos [45].

1.1.1 Viabilidade dos hemocomponentes em função da
dose absorvida

Uma vez que não se consegue uma remoção f́ısica das células T em quantidade

suficiente para a prevenção da DECH-AT, é necessário aplicar outra metodologia

preventiva, a qual se baseia no desarmamento do potencial proliferativo dessas cé-

lulas. O único método aceito para se evitar a DECH-AT é a irradiação do sangue e

de seus componentes antes da transfusão [4–6]. O uso da radiação ionizante é capaz

de produzir quebras cromossômicas e inibir atividades mitóticas e transformações

blásticas das células T [63], impedindo o ataque destas células contra receptores

suscept́ıveis. Assim, a finalidade da radiação ionizante é a de danificar o mate-

rial genético dos linfócitos T, presentes no sangue do doador de modo a inibir sua

replicação e anular a resposta enxerto versus hospedeiro [3].

A radiação ionizante aumenta a probabilidade de ocorrências de transforma-

ções malignas em células nucleadas, fato que fora observado logo após a descoberta

dos raios X por Wilhelm Röntgen, em 1895. Apesar dos posśıveis riscos radio-

induzidos, tais como geração de células canceŕıgenas, e de ruptura do agente plas-

tificante das bolsas de sangue, nenhum deles é provável de ocorrer para as doses

absorvidas corriqueiramente empregadas. A Administração de Alimentos e Medi-

camentos (Food and Drug Administration, FDA) afirma que existe um risco muito

pequeno de ocorrência de algum tipo de aberração genética [12], sendo mais prová-

vel que as doses absorvidas empregadas na Hemoterapia promovam a morte celular

do que alguma alteração genética [17]. Além desses, outro risco eminente ao se

irradiar sangue diz respeito à reativação de v́ırus latentes, podendo constituir um

risco teórico ao paciente [64]. Porém, nenhum caso já foi reportado na literatura,

especialmente levando-se em conta que as doses empregadas na irradiação de sangue

em muito ultrapassam as necessárias para esse tipo de reativação [12,16].

Tanto os raios X quanto os raios γ apresentam os mesmos efeitos biológicos

quando a mesma dose é administrada [65–67], todavia, o uso de irradiadores que

empregam a radiação X apresenta benef́ıcios em termos de radioproteção devido

ao fato de não utilizarem fontes radioativas, necessitarem de menos requerimentos

regulatórios, menos treinamento e menor potencial para posśıveis usos bioterroristas.
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Estudos realizados sobre a radiosensibilidade das células T aos raios X e aos raios γ,

mostraram que é necessária uma dose mı́nima de 2500 cGy ou 25 Gy para a prevenção

da DECH-AT [3, 31, 68]. Esses estudos foram conduzidos utilizando-se células T

isoladas a partir de unidades ou bolsas irradiadas de concentrado de hemácias [3,68],

bem como de unidades de plaquetas obtidas por aférese5 [31]. Porém, em adição

aos danos causados nas células T, a irradiação também produz danos em outros

hemocomponentes, como em hemácias, plaquetas, granulócitos e plasma [5].

Os linfócitos T são mais radiosenśıveis do que os demais componentes do san-

gue [4]. Todavia, a irradiação de hemácias promove pequenas diminuições da ca-

pacidade de reparação celular em 24 h de estocagem, tanto in vitro quanto in

vivo [65, 69–71]. De fato, a viabilidade das hemácias irradiadas, após 24 h de re-

cuperação, é reduzida na estocagem quando comparada com hemácias não irradi-

adas [65, 69]. Contudo, o dano causado às hemacias irradiadas tem como origem

secundária a degradação das células brancas e pode ser amenizado pela leucoredu-

ção previamente à irradiação/estocagem [71,72]. Fora isso, sabe-se que a irradiação

de sangue acarreta aumentos na hemólise e no potássio sobrenadante, além de re-

duções nas concentrações de adenosina trifosfato (ATP), de lactato desidrogenase

(LDH), de Na+ e redução do pH nas bolsas estocadas [65,69,72,73], embora efeitos

no pH, no consumo de glicose e nos ńıveis de ATP e de 2,3 DPG não tenham riscos

cĺınicos significantes [74]. Dessa forma, os componentes irradiados possuem um me-

nor tempo de estocagem, devido à preocupação em diminuir a transfusão de bolsas

com ńıveis muito elevados de potássio e hemoglobina livre. A t́ıtulo de exemplo,

concentrados de hemácias podem ser estocados por até 28 dias após a irradiação,

desde que não ultrapassem o peŕıodo normal de estocagem (42 dias) [12]. Essa limi-

tação relacionada aos hemocomponentes irradiados, ocorre em razão da diminuição

do ńıvel de reparo em 24 h comparado com produtos não irradiados [75].

Ao contrário das células nucleadas do sangue, as hemácias são muito radio-

resistentes e nelas não foram reportados efeitos adversos à radiação em doses me-

nores que 50 Gy, principalmente ńıvel de potássio extracelular (K+) e hemoglobina

livre [76], embora alguns pesquisadores já tenham encontrado danos in vivo e in

vitro, em hemácias irradiadas com doses de 30 Gy [69]. Os estudos que avaliaram

5Através da doação por aférese é posśıvel retirar apenas uma das células do sangue total.
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os efeitos da radiação sobre as hemácias utilizando doses de 30 e 40 Gy e peŕıodos

de armazenamento de 35 e 40 dias após a irradiação, mostraram um aumento sig-

nificativo (de até 100 %) no ńıvel de potássio extracelular nas bolsas irradiadas, em

relação aquelas de controle [65,69,72,77]. Apesar das consequências dessas mudanças

na concentração de potássio in vivo serem pouco conhecidas, sugere-se que algum

grau de dano adicional ocorra nas hemácias após a irradiação, tornando-se evidente

após um longo peŕıodo de armazenamento e da dose absorvida [78]. A transfusão

de bolsas da sangue com elevadas concentrações de K+ são preocupantes, em razão

dos riscos card́ıacos envolvidos ao transiente estado de hipercalemia6 [79], especial-

mente considerando-se que o paciente pode ir a óbito [80]. Assim, foi recomendado

que bolsas de hemácias irradiadas sejam lavadas7 previamente às transfusões intra-

uterinas, neonatais ou pediátricas [73,81,82]. Fora isso, existem filtros que possuem

a finalidade de reduzir a concentração de K+ nas bolsas de hemácias, usados após a

irradiação [83]. Todavia, estudos envolvendo a transfusão de concentrado de hemá-

cias não revelaram alterações significativas na concentração de potássio extracelular

no sangue do receptor, uma vez que o potássio tende a se distribuir rapidamente em

todo o volume sangúıneo do receptor [84].

Além das hemácias, outros hemocomponentes também devem ser irradiados para

a prevenção da DECH-AT, tais como as plaquetas e os granulócitos. Ao contrário

das hemácias que possuem um longo tempo de estocagem (no máximo de até 42

dias), plaquetas e granulócitos devem ser irradiados e transfundidos em menos de 24

h 8 após o seu preparo, independentemente se foram submetidos à irradiação ioni-

zante [13]. Segundo alguns autores, plaquetas e granulócitos não são suficientemente

afetados de modo a terem seus tempos de armazenamento encurtados [5,85], embora

alguns trabalhos presentes na literatura sejam conflitantes quanto à qualidade desses

produtos pós-irradiados [77,86–91].

O sucesso na prevenção da DECH-AT depende da seleção do grupo de pacientes

de risco que deve receber produtos de sangue irradiados e da dose absorvida a ser

6A hipercalemia é caracterizada pela grande quantidade de potássio no sangue.
7O concentrado de hemácias lavadas é obtido após a “lavagem” com solução isotônica para

remoção de plasma e leucócitos residuais.
8Dependendo do sistema de coleta, o tempo de armazenamento das plaquetas pode estender-se

até 5 dias.
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utilizada. Esta última é aquela que eliminaria a habilidade mitótica dos linfócitos T,

sem prejudicar a funcionalidade das demais células do sangue. Estudos mostraram

que doses absorvidas entre 5 e 15 Gy seriam suficientes para eliminar a reativi-

dade alogênica utilizando células T em Cultura Mista de Linfócitos (CML) [63, 92]

e, por conta disso, muitos bancos de sangue começaram a irradiar seus produtos

15 Gy. A técnica CML é útil como um experimento representativo da habilidade

apresentada pelos linfócitos T de enxertarem-se no hospedeiro e mediarem a reação

enxerto-versus-hospedeiro, mas não consegue detectar reduções superior a 2 log10 na

capacidade de proliferação das células T [92,93]. Assim, apesar da técnica CML não

mostrar a presença de células T, casos de DECH-AT foram relatados no passado.

Um deles ocorreu em uma criança com leucemia que recebeu transfusão de plaquetas

e hemácias irradiadas através de raios X de um acelerador linear com doses de 15

Gy [19]. Outro caso, envolveu um paciente que recebeu transplante de medula óssea,

seguido de uma transfusão de hemácias irradiadas com dose absorvida de 20 Gy [29].

Atualmente, conforme mencionado anteriormente, recomenda-se que o sangue seja

irradiado com uma dose mı́nima de 25 Gy, a qual é capaz de promover uma redução

maior do que 2 log10 de células T [12–15]9.

Após as ocorrências de DECH-AT com sangue irradiado, a influência da radia-

ção γ também foi investigada na desativação das células T, através da aplicação da

técnica Análise por Limite de Diluição (LDA) [3, 94]. Outros estudos fizeram uso

dessa técnica em concentrados de hemácias, os quais foram irradiados utilizando-se

um irradiador espećıfico com fonte de 137Cs [3] e um equipamento de telecobalto-

terapia [95]. Os resultados das bolsas irradiadas, permitiu observar o crescimento

de células T em todos os experimentos LDA que envolviam dose absorvida igual ou

superior a 15 Gy, ao contrário dos resultados apresentados pela técnica CML, que

mostrou uma completa ausência das atividades mitóticas das células T, com doses

absorvidas acima deste valor [63, 76]. Dessa maneira, recomendou-se o uso de uma

dose absorvida mı́nima de pelo menos 25 Gy.

A partir dos estudos anteriores, que faziam uso da técnica LDA, a associação

americana de bancos de sangue (AABB) e o guia britânico de controle de qualidade

9Em 2000, a FDA emitiu um guia piloto para programas de licenciamento em irradiação de
sangue que foi revogado em 2006, mantendo o guia de 1993 como o último documento público/oficial
com relação a esse assunto.
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na Hemoterapia passaram a recomendar uma dose absorvida mı́nima de 25 Gy no

plano central da bolsa irradiada e não menor do que 15 Gy em todo o volume da

bolsa tanto para raios X quanto raios γ [13,16]. Analogamente, os guias europeus e

australiano/neozelandês estabeleceram que a irradiação deveria ser de, no mı́nimo,

25 Gy e não mais do que 50 Gy [15, 17, 88, 96]. O guia japonês foi mais amplo e

passou a recomendar um intervalo de doses absorvidas que compreendiam de 15 a

50 Gy em todo o volume irradiado [51].

Além do uso da radiação ionizante da ordem de megavoltagem, existem outras

metodologias para a prevenção da DECH-AT, as quais empregam radiação ultra-

violeta, UV, [97, 98] ou até luz viśıvel [99], combinada com substâncias fotoreativas

para reduzir a ativação dos linfócitos do doador. O emprego de radiação UV para a

irradiação de sangue já vem sendo estudado desde o final da década de 1980 [100], de

modo que Fast e outros pesquisadores [98] sugeriram que tal tipo de metodologia

possa ser utilizada com sucesso na prevenção da DECH-AT, frente a irradiação do

sangue por raios X ou γ [61,101,102]. Todavia, tais sistemas ainda não são aprovados

pelas agências reguladoras em Hematologia.

1.1.2 Irradiação do sangue e seu controle de qualidade

Em torno de 10 % de todo o sangue doado nos EUA é irradiado rotineiramente

por bancos de sangue e instituições médicas [103]. Como mencionado anterior-

mente, hemocomponentes celulares devem ser irradiados antes da transfusão em

pacientes que corram risco de desenvolver a DECH-AT, tais como em transfusões

intra-uterinas, pacientes que receberão componentes doados por familiares e que

receberão sangue selecionado em função da compatibilidade de HLA [13], embora

alguns pesquisadores defendam que todo hemocomponente transfundido deveria ser

irradiado [104]. Por motivos mencionados anteriormente, o guia japonês é mais

amplo e também recomenda a irradiação de sangue para pacientes submetidos a

cirurgias cardiovasculares e de câncer [51].

No passado [2,105,106], o sangue era irradiado extracorporalmente, utilizando-se

do fluxo por tubos em um irradiador de 90Sr. Tais irradiações tinham por finalidade

prevenir a rejeição de órgãos transplantados e matar células malignas no sangue de

modo a preservar a medula óssea. Atualmente, os irradiadores de sangue incorporam
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de uma a quatro fontes radioativas, em geral de 137Cs, cada uma com atividade entre

22 e 89 TBq (595 a 2405 Ci) [107], permitindo a obtenção de taxas de doses asorvidas

superiores a 5000 cGy/min. Como as fontes encontram-se dispostas verticalmente ao

redor ou tangenciando o volume irradiado, os hemocomponentes devem rotacionar

constantemente de modo a se obter uma maior homogeneidade das doses absorvidas

no volume irradiado [108], Figura 1.1.

Figura 1.1. Ilustração exibindo os principais componentes de um irradiador espećıfico
de sangue.

De acordo com a comissão reguladora nuclear dos EUA (US Nuclear Regulatory

Commission - NRC ), os irradiadores de sangue que empregam 137Cs como fonte

emissora de radiação, constituem mais de 90 % dos equipamentos para a irradiação

do sangue, visto que são os equipamentos mais confiáveis, eficientes e de baixa

manutenção. Deveras, apenas nos EUA existem cerca de 575 irradiadores de sangue

que empregam cloreto de césio (CsCl) para suas irradiações [109]. Todavia, apesar de

tal popularidade, a utilização do pó de CsCl tem despertado grande preocupação,

em razão desse composto ser solúvel em água e, portanto, facilmente disperśıvel.

Além disso, outro concernimento está relacionado às conhecidas “dirty bombs”, nas

quais esse composto pode ser agregado por terroristas à artefatos explosivos [110].

Recentemente um relatório feito pela academia nacional de ciências dos Estados
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Unidos (US National Academy of Sciences) recomendou a substituição dos irradi-

adores que empregam fontes radioativas γ pelos que utilizam raios X gerados por

aceleradores lineares [111]. Porém, devido à dificuldade no manejo das fontes e,

principalmente, quanto ao seu transporte, o descomissionamento de um irradiador

de sangue que faz uso de CsCl pode ser superior a US$ 100.000,00 dólares, podendo

chegar a até US$ 1.000.000,00 de dólares, segundo um encontro público realizado

pela AABB, devido a maior parte dos containers aprovados para transportar esse

tipo de carga, já estarem em desuso [112].

Apesar do custo da aquisição de irradiadores espećıficos de sangue, uma das

principais vantagens do seu uso é a possibilidade deles irradiarem os produtos de

sangue imediatamente antes da transfusão, evitando-se efeitos adicionais nos hemo-

componentes irradiados, devido ao processo de armazenamento. Além disso, devido

as altas taxas de dose, estes equipamentos são capazes de oferecer doses absorvidas

como 25 Gy em poucos minutos. Neste caso, evita-se também, qualquer influência da

temperatura ambiente ou da agitação nas bolsas pelo transporte, sobre a qualidade

dos produtos irradiados.

Embora tenham vantagens, a maioria das instituições médicas brasileiras não

tem condições de absorver os custos de um irradiador espećıfico de sangue, devendo

buscar alternativas para o atendimento de suas necessidades. Por outro lado, o páıs

conta com uma expressiva rede de serviços de teleterapia, a qual pode ser utilizada

para suprir a demanda de sangue irradiado [5, 7, 9]. Contudo, os equipamentos de

teleterapia, ao contrário dos irradiadores espećıficos, não são projetados com a fina-

lidade de irradiar sangue, assim um maior tempo de exposição é necessário para a

liberação da dose mı́nima necessária para a prevenção da DECH-AT. Dependendo

da taxa de dose absorvida da fonte de 60Co (de 0,5 a 4,0 Gy por minuto, aproxima-

damente) e da dose absorvida preconizada, o tempo de exposição pode estender-se

além de uma hora. Outra desvantagem do uso dos serviços de teleterapia para a

irradiação de sangue é a falta de horários ociosos dentro de suas rotinas, impedindo

que os produtos sejam transfundidos imediatamente após a irradiação. Neste caso,

um tempo de armazenamento dos produtos irradiados, de pelo menos quinze horas,

pode ser necessário antes da transfusão. Ademais, uma vez que os serviços de telete-

rapia não dispõem de horários ociosos em sua programação, é necessário minimizar
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o tempo de uso do equipamento, o que pode ser conseguido por meio da irradiação

dos produtos em um único lote, o que pode gerar gradientes consideráveis de dose

no volume irradiado.

Vários sistemas dosimétricos já foram propostos e/ou empregados para o con-

trole de qualidade no processo de irradiação de sangue: TLD [4, 113], o próprio

Fricke em forma de solução aquosa [114], dośımetros colorimétricos [115] e filme ra-

diocrômico [8]. Dośımetros de estado sólido também já foram sugeridos e incluem

os feitos de polimetacrilato (do tipo red perspex ) [4], de alanina [10,116], os do tipo

MOSFET [5] e os diodos [117]. Em geral, o uso de vários desses dośımetros requer

equipamento oneroso e altamente especializado e, consequentemente, serviços exter-

nos são contratados a fim de se realizar parcial ou completamente essa verificação.

Independentemente do tipo de hemocomponente irradiado, é necessário unifor-

mizar a dose absorvida pelo sangue, garantindo que o mı́nimo desta seja fornecido

a todo e qualquer elemento do volume irradiado. Isto somente é posśıvel através da

determinação da distribuição da dose absorvida em cada volume irradiado. As me-

didas do programa de controle de qualidade incluem a distribuição espacial da dose

absorvida e a determinação da taxa de dose proporcionadas pelo irradiador, o ajuste

do tempo de irradiação devido ao decaimento da fonte, a mensuração da radiação

de fuga, a determinação da precisão do tempo de irradiação e a operação da mesa

rotativa. Assim, de acordo com os objetivos estabelecidos, o estudo dosimétrico

proposto neste trabalho viabilizará a padronização da irradiação do sangue, através

do uso dos equipamentos de telecobaltoterapia e irradiador espećıfico, promovendo

a qualidade do sangue irradiado.

1.2 Dosimetria da radiação ionizante

A radiação ionizante é toda energia transferida no espaço capaz de liberar elétrons

e/ou ı́ons de um átomo ou de uma molécula em um meio. Comparada com outros

tipos de radiação (UV, v́ısivel, infra-vermelho, por exemplo), a radiação ionizante

deposita relativamente grandes porções de energia em pequenos volumes de matéria,

o que pode resultar em danos consideráveis.

Sob o ponto de vista da etimologia da palavra, a dosimetria é a mensuração
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da dose absorvida (D) ou da taxa de dose (Ḋ) resultante da interação da radiação

ionizante com a matéria [118]. Dessa maneira, a dosimetria tem como principal

função determinar as grandezas de maior relevância radiológica tais como exposição

(X), kerma (K), fluência, (φ) ou, mais comumente, a dose absorvida D, como

escolhida neste trabalho. De modo geral, existem duas considerações distintas acerca

da dosimetria: a de descrever o feixe de radiação propriamente dito10 e a de descrever

a quantidade de energia que a radiação tem condições de depositar em um meio11.

Para as ocasiões em que a radiação quebra as ligações qúımicas, elétrons e/ou ı́ons

são gerados com determinada energia cinética, de modo que essas part́ıculas podem

produzir excitações ou até mesmo outras ionizações. Esse fenômeno está relacionado

com outra grandeza radiológica chamada de transferência linear de energia (Linear

Energy Transfer, LET ), a qual descreve o valor esperado da quantidade de energia

que a radiação transfere por unidade de caminho percorrido e, consequentemente, a

sua capacidade em produzir danos no meio.

Para as áreas que aplicam a radiação ionizante para fins de terapia ou de di-

agnóstico, o principal fator de preocupação sobre seu uso está relacionado com a

quantidade de energia que é transferida para o paciente. De modo a quantificar a

energia efetivamente absorvida pelo meio, a Comissão Internacional para Medidas

e Unidades de Radiação (International Commition on Radiation Units and Measu-

rements, ICRU, em inglês), em especial no relatório de 1980 [119], definiu a dose

absorvida como sendo:

D =
dE

dm
, (1.1)

tal que dE representa a energia absorvida ao meio e dm a massa num volume

dV , onde a energia foi depositada. A unidade antiga de dose absorvida era o rad

(do inglês radiation absorved dose), que encontra-se em desuso devido a adoção do

gray12, Gy, de forma que 1 Gy = 100 rad.

10Tais grandezas são denominadas Grandezas Radiométricas e, dentre outras, incluem a fluência
(φ), a distribuição da fluência em função da energia (φE), a distribuição da fluência em função do
ângulo sólido (φω) e suas respectivas taxas φ̇, φ̇E e φ̇ω.

11Tais grandezas são denominadas Grandezas Dosimétricas e, dentre outras, incluem a dose
absorvida D, a taxa de dose (Ḋ), o kerma (K) e a exposição (X).

12Gray é uma unidade especial do Sistema Internacional de medidas, que representa a quantidade
de energia em J absorvida por unidade de massa em kg.
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A fim de realizar a dosimetria de determinada aplicação da radiação ionizante, há

a necessidade de se utilizar um dośımetro, isto é, um dispositivo capaz de fornecer um

valor de leitura l, diretamente proporcional à dose absorvida pela radiação ionizante

D, em seu volume senśıvel V . Idealmente, l é proporcional à D, de modo que

cada elemento infinitesimal do V tenha igual influência sobre o valor de l e a dose

absorvida possa ser considerada a média das doses absorvidas no volume total.

1.2.1 Dośımetro Fricke

A energia proveniente de um feixe radioativo pode ser parcial ou totalmente ab-

sorvida por um meio, podendo produzir alterações no meio e possibilitar a inferência

da dose absorvida pelo material [120]. Quase todo efeito conhecido da radiação io-

nizante na matéria, seja f́ısico, qúımico ou biológico, já foi sugerido como base para

dosimetria, especialmente se ele for suficientemente mensurável, estável e caracte-

rizável em medições dosimétricas. Dessa forma, dependendo do tipo de fenômeno

desencadeado, pode-se elaborar um sistema dosimétrico capaz de mensurar tais al-

terações e a partir delas determinar a dose absorvida em certo volume. Um tipo de

dośımetro capaz de fazer tal determinação é o dośımetro Fricke, nas quais alterações

qúımicas são correlacionadas à dose absorvida.

A solução Fricke é classificada como um sistema padrão de referência de dosi-

metria qúımica segundo a norma ISO/ASTM 51261 [121]. De fato, devido à sua

exatidão, reprodutibilidade e linearidade, o dośımetro Fricke é usado em diversos la-

boratórios padrão [122]. A dosimetria Fricke é capaz de proporcionar medidas com

precisão de até 0,1 % para fótons e elétrons de altas energias [123]. Além disso, o

referido dośımetro já tem sido recomendado tanto pela Associação Americana de F́ı-

sicos em Medicina (American Association of Physicists in Medicine, AAPM ) quanto

pela ICRU, como um método alternativo para a determinação e calibração da dose

absorvida na água.

Um dośımetro é dito absoluto caso ele possa ser utilizado para medir dose absor-

vida nele depositada sem requerer calibração em um campo de radiação conhecido.

O dośımetro Fricke normalmente é empregado como um dośımetro relativo, pois

sua resposta absoluta depende da determinação da grandeza rendimento qúımico,

G(Fe+3), a qual deve ser precisamente determinada em laboratórios padrões [124].
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A dosimetria qúımica mostra-se muito versátil já que, além de abranger um ex-

tenso intervalo de doses, [10-1; 108] Gy, ela apresenta dośımetros que podem tomar

inúmeras formas, como os filmes, e volumes, como as soluções Fricke. Estes últimos

dośımetros já foram considerados como um dos poucos dośımetros precisos o sufi-

ciente para serem adotados como absoluto, o que é alcançado através do número

de ı́ons de interesse formados por pacotes de 100 eV de energia absorvida (valor-

G) [118,125].

Embora um dos mais rotineiramente utilizados dośımetros qúımicos para ener-

gias da ordem de megavoltagem seja o filme radiocrômico, o Fricke é considerado o

mais relevante para a determinação da dose absorvida em tecido mole ou em mate-

rial biológico [118]. Tal atribuição se deve ao seu número atômico efetivo (Zeff ≈
7,75) e à sua densidade (ρ ≈ 1,05 g/cm3), os quais são parâmetros semelhantes aos

da água (Zeff ≈ 7,42 e ρ = 1,00 g/cm3). Por conta de tais semelhanças, alguns fa-

tores de correção podem ser desprezados no momento do cálculo da dose absorvida,

principalmente no intervalo de interesse prático na Radioterapia − até ≈ 15 Gy.

A preparação do primeiro dośımetro qúımico é atribúıda a Fricke, em 1927 [126].

Originalmente, sua composição era constitúıda apenas de sulfato ferroso, de ácido

sulfúrico e de água. Ao longo das últimas décadas, esse dośımetro sofreu melhorias

por meio da adição ou da substituição de alguns de seus componentes, especialmente

na década de 1980, quando se deu o ińıcio da dosimetria Fricke gel [127]. Dos atuais

modos de preparo, um do mais utilizados é o Fricke Xilenol Gel (FXG), que consiste

na adição da gelatina de pele de porco e do corante alaranjado de Xilenol (XO) na

solução de 1927 [1,128].

O prinćıpio básico tanto da solução original, quanto da solução modificada FXG,

é a oxidação, radio-induzida pela radiação ionizante, dos ı́ons ferrosos (Fe+2) em

ı́ons férricos (Fe+3), sendo a concentração desses últimos relacionada com a dose

absorvida [129]. O FXG apresenta vantagens frente ao dośımetro original devido

a maior estabilidade quanto à oxidação natural dos ı́ons ferrosos, além de também

possuir maior resolução espacial [130].

Assim como o corpo humano, que é constitúıdo de 60−70 % de água [131], os

dośımetros qúımicos Fricke apresentam, tipicamente, mais do que 75 % de água em

sua constituição [132], de modo que ele interage semelhantemente ao tecido mole



1.2 - Dosimetria da radiação ionizante 21

e, portanto, serve também como um objeto simulador. Dessa forma, a radiação

ionizante ao interagir com a água pode promover o surgimento de ı́ons H+, OH-,

eaq
-, além de produtos secundários, pelo processo conhecido como radiólise da água,

reações 1.2 − 1.4.

H2O + e−aq → H +OH− (1.2)

HO2 → H+ +O−
2 (1.3)

OH → H+ +O− (1.4)

Em um breve espaço de tempo, esses radicais livres formados tendem a se distri-

buir homogeneamente no meio, produzindo outras reações na solução. Essas reações

podem formar ı́ons de interesse e, dependendo do tipo de dośımetro qúımico utili-

zado, auxiliam na determinação da dose absorvida. Assim, considerando-se a con-

centração dos ı́ons de interesse, no caso ı́ons Fe+3 para os do tipo Fricke, esta pode

ser quantificada por meio de técnicas como a espectroscopia UV-viśıvel, e possibili-

tar a determinação da dose absorvida pelo dośımetro [118]. A geração dos ı́ons Fe+3

ocorre a partir dos produtos das reações (1.2) − (1.4), sendo o complexo XO-Fe+3

formado segundo as reações (1.5) − (1.9) [128].

HO +XO → HOXO (1.5)

HOXO + Fe+2 → HOXO− + Fe+3 (1.6)

HO + Fe+2 → OH− + Fe+3 (1.7)

Fe+2 +HO2 → Fe+3 +HO−
2 (1.8)

Fe+2 +H2O2 → Fe+3 +OH +OH− (1.9)

O uso de géis na dosimetria teve seu ińıcio na década de 1950 com o estudo das

propriedades qúımicas desses compostos após irradiação [133, 134], contudo todo o

potencial de dosimetria bi e tridimensional não pode ser explorado até o surgimento

de computadores e sistemas de aquisição de dados mais modernos. Em comparação

com os dośımetros termoluminescentes, TL’s, filmes radiográficos e câmaras de io-

nização, os dośımetros géis são considerados menos energeticamente dependentes e
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mais tecido-equivalentes [135]. Inúmeros trabalhos propuseram o uso de diferentes

agentes gelificantes tais como Agar e Agarose [136–139], todavia esses agentes não

apresentam caracteŕısticas práticas para métodos ópticos devido à translucidez, além

de possúırem pontos de fusão relativamente elevados (≈ 90 o), que promove a redu-

ção do oxigênio dissolvido na amostra e aumenta as taxas de auto-oxidação [140,141].

Agentes poli(ácool-vińılicos) também eram bastante utilizados devido à sua baixa

inatividade e baixos coeficientes de difusão para os dośımetros do tipo FXG. Porém,

esse agente gelificante poderia ser problemático para o preparo de grandes amostras,

uma vez que sua elevada viscosidade promovia o acúmulo de bolhas de ar em seu

volume. Diferentemente desses materiais, a gelatina de pele de porco apresenta a

melhor sensibilidade e linearidade, além de adequada transparência óptica [1]. De

fato, a gelatina de origem animal é o agente mais comumente empregado para o pre-

paro de dośımetros do tipo gel. Concentrações da ordem de 5 % são normalmente

utilizadas e permitem ńıveis aceitáveis de transmissão óptica para a realização de

medidas. As gelatinas mais comuns são as de origem súına, com uma força de ge-

leificação de 300 Bloom13. Dependendo da formulação, tal tipo de gelatina derrete

entre 30 e 45 oC.

O Fricke em sua forma gel foi o primeiro sistema dosimétrico a oferecer a possibi-

lidade de mapear tridimensionalmente a dose absorvida de maneiras não destrutiva e

não invasiva [127,142]. Neste sistema, a ressonância magnética era empregada para

mapear os ı́ons férricos no volume amostral irradiado. Apesar dos resultados obtidos

pela ressonância magnética nuclear serem bastante promissores, alguns parâmetros

podem prejudicar determinada pesquisa. Como o dośımetro FXG apresenta difu-

são espacial dos ı́ons férricos formados ao longo do tempo, a análise do dośımetro

deve ser realizada logo após a irradiação a fim de se obter uma maior fidelidade

à irradiação e uma maior resolução espacial. Contudo, as imagens de ressonância

magnética necessitam de certo tempo para serem adquiridas, principalmente quando

a espessura da fatia adquirida é da ordem de miĺımetros, de maneira que os efeitos

da difusão passam a não serem mais negligenciáveis [138,143].

A detecção dos ı́ons férricos em soluções Fricke contendo o XO deu-se ińıcio

na década de 1970 com Gupta [144]. Em 1985, o mesmo autor descreveu um

13Relacionado com a elasticidade mecânica do gel.
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dośımetro mais senśıvel do que a solução Fricke original ao adicionar alaranjado de

Xilenol e ácido benzóico durante o seu preparo [145]. Tal dośımetro era voltado para

baixos valores de doses absorvidas ( < 1,0 Gy) e promovia alterações na coloração do

dośımetro, o que possibilitou a partir de então, o desenvolvimento de técnicas ópticas

para inferência da dose absorvida. Outra versão modificada do dośımetro Fricke, na

qual a absorção da radiação também promovia alterações na coloração, foi proposta

em 1991 [137] em que a gelatina também passou a ser incorporada. Com a adição

da gelatina de origem orgânica, o ácido benzóico passou a ser inutilizado visto que

os compostos orgânicos presentes na gelatina promoviam aumento no rendimento

dos ı́ons férricos [146]. A adição de alaranjado de Xilenol à solução Fricke também

permitiu detecções mais senśıveis e reprodut́ıveis, para os ı́ons férricos gerados em

comprimentos de onda do viśıvel [147]. O coeficiente de extinção molar na região

espectral do verde (520 − 570 nm) é aproximadamente sete vezes maior do que o

coeficiente do ı́on férrico na região UV em 304 nm [148]. Além disso, o complexo

XO-Fe+3 mostrou menor difusão em matrizes géis do que os ı́ons férricos livres [149].

No caso espećıfico do FXG, os ı́ons férricos formam o complexo com o Alaranjado

de Xilenol, XO-Fe+3, o qual aumenta a absorbância do dośımetro em comprimentos

de onda próximos a 585 nm, Figura 1.2. Quanto maior a concentração do complexo,

maior é a absorbância da amostra, o que é refletido na coloração do FXG, a qual

altera-se do laranja para o roxo, Figura 1.3.

Sabe-se que pequenas quantidades de impurezas podem afetar a resposta do do-

śımetro Fricke. Dentre essas, existem basicamente dois tipos: as de origem orgânica

e as de residuais. A fim de remediar as influências causadas pelas impurezas orgâ-

nicas, que tendem a aumentar o rendimento qúımico dos ı́ons férricos, G(Fe+3), o

cloreto de sódio foi proposto à solução na metade do século passado [151]. As impu-

rezas residuais provenientes principalmente do ácido sulfúrico promovem a redução

do Ge(Fe+3) e de modo a minimizarem tal efeito, dois métodos foram propostos: 1)

a pré irradiação do ácido sulfúrico e 2) a adição de peróxido de hidrogênio (H2O2) e

de permanganato de potássio (KMnO4) à solução [152]. Muitas vezes esses procedi-

mentos de controle de impurezas são omitidos ou cáıram em desuso, devido ao fato

de que a dosimetria Fricke passou a ser muito utilizada como dosimetria relativa e

ao fato de que os produtos empregados atualmente possuem maior ńıvel de pureza.
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Figura 1.2. Espectros de absorbância de amostras FXG irradiadas de 0 a 10 Gy [150].

Figura 1.3. Gradiente de cores para doses absorvidas de (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 4 (e) 8 (f)
12 e (g) 16 Gy.

A dosimetria por meio do Fricke Xilenol Gel é uma maneira eficaz e exata tanto

para quantificar quanto para mapear a distribuição espacial da dose absorvida num

meio bi ou tridimensional [153–155]. Dentre os dośımetros qúımicos, o FXG é con-

siderado um dos mais estáveis [154], contudo para medições de elevadas resoluções,

tais como 0,1 Gy e 0,1 mm, as concentrações de cada componente devem ser cui-

dadosamente levadas em consideração, além de fatores como temperatura e tempo

pós-radiação, cruciais para o coeficiente de difusão [146,156,157]. Na F́ısica Médica

(Radioterapia, Radiologia, etc.), o FXG possui a vantagem de ter número atômico

e densidade (7,75 e 1,05 g/cm3), muito próximos aos do tecido mole (7,64 e 1,04
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g/cm3), tornando-o prático para a obtenção dos principais parâmetros dosimétricos

utilizados [158, 159]. Assim como o Fricke, o FXG é considerado radiologicamente

tecido equivalente [160], porém o dośımetro em forma gel é aproximadamente 19

vezes mais senśıvel [161].

O FXG mostrou-se muito útil, inclusive, para a dosimetria de pequenos cam-

pos de radiação, como aqueles necessários em radiocirurgias [162, 163], bem como

para medidas com feixes de menores energias [21, 164, 165] utilizados em terapias

superficiais e de ortovoltagem. Ademais, outra caracteŕıstica bastante significa-

tiva com relação à dosimetria está relacionada com a sua independência quanto à

taxa de dose absorvida e qualidade dos feixes comumente empregados na rotina

cĺınica [136,166,167].

A dosimetria com o Fricke Xilenol Gel possui a versatilidade de poder ser reali-

zada por diferentes técnicas. No ińıcio do século XX, sua análise consistia apenas na

titulação da solução, porém com a evolução da tecnologia, outros métodos começa-

ram a ser utilizados, tais como a espectroscopia UV-viśıvel [1,124,138,154,162,168],

a ressonância magnética [127, 136, 140, 146, 154, 169, 170] e a fotoacústica [130, 150].

Além dessas, outra técnica bastante senśıvel para a investigação da resposta dos do-

śımetros do tipo FXG é a que faz uso de imagens com câmera provida de sensor de

dispositivo de carga acoplada Charge-Coupled Device, CCD) [22,157,163,171–174],

que apresenta-se mais promissora sobretudo para determinações da distribuição es-

pacial da dose absorvida em um meio.

Uma limitação associada aos dośımetros do tipo Fricke é que os ı́ons férricos

podem se difundir quase que livremente na solução, o que pode acarretar em bor-

ramento na distribuição espacial da dose e consequente perda de resolução espa-

cial [175], de modo que a análise do dośımetro deve ser realizada em um peŕıodo

“curto” de tempo após a irradiação [176]. O problema de difusão dos ı́ons férricos

foi remediado pela incorporação de materiais de polimerização radio-induzida no

dośımetro [177–180], o que proporcionou maior estabilidade na distribuição espacial

da dose absorvida ao longo do tempo. Porém, tais dośımetros devem ser obrigato-

riamente lidos com ressonância magnética, além de apresentarem limitações como a

complexidade de preparo14, a baixa estabilidade antes da irradiação e a toxicidade

14A presença de oxigênio na solução inibe a resposta do dośımetro.
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apresentada, em geral, pelos poĺımeros utilizados. Outra alternativa adotada para

diminuir esses efeitos da difusão foi a adição do alaranjado de Xilenol no dośımetro

por Gupta et al., que também tinha a função de pigmentar os ı́ons férricos no es-

pectro viśıvel [145]. Além dessas alternativas experimentais, métodos teóricos para

corrigirem a difusão dos ı́ons férricos na solução já foram propostos [156,181]. Ape-

sar da limitação da difusão dos ı́ons nas amostras irradiadas, os dośımetros do tipo

FXG continuam sendo estudados e acredita-se que provavelmente serão considerados

como padrões de comparação para novos sistemas géis de dosimetria, devido tanto à

facilidade de preparação quanto à sensibilidade em termos de dose absorvida [147].

1.2.2 Dośımetro Termoluminescente, TL

Alguns materiais, ao serem aquecidos, apresentam a propriedade de emitirem luz

proporcionalmente à energia absorvida pela radiação ionizante. Esse fenômeno de

emissão de luz pelo aquecimento é conhecido como termoluminescência e possibilita

a quantificação da dose absorvida pelo material. O prinćıpio f́ısico que embasa o

fenômeno da termoluminescência é a teoria de bandas, nas quais bandas de valência

e de condução explicam a absorção da energia e consequente liberação de luz. Em

geral, os materiais termoluminescentes apresentam bandas de valência completas e

de conduções vazias, sendo separadas por uma faixa de estados energéticos não per-

mitidos, a banda proibida, Figura 1.4. Ao ser exposto à radiação ionizante, alguns

elétrons da banda de valência do material são excitados para a banda de condução.

Embora a maioria dos elétrons retorne imediatamente ao seu estado fundamental

(banda de valência), alguns acabam sendo presos nas armadilhas criadas pela dopa-

gem. Em “baixas” temperaturas, tais como a ambiente, essas armadilhas possuem

energia potencial suficientes para impedir que o elétron escape, porém, quando o

material recebe energia térmica, os elétrons armadilhados são novamente excitados

para a banda de condução e migram para a banda de valência com consequente

emissão de fótons de luz. Assim, a emissão de luz, quando quantificada, pode ser

utilizada para inferir a energia absorvida pelo material, pois esta é proporcional ao

número de elétrons armadilhados.

Os dośımetros LiF:Mg,Ti (TLD-100) são materiais tecido-equivalente que apre-

sentam adequadas sensibilidade e resolução espacial (≈ 3 mm) para o mapeamento
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Figura 1.4. Diagrama de ńıveis de energia de um processo termoluminescente indicando
a migração de um elétron da banda de condução para a de valência, após absorção de
energia ionizante.

da distribuição de doses absorvidas em certo volume irradiado. Por apresentar nú-

mero atômico efetivo próximo ao do tecido humano, o TL (Zeff=8,2) é bastante

empregado na dosimetria médica. Além disso, sua resposta praticamente independe

da taxa de dose e da energia utilizada para irradiação [4], embora alguns autores já

tenham reportado fatores de correção para energias entre 1,03 − 1,10 para fótons

γ [182]. Em termos de aplicação, a dosimetria termoluminescente (TLD) é mais

comumente utilizada para a monitoração de doses efetivas individuais em planos

de radioproteção pessoal, calibração de equipamentos e quantificação de doses em

pequenos volumes (1 a 3 mm3) [120].

1.2.3 Filme radiocrômico

A dosimetria utilizando filmes radiocrômicos é frequentemente realizada para de-

terminar as distribuições das doses absorvidas em feixes de elétrons, contudo para

feixes de fótons tal prática não era amplamente aceita até o final do século XX [183],

devido a dependência da sensibilidade dos filmes com a energia dos fótons inciden-

tes. No passado diferenças de até 30 % eram reportadas entre os resultados de

câmaras de ionização e filmes, para porcentagens de dose profunda (PDP’s) acima

de 15 cm [184]. Essas diferenças eram atribúıdas aos átomos de prata presentes nas

emulsões que compunham os filmes, uma vez que tais átomos tendem a interagir

mais fortemente com os fótons de baixas energias (< 200 keV) por efeito fotoelé-
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trico, diferentemente de fótons de alta energia que interagem primariamente por

efeito Compton, acarretando em respostas acima das esperadas. Alguns autores já

fizeram uma extensa revisão sobre o assunto e descreveram recomendações de como

minimizar esse problema [185].

Com os avanços da dosimetria por filmes radiocrômicos, houve a necessidade de

desenvolver um filme que pudesse substituir os antigos filmes radiográficos e que

pudesse ser adequadamente utilizado em novas e mais modernas aplicações. Nesse

sentido, os filmes do tipo EBT (GafchromicTM, International Specialty Products,

New Jersey, EUA) merecem destaque, por suas caracteŕısticas dosimétricas e pra-

ticidades. Os filmes GafchromicTM vêm sendo constantemente empregados na

dosimetria e no controle de qualidade de equipamentos médicos, envolvendo fei-

xes de fótons e elétrons, na Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT, em

inglês), em radiocirurgias e em braquiterapia como ferramenta para controle de

qualidade [186–190]. Além das aplicações médicas, esse tipo de filme também já foi

utilizado para fins de pesquisas em experimentos envolvendo pequenos animais [191].

Esses filmes já foram extensamente estudados e caracterizados para medidas de do-

ses absorvidas [192, 193] e seu uso é justificado pelo fato desse tipo de filme ser

equivalente ao tecido mole, ser independente da taxa de dose, não apresentar sen-

sibilidade à luz ambiente (exceto UV), não necessitar revelação qúımica, apresentar

baixo desvanecimento do sinal, ser de fácil análise e ter elevada resolução espacial [8].

1.2.4 Dosimetria de irradiadores de sangue

Comercialmente, já existem produtos voltados para a verificação da dose liberada

no volume alvo em equipamentos autoblindados e, mais especificamente, aqueles que

irradiam sangue. Dentre eles, os mais utilizados são o RadTagr (RadTag Techno-

logies, Edmonton, Alberta, Canadá) e o Rad-Surer (Ashland Inc., Covington,

Kentucky, EUA), os quais são indicadores empregados nos bancos de sangue que

utilizam radiação ionizante para a prevenção da DECH-AT. Ambos apresentam-se

como etiquetas adesivas capazes de determinarem qualitativamente se certo limiar

de dose absorvida foi adequadamente alcançado em cada bolsa de sangue. De fato,

eles fornecem indicações visuais imediatas quando o mı́nimo de dose absorvida (15

ou 25 Gy, dependendo do modelo) foi entregue, bem como quando o máximo (50
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Gy) não foi ultrapassado. Certamente, tais produtos auxiliam bastante em termos

de conformidade com aquilo que os principais órgãos reguladores recomendam.

O modo de funcionamento do RadTagr baseia-se em um ćırculo (porção senśıvel)

presente no centro da etiqueta, que altera sua coloração de branca para azul ao

ser exposto à radiação ionizante, correspondendo ao mı́nimo e ao máximo, Figura

1.5(a). Assim, a mudança de cor depende diretamente da dose absorvida pela

etiqueta. De forma análoga, o Rad-Surer apresenta uma tarja preta encobrindo

a palavra NOT (”NÃO”, em português), quando o mı́nimo de dose absorvida foi

atingido, Figura 1.5(b).

Segundo as recomendações da AABB, dispositivos radio-senśıveis devem ser em-

pregados em cada irradiação, para demonstrar que uma dose adequada foi entregue

em cada lote de hemocomponentes [13]. Embora bastante práticos, tais indicadores

não são considerados dośımetros, uma vez que não são capazes de quantificar as

doses por eles absorvidas, sendo, como o próprio nome diz, simples indicadores.

(a) (b)

Figura 1.5. Ilustrações exibindo o comportamento dos indicadores RadTagr e Rad-
Surer antes e após uma irradiação de 25 Gy. Imagens adaptadas dos respectivos śıtios
eletrônicos dos fabricantes.

Além desses indicadores, também existem sistemas comerciais voltados para a

dosimetria de irradiadores de sangue, sendo o mais conhecido o Dose-MapTM (Ash-

land Inc., Covington, Kentucky, EUA), Figura 1.6. Esse sistema dosimétrico em-



1.3 - Simulação Monte Carlo 30

prega filme radiocrômico dentro de um cassete15 para mapear o volume irradiado.

De acordo com o fabricante, a precisão do Dose-MapTM é em torno de ± 5 %. Seu

uso é baseado em sistema postal de dosimetria, isto é, o fabricante envia o cassete

com o filme não irradiado juntamente com as instruções de uso, o cliente expõe o

sistema no irradiador e retorna o filme irradiado para o fabricante, o qual realiza as

medições dosimétricas e disponibiliza os resultados ao cliente.

(a) (b)

Figura 1.6. (a) Sistema dosimétrico Dose-MapTM utilizado para dosimetria de irradia-
dores de sangue. (b) Distribuições espacial das doses absorvidas em irradiador espećıfico
de sangue. Imagens dispońıveis no śıtio eletrônico do fabricante.

1.3 Simulação Monte Carlo

1.3.1 O código PENELOPE

Apesar da simulação computacional não estar prevista originalmente neste tra-

balho e não ser o tema principal de estudo, essa ferramenta foi utilizada para com-

parações com os resultados obtidos experimentalmente. Dessa forma, uma breve

15Os cassetes ou chassis são dispositivos que protegem o filme contra a luz e fazem o contato
entre este e a tela intensificadora.
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introdução é feita nesta seção sobre simulação Monte Carlo e, mais especificamente,

sobre o código penelope16. A maior parte deste texto que segue foi baseado no

manual publicado por Salvat et al [194].

O termo Monte Carlo foi atribúıdo nos anos de 1940 por cientistas que traba-

lhavam no projeto armamentista nuclear Los Alamos para designar uma classe de

métodos numéricos baseado no uso de números randômicos. No final dos anos 1950,

com a disponibilidade de computadores como ferramentas de trabalho, os métodos

de simulação Monte Carlo desenvolveram-se como poderosas alternativas para lidar

com os problemas de transporte de energia ionizante. Sabe-se que os fótons, elétrons

e pósitrons de alta energia penetram na matéria sofrendo inúmeras interações, nas

quais a energia é transferida aos átomos e moléculas do material, além da criação de

part́ıculas secundárias. A partir de repetidas interações com o meio, uma part́ıcula

de alta energia pode originar uma cascata de part́ıculas, o que comumente é referido

como shower (chuveiro, em inglês). Após cada interação, a energia da part́ıcula é re-

duzida e outras part́ıculas podem ser geradas, de modo que cada shower representa

uma degradação efetiva da sua energia.

Basicamente, a evolução de um transporte de radiação (shower) é de natureza

aleatória/randômica, de modo que é um processo pasśıvel para a simulação Monte

Carlo. De fato, a caracteŕıstica mais peculiar do método Monte Carlo é a utilização

de números e variáveis aleatórias, os quais são grandezas resultantes de processo

repetitivos e seus valores efetivos não podem ser previstos com total certeza. Como

consequência dessa metodologia de simulação, a principal ressalva sobre este método

encontra-se em sua natureza aleatória: todos os resultados são governados por in-

certezas estat́ısticas, as quais podem ser reduzidas ao custo do aumento do conjunto

amostral e, consequentemente, do tempo de computação.

Na simulação Monte Carlo de transporte de radiação, o trajeto (história) de

uma part́ıcula é visto como uma sequência aleatória de vôos livres que terminam

com um evento onde a part́ıcula muda a direção de seu movimento, perde energia

e, ocasionalmente, produz part́ıculas secundárias. Assim, as part́ıculas interagem

com os átomos e moléculas do meio a partir de vários mecanismos de competição,

16O penelope é considerado um código livre, sendo distribúıdo gratuitamente pela Agência de
Energia Nuclear (do inglês Nuclear Energy Agency, NEA).
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sendo cada mecanismo caracterizado por uma seção de choque diferencial17, que é

função do estado das variáveis da part́ıcula, sendo modificados durante o curso da

interação. A simulação Monte Carlo de um dado arranjo experimental consiste na

geração numérica de histórias aleatórias. Para gerar essas histórias, há a necessi-

dade de um modelo de interação, isto é, um conjunto de seções de choque para os

mecanismos mais relevantes. As seções de choque determinam a função de distribui-

ção de probabilidade das variáveis aleatórias que caracterizam o trajeto. Uma vez

que se conhecem essas funções de distribuição, histórias podem ser geradas usando

métodos de amostragem aleatórios. Se o número de histórias é grande o suficiente,

informações quantitativas sobre o processo de transporte podem ser obtidas pela

média das histórias simuladas.

A versão do código Penelope18 empregada neste trabalho (versão 2008) é o

resultado de uma evolução cont́ınua desde a primeira versão, lançada em 1996, de

maneira que, atualmente, é capaz de simular o transporte de elétrons, bem como de

fótons com algumas centenas de eV até ∼ 1 GeV, para diversos materiais. Nesse

intervalo de energia, os processos de interação são o efeito fotoelétrico, espalhamentos

coerente (Rayleigh) e incoerente (Compton) e produção de pares (elétron-pósitron).

O algoritmo baseia-se em um modelo de espalhamento que combina bancos de dados

numéricos com modelos anaĺıticos de seção de choque, para diferentes mecanismos

de interação.

17A seção de choque diferencial representa a probabilidade, por unidade de ângulo sólido, de que
uma dada part́ıcula incidente seja espalhada em dado ângulo sólido.

18Penelope é o acrônimo de um código computacional que, inicialmente, simulava apenas inte-
rações de penetração e de perda de energia por pósitrons e elétrons





Caṕıtulo 2

MATERIAIS E MÉTODOS

A finalidade desta tese é apresentar uma metodologia simples e rápida para a do-

simetria da irradiação de sangue utilizando um dośımetro do tipo Fricke Xilenol

Gel (FXG). Para tal, o FXG foi caracterizado e adaptado de maneira a cumprir as

necessidades dessa dosimetria. Neste caṕıtulo encontram-se os materiais utilizados

durante os estudos, bem como a descrição das metodologias e técnicas das análises

empregadas.

2.1 Técnicas e equipamentos utilizados

2.1.1 Espectrofotometria

Um cromóforo1 reflete a cor complementar que ele absorve, isto é, se um composto

é amarelo, o material absorve a luz azul e, portanto, apresenta pico máximo de absor-

ção na região azul do espectro. Assim, como o intervalo de linearidade do dośımetro

FXG varia do laranja-avermelhado até o violeta, o comprimento de onda ideal para

medidas de absorbância está situado aproximadamente entre o verde e o amarelo,

Figura 2.1(a). Conforme pode ser visto no espectro do viśıvel, ilustrado na Figura

2.2(b), as cores complementares correspondentes para essa variação encontram-se

entre os comprimentos de onda de 530 e 600 nm.

A partir dos dados preliminares obtidos por nosso grupo e outros da literatura,

a banda centrada em 585 nm foi a escolhida para as análises das absorbâncias,

já que esta é a que apresenta as maiores variações em função da dose absorvida

pelo dośımetro FXG. Neste trabalho, uma das técnicas adotadas para inferir a dose

1Elemento responsável pela atribuição de cor a certo composto.

34
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(a)

(b)

Figura 2.1. (a) Ćırculo cromático indicando as cores complementares. (b) Correspon-
dências entre os comprimentos de ondas e as cores do espectro viśıvel.

absorvida, D, no dośımetro FXG foi a de correlacionar esta grandeza com a variação

de absorbância ∆A, da amostra irradiada, conforme a Equação (2.1).

∆A = A(585 nm) − A0(585 nm) (2.1)

em que

∆A : variação da absorbância,

A(585 nm) : absorbância da amostra irradiada em 585 nm e

A0(585 nm) : absorbância da amostra não irradiada em 585 nm.

A determinação da variação da absorbância ∆A foi realizado considerando-se

as medidas obtidas de um espectrofotômetro (Ultrospec 6300/General Electric Co.,

Buckinghamshire, Inglaterra), dispońıvel no Laboratório de Controle da Qualidade

(LCQ) do Hemocentro de Ribeirão Preto. Como recomendação prática em termos

de estabilidade eletrônica, o espectrofotômetro utilizado foi ligado por no mı́nimo
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20 minutos antes das auferições. Além do tempo de aquecimento, outro cuidado

adotado foi o controle da temperatura ambiente, no qual o referido equipamento se

situava, que fazia com que essa oscilasse entre [20,5; 21,5 ] ± 0,5 oC. Este controle

foi feito a fim de desprezar os fatores de correção na absorbância, conforme descritos

no ICRU No. 35 [195].

Em medições espectrofotométricas há a necessidade de se adotar uma medida de

referência, comumente conhecida como blank (do inglês, branco). Por definição, o

blank é uma solução idêntica à amostra analisada, mas que não apresenta o soluto

absorvedor de luz. Todavia nas medidas auferidas neste trabalho utilizou-se a água

Milli-Q (Millipore, Massachusetts, EUA) como referência, que foi adotada a fim de

se ter um critério de intercomparação “absoluto” para as soluções preparadas em

diferentes dias. Ademais, tomou-se o cuidado de empregar sempre a mesma cubeta

para comportar a água Milli-Q, quando das medidas do blank.

A luz de fundo ou luz espúria (stray light) em um espectrofotômetro é definida

como aquela que se encontra fora da largura de banda do comprimento de onda

selecionado. O efeito desta pode causar uma significativa diminuição na absorbância

e consequente redução da faixa de linearidade do instrumento. Uma vez que medições

que fornecem elevadas absorbâncias são mais fortemente influenciadas pela luz de

fundo, procurou-se adequar o dośımetro FXG proposto para fornecer absorbâncias

não maiores do que 2,5 cm-1.

2.1.2 Sistema de aquisição digital de imagens

A difusão dos ı́ons férricos (Fe+3) pela amostra pode representar uma limitação

considerável dos dośımetros do tipo Fricke que se baseiam na detecção desses ı́ons

[149, 196]. Isto torna-se particularmente significativo quando elevados gradientes

de dose absorvida estão presentes e/ou quando certas metodologias de análise são

empregadas, por exemplo, no caso da ressonância magnética em que os tempos tanto

de preparo do equipamento, quanto o de aquisição dos dados não são negligenciáveis.

Para esses casos, técnicas ópticas podem constituir uma metodologia de mensuração

mais apropriada [143].

No sentido de remediar essa questão, um sistema de aquisição de imagens digi-

tal foi desenvolvido pelo grupo Radiare a fim de adquirir dados quantitativos dos
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dośımetros radiocrômicos, isto é, do FXG e filme, por uma câmera do tipo CCD

e posteriormente permitir a construção de curvas de calibração e de isodoses. Tal

sistema possui dimensões de 50 × 50 × 150 cm e, em sua base, existe uma fonte

luminosa do tipo flash (Unitek, São Paulo, Brasil), a qual ilumina um anteparo

difusor de luz (acŕılico opaco de cor branca). A amostra foi acomodada no centro

do anteparo do sistema, de modo a evitar posśıveis gradientes de intensidade lu-

minosa. No topo do sistema, a câmera registrava a intensidade de luz transmitida

pela amostra, por meio de um sensor CCD RGB, com 23,7 × 15,6 mm2 e 6,24 ×
106 pixels (Nikon RGB sensor, Tóquio, Japão). As imagens foram salvas em for-

mato .jpg, sem qualquer tipo de tratamento ou filtração pela câmera, considerando

a velocidade de obturador e a abertura do diafragma fixos. Com o objetivo de di-

minuir a profundidade de campo (depth of field, DOF ) procurou-se optar sempre

por menores aberturas, isto é, grandes valores de paradas-f (f-stops). Esse tipo de

cuidado pode diminuir as aberrações ópticas e aumentar a resolução espacial e a

sensibilidade do sistema, uma vez que, com menores aberturas, a quantidade de luz

aceita pelas lentes é menor, o que aumenta a relação sinal/rúıdo. Assim, a abertura

foi configurada em f/22 e a velocidade de disparo foi configurada em 1/100 s, a uma

distância focal de 24 mm, para manter o fotômetro da câmera próximo de zero.

A Figura 2.2 representa esquematicamente o sistema desenvolvido em nosso

laboratório e utilizado durante as aquisições das imagens. Este é similar ao espec-

trofotômetro e antes de realizar as medidas foi previamente ligado por pelo menos

20 minutos para alcançar sua estabilidade. Para maiores informações sobre este

espećıfico sistema de aquisição pode ser encontrado na literatura [197].

Por meio de uma rotina escrita em Matlabr (MathWorks 2010, Massachusetts,

EUA), as análises das amostras de FXG e de filme foram realizadas a partir das ima-

gens adquiridas antes e após as irradiações. Destas imagens, foram selecionadas as

áreas de referência e de análise, nas quais as intensidades de cor no canal verde foram

obtidas. Dessa maneira a Intensidade Relativa, R.I.(i, j), foi calculada segundo a

Equação (2.2). Estes foram processados através de um filtro bidimensional de mé-

dias adjacentes, seguido de outro do tipo Wiener [193,198]. Por fim, os dados foram

normalizados em função do valor central e classificados em uma escala de cores −
do azul até o vermelho −, os quais são correspondentes a curvas percentuais de 50
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Figura 2.2. Esquema ilustrando o sistema de aquisição de imagens digitais utilizado
para obtenção dos dados para os dośımetros FXG e filme.

até 150 %, respectivamente.

R.I.(i, j) = log

[
I0(i, j)/I0B(i, j)

I(i, j)/IB(i, j)

]
(2.2)

onde

R.I.(i, j) : intensidade relativa,

I0(i, j) : intensidade da luz transmitida na linha i e coluna j para o dośımetro

não irradiado,

I0B(i, j) : intensidade da luz de fundo para a imagem do dośımetro não irradiado

(background),

I(i, j) : intensidade da luz transmitida na linha i e coluna j para o dośımetro

irradiado e

IB(i, j) : intensidade da luz de fundo para a imagem do dośımetro irradiado

(background).

A resolução espacial de um dośımetro é um importante parâmetro para obtenção

de suas respostas, embora dependa, também, do sistema de aquisição e técnica de
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análise. A resolução espacial do sistema dosimétrico2 foi estimada horizontal e ver-

ticalmente, por meio da função de transferência de modulação (MTF ), considerada

a metodologia mais exata para se determinar o citado parâmetro. De maneira resu-

mida, a quantificação da resolução espacial do sistema pode ser descrita da seguinte

maneira:

(a) Primeiramente, obtém-se a imagem da superf́ıcie radiopaca sobre o FXG, na

qual diferentes perfis são obtidos a partir de leituras perpendiculares às duas

regiões, Figura 2.3. A interface entre essas duas regiões, que é conhecida como

borda, produz um gradiente de intensidades, conforme mostra a Figura 2.4(a),

a qual foi experimentalmente obtida pela média de 5 perfis. A superf́ıcie opaca

corresponde à leituras mais baixas da função de distribuição de borda (ESF ),

enquanto o FXG corresponde aos valores mais altos.

(b) Em segundo lugar, aplica-se a primeira derivada nesse perfil médio para obter a

função de dispersão de linha (LSF ), Figura 2.4(b).

(c) Por fim, aplica-se a Transformada rápida de Fourier (FFT ), obtendo-se a MTF,

Figura 2.4(c). A partir do espectro normalizado de amplitude, a resolução

espacial, em termos de frequência, é determinada escolhendo-se um limite para

a MTF, tais como 10 %, 5 % ou 3 %, dependendo da finalidade do teste. Por

motivos mais conservadores, escolheu-se o limite de 10 %.

Assim, seguindo-se os procedimentos acima e utilizando-se uma dose absorvida

de 15 Gy e um campo de 20 × 20 cm2, estimou-se a resolução espacial proporcionada

pelo dośımetro FXG e o sistema dosimétrico.

2.1.2.1 Programas de análise

Como mencionado no ińıcio desta seção, uma rotina computacional foi elaborada

em plataforma Matlabr a fim de se analisarem os resultados das curvas de cali-

bração obtidas com os dośımetros FXG e filme. Além da rapidez, a automatização

do processo de análise reduz a probabilidade de erros por parte do operador, o que

2Nesta tese, consideram-se como sistemas dosimétricos os conjuntos “dośımetro + espectrofotô-
metro” e “dośımetro + sistema de aquisição de imagens CCD”.
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Figura 2.3. Esquema ilustrando a obtenção da função de distribuição de borda (ESF )
para o FXG calculando-se a média dos perfis de borda em uma cubeta de 1 cm de
espessura.

(a) (b) (c)

Figura 2.4. Ilustrações representando as funções (a) ESF, (b) LSF e (c) MTF para a
determinação da resolução espacial do sistema dosimétrico.

vai ao encontro da finalidade proposta nesta tese. O algoritmo foi implementado em

ambiente GUIDE, que faz uso de interface GUI 3.

A Figura 2.5 mostra a tela do programa desenvolvido. A análise inicia-se

clicando-se no botão “Selecionar arquivo inicial” e escolhendo-se a imagem da

cubeta de referência (cubeta não irradiada). Os valores de x0, x1, y0 e y1 delimi-

tam a região de análise (linhas tracejadas), isto é, a área da imagem que terá sua

intensidade média computada. Os valores de xr e yr delimitam a região de back-

ground, na qual se calcula a intensidade média, de modo a normalizar a imagem.

Após essa escolha, o algoritmo armazena todas as imagens presentes na pasta em

um banco de dados, a fim de analisá-las iterativa e sequencialmente após clicar sobre

o botão “Calcular intensidade”. De acordo com que as fotos vão sendo automa-

ticamente selecionadas, elas são exibidas na tela, sendo que a imagem da esquerda

3GUI é um dos diversos tipos de interface do utilizador que permite a interação com dispositivos
digitais através de elementos gráficos tais como ı́cones, botões, barras de rolagem, etc., em contraste
à interface de linha de comando
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representa a fotografia da cubeta analisada e a da direita, o respectivo mapa de

intensidade obtido com o canal escolhido (VERDE, LARANJA ou VERMELHO). Ao fim

do processo de cálculo, o programa salva uma planilha de dados em formato ‘.txt’

das medidas de densidade óptica, Equação (2.2), de cada amostra, seguida de sua

respectiva incerteza propagada (arquivo “Intensidades.txt”).

Para o caso das curvas de isodoses, o programa desenvolvido em Matlabr foi em

“linhas de comando” e, portanto, não possúıa interface gráfica como a exibida acima.

Na Figura 2.6 encontra-se o fluxograma representativo do algoritmo elaborado para

a análise e construção das curvas de isodoses a partir dos dados obtidos com o sistema

de aquisição digital para os dośımetros FXG e filme.

O algoritmo inicia com a selecão das imagens de referência (pré-irradiadas) e as

de análise (pós-irradiadas). Em seguida, esses arquivos são lidos e armazenados em

matrizes em um banco de dados. A “binarização” da imagem leva em conta a pro-

porção de cores vermelho, verde e azul de cada dośımetro e elimina quaisquer regiões

que estejam fora dessa proporção. Assim, com a “binarização” apenas o dośımetro

fica evidenciado enquanto o restante da imagem ficava com intensidade nula. A

“Seleç~ao do canal” permite a escolha dos canais VERDE, LARANJA ou VERMELHO, de

acordo com o dośımetro que estiver sendo analisado. A área de análise foi definida

analogamente ao algoritmo de curvas de calibração (Figura 2.5). A correção para o

brilho também considera uma região de background para a normalização da imagem.

A seguir, as densidades ópticas são calculadas segundo a Equação (2.2) juntamente

com as respectivas incertezas associadas a cada pixel (i, j). Os rúıdos são removi-

dos considerando-se as menores variações que o CCD consegue resolver. Filtros de

média e Wiener bidimensionais foram utilizados a fim de suavizar os dados4.

A área de análise (área da cubeta) é, então, automaticamente selecionada

baseando-se na resolução em dose absorvida que o sistema dosimétrico seja capaz

de proporcionar. Por fim, as doses absorvidas são calculadas segundo os parâmetros

fornecidos pelas curvas de calibração e normalizados pelo valor central. Os dados

são dispostos em curvas de isodoses percentuais em uma escala de cores.

4A filtragem Wiener é uma técnica que permite o processamento de sinais a partir da separação
de diferentes componentes, baseada em suas frequências espectrais, e é considerada uma técnica
otimizada no sentido de que minimiza o erro médio quadrático no processo de filtragem e na
suavização do rúıdo.
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Figura 2.6. Fluxograma exi-
bindo os principais processos
da rotina escrita em Matlabr

para a dosimetria do irradiador
espećıfico.
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2.1.3 Fontes de radiação e dosimetria de referência

Neste trabalho, os materiais foram irradiados utilizando-se aparelhos de emis-

são de raios γ (um equipamento de telecobaltoterapia e um irradiador de sangue

autoblindado) e de raios X (acelerador linear)5. Dentre as fontes radioativas, dois

elementos foram empregados: o 60Co, de um Theratron 780C (Atomic Energy of

Canada Limited, Ontario, Canadá) e o 137Cs, de um irradiador espećıfico de san-

gue Gammacellr 3000 Elan (Nordion International, Ontario, Canadá)6. Os raios X

foram provenientes de um acelerador linear PRIMUS (Siemens, Alemanha) gerados

com uma tensão de 6 MV. Foram utilizadas tanto as dependências do Hospital Be-

neficência Portuguesa de Ribeirão Preto, quanto do Hemocentro de Ribeirão Preto

para a realização das referidas irradiações.

De acordo com a Norma CNEN 3.06 7, os intrumentos de medida devem ser esta-

belecidos e implementados considerando programas de garantia da qualidade. Den-

tre os requisitos citados, especifica-se que aferições periódicas devem ser realizadas

por instituições autorizadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)

com fontes-teste nas faixas de energias em que os instrumentos são utilizados [201].

Muito embora a maioria dos equipamentos autoblindados que destinam-se a irradiar

sangue empreguem o 137Cs, optou-se neste trabalho por caracterizar e adaptar o

dośımetro FXG em feixes de um aparelho de telecobaltoterapia, em conformidade

com a referida Norma. Além de atender à essa conformidade federal, a utilização

desse aparelho levou em conta, também:

(a) a facilidade em termos de agendamento de experimentos,

(b) a deterioração do equipamento devido à faixa das doses absorvidas estudada,

(c) a facilidade de posicionamento e irradiação das amostras,

(d) a utilização de campos de radiação devidamente calibrados com câmara de io-

nização e

5Os equipamentos de teleterapia foram aferidos por câmaras de ionização calibrada em laborató-
rio de padronização secundária − Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN), segundo
protocolo usado na Radioterapia [199].

6A empresa Nordion International fornece os resultados da dosimetria de seus irradiadores
baseado no dośımetro Fricke em forma de solução.

7A Norma CNEN 3.06 foi recentemente revogada pela Resolução CNEN No 130/12 [200].
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(e) as práticas nacionais de irradiação de sangue em equipamentos de cobaltoterapia.

Com relação ao primeiro quesito, a facilidade encontrava-se no fato de que a ro-

tina cĺınica do 60Co, presente no Instituto Ribeirão-pretano de Combate ao Câncer -

Hospital Imaculada Conceição da Sociedade Portuguesa de Beneficência, encerrava-

se no peŕıodo vespertino, o que possibilitava a irradiação de amostras a partir desse

horário. O segundo quesito está relacionado com o prinćıpio f́ısico de geração de

radiação ionizante. Como o 60Co é um radionucĺıdeo, apresenta uma dada atividade

e não precisa de est́ımulos para emitir raios γ. Assim, em termos de deterioração do

equipamento, isso é quase inexistente quando comparado com um acelerador linear

(LINAC ), por exemplo. Para o LINAC ocorre um desgaste considerável quando

tem-se em vista os valores das doses absorvidas utilizados nos experimentos [0; 54 ]

Gy. O terceiro e quarto itens consideram os tamanhos dos campos proporcionados

por um equipamento de teleterapia e as adequadas faixas de uniformidade dos cam-

pos. Por fim, o último fato considerado foi de que, embora a maior parte dos páıses

desenvolvidos empregue irradiadores dedicados à irradiação de sangue, páıses emer-

gentes (em desenvolvimento) ainda fazem uso de telecobaltos para essa finalidade,

em razão dos elevados custos de um irradiador dedicado.

2.2 Componentes e procedimentos de preparo do

FXG

Os seguintes componentes foram utilizados para o preparo do dośımetro FXG:

• gelatina de pele de porco 270 Bloom (Gelnex, Santa Catarina, Brasil),

• alaranjado de Xilenol, Xylenol Orange - XO (Merck, Darmstadt, Alemanha),

• ácido sulfúrico (J.T. Baker, New Jersey, EUA),

• sulfato ferroso amoniacal (Merck, Darmstadt, Alemanha) e

• água Milli-Q (Millipore, Massachusetts, EUA).

As massas ou volumes pertinentes a cada um dos componentes não serão dados nesta

seção para facilidade de entendimento, sendo apresentados nas subseções seguintes.



2.2 - Componentes e procedimentos de preparo do FXG 46

Informações adicionais, como os pesos moleculares, as concentrações e as porcentagens

em massa de todos os componentes do FXG, podem ser encontradas na Tabela A.1

do Apêndice A.

Sabe-se que os procedimentos de preparo afetam consideravelmente a resposta

do dośımetro FXG [153]. Dessa maneira, foram adotados os mesmos procedimentos

em cada receita preparada, de acordo com as etapas abaixo.

(a) O primeiro passo é pesar todos os constituintes do dośımetro (gelatina, XO

e FeSO4) em diferentes béqueres em balança anaĺıtica, Figura 2.7(a). Em

seguida, separar a água Milli-Q em duas aĺıquotas: uma com 75 % e outra com

25 % do volume total, Figura 2.7(b).

(b) Na primeira aĺıquota, a gelatina deve ser adicionada e deixada por 15 minutos

para dissolução, Figura 2.7(c).

(c) Após esse tempo, a solução acima deve ser aquecida até 45 oC com simultânea

homogeneização por uma pulga magnética8.

(d) Atingidos 45 oC, a temperatura deve ser reajustada para 40 oC. Com esta última

temperatura e com a completa homogeneização da gelatina, os demais compo-

nentes do dośımetro devem ser adicionados, respeitando a seguinte ordem:

i. No béquer que contém a massa do alaranjado de Xilenol, devem ser adici-

onados: o volume de ácido sulfúrico, Figura 2.7(d), e aproximadamente

20 %9 da segunda aĺıquota de água, para dissolução do XO 10. A seguir,

adicionar esta solução à de gelatina e água, Figura 2.7(e). O béquer que

continha o XO + ácido sulfúrico + água deve ser preenchido por mais 02

vezes com o mesmo volume de água, a fim de garantir que todo o XO seja

incorporado à solução (b).

8Embora estabeleça-se uma temperatura para a dissolução da gelatina, sabe-se que esta tem
pouca influência na resposta do FXG para o intervalo de 35 até 60 oC [202].

9Para um volume de 100 ml de FXG, tal parte deve ser próximo de 5 ml.
10Nessa etapa deve-se tomar CUIDADO, pois ocorre uma reação exotérmica entre o ácido e a

água. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) é recomendável; no caso, luvas,
máscara e óculos de proteção.
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ii. O próximo passo consiste em acrescentar aproximadamente 20 % de água

Milli-Q da segunda aĺıquota no béquer que contém a massa do sulfato fer-

roso, sendo posteriormente adicionada à solução aquecida, Figura 2.7(f).

Novamente, deve-se enxaguar por 02 vezes o béquer de modo que todo o

composto seja adicionado à solução.

(e) Após homogeneização, deve-se preencher cubetas de acŕılico comerciais ou de

fabricação própria com a solução final, Figura 2.7(g).

(f) As cubetas devem ser acondicionadas no freezer ou geladeira (temperatura < 5

oC) até que a solução atinja a consistência de gel, Figura 2.7(h).

Figura 2.7. Fotos exibindo os procedimentos de preparo do dośımetro FXG.

2.3 Caracterização do dośımetro FXG

Muitos dos experimentos realizados para caracterizar a resposta do FXG fo-

ram baseados em curvas de calibração, isto é, em relações entre valores de medição

conhecidos (fornecidos por padrões ou nominais) e as indicações correspondentes
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obtidas pelo sistema de medição, com suas respectivas incertezas associadas [203].

As condições gerais dos experimentos de caracterização e das análises foram:

• utilizar de 03 cubetas padrão de acŕılico, 1,0 × 1,0 × 4,5 cm3, (PlastibrandTM,

Sigma-Aldrich, EUA), sendo adotada a média das 03 leituras para indicação

de cada dose absorvida,

• controlar as temperaturas ambiente 22,0 ± 1,0 oC durante as irradiações e

leituras das amostras,

• irradiar com feixe de fótons de 60Co, num campo 25 × 25 cm2 e distância

fonte-superf́ıcie de (80,0 ± 0,5) cm,

• irradiar as cubetas perpendicularmente à superf́ıcie,

• irradiar com passos de 3,00 ± 0,09 Gy para o intervalo de [0,00; 54,00 ] Gy,

• utilizar acŕılico como material de build-up11 e de retroespalhamento com es-

pessuras dependentes do feixe utilizado,

• aguardar intervalo de 30 minutos entre a irradiação e leitura das amostras,

• estocar as amostras, entre o momento da irradiação e a leitura, com tempera-

turas de ≈ 5 oC,

• realizar leituras de absorbância entre [550; 600 ] nm, com velocidade de leitura

de 2.500 nm/min.

Além dessas condições, tomou-se cuidado com os componentes12 empregados no

preparo do dośımetro FXG, principalmente em relação à hidroafinidade que eles

apresentam. Assim, todos os componentes foram mantidos em local seco, ao abrigo

da luz e em temperaturas de ≈ 20,0 ± 1,0 oC.

Embora os espectros de absorbância dos dośımetros do tipo Fricke fossem ante-

riormente medidas de absorbância no UV [118, 204], optou-se nesta tese pela faixa

11A região entre a superf́ıcie irradiada e a profundidade onde a dose absorvida atinge o valor má-
ximo é chamada de região de build-up (crescimento, em português), sendo também conhecida como
região de equiĺıbrio eletrônico. A partir desse ponto, a dose absorvida decresce exponencialmente
pela atenuação do material, considerando-se um feixe estreito de radiação.

12Os componentes utilizados no preparo do FXG encontram-se no Apêndice A.
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do viśıvel devido à praticidade durante a aquisição dos dados e à sensibilidade do

FXG. Como há necessidade de se utilizarem cubetas de quartzo para a aquisição de

dados na região UV e tem-se por objetivo nesta tese propor uma dosimetria de baixo

custo e simples, optou-se por utilizar cubetas de acŕılico. Apesar de suas aplicações

serem limitadas à comprimentos de onda viśıveis, cubetas de acŕılico são até duas

ordens de grandeza mais em conta. Além disso, o coeficiente de extinção molar, que

é um reflexo da sensibilidade dos dośımetros do tipo Fricke, é quase uma ordem de

grandeza superior para a região espectral do verde [148], quando comparado ao UV.

2.3.1 Linearidade, sensibilidade, desvanecimento e repe-
titividade

A faixa de linearidade para o FXG foi avaliada considerando-se diferentes concen-

trações de cada componente do dośımetro e em todo o intervalo de doses absorvidas

utilizado na Hemoterapia [15; 50 ] Gy. A linearidade foi analisada considerando-se

o coeficiente de correlação linear (r) e o Erro Padrão de Previsão (Standard Error

of Prediction − SEP), que serão abordados nas subseções seguintes.

Por definição, sensibilidade é o quociente entre a variação de uma determinada

indicação de um sistema de medição e a variação correspondente do valor da grandeza

medida [203]. Assim, adotou-se como medida de sensibilidade o coeficiente angular

das curvas de calibração que relacionavam a variação da Absorbância (∆A) com a

Dose absorvida (D) [205], calculada de acordo com o método dos mı́nimos quadrados.

Também foram coletadas medidas de desvanecimento da resposta para os dośı-

metros estudados em função do tempo. Para tanto, as amostras foram armazenados

em condições consideradas mais cŕıticas do que as ideiais, mas que não induzissem

o derretimento do gel. Essas condições foram: 1) temperatura controlada de 21,0

± 1,0 oC e 2) exposição à luz viśıvel proveniente de lâmpadas fluorescentes. Dessa

maneira, as amostras foram irradiadas de acordo com as condições gerais dos expe-

rimentos de caracterização (vide página 48) e lidas 1, 2, 3 e 4 hr(s) após a primeira

medição.

A precisão13 de cada medição foi determinada conforme um conjunto de con-

13Grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por medições repetidas, no
mesmo objeto ou em objetos similares, sob condições de repetitividade, de precisão intermediária
ou de reprodutibilidade.
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dições de repetitividade, isto é, conforme um conjunto de condições, nas quais o

mesmo procedimento de medição, o mesmo operador, o mesmo sistema de medição,

as mesmas condições de operação e o mesmo local, assim como medições repetidas no

mesmo objeto ou em objetos similares foram adotados durante um curto peŕıodo de

tempo [203]. Dessa forma, os dośımetros foram avaliados considerando-se a média de

06 leituras por Dose absorvida, de acordo com as condições gerais estabelecidas an-

teriormente. O desvio-padrão percentual foi adotado como grandeza representativa

da repetitivadade do conjunto amostral.

Nas subseções que seguem, as diferentes condições experimentais encontram-se

descritas para a caracterização do FXG.

2.3.1.1 Influência do oxigênio

Como os dośımetros do tipo Fricke baseiam-se na oxidação dos ı́on ferrosos para

a inferência da dose absorvida, a presença de oxigênio na solução é crucial para uma

adequada resposta. Dessa maneira, o primeiro parâmetro avaliado foi a influência do

ar durante o preparo das amostras, o que foi realizado aumentando-se a velocidade

de rotação da pulga magnética até o surgimento de bolhas na solução [118].

2.3.1.2 Influência do sulfato ferroso amoniacal

Conforme mencionado no Caṕıtulo 1, seção 1.2.1, o sulfato ferroso é o com-

posto responsável pelo prinćıpio dosimétrico do FXG. Nesse sentido, procurou-se

estudar de que maneira alterações em sua concentração possibilitariam mudanças

no intervalo de trabalho do dośımetro. Assim, tendo-se em vista que o FXG satura-

se em torno de 40 Gy14, uma primeira abordagem procurou eliminar tal saturação

aumentando-se a concentração de Fe+2. A partir dessa premissa, diferentes recei-

tas de FXG foram testadas, segundo as condições gerais , no que tange à variação

da concentração de sulfato ferroso amoniacal15, [FeSO4]. As concentrações mola-

res empregadas foram: 0,32; 0,63 (original); 1,26; 2,52 e 5,04 ± 0,03 mM. Tais

concentrações foram arbitariamente escolhidas. Com isso visou-se analisar tanto a

14Lembrando-se que esse limite de dose absorvida é válido para medidas de absorbância e que
depende fortemente dos componentes utilizados durante o preparo do dośımetro.

15Por questões de simplicidade na escrita e uniformização da terminologia, o sulfato ferroso
amoniacal será referido nos textos que seguem apenas por FeSO4.
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linearidade quanto a sensibilidade da resposta do dośımetro estudado, a partir de

cada curva de calibração.

2.3.1.3 Influência da gelatina

A gelatina tem como função básica manter a integridade espacial da dose absor-

vida em uma amostra irradiada. Embora existam outras matrizes para tal finalidade,

a gelatina de pele de porco tem a propriedade de ser um material tecido equivalente.

Além disso, ela tem um ponto de derretimento bastante razoável (≈ 45 oC), o que

torna-se vantajoso, pois diminui-se a probabilidade de perda do oxigênio dissolvido

na solução pelo calor e é opticamente transparente, o que a torna ideal para me-

dições espectrofotométricas. Por ser uma cadeia polipept́ıdica, a gelatina também

promove o aumento do rendimento qúımico dos ı́ons férricos pela oxidação radio-

induzida. Dessa maneira, optou-se em estudar a variação da concentração desse

componente a fim de avaliar sua influência tanto na linearidade quanto nos valores

de absorbância obtidos para doses absorvidas maiores do que 40 Gy.

Para tanto, diferentes receitas do dośımetro FXG foram testadas, segundo as

condições gerais , no que tange à concentração da gelatina de pele de porco 270

Bloom, [C17H32N5O6]. As concentrações molares estudadas foram: 0,00; 31,10;

62,19; 124,38 (original) e 248,75 ± 0,62 mM. A gelatina 270 Bloom, além de apre-

sentar um custo mais razoável no mercado nacional, foi a gelatina escolhida devido

à adequada performance em medidas dosimétricas quando comparadas com aquelas

apresentadas pela 300 Bloom [206].

2.3.1.4 Influência do ácido sulfúrico

Como mencionado no Caṕıtulo 1, o Xilenol apresenta um intervalo ótimo de

pH para seu uso, o que evita agregação imediata entre esse sal e ı́ons férricos natu-

ralmente oxidados na solução. Levando-se em consideração as condições gerais , sua

concentração, [H2SO4], foi investigada para: 12,19; 24,39 (original); 48,78; 73,17;

97,44 e 121,95 ± 0,07 mM.

2.3.1.5 Influência do alaranjado de Xilenol

O alaranjado de Xilenol tem a função de deslocar as mudanças qúımicas decor-

rentes da irradiação para a faixa do viśıvel, o que ocorre devido à ligação desse sal



2.3 - Caracterização do dośımetro FXG 52

com os ı́ons férricos Fe+3. Isso permite que um maior número de técnicas ópticas

sejam aplicadas, tal como a baseada em sensor CCD , sugerida nesta tese. Devido

à sua importância na receita do FXG, a concentração do XO, [C31H28N2O13], foi

avaliada para os seguintes casos: 0,050; 0,100 (original); 0,110; 125; 0,200 e 0,250 ±
0,008 mM, considerando-se novamente as condições gerais de experimento.

2.3.1.6 Influência do cloreto de sódio

O rendimento qúımico G(Fe+3) pode ser aumentado devido a componentes or-

gânicos, tais como a gelatina [124, 142]. Para a dosimetria, esse tipo de aumento

nem sempre é desejável, uma vez que na maioria das ocasiões ele é totalmente ale-

atório e resultante de impurezas presentes nos componentes do FXG. Tal influência

pode ser remediada pela adição de cloreto de sódio (NaCl) no preparo do dośıme-

tro [142]. Dessa maneira, a influência de NaCl (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) foi

investigada em três concentrações: 0,32; 0,63 e 1,26 ± 0,05 mM, considerando-se as

condições gerais .

2.3.2 Dependência com a temperatura durante a irradia-
ção do FXG

Sangue e seus componentes são normalmente refrigerados ou congelados como

parte do processo de preservação das células a serem transfundidas. Assim, cuida-

dos devem ser tomados para garantir que tanto os dośımetros a serem empregados

quanto os indicadores radio-senśıveis presentes nas bolsas de sangue (RadTagr e

Rad-Surer) possam ser utilizados sob essas condições. A fim de verificar as pro-

priedades do FXG sob essas circunstâncias, curvas de calibração foram estabelecidas

considerando-se as condições gerais em duas temperaturas distintas: 3,0 e 23,0 ±
1,0 oC. Tais temperaturas dos dośımetros foram conseguidas a partir de uma cuba

de água com temperaturas controladas. Nessas irradiações, as amostras de FXG

foram embrulhadas em filme do tipo PVC [207] a fim de evitar o contato entre os

meios e posśıvel oxidação/contaminação.

2.3.3 Dependência com a taxa de dose e energia

Embora seja desejável que sangue e hemocomponentes sejam irradiados em equi-

pamentos espećıficos devido ao menor tempo de irradiação, no Brasil essa realidade
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ainda está longe de se tornar um padrão. Visto que muitas dessas irradiações ocor-

rem em equipamentos de teleterapia, duas qualidades do feixe foram estudadas a

fim de verificar a dependência de resposta do dośımetro FXG. A primeira foi a taxa

de dose, a qual variou de 0,48 até 2,30 ± 0,16 Gy/min em feixe de 60Co. A segunda,

foi a energia, em que feixes de raios X de 6 MV foram empregados, além dos raios

γ dos equipamentos contendo 60Co.

2.3.4 Resolução de resposta do FXG em dose absorvida

A resolução da resposta em dose absorvida, isto é, a menor variação da dose

absorvida que causava uma variação percept́ıvel na absorbância correspondente, foi

avaliada considerando-se as condições gerais dispostas anteriormente, em que valores

de até 0,10 ± 0,03 Gy foram entregues entre duas exposições distintas para dada

curva de calibração.

2.3.5 Efeitos devido ao armazenamento do FXG

Esta tese tem como objetivo propor um dośımetro voltado para a irradiação

de sangue e que seja capaz de ser empregado em uma rotina diária de qualquer

centro de Hemoterapia. Nesse sentido, a resposta do dośımetro FXG também foi

avaliada com relação ao tempo de validade seguindo as condições gerais , isto é, a

resposta do FXG foi avaliada com relação ao tempo que o dośımetro não irradiado

fora armazenado. Para tanto, o dośımetro FXG foi preparado 5, 24, 48, 72 e 96 ±
2 horas antes de ser exposto à radiação ionizante, de modo a avaliar a dependência

do desvanecimento, da sensibilidade e da saturação com o tempo de estocagem.

2.4 Dosimetria do irradiador de sangue

O mapeamento da dose absorvida tem por finalidade determinar tanto o valor

quanto a localização das doses máxima e mı́nima que dada irradiação pode resultar.

Para o irradiador espećıfico de sangue empregado nesta tese, as bolsas de sangue

ficam muito próximas das fontes radioativas (≈ 0,6 cm), ocasionando gradientes

consideráveis na periferia do volume irradiado.

Um objeto simulador (OS) foi especificamente desenvolvido para a realização

da dosimetria do irradiador de sangue. Neste OS, o dośımetro FXG foi inserido



2.4 - Dosimetria do irradiador de sangue 54

em uma cubeta constitúıda de acŕılico (PMMA) com dimensões de 12,4 × 19,4

cm. Ao redor dessa cubeta, duas outras semiciĺındricas, também de PMMA, foram

preenchidas com água, Figura 2.8. As paredes de PMMA possúıam espessura em

torno de 2,0 mm devido à questões de build-up para o 137Cs [208]. A geometria

do OS foi escolhida de maneira a adequar-se ao vasilhame do irradiador e que,

simultaneamente, permitisse a aquisição das distribuições da dose absorvida no plano

central do volume irradiado, por meio do sistema de aquisição de imagens CCD .

Figura 2.8. Objeto simulador utilizado durante a dosimetria do irradiador de sangue,
composto de uma cubeta de acŕılico preenchida com FXG e duas cubetas, também de
acŕılico, preenchidas com água.

2.4.1 Caracterização dos objetos simuladores de sangue

Desde meados de 1900, inúmeros ĺıquidos e sólidos já foram utilizados como

substitutos em experimentos que investigavam os efeitos da radiação ionizante sobre

o tecido humano. De acordo com a definição do ICRU No. 46 [209], esses materiais,

ditos objetos simuladores ou phantoms, são objetos f́ısicos ou virtuais empregados

para avaliar a interação da radiação com o tecido e gerar estimativas da qualidade de

imagens médicas. Uma extensa revisão dos principais materiais e sistemas utilizados

como objetos simuladores em feixes de fótons e elétrons foi feita por White et

al [210]. Embora essa revisão tenha sido realizada há mais de 30 anos, muitos dos

materiais revisados ainda são empregados na dosimetria ou servem como base para

sistemas mais recentemente desenvolvidos.
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A fim de ser aceito como um substituto, o material simulador deve idealmente

interagir com a radiação ionizante, tanto em termos de absorção quanto de espa-

lhamento, de forma semelhante ao material que se queira substituir. Os critérios

de aceitação incluem comparações entre os coeficientes de atenuação e de absorção

mássicos (µ/ρ e µen/ρ) para fótons e os stopping power ’s mássicos16 (S) para elé-

trons, os quais são fortemente dependentes do número atômico efetivo (Zeff ) e da

densidade eletrônica do material (ρe) [125].

Os materiais mais comumentes utilizados e recomendados para simular as inte-

rações da radiação ionizante com sangue e tecidos moles em geral são: o acŕılico17, a

água e o poliestireno [4–6,92,95,118,120,125,199,211,212,212–214]. Os dois primei-

ros materiais já são extensamente conhecidos na literatura e amplamente aplicados

em rotinas de radioterapia. O poliestireno também é comumente utilizado como ob-

jeto simulador de sangue ao se realizarem testes dosimétricos [4–6, 92, 95, 212, 213],

em especial quando se utiliza fonte de 137Cs [214].

Considerando o exposto acima, tanto os dośımetros FXG, filme e TL’s, quanto os

objetos simuladores de acŕılico, água e poliestireno, foram caracterizados em termos

de µ/ρ e S, considerando os dados dispońıveis no śıtio eletrônico do Instituto Norte-

Americano de Padrões e Tecnologia (National Institute of Standards and Technology

− NIST ) [215].

2.4.2 Dosimetria de referência

Uma vez que não é posśıvel a utilização de câmaras de ionização ou diodos em um

irradiador espećıfico de sangue, metodologias alternativas foram empregadas para

a dosimetria. A realização da dosimetria de referência do irradiador Gammacell

utilizou dośımetros TL’s (LiF-100, Harshaw Chemical Co., Ohio, EUA) e filme ra-

diocrômico EBT2 (GafchromicTM, International Specialty Products, New Jersey,

EUA).

A dosimetria por meio do filme radiocrômico deu-se de forma análoga. Con-

tudo, o OS utilizado foi o mesmo que o da dosimetria FXG, representado na Figura

2.8, em que a cubeta central fora substitúıda por um pedaço de filme EBT2 “san-

16Poder de freamento, em inglês. Tal grandeza representa o valor esperado do gradiente de perda
de energia cinética por unidade de comprimento percorrida por uma part́ıcula carregada num meio.

17Comercialmente, também é conhecido como Plexiglas, Lucite e Perspex.
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duichado”por várias placas de acŕılico. Como cada uma dessas placas de acŕılico

possúıa espessura de 0,1 mm, foram utilizadas 11 placas a fim de preencher todo o

espaço entre as cubetas semiciĺındricas. Após irradiados, os filmes foram lidos pelo

sistema de aquisição CCD .

2.4.2.1 Dosimetria Termoluminescente, TLD

Os dośımetros termoluminescentes constitúıdos de fluoreto de ĺıtio foram dispos-

tos em cristais numerados com dimensões médias de 2,0 × 2,0 × 1,0 mm. Antes de

cada irradiação, os cristais foram tratados termicamente (annealing) em um forno

préaquecido por 01 hora a 380,0 ± 5,0 oC. Após esse procedimento, os TL’s foram

deixados por mais 02 horas a 100,0 ± 5,0 oC e, a seguir, resfriados a temperatura

ambiente, conforme o manual do fabricante recomenda. Os dośımetros foram, então,

irradiados após peŕıodos não maiores do que 24 horas.

A calibração dos dośımetros foi realizada em campos de radiação com caracteŕıs-

ticas dosimétricas bem conhecidas. Para isso, utilizou-se a fonte de 60Co. Após as

irradiações, os TL’s sofreram tratamento térmico por 15 ± 1 min a 100,0 ± 5,0 oC

e resfriados a temperatura ambiente por 20 ± 1 min, com a finalidade de eliminar

sinais espúrios [216].

As irradiações dos dośımetros TL’s para a aquisição da dosimetria de referência

do irradiador foram realizadas em um OS ciĺındrico de poliestireno18, Figura 2.9(a).

Ao todo, 32 placas de 6,04 ± 0,04 mm de espessura e 12,27 ± 0,04 cm de diâmetro

médios compunham o OS, sendo que 09 delas possúıam orif́ıcios ao longo de seu

diâmetro (placa tipo A) e outras 06 possúıam apenas orif́ıcios centrais (placa tipo

B), conforme esquematizado na Figura 2.9(b). Em todas as placas foram inseridos

02 dośımetros TL’s por orif́ıcio. Com o OS preenchido pelos TL’s, este foi colocado

no vasilhame do irradiador espećıfico e irradiado por 1,00 ± 0,01 min, a uma taxa

de rotação de aproximadamente 30 r.p.m. Por questões de simetria, apenas metade

dos orif́ıcios das placas do tipo A foram preenchidos [4].

As leituras de cada cristal TL foram realizadas por meio de uma série de instru-

mentos interconectados. Primeiramente, um sistema de aquecimento Harshaw Ther-

moluminescence Detector 2000C (Harshaw/Nuclear Systems, EUA) aquecia linear

18Embora o TRS 398 [199] recomende água como objeto simulador de meio, outros materiais,
sobretudo plásticos, são aceitáveis para tal finalidade [6, 211].
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(a) (b)

Figura 2.9. (a) Objeto simulador de poliestireno utilizado para a obtenção das medidas
no irradiador de sangue. (b) Esquema exibindo as placas tipo A e B do OS de poliestireno.

e continuamente os dośımetros irradiados de 90,0 até 250,0 ± 0,5 oC. Esse sistema

de aquecimento possui uma fotomultiplicadora de alto ganho integrada, a qual con-

verte a luz emitida pelos dośımetros em corrente (de µC a nC). À medida em que os

TL’s são aquecidos, luz viśıvel é emitida de cada cristal e detectada pela fotomulti-

plicadora, um Automatic Integrating Picoammeter Model 2000B (Harshaw/Nuclear

Systems, EUA) amplifica e integra o sinal obtido. Em todas as leituras com os

cristais, procurou-se repetir os mesmos procedimentos realizados, tais como, a men-

suração da corrente que somente foi anotada após o TL atingir a temperatura de

250,0 ± 0,5 oC; a aquisição dos dados inicia-se a partir do momento em que a pla-

taforma de aquecimento atingia 90,0 ± 0,5 oC; os TL’s são lidos sempre com a face

numerada voltada para baixo, dentre outras. Na tentativa de reduzir sinais espúrios

durante as leituras, utilizou-se um fluxo de N2 (5 ± 1 L/min) com a finalidade de

produzir uma atmosfera inerte (aquecimento na ausência de O2), o que é crucial

principalmente em medidas de pequenas doses (mGy) [217].
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O mapa das doses absorvidas foi obtido pela média dos dados coletados de cada

metade do plano iradiado, isto é, as matrizes de dados original, matriz A, e sua

rotação horizontal, matriz B, foram adicionadas, resultando na matriz C, conforme a

Figura 2.10. Dessa matriz resultante, os valores foram divididos por dois e plotados

como curvas de isodoses percentuais, considerando o valor central da imagem como

100 %.

Figura 2.10. Esquema exibindo a obtenção dos planos de distribuição de dose por meio
da média das matrizes de dados.

2.4.2.2 Filme radiocrômico

Outro dośımetro adotado como referência foi o filme do tipo EBT2, os quais já

vêm sendo desenvolvidos para atender as necessidades da dosimetria na Radioterapia

há mais de uma década e demonstraram adequação para feixes de raios X de 50 kVp

até 18 MV [218]. De acordo com a brochura fornecida pelo fabricante, seu uso

permite faixas de doses absorvidas entre 1 cGy e 1000 cGy, quando lido no canal

vermelho por um sistema digital de aquisição, embora doses até 4000 cGy possam ser

inferidas utilizando-se o canal verde. Além disso, sua resposta tem mostrado baixa

dependência para energias de feixes de fótons de alguns keV até MeV (< 10 %) [219],
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o que reduz as preocupações com os efeitos de espalhamento, permitindo que o filme

seja utilizado para a energia de 662 keV do 137Cs [220]. Outra caracteŕıstica é que

esse filme pode ser imerso em água para medidas dosimétricas que necessitem de

objeto simulador tecido equivalente.

Os filmes do tipo EBT2 foram desenvolvidos para serem manuseados à lumi-

nosidade ambiente (excetuando-se UV), embora deva ser idealmente estocado em

ambiente escuro. No quesito temperatura de estocagem, eles podem ser armaze-

nados à temperatura ambiente (de 2 a 25 oC), apesar de ser o mais recomendado

deixá-lo à temperaturas menores do que 0 oC. Essa última prática pode aumentar

ainda mais o tempo de estocagem padrão de dois anos.

Os filmes EBT2 podem ser lidos por densitômetros ou scanners de transmissão

e espectrofotômetros. De fato, na literatura, as leituras de filmes radiocrômicos são

comumente obtidas empregando-se um digitalizador (scanner) do tipo“transmissão”

[221–223]. Não obstante, como o sistema de aquisição óptico compartilha do mesmo

prinćıpio desse tipo de scanner, tal sistema também foi escolhido para realizar as

auferições do filme EBT2 , em conjunto com o espectrofotômetro. Ao ser exposto

à radiação ionizante, o componente ativo desse tipo de filme reage formando um

poĺımero azulado com picos de absorção centrados nas bandas de 585 e 636 nm.

Apesar de já ter sido proposta leitura dos filmes no canal vermelho [224], neste

trabalho optou-se em fazer as leituras com o sistema de aquisição CCD no canal

verde para o cálculo da grandeza R.I., Equação (2.2), devido à melhores razões

sinal/rúıdo e faixa de linearidade. Já para o espectrofotômetro, a banda escolhida

foi a centrada em 636 nm. Um cuidado tomado durante as aquisições é que os

pedaços de filmes fossem lidos sempre na mesma orientação.

2.4.2.3 Simulação computacional PENELOPE

De modo a simular as condições experimentais, um vasilhame ciĺındrico com di-

mensões de 12,4 × 19,4 cm feito de aço, Figura 2.11(a), foi simulado dentro de

uma blindagem de chumbo. As cubetas contendo FXG e água foram modeladas de

acordo com a Figura 2.8 e irradiadas por uma fonte de 137Cs, também ciĺındrica,

com dimensões de 5,0 × 19,4 cm, semelhantemente à do irradiador espećıfico. As

distribuições da dose absorvida foram computadas considerando-se sete planos cen-
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trais com diferentes angulações (0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 o com relação ao eixo da

fonte radioativa), conforme a Figura 2.11(b). Cada plano possúıa 100 × 100 bins,

o que configurava uma resolução espacial de ≈ 0,124 cm na horizontal e ≈ 0,194 cm

na vertical. As configurações acerca da enegia absorvida, dos parâmetros de espalha-

mento elástico e energias de corte para emissões bremsstrahlung e colisões inelásticas

foram definidas de acordo com o recomendado pelo manual do penelope. Após 2

× 108 iterações, todos os planos foram somados com igual ponderação. A matriz

resultante foi então “espelhada”, como realizado anteriormente (Figura 2.10).

(a) (b)

Figura 2.11. (a) Ilustração tridimensional dos objetos simulados no código penelope
e (b) as angulações utilizadas para reproduzir a rotação do vasilhame.

Após as simulações, os dados também foram tratados no Matlabr com dois

diferentes filtros, um de média e outro do tipo Wiener. Outra situação simulada

foi a da irradiação do vasilhame preenchido com sangue por uma fonte de 60Co,

considerando a geometria de um equipamento teleterápico, isto é, uma distância

fonte superf́ıcie (SSD) de 80 cm e um campo de 25 × 25 cm2.
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2.5 Análises estat́ısticas

Os dados das curvas de calibração foram obtidos pela média de 03 valores de

absorbância, para o caso da espectrofotometria, e pela média do volume de uma

cubeta, para o caso do sistema de aquisição CCD . Juntamente com as médias, os

respectivos desvios-padrão foram computados e ambos utilizados nos cáculos das

incertezas19. A fim de se ter sentido metrológico, a dose absorvida inferida sempre

foi acompanhada por uma estimativa da incerteza, sendo tal estimativa dependente

do sistema dosimétrico empregado. Assim, as incertezas associadas a cada medida

foram estimadas de acordo com as respectivas avaliações do tipo A (estat́ısticas,

como por exemplo desvios-padrão) e do tipo B (não estat́ısticas, como por exemplo

precisão do equipamento), de acordo com a equação em primeira aproximação [225–

227]:

σ2
y =

N∑
i=1

(
∂f

∂xi

)2

σ2
xi
, (2.3)

considerando

y = f(x1, x2, ..., xN) (2.4)

e

σ2
xi

= σ2
Axi

+ σ2
Bxi
, (2.5)

na qual

σy : incerteza da grandeza calculada,(
∂f

∂xi

)
: primeira derivada da função f em relação à variável xi,

y : grandeza calculada,

f(x1, x2, ..., xN) : equação que representa y e dependente das variáveis indepen-

dentes x1, x2, ..., xN ,

σxi
: incerteza associada à variável xi e

σAxi
e σBxi

: incertezas do tipo A e do tipo B da variável xi.

19Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribúıdos a um mensurando,
com base nas informações utilizadas [203].
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Além dos cálculos das médias e dos desvios-padrão, fez-se uso também da técnica

de análise de variância (ANOVA). Esta análise estat́ıstica visa verificar a existência

de diferenças entre médias e a influência significativa de alguma variável. O teste

ANOVA é mais comumente utilizado ao se comparar modelos estat́ısticos que foram

ajustados para determinado conjunto de dados, de modo a identificar o modelo que

melhor se ajusta à população da qual os dados foram extráıdos. O valor observado da

estat́ıstica de teste F (F-test), um dos parâmetros calculados na ANOVA, é a razão

entre a soma quadrática da regressão dividida pelo número de graus de liberdade

(MSreg) e a soma quadrática residual dividida pelo número de graus de liberdade

(MSres). Quanto maior o valor dessa razão, maior a indicação de uma “boa” relação

linear, já que o MSreg seria muito maior que o MSres.

Além da estat́ıstica ANOVA, calculou-se também o Erro Padrão de Previsão

(SEP), uma grandeza que tem por finalidade quantificar a diferença na variabili-

dade entre os valores preditos e os de referência para dada validação. Através do

SEP, é posśıvel calcular um intervalo de confiança para os valores previstos usando

uma função de calibração. Esse intervalo proporciona uma estimativa da incerteza

associada com os valores previstos da variável em x. A equação que determina tal

intervalo é a que segue:

sx0 =
s(r)

m

√√√√√ 1

N
+

1

n
+

(ȳ0 − ȳ)2

m2
n∑

i=1

(xi − x̄)2
. (2.6)

A partir da grandeza sx0 , o intervalo de confiança para cada curva de calibração

foi obtido multiplicando-se o valor sx0 pelo valor de t tabelado, considerando uma

distribuição t de Student bicaudal em um ńıvel de confiança de 95 %. Assim, o SEP

foi utilizado em conjunto com a estat́ıstica ANOVA e o coeficiente de correlação

linear (r) para analisar as respostas dos dośımetros testados e propor a receita do

FXG mais adequada para a irradiação de sangue.





Caṕıtulo 3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste caṕıtulo, estão presentes os resultados obtidos segundo os procedimentos ado-

tados no Caṕıtulo 2. Como descrito na Apresentação, todos os dados repre-

sentativos dos dośımetros FXG testados (dose absorvida, absorbância, variação de

absorbância e sensibilidade) pela alteração nas concentrações do FeSO4, da gelatina,

do ácido sulfúrico, do alaranjado de Xilenol e do cloreto de sódio, estão apresentados

pelo śımbolo (◦), enquanto que os dados do dośımetro FXG original são apresentados

na forma (M).

Embora nem sempre viśıveis, todos os dados acima citados encontram-se acom-

panhados de suas respectivas incertezas σy e σx, as quais foram obtidas de acordo

com o apresentado na seção 2.5. Especificamente para a dose absorvida nominal,

isto é, aquela fornecida por uma câmara de ionização calibrada, sua incerteza esti-

mada foi de ± 3 %, devido às precisões de posicionamento, espessura das cubetas

(1,25 ± 0,01 cm) e tempo de trânsito da fonte radioativa.

Inicial e prioritariamente, as análises da caracterização do FXG foram realiza-

das utilizando-se o espectrofotômetro devido à disponibilidade do mesmo e à maior

facilidade de se implementar a metodologia proposta neste trabalho, frente ao sis-

tema de aquisição CCD desenvolvido por nosso grupo1. Assim, o primeiro passo na

caracterização do dośımetro foi a obtenção do seu espectro de absorbância e, como

esperado, as receitas analisadas apresentaram duas bandas principais de absorção,

uma em 440 e outra em 585 nm, Figura 3.1. O primeiro pico de absorbância cor-

1A validação do sistema de aquisição de imagens CCD foi realizada por meio de curvas de
calibração, tanto para o FXG original quanto para o proposto. Além disso, uma análise mais
detalhada foi feita por Sampaio & Del Lama [197].

64
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responde à presença de ı́ons ferrosos (Fe+2), de modo que seu valor tende a diminuir

com o aumento da dose absorvida pelo FXG. Essa diminuição é explicada pela oxida-

ção radio-induzida desses ı́ons, em férricos (Fe+3), os quais são os responsáveis pelo

surgimento do pico em 585 nm após se agregarem ao alaranjado de Xilenol [137].

Essa banda de comprimento de onda é a que apresenta a maior sensibilidade para

o FXG [1], conforme pode ser visualizado na Figura 3.2. De fato, a escolha dessa

banda de absorção mostra-se adequada, uma vez que o coeficiente de extinção molar

na região espectral do verde é aproximadamente sete vezes maior do que o da região

UV (304 nm), o que acarreta maior sensibilidade para as detecções ópticas [148].

Figura 3.1. Espectros t́ıpicos de absorbância para diferentes doses absorvidas.

Figura 3.2. Valores da variação da Absorbância em função da Dose absorvida para
diferentes comprimentos de onda.
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De acordo com o mencionado no caṕıtulo anterior, para todas as amostras

esperou-se em torno de 30 minutos entre as irradiações e a aquisição dos dados. Isso,

embora sendo uma limitação f́ısica devido à localização do equipamento de cobalto

(Hospital Beneficência Portuguesa Ribeirão Preto) e o espectrofotômetro (Hemo-

centro), era também uma necessidade, visto que existe um tempo de espera entre 5

e 10 minutos para que as reações qúımicas se estabilizem adequadamente [153,228].

Apesar da oxidação natural também ocorrer nesse intervalo de tempo entre a irra-

diação e a leitura, essas alterações podem ser consideradas negligenciáveis quando

comparadas com às induzidas pela radiação ionizante2. Alguns autores defendem

um tempo de espera de até 2 horas após a irradiação para que as moléculas do

complexo XO-Fe+3 se estabilizem [229], mas tendo em vista os resultados obtidos

em nosso grupo de pesquisa e neste trabalho, esse tempo é considerado “longo” por

conta do desvanecimento do sinal.

3.1 Caracterização do dośımetro FXG

Nesta seção estão presentes os resultados obtidos para as modificações realizadas

na receita do FXG original. Parâmetros como linearidade, sensibilidade, desvaneci-

mento do sinal, entre outros, são exibidos nas subseções que seguem. Tais resultados

serviram como critérios para a escolha de uma receita de FXG que apresentasse ca-

racteŕısticas adequadas para a dosimetria da irradiação de sangue.

3.1.1 Influência do oxigênio

O primeiro parâmetro avaliado foi a influência do borbulhamento de ar durante

o preparo das amostras, o que foi realizado aumentando-se a velocidade de rotação

da “pulga” magnética até o surgimento de bolhas na solução. Isso foi estudado,

pois sabe-se que rendimento qúımico dos ı́ons férricos é diretamente influenciado

pela presença ou ausência de oxigênio na solução, conforme as reações que seguem,

conforme Magee et al [230]. Nelas é posśıvel constatar, quimicamente, como o

oxigênio influencia mais a oxidação dos ı́ons ferrosos:

2Como será visto nas próximas subseções, a variação na sensibilidade do FXG nesse intervalo
de tempo, são menores do que 1 %.
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G(Fe+3)N2 → 2GH2O2 +GOH + (GH +Ge−) e (3.1)

G(Fe+3)O2 → 2GH2O2 +GOH + 3(GH +Ge−). (3.2)

Alguns autores constataram aumentos de até 15 % na sensibilidade de dośımetros

FXG nos quais o O2 foi borbulhado [229]. Contudo, os mesmos autores reporta-

ram que o aumento de O2 na solução diminui a estabilidade do dośımetro após a

irradiação.

Os resultados presentes nas Figuras 3.3(a) e (b) não indicam aumento da linea-

ridade de resposta, tampouco da sensibilidade devido ao aumento da oxigenação na

solução. Isso pode ser explicado pelo fato da solução já ser suficientemente oxigenada

em razão das baixas temperaturas de preparo. Todavia, os reśıduos da regressão com

o método dos Mı́nimos Quadrados apresentados para o dośımetro mais oxigenado

foram, em geral, menores do que os preparados de maneira normal, Figura 3.3(c).

Assim, uma maior exatidão na resposta pode ser obtida quando o dośımetro possui

maiores concentrações de oxigênio dissolvidos na solução, ou seja, uma menor dife-

rença entre a previsão da dose absorvida prescrita e o valor realmente observado.

Além disso, a maior agitação garante a melhor dissolução da gelatina, evitando a

formação de grânulos que possam prejudicar a análise espectrofotométrica. A partir

desses resultados, todos os dośımetros FXG foram preparados com maior grau de

agitação de suas soluções (surgimento de bolhas).

3.1.2 Influência do sulfato ferroso amoniacal

Para a finalidade desejada, isto é, a utilização do dośımetro tipo FXG na irradi-

ação de sangue, um dos principais parâmetros que devem ser alterados na receita é

a sua faixa de linearidade de resposta, a qual usualmente estende-se de 0 até ≈ 40

Gy para o 60Co. Aumentos na [FeSO4] não apresentaram mudanças no que tange

ao intervalo de linearidade do dośımetro, Figura 3.4(a). De fato, os limites superi-

ores de resposta em dose absorvida inferidos pelos dośımetros testados (saturação)

não foram maiores do que os 39 Gy apresentado pelo FXG original. Como visto na

figura citada, o FeSO4 não proporcionou melhorias observáveis nesse quesito ao ter

sua concentração aumentada na solução. Isso é decorrente do fato de que a con-

centração utilizada no FXG já apresentar concentração suficiente de ı́ons ferrosos
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(a) (b)

(c)

Figura 3.3. (a) Resposta da dose absorvida inferida versus dose absorvida nominal para
o FXG com e sem borbulhamento. Em (b), sensibilidade para os dois tipos de dośımetros.
(c) Reśıduos dos ajustes lineares das curvas respostas para o FXG com (hachurado) e sem
(pontilhado) borbulhamento.

(Fe+2) para serem ionizados no intervalo de doses absorvidas estudado. Os valores

de G(Fe+3) para o FXG em um campo irradiado por 60Co, embora distinto para

cada receita devido aos componentes utilizados, pode variar de 1,61 × 10-6 mol/J

( [129, 204])3 até 1,68 × 10-6 mol/J [124]. Adotando-se a média entre esses valores,

temos que para cada 3 Gy, isto é, para cada 3 J/kg, aproximadamente 5,0 × 10-6

3Na segunda referência, o valor-G deve ser multiplicado por 1,037 × 10-7 para se obter o
rendimento qúımico em conformidade com o ICRU [119]
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mol de Fe+2 será oxidado por quilograma de FXG. Como em 100 ml, há 6,3 × 10-5

mol de Fe+2 e 105,4 g de dośımetro, isso implica em ≈ 6,0 × 10-4 mol de Fe+2 por kg

de dośımetro que pode ser oxidado em Fe+3. Dessa forma, para cada irradiação de 3

Gy, seriam posśıveis até 6,0 × 10-4/5,0 × 10-6 = 120 irradiações de 3 Gy (≈ 350 Gy).

Dessa maneira, uma vez que é sabido que a reação XO-Fe+3 ocorre na proporção

de 1:1 [228], o número de irradiações acima ficaria limitado pela concentração de

Xilenol4. Essa análise conduz, então, à apresentação dos estudos relacionados ao

indicador Xilenol, que pode ser um dos fatores limitantes para a faixa de linearidade

de resposta. Portanto, a abordagem para aumentar a faixa de trabalho do FXG não

teve como rumo aumentos na concentração de sulfato ferroso amoniacal.

A sensibilidade do FXG está intimamente relacionada ao G(Fe+3), podendo che-

gar até a uma ordem de grandeza maior que a do Fricke padrão, dependendo dos

componentes utilizados [153]. Esse tipo de efeito acaba por ser de interesse prá-

tico, pois permite distinguir com o FXG doses absorvidas mais próximas, contudo

promove limitações no quesito aquisição do sinal quando técnicas ópticas são em-

pregadas (aumento nos ńıveis de absorbância). Assim, a sensibilidade para cada

[FeSO4] também foi averiguada e, como observado na Figura 3.4(b), nenhuma va-

riação na sensibilidade pode ser atribúıda à variação da [FeSO4], excetuando-se para

a concentração mais baixa. Novamente, isso conduz à ideia de que a [FeSO4] já

encontra-se elevada o suficiente para a sua oxidação nesta faixa de doses absorvidas.

Apesar da concentração de sulfato ferroso não afetar significativamente a sen-

sibilidade do FXG, a estabilidade do dośımetro é fortemente influenciada tanto no

peŕıodo pré- quanto pós-irradiação. A concentração de sulfato ferroso e o desvane-

cimento temporal dos dośımetros são grandezas diretamente proporcionais, Figura

3.4(c). Em um peŕıodo de 4 h, a leitura foi reduzida em até 16 % para o dośımetro

com maior concentração de FeSO4, frente à apenas 2 % do FXG original. Conforme

constatado, à medida que se aumenta a concentração de ı́ons Fe+2 na solução, tanto

a oxidação natural quanto o desvanecimento tendem a ser acelerados. De fato, a

oxidação natural é proporcional ao quadrado da concentração de ı́ons ferrosos [231]

e não pode ser evitada devido ao oxigênio dissolvido na água que invariavelmente

4Na verdade, os valores de absorbância para amostras irradiadas com tais doses seriam impra-
ticáveis, levando em consideração técnicas ópticas de espectrofotometria.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.4. Caracterização do dośımetro FXG original para diferentes concentrações de
FeSO4 em termos de (a) linearidade, (b) sensibilidade, (c) desvanecimento do sinal após
a irradiação e (d) absorbância inicial.

constitui o dośımetro. A temperatura de armazenamento também acaba sendo um

parâmetro importante nesse ponto; quanto menor a temperatura, menor é a variação

da absorbância em função do tempo [146,232], o que implica em maior exatidão ao

se inferir a dose absorvida. Fora isso, o sulfato ferroso apresenta um determinado

ńıvel de pureza (≤ 0,02 %), o qual indica a quantidade de ı́ons férricos naturalmente

presentes. Assim, ao aumentar a [FeSO4], a concentração de ı́ons Fe+3 na solução

tornou-se maior devido à presença desses ı́ons no componente (pureza). Com isso,

tanto o desvanecimento do sinal, Figura 3.4(c), quanto o valor da sua absorbância
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inicial, isto é, aquela do dośımetro não irradiado, Figura 3.4(d), aumentaram com a

concentração de sulfato ferroso amoniacal. O padrão linear existente entre a [FeSO4]

e a absorbância inicial revela que o aumento da quantidade de FeSO4 na solução não

ocasionou nenhuma alteração qúımica significativa em relação àquele do FXG origi-

nal. Em outras palavras, isso indica que os ı́ons ferrosos, Fe+2, encontram-se ligados

da mesma maneira que no FXG, de modo que a absorbância aumenta simplesmente

devido ao aumento da concentração de ı́ons férricos, Fe+3, conforme prevê a Lei de

Lambert-Beer, equação (2.2). Como visto nos resultados da Figura 3.4, a adequa-

ção do dośımetro FXG não considerará aumentos na concentração de FeSO4, mas

sim, reduções.

3.1.3 Influência da gelatina

A contribuição da gelatina na resposta do dośımetro FXG foi estudada

considerando-se diferentes concentrações da mesma, durante o preparo dos dośı-

metros. A Figura 3.5(a) exibe curvas de linearidade de resposta da dose absorvida

inferida em função da dose absorvida nominal. Como pode ser visto, a saturação

depende inversamente da concentração da gelatina, o que fica ńıtido comparando-se

as curvas de 0,00 e 248,75 ± 0,62 mM. Com a completa remoção da gelatina da

receita, embora o comportamento em resposta de dose absorvida esteja em uma

faixa de linearidade adequada para aplicações na Hemoterapia, é perdida uma das

principais vantagens em se utilizar o FXG , que seria a possibilidade de se inferir a

distribuição espacial da dose absorvida no dośımetro. Além da dificuldade na mani-

pulação do dośımetro e consequente perda na capacidade de inferência espacial da

dose, a falta de gelatina promove também, redução na sensibilidade do dośımetro.

Isto indica que a gelatina pode ser entendida como uma espécie de catalisador da

reação, a qual fornece um maior número de radicais livres para a oxidação do Fe+2.

O aumento da concentração de gelatina no dośımetro apresentou efeitos deletérios

na resposta da dose absorvida do FXG. De fato, elevadas concentrações de gelatina

levaram à diminuição da sensibilidade do dośımetro como mostra a Figura 3.5(b),

o que é corroborado por outros estudos [136,229].

O desvanecimento do sinal do FXG também depende fortemente da concentra-

ção da gelatina. Como pode ser visto na Figura 3.4(c), em um peŕıodo de 4 h a
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.5. Caracterização do dośımetro FXG para diferentes concentrações de gela-
tina em termos de (a) linearidade, (b) sensibilidade, (c) desvanecimento do sinal após a
irradiação e (d) absorbância inicial.

sensibilidade foi reduzida em mais de 50 %, para o caso do dośımetro com maior

concentração desse componente. Para os casos de maiores concentrações de gela-

tina, os desvanecimentos dos sinais foram consideravelmente superiores ao do FXG

original. Esse comportamento é resultante da maior concentração de matéria orgâ-

nica em cada dośımetro, o que acarreta maior disponibilidade de radicais livres para

oxidarem os ı́ons ferrosos e consequente perda de informação.

Conforme visto na Figura 3.5(d), a absorbância aumentou exponencialmente

com o aumento da concentração da gelatina, que mostra um comportamento análogo
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ao caso do FeSO4, isto é, à medida que se aumenta a concentração da gelatina

na solução, a oxidação natural tende a ser acelerada. Tal efeito também não é

desejado para o dośımetro proposto e, portanto, a adequação do FXG não levará em

consideração aumentos na concentração de gelatina.

3.1.4 Influência do ácido sulfúrico

De modo geral, foi observada uma relação bem estabelecida entre as respostas

obtidas pelo FXG e o seu pH. O pH controla o equiĺıbrio qúımico da radiólise da água

e, consequentemente, a taxa associada à produção de radicais livres. Elevados valores

de pH (> 2,0), isto é, soluções mais alcalinas, promovem a prematura oxidação dos

ı́ons Fe+2, o que resulta em efeitos de saturação precoces (≈ 30 - 40 Gy) e a redução

na linearidade de respostas (r < 0,985). Em contraste, um pH mais baixo (1,3 <

pH < 1,8) diminui a produção de radicais livres e aumenta o intervalo de resposta

linear. Essa caracteŕıstica é desejável, uma vez que permite a determinação de doses

absorvidas tão altas quanto 50 Gy, as quais são atualmente recomendadas pelos

guias internacionais de controle de qualidade em Hemoterapia. Esse intervalo de

pH também resultou em maiores valores de coeficientes de correlação linear (r >

0,995). Para valores muito baixos de pH (< 1,3), a ligação entre os ı́ons Fe+3 e o XO

pode ser dissociada, acarretando em perda de dados ao longo do tempo. Para todo

o intervalo estudado de pH’s, a estrutura qúımica da gelatina pareceu não ter sido

seriamente afetada, ao se considerar o grau de liquefação do dośımetro para soluções

mais ácidas.

A concentração de ácido na solução proporcionou as maiores alterações de com-

portamento linear do dośımetro, Figura 3.6(a), visto que esse componente pondera

a radiólise da água, a qual é responsável por uma série de reações que geram radicais

livres que culminam com a alteração da cor do dośımetro (ligação XO-Fe+3). Isso

pode ser entendido pelas reações de hidrólise abaixo:

H2O + e−aq 
 H +OH−, (3.3)

HO2 
 H+ +O−
2 e (3.4)

OH 
 H+ +O−. (3.5)
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Os produtos gerados nas reações acima, juntamente com os radicais livres, são

os principais responsáveis pela oxidação dos ı́ons ferrosos em férricos. Com elevadas

concentrações de ácido sulfúrico, a concentração inicial de H+ na solução é elevada,

o que evita a geração de produtos nas reações apresentadas, conforme prevê a teoria

do equiĺıbrio qúımico. Isto porque, quando há mais produtos do que reagentes,

a reação direta não ocorre à mesma velocidade que a inversa, promovendo uma

alteração no equiĺıbrio qúımico das reações (3.4)-(3.5). Conforme visto na Figura

3.6(a), concentrações elevadas de ácido sulfúrico (como 97,44 e 121,95 ± 0,07 mM)

possibilitaram a inferência de doses absorvidas de 0 até 54 Gy. Porém, a sensibilidade

tendeu a diminuir linearmente a partir da concentração de ≈40 mM, Figura 3.6(b).

De fato, elevadas concentrações de ácido levam à diminuição da sensibilidade uma

vez que, como existem menos radicais livres provenientes da radiólise da água, a

reação de oxidação ocorre em uma proporção mais lenta.

Com elevadas concentrações de ácido, as sensibilidades tenderam a aumentar ao

longo do tempo após a irradiação, Figura 3.6(c). Para as concentrações de 48,78;

73,17 e 97,44 mM, os dośımetros apresentaram sensibilidades ligeiramente mais es-

táveis entre 1 e 3 h após a primeira leitura, diferentemente dos comportamentos

relacionados à alteração de sulfato ferroso, gelatina. Para esses últimos casos, a sen-

sibilidade tendeu apenas a diminuir ao longo do tempo. A estabilidade, mostrada

sobretudo para a concentração de 73,17 mM, indica que ocorre uma diminuição da

velocidade de oxidação com aumento da concentração de ácido sulfúrico e mostra-

se como uma caracteŕıstica desejável para o dośımetro, especialmente quando um

considerável peŕıodo de tempo é necessário entre a irradiação e a mensuração do

sinal.

O aumento da [H2SO4] na solução do dośımetro tendeu a diminuir o valor da ab-

sorbância inicial, Figura 3.6(d), o que novamente pode ser entendido considerando-

se a influência que o ácido exerce sobre a geração de radicais livres e consequente

agregação dos ı́ons férricos com o XO. Como nos demais casos, baixos valores de

absorbância são de interesse prático por conta da precisão da resposta dos equipa-

mentos ópticos de leitura.

Pelos dośımetros testados, percebeu-se que o coeficiente de correlação linear (r)

sofreu influências significativas com as diferentes concentrações de ácido sulfúrico.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.6. Caracterização do dośımetro FXG para diferentes concentrações de H2SO4

em termos de (a) linearidade, (b) sensibilidade, (c) desvanecimento do sinal após a irra-
diação e (d) absorbância inicial.

Em geral, quanto mais ácida era a receita, menos linear era a reta, o que pode ser ex-

plicado pela alteração na proporção das espécies ionizadas e, consequente, alteração

no coeficiente de extinção molar da solução [233]. Dessa forma, de acordo com os

resultados obtidos para a variação da [H2SO4], soluções mais ácidas permitiram um

aumento no intervalo de linearidade do dośımetro, contudo tenderam a reduzir sua

linearidade (r) e sensibilidade. Portanto, a receita FXG proposta considerará solu-

ções mais ácidas que a original e que apresentem valores de ∆A dentro do intervalo

de precisão do espectrofotômetro, com adequados ńıveis de sensibilidade.
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3.1.5 Influência do alaranjado de Xilenol

Em condições ideais, com cada componente do dośımetro possuindo concentra-

ções adequadas para a faixa de doses absorvidas pretendidas, a coloração do FXG

deve graduar-se de laranja para um marrom-avermelhado. A partir do momento

em que as amostras passam a apresentar uma coloração roxa-azulada, isto indica

que existe concentração insuficiente de XO para complexar todos os ı́ons férricos

radio-oxidados [137, 234]. Como essa última coloração é caracteŕıstica do FXG ori-

ginal para doses maiores do que 40 Gy, procurou-se analisar a influência da [XO ] na

resposta do dośımetro.

O aumento da concentração do indicador alaranjado de Xilenol (XO) foi uma

alteração que também gerou grande contribuição para o aumento do intervalo de

linearidade do FXG, Figura 3.7(a). Para maiores concentrações de XO, os dośıme-

tros testados tenderam a mostrar linearidade por toda a faixa de [0; 54 ] Gy, com

uma ligeira diminuição da sua sensibilidade, conforme visto na Figura 3.7(b). Para

o caso do dośımetro com 0,25 mM de XO, a diminuição na sensibilidade foi próxima

de 14 % em relação à do FXG original. Apesar dessa diminuição, o intervalo de

linearidade para o dośımetro foi ampliado e doses absorvidas tão altas quanto 54 Gy

puderam ser inferidas. Para a menor concentração de XO, isto é, metade daquela do

dośımetro FXG original, foi percebido que o valor de saturação foi reduzido em pra-

ticamente igual proporção, permitindo inferência de doses absorvidas para valores

não maiores do que 24 Gy.

A estabilidade temporal do dośımetro não foi severamente influenciada pela con-

centração do XO, Figura 3.7(c), o que pode ser inferido ao longo de todo o peŕıodo

de análise de 4 h, nas quais as leituras desvaneceram similarmente as do dośımetro

FXG original . Para variações da [XO ], suas absorbâncias inicial do dośımetro não

apresentaram variações significativas, Figura 3.7(d).

Um ponto a ser citado é que os dośımetros com elevadas [XO ] apresentam

tonalidades marrom-avermelhadas muito similares entre uma dose e outra, o que

torna mais dificultoso discernir visualmente (qualitativamente) as alterações radio-

induzidas na cor. Todavia, tanto o espectrofotômetro quanto o sistema digital CCD

foram capazes de realizar tal diferenciação. Além disso, é sabido que maiores [XO ]

acarretam maior repetitividade de resposta para o FXG [229], o que foi mais ńıtido
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para a dependência na concentração do XO do que para os demais componentes do

dośımetro.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.7. Caracterização do dośımetro FXG original para diferentes concentrações de
XO em termos de (a) linearidade, (b) sensibilidade, (c) desvanecimento do sinal após a
irradiação e (d) absorbância inicial.

De modo geral, foi percebido que maiores concentrações de XO proporcionaram

maiores intervalos de linearidade para o FXG. Como mencionado antes, as moléculas

de XO ligam-se ao Fe+3 na razão de 1:1 e, embora a receita original do FXG apresente

concentração de sulfato ferroso capaz de proporcionar respostas lineares para doses

bem maiores do que as empregadas na Hemoterapia5, a concentração de XO da

5Vide sub-seção 3.1.2.
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receita original não respeita a razão acima. Similarmente ao pH da solução6, a

concentração de XO original também mostrou-se como um dos fatores responsáveis

para os efeitos de saturação entre 30 e 40 Gy para o FXG original. Assim, além

de alterações envolvendo a acidez da solução, a receita proposta deverá considerar

modificações quanto à concentração de XO, de modo a permitir linearidade em todo

o intervalo utilizado para a prevenção da DECH-AT.

3.1.6 Influência do cloreto de sódio

Como explicado no Caṕıtulo 1, durante o processo primário da absorção da

radiação ionizante pela água ocorre a decomposição desta, resultando em átomos de

H+ e radicais OH- (Equações 1.2−1.4), os quais levam à formação de outros tipos

de ı́ons/radicais que promovem a oxidação dos ı́ons ferrosos (Equações 1.5−1.9). O

cloreto de sódio ao ser adicionado na solução, tem seus ı́ons Na+ e Cl- dissociados e

a seguinte reação tende a ocorrer:

Cl− +OH +H+ → Cl +H2O. (3.6)

Isso faz com que os átomos Cl tendam prioritariamente a oxidarem os ı́ons fer-

rosos ao invés desses últimos serem oxidados por moléculas orgânicas, resultantes

da radiólise da água [235], o que faz com que a reação de oxidação seja menos

dependente de posśıveis impurezas presentes, principalmente, na gelatina.

Para qualquer instrumento/dośımetro, destinado à um programa de controle

de qualidade, a repetitividade é uma importante caracteŕıstica ser analisada. A

partir das concentrações de cloreto de sódio estudadas, notou-se que a presença ou

ausência desse composto não promoveram alterações significativas na linearidade, na

sensibilidade ou no desvanecimento temporal do sinal, as quais foram semelhantes

às do FXG original. A alteração mais percept́ıvel foi em termos de repetitividade de

resposta, em especial para a concentração de 0,63 ± 0,05 mM de NaCl. Conforme

exibe a Tabela 3.1, esta concentração de NaCl foi capaz de promover diminuição

nas incertezas associadas à ∆A, a partir do cálculo de propagação das incertezas,

Equação (2.3), com os valores médios e respectivos desvios-padrão de a e b. De

6Vide sub-seção 3.1.4.
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acordo com os cálculos, as incertezas propagadas foram, em geral, uma ordem de

grandeza menores para os dośımetros contendo NaCl.

Além de impurezas orgânicas, outros contribuintes para o aumento ou diminuição

da repetitividade das respostas dos dośımetros FXG são as qualidades da água Milli-

Q e do ácido súlfurico. Quanto à água Milli-Q, procurou-se sempre utilizar a água

do mesmo equipamento de modo a não alterar o comportamento dos dośımetros

testados. Quanto ao ácido sulfúrico, este foi adquirido de fabricantes reconhecidos

e sua manipulação foi realizada segundo as normas de segurança.

Tabela 3.1. Repetitividade da resposta do dośıme-
tro FXG em função da presença (0,63 ± 0,05 mM) e
ausência de NaCl.

Desvio padrão da média (%)

Receita a* b*

FXG 7,80 0,46

FXG + NaCl 3,27 0,50

*Os parâmetros a e b representam, respectivamente, os coeficientes linear e angular

da reta de ajuste para as curvas de calibração entre as variações de absorbância e as

doses absorvidas: ∆A = a + b ·D

3.2 Proposição do novo dośımetro FXG

3.2.1 Incertezas associadas à variação da absorbância

Nos gráficos da Figura 3.8 encontram-se as incertezas em função de ∆A para

as concentrações e os componentes estudados. Em todos os experimentos (receitas),

as incertezas tenderam a aumentar proporcionalmente à variação de absorbância.

Além disso, notou-se que as incertezas tenderam a variar mais bruscamente para

duas situações: quando o dośımetro estava prestes a saturar e quando os valores de

∆A eram maiores do que ≈ 2,0 cm-1. A primeira situação é esperada e está relaci-

onada com a variação estat́ıstica dos dados, em que os valores flutuam em torno de

uma média. A segunda está relacionada ao fato de que o espectrofotômetro apre-

senta um intervalo ótimo de trabalho, no qual as incertezas são percentualmente
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menores. Dessa maneira, tais gráficos também contribúıram na escolha das concen-

trações selecionadas para o dośımetro proposto, as quais estão dispostas na próxima

subseção.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.8. Incertezas em função da variação da Absorbância ∆A, considerando os
estudos envolvendo (a) o sulfato ferroso, (b) a gelatina, (c) o ácido sulfúrico e (d) o
alaranjado de Xilenol.

3.2.2 Receita proposta

A partir dos resultados de caracterização obtidos nas subseções anteriores, novas

concentrações foram propostas para os componentes a fim de adequar a resposta

do FXG às necessidades da irradiação do sangue. Dessa forma, as concentrações

empregadas para o dośımetro proposto foram:
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• 0,32 ± 0,03 mM para o [FeSO4], em contraste com 0,63 ± 0,03 mM para a

receita original;

• 124,38 ± 0,62 mM para a [gelatina], a mesma concentração da receita original;

• 73,17 ± 0,07 mM para o [H2SO4], em contraste com 24,39 ± 0,07 mM para a

receita original;

• 0,250 ± 0,008 mM para o [XO ], em contraste com 0,100 ± 0,008 mM para a

receita original e

• 0,32 ± 0,05 mM para o [NaCl ], que foi adicionada à receita original.

A concentração escolhida de sulfato ferroso no dośımetro proposto foi de 0,32

mM, uma vez que esta já apresenta ı́ons ferrosos suficientes para doses absorvidas

tão altas quanto 50 Gy. Além disso, para essa concentração, a taxa de desvaneci-

mento do sinal é menor do que para o FXG original e existe menor probabilidade de

escurecimento prematuro da amostra, devido à contaminação por ı́ons férricos (pu-

reza do componente). A concentração da gelatina ficou inalterada em 124,38 mM,

visto que essa concentração apresenta boa consistência para o dośımetro e valores

adequados de sensibilidade. O ácido sulfúrico teve sua concentração aumentada

para 73,17 mM, devido a maior estabilidade obtida após 1 hora de irradiação e à

∆A máximas em torno de 2,5 cm-1. A concentração de 0,25 mM foi escolhida para o

XO, pois esta era a principal limitante para a saturação do FXG. O cloreto de sódio

teve sua concentração estabelecida em 0,32 mM, devido aos menores desvios-padrão

apresentados.

3.3 Comparação dos dośımetros FXG proposto e

original

Nas subseções seguintes, uma série de testes comparativos foi realizada entre

os dośımetros proposto e original. Por meio desses testes foi posśıvel analisar a

adequabilidade do novo dośımetro FXG, para a dosimetria e controle de qualidade

no processo de irradiação de sangue7.

7No Apêndice B encontram-se alguns cuidados para a realização da dosimetria utilizando o
dośımetro FXG.
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3.3.1 Espectro de absorbância

Os espectros de absorbância do novo dośımetro FXG são exibidos na Figura 3.9

em função da dose absorvida. Como visto, os picos máximos de absorbância não fo-

ram significativamente deslocadas pela alteração das concentrações dos componentes

e indica que leituras de variações de absorbância ∆A ainda podem ser adquiridas na

banda de 585 nm. As modificações mais percept́ıveis que ocorreram no espectro do

novo dośımetro em comparação com o FXG original foram o alargamento da banda

de absorção e a diminuição dos valores de ∆A. O alargamento da banda de absorção

pode ser explicado pela maior concentração de XO na nova receita, uma vez que

esse componente apresenta dois picos de absorção, um em 434 e outro em 576 nm.

Já os menores valores de absorbância no novo dośımetro estão correlacionados com

as maiores concentrações de ácido sulfúrico, que tendem a retardar a oxidação dos

ı́ons ferrosos.

Figura 3.9. Comparação entre os espectros da variação da absorbância para os dośıme-
tros FXG original (linha cont́ınua) e proposto (linha tracejada).

3.3.2 Dependência com a temperatura durante a irradia-
ção do FXG

A resposta do FXG é senśıvel à temperatura durante a irradiação [236,237], bem

como à temperatura durante a leitura [161,238]. A dependência com a temperatura

durante a irradiação para a resposta do FXG original foi de 0,13 ± 0,01 % por

oC, medido com o espectrofotômetro, estando em razoável acordo (< 10 %) com

aquelas dispońıveis na literatura (≈ 0,12 % por oC) [239, 240]. Outros autores já
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reportaram dependências até quatro vezes maiores (≈ 0,53 % por oC) [161], o que

poderia estar relacionado com os componentes utilizados no preparo. Quanto à

técnica CCD , esta revelou uma dependência em torno de 0,21 ± 0,02 % por oC para

o dośımetro original. Essa maior dependência para a técnica CCD, em comparação

à espectrofotometria, está relacionada à menor sensibilidade dessa última técnica.

Já o dośımetro FXG proposto demonstrou dependência bem menos significativa

com a temperatura de irradiação para as duas técnicas de análise, sendo esta uma

caracteŕıstica desejável, devido às diferentes temperaturas que os hemocomponentes

necessitam ser mantidos.

(a) (b)

Figura 3.10. Variação da Absorbância em função da Dose Absorvida para amostras
irradiadas a (a) 3 e (b) 23 ± 1 oC, utilizando-se a técnica espectrofotométrica.

3.3.3 Dependência com a taxa de dose absorvida e ener-
gia

A independência com a taxa de dose absorvida é uma caracteŕıstica bastante de-

sejável para qualquer dośımetro, visto que isso possibilita uma maior aplicabilidade

sob diversas circunstâncias sem a necessidade de um fator de correção. De acordo

com alguns autores, as respostas dos dośımetros qúımicos independem da taxa de

dose para moderadas alterações desta grandeza [137, 167, 231]. Os resultados obti-

dos tanto pelo FXG original quanto pelo proposto corroboram com essa afirmação,

conforme pode ser inferido pelos gráficos da Figura 3.11(a) e (b). Como pode ser

constatado, ambos apresentaram variações não dependentes com a taxa de dose,
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de modo que suas respostas relativas flutuaram em ± 5 % em torno da média. O

filme EBT2 indicou uma tendência em diminuir sua resposta relativa em absorbância

conforme a taxa de dose aumentou, Figura 3.11(c), o que também é confirmado

por outros autores [192, 220, 241]. Com relação aos dośımetros TL’s (LiF-100), a

literatura [241] mostrou que não há uma dependência considerável com a taxa de

dose.

(a) (b)

(c)

Figura 3.11. Respostas relativas em absorbância versus dose absorvida para diversas
taxas de doses absorvidas irradiando o FXG com o 60Co. (a) FXG original, (b) FXG
proposto e (c) filme radiocrômico.

A Figura 3.12 exibe as curvas de calibração para os dośımetros FXG original

e o proposto, para diferentes energias de fótons. O dośımetro original apresentou
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dependência mais significativa em sua sensibilidade (0,0967 ± 0,0023 cm-1/Gy ver-

sus 0,0682 ± 0,001 cm-1/Gy para o feixe de raios X de 6 MV (≈ 2,0 MeV) e para

o 60Co, respectivamente), a qual mostrou-se diretamente proporcional à energia uti-

lizada. Já o FXG proposto indicou baixa dependência energética entre os feixes de

6 MV e de 60Co (0,0496 ± 0,0006 cm-1/Gy versus 0,0471 ± 0,0005 cm-1/Gy, res-

pectivamente), mostrando-se mais adequado para os equipamentos rotineiramente

utilizados na irradiação de sangue.

A saturação da resposta do FXG original também apresentou-se diretamente

proporcional ao valor da energia, isto é, quanto maior a energia da radiação, mais

rapidamente é a saturação do dośımetro em função da dose. Este comportamento

também pode ser notado no dośımetro proposto, no qual a resposta apresentou

ind́ıcios não-lineares para doses absorvidas superiores à ≈ 45 Gy. A diminuição

do intervalo de linearidade pode ser entendida considerando-se a dependência do

rendimento qúımico, G(Fe+3), com a transferência linear de energia (LET ), isto

é, com a densidade de ionizações liberadas ao longo do caminho percorrido por

fótons ou part́ıculas no meio irradiado [231]. O LET das part́ıculas aumenta com o

aumento da energia inicial do feixe radioativo e disponibiliza uma maior quantidade

de ionizações nos dośımetros do tipo FXG, induzindo a saturação da sua resposta.

(a) (b)

Figura 3.12. Respostas relativas em absorbância versus dose absorvida para diversas
energias de feixes de fótons para irradiação dos FXG (a) original e (b) proposto.
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3.3.4 Resolução da resposta em dose absorvida do FXG

A resolução em dose absorvida do FXG original já havia sido estimada em 0,2

Gy [143] e corrobora com os dados do espectrofotômetro obtidos com os dośımetros

estudados nesta pesquisa. As resoluções máximas em dose absorvida apresentadas

pelos dośımetros FXG original e proposto foram 0,10 ± 0,01 Gy, para a técnica

espectrofotométrica, e 0,50 ± 0,02 Gy, para a técnica CCD . Porém, tais resoluções

máximas foram apenas fact́ıveis para doses absorvidas < 10 Gy, devido à absorbância

de cada amostra irradiada. Resoluções em torno de 1,0 Gy foram obtidas com ambos

os dośımetros para o intervalo restante de dose absorvida, Figura 3.13, e mostram-

se suficientes para uma adequada dosimetria de irradiação do sangue.

(a) (b)

Figura 3.13. Curvas de calibração exibindo resoluções de até 1,0 Gy para as técnicas
(a) espectrofotométrica e (b) CCD para os dośımetros FXG original e proposto.

Apesar da resolução em dose absorvida obtida pelo sistema CCD ser 5 vezes me-

nor aquela obtida com o espectrofotômetro, a linearidade em resposta para ambas

as técnicas de aquisição foi similar (r = 0,995, para o procedimento com o espectro-

fotômetro e r = 0,997, para o com sistema CCD). Contudo, embora a resolução em

dose tenha sido inferior para aquisições com o CCD, esta técnica permite a análise da

distribuição espacial da dose absorvida em um plano, de maneira rápida e simples.

Além disso, de acordo com a metodologia disposta na subseção 2.1.2, determinou-se

uma resolução espacial para o sistema dosimétrico (“FXG + sistema de aquisição

de imagens CCD”) próxima de 0,44 ± 0,07 mm [197]. Dessa maneira, enquanto o
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espectrofotômetro é recomendado quando uma maior resolução em dose absorvida

é desejada, o sistema CCD é mais indicado quando elevada resolução espacial na

inferência de dose absorvida é necessária.

3.3.5 Efeitos devido ao armazenamento do FXG

Idealmente, a dosimetria FXG deve ser realizada no mesmo local de preparo do

dośımetro, devido à sua instabilidade decorrente do armazenamento [118]. Contudo,

considerando-se a rotina de um banco de sangue, os comportamentos do dośımetros

FXG original e proposto foram estudados para diferentes tempos de estocagem.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.14. Caracteŕısticas do dośımetro FXG original em função do tempo de arma-
zenamento em termos de (a) linearidade, (b) sensibilidade, (c) desvanecimento do sinal
após a irradiação e (d) absorbância inicial.
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A Figura 3.14 exibe os comportamentos do FXG original em função dos dias

de armazenamento. Conforme pode ser notado em (a), o aumento de dias fez com

que a resposta do FXG saturasse mais rapidamente (de ≈ 39 para ≈ 30 Gy, para 0

e 4 dias de estocagem, respectivamente), entretanto sua sensibilidade aumentou em

quase 50 %, gráfico (b). O desvanecimento do sinal tendeu a diminuir conforme o

aumento do tempo de armazenamento, Figura 3.14(c), o que pode ser em virtude

da maioria dos ı́ons ferrosos já ter sido oxidada. Já a absorbância inicial teve seu

valor aumentado com os dias de armazenamento, gráfico (d), devido à presença

principalmente de matéria orgânica (gelatina) na solução, a qual acelerou o processo

de oxidação em decorrência do aumento da concentração de radicais livres.

Os comportamentos do FXG proposto em função do tempo de armazenamento

encontram-se ilustrados na Figura 3.15. Diferentemente do FXG original, a receita

proposta não apresentou alterações tão significativas em sua resposta em função do

tempo de estocagem, gráficos (a) e (b). Isso acaba sendo uma caracteŕıstica de

interesse prático, pois permite a utilização de dośımetros estocados ao longo de al-

guns dias sem a aplicação de fatores de correção. O desvanecimento do sinal e a

absorbância inicial também mostraram menores dependências com o tempo de esto-

cagem, gráficos (c) e (d), comparativamente ao FXG original. Tais comportamentos

podem ser explicados pela maior concentração de Xilenol na receita proposta, que,

como visto pelos resultados dispostos na sub-seção 3.1.5, tendeu a estabilizar o

dośımetro.

3.3.6 Análise estat́ıstica

3.3.6.1 Teste ANOVA

O objetivo da técnica de análise de variância (ANOVA) aplicada neste trabalho

foi o de testar se existiam diferenças significativas entre duas ou mais médias entre

as grandezas estudadas para os dośımetros FXG original e proposto. O valor do

teste-F calculado para o dośımetro proposto, Tabela 3.2, foi aproximadamente 50

% superior ao do FXG original8 e indica uma maior “adequabilidade” em termos da

regressão linear para a nova receita. Além disso, os valores-F calculados para ambos

os dośımetros foram duas ordens de grandeza superiores ao valor cŕıtico tabelado em

8Como o dośımetro original não é linear para todo o intervalo de doses, considerou-se o intervalo
[3;39 ] Gy para os cálculos.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.15. Caracteŕısticas do dośımetro FXG proposto em função do tempo de arma-
zenamento em termos de (a) linearidade, (b) sensibilidade, (c) desvanecimento do sinal
após a irradiação e (d) absorbância inicial.

um ńıvel de confiança de 95 % (valor-F = 4,4940), indicando que existe uma forte

evidência de linearidade para as curvas.

3.3.6.2 Erro Padrão de Previsão, SEP

A grande vantagem do SEP é que este parâmetro independe do intervalo de

valores considerados durante os cálculos. Diferentemente da estat́ıstica ANOVA e

do coeficiente de correlação linear, r, o SEP se baseia em cálculos considerando

apenas a variabilidade das diferenças entre os valores inferidos e os de referência.

Considerando as medidas realizadas com o espectrofotômetro, os valores dos
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Tabela 3.2. Análise estat́ıstica para as
curvas de calibração para os dośımetros
FXG original e proposto.

Dośımetro teste-F

FXG Original 5075,47

FXG Proposto 7696,58

SEP ’s variaram de 2,19 até 4,42 % (doses entre [24;54 ] Gy) para o dośımetro pro-

posto, em contraste às variações de 2,55 até 3,65 % para o dośımetro original (doses

entre [24;39 ] Gy). Para os mesmos intervalos de doses absorvidas citados, os SEP ’s

obtidos com o sistema CCD variaram de 2,12 até 3,29 % e de 2,00 até 3,76 % para

os dośımetros proposto e original, respectivamente. Em geral, o SEP do dośımetro

proposto, para ambas as técnicas, foi menor que o obtido para o dośımetro original e

menores do que os valores limites esperados para as incertezas das doses absorvidas

(< 5 %) protocolados pela ICRU 44 [212].

3.3.6.3 Coeficiente de correlação linear

Para o FXG original, os valores dos coeficientes de correlação linear (r) consi-

derando curvas de calibração médias (∆A versus dose absorvida), foram de 0,998

e 0,996, para o espectrofotmetro e para o sistema de aquisição CCD (canal verde),

respectivamente. Já para o FXG proposto, os valores de r foram de 0,998 e 0,996

(canal vermelho), respeitando a ordem já citada. Esse valores representam que 99,8

%; 99,7 % ou 99,6 % da variabilidade de ∆A é causada pela dose absorvida. Na ver-

dade, r é uma medida não apenas do ńıvel de correlação entre essas duas grandezas,

mas também das incertezas que podem ser inferidas com as curvas de calibração.

3.3.6.4 Análise dos reśıduos

A fim de investigar a adequabilidade do modelo de regressão linear com base nos

reśıduos, foi feito o gráfico da Figura 3.16. Por meio deste gráfico, os valores dos

reśıduos foram exibidos em função da dose absorvida nominal (valor de referência

obtido por CI calibrada), cujo comportamento pode revelar se existe ou não uma

relação linear entre as grandezas estudadas. Por exemplo, se os pontos do gráfico

formassem uma parábola, isso seria indicativo de que termos de segundo grau seriam
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necessários para o adequado ajuste da curva. Conforme os resultados obtidos, foi

posśıvel perceber duas áreas visivelmente distintas nas respostas dos dośımetros:

um intervalo sublinear (abaixo de 0,0), para doses entre ≈ 5 e 20 Gy, seguida de

outro supralinear, ≈ 20 a 45 Gy. Essas variações não apresentaram uma tendência

significativa e mostram reśıduos variando em uma distribuição aleatória ao redor

do valor 0,0 Gy. Um fato que merece destaque é que nenhum dos componentes da

receita (FeSO4, gelatina, H2SO4, XO e NaCl) pareceu influenciar consideravelmente

o comportamento dos reśıduos. Além disso, os gráficos exibiram reśıduos não maiores

do que ± 2 Gy e indicam adequabilidade do ajuste dos dados.

(a) (b)

Figura 3.16. Gráfico de reśıduos versus dose absorvida (valores estimados) para os
dośımetro original e proposto considerando as técnicas (a) espectrofotométrica e (b) CCD.

3.4 Dosimetria do irradiador espećıfico de sangue

Nas décadas de 1970 e 1980, os fabricantes dos irradiadores de sangue forneciam

os valores da dose absorvida mensurados apenas na presença de ar, isto é, sem objetos

simuladores (OS’s). Isso resultava em tempos de irradiação que proporcionavam

doses absorvidas menores do que as prescritas, comparativamente com o vasilhame

totalmente preenchido com sangue [5]. Assim, diferentemente do artigo de Vandana

et al [242], os experimentos aqui realizados para a dosimetria do irradiador espećıfico

de sangue levaram em consideração OS’s em todo o volume da irradiação. Isto

parece mais adequado visto que em uma rotina diária, as irradiações têm maior
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probabilidade de ocorrerem com o vasilhame todo preenchido de bolsas de sangue.

Além disso, a utilização de OS’s na dosimetria vai ao encontro com as recomendações

da ICRU [209].

Para irradiadores espećıficos de sangue rotacionários, como as bolsas de sangue

são expostas à radiação enquanto todo o volume gira na frente da fonte estacionária,

distribuições não uniformes da dose absorvida no volume irradiado podem ocorrer

[243]. A homogeneidade da distribuição depende do número de fontes radioativas,

de suas dimensões, da sua distância fonte-volume alvo, da sua posição em relação ao

volume irradiado e da rotação do vasilhame (velocidade e tempo). De fato, as não

uniformidades das distribuições das doses absorvidas nos equipamentos comerciais

podem proporcionar volumes que recebem doses menores do que as prescritas e

quanto maior a taxa de dose oferecida pela fonte, maior deve ser a frequência de

rotação do volume irradiado a fim de diminuir a inomogeneidade devido à rotações

incompletas.

O conhecimento da distribuição da dose absorvida permite aos médicos/f́ısicos

do estabelecimento decidirem se a irradiação feita no sangue é aceitável ou não. As-

sim, o mapeamento espacial das doses absorvidas, independentemente se ocorre em

irradiador espećıfico ou por um equipamento de teleterapia, é o primeiro passo para

garantir que o processo de irradiação está sendo conduzido adequadamente, já que

demonstra se a dose prescrita e sua distribuição está sendo entregue corretamente.

3.4.1 Caracterização teórica dos dośımetros e objetos si-
muladores de sangue

Ao se empregar a teleterapia para a irradição de sangue, normalmente utilizam-

se dois campos paralelos e opostos com material simulador capaz de proporcionar as

condições de equiĺıbrio eletrônico (build-up) e espalhamento. Em geral, esse material

simulador possui espessuras entre 5 e 10 cm, dependendo da energia da radiação,

e é constitúıdo de água ou acŕılico. Com a finalidade de ser empregado como um

material simulador, e estando de acordo com as recomendações da ICRU No. 44

[212], os coeficientes de atenuação linear do objeto simulador e do material simulado

podem diferir, no máximo, em ± 1 % para o intervalo de energias de interesse9 para

9A diferença percentual de 1 % é adotada na Radioterapia, contudo, em Radiodiagnóstico, tal
diferença apresenta um intervalo de aceitação de até 5 %.
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não acarretar em incertezas maiores do que 5 % na dose absorvida.

Na Figura 3.17, encontram-se os coeficientes de atenuação mássicos, (µ/ρ em

cm2/g), obtidos do śıtio eletrônico do NIST [215], para diversos materiais de inte-

resse prático, os quais foram normalizados para os coeficientes de atenuação mássicos

do sangue. Como pode ser notado, tanto a água quanto os dośımetros Fricke (so-

lução aquosa) e FXG são materiais que apresentam µ/ρ próximos aos do sangue,

para a faixa de energia em questão. Ambos os dośımetros apresentam essa carac-

teŕıstica justamente por serem quase que totalmente constitúıdos por água (> 99

% e ≈ 95 % em massa, respectivamente), o que assegura interações análogas com

aquelas do sangue. Dessa forma, apesar do FXG proposto apresentar µ/ρ’s mais

distantes daqueles do sangue, quando comparados ao dośımetro Fricke por exemplo,

suas diferenças são menores do que 1 %, sendo totalmente aceitável como mate-

rial equivalente. Isso garante que o FXG, além de ser um dośımetro propriamente

dito, é capaz de se comportar como um OS para irradiações que envolvam o sangue,

mostrando-se mais adequado do que outros materiais, usualmente empregados como

sangue equivalente, tais como o poliestireno [4–6,92,95,212,213].

Figura 3.17. Coeficientes de atenuação mássicos, µ/ρ, para diferentes materiais de
interesse radiológico normalizados pelos coeficientes de atenuação do sangue [215].

A irradiação de sangue também pode ser realizada utilizando-se feixes de elé-

trons de alta energia. A grande vantagem em se aplicar esta última técnica é a

homogeneidade posśıvel de ser adquirida em todo o volume irradiado. De acordo
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com Butson et al, exposições de 30 Gy com feixes de elétrons de 20 MeV, consi-

derando a dose máxima em 2,8 cm, foram capazes de apresentar variações menores

do que 6 % em todo o volume ativo [244]. Além disso, para feixes de elétrons, os

autores também defendem a irradiação por meio de um único campo, diferentemente

quando se empregam campos paralelos e opostos com feixes de fótons. Apesar das

vantagens destacadas, algumas limitações poderiam prejudicar a irradiação das bol-

sas de sangue com elétrons quando feitas em larga escala, tais como 1) a rápida

deteriorização do tubo do acelerador linear, devido ao longo tempo de irradiação, 2)

da rotina incompat́ıvel entre a Radioterapia e a demanda de sangue irradiado e 3)

o tamanho do campo que o acelerador é capaz de fornecer para feixes de elétrons.

Como o feixe acelerado possui dimensões de miĺımetros, campos maiores do que 25

× 25 cm2 normalmente não são dispońıveis. Apesar dessas limitações, os materiais

mais utilizados como OS’s foram caracterizados em termos de seus respectivos stop-

ping powers (S),, obtidos do śıtio eletrônico do NIST [215], os quais também foram

normalizados para os do sangue total, Figura 3.18. Analogamente aos resultados

dos coeficientes mássicos, os stopping powers da água e dos dośımetros Fricke e FXG

apresentaram maior similaridade daqueles exibidos pelos sangue total. Novamente,

ambos apresentaram diferenças menores do que 1 %, com destaque para o dośımetro

FXG proposto, o qual apresentou diferenças em torno de 0,5 % para a feixe energé-

tica considerada. Assim como no caso de interações com fótons, o FXG mostrou-se

radiologicamente sangue equivalente em irradiações envolvendo elétrons.

3.4.2 Dosimetria de referência

Para o levantamento de curvas de isodoses em aplicações dosimétricas comumente

utilizam-se de câmaras de ionizações (CI) ou arranjos de dośımetros TL’s, embora

os dośımetros Fricke (solução aquosa) também possam ser empregados [214, 245].

Além da impossibilidade de se utilizarem CI’s em irradiadores de sangue do tipo

rotativo, os demais métodos (TLD e Fricke) podem resultar em mapeamentos de

baixa resolução espacial, pasśıveis de imprecisões em regiões de altos gradientes de

doses, serem limitados para doses absorvidas elevadas (> 10 Gy) e consumirem um

tempo considerável de coleta de dados [187, 242]. Por outro lado, o emprego do

dośımetro FXG ou de filmes radiocrômicos, juntamente com o sistema de aquisição
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Figura 3.18. Stopping-powers, S, para diferentes materiais de interesse radiológico
normalizados pelos S ’s do sangue [215].

digital CCD , desenvolvido pelo grupo radiare, permite a criação de curvas de

isodoses com elevadas resoluções espaciais de maneira simples e em reduzido espaço

de tempo.

A dosimetria de referência quanto à distribuição da dose absorvida foi realizada

utilizando-se dośımetros termoluminescentes (TL’s), por meio da interpolação das

leituras de cada pastilha, e o filme EBT2. Tanto os TL’s quanto os filmes radio-

crômicos já vêm sendo propostos ou utilizados para a dosimetria da irradiação de

sangue [4–6, 8, 92, 95, 212, 213, 242, 246]. A calibração para cada dośımetro foi feita

com o 60Co, devido à facilidade de posicionamento e liberação das doses absorvidas.

Apesar dos dośımetros de referência terem sido calibrados no 60Co, é sabido que a

dependência energética tanto para o LiF quanto para o filme é aceitável entre feixes

primários de 60Co e de 137Cs [211,247].

As principais considerações que devem ser feitas quanto ao uso dos filmes EBT2

da GafchromicTM na dosimetria, seja da irradiação de sangue ou não, diz respeito

à resposta desse dośımetro para a luz ultravioleta e riscos/contaminações no filme.

Como as leituras são realizadas no espectro viśıvel, riscos e contaminações, tais como

resqúıcios de sangue e impressões digitais, podem afetar a absorbância lida. Além

disso, deve-se fazer um controle prévio do filme, pois já foi reportado que os filmes

GafchromicTM podem apresentar uma não uniformidade em sua resposta de até

12 %, ao considerar uma folha de filme [248].
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Após as irradiações no irradiador espećıfico, os mapas das doses absorvidas per-

centuais foram constrúıdos interpolando as leituras de cada dośımetro TL e por meio

da aquisição CCD e do processamento das imagens do filme radiocrômico. Ambos

foram representados em escala de cores, conforme mostram as Figuras 3.19(a) e

(b). A partir delas, é posśıvel perceber o considerável gradiente de doses absorvidas

que pode existir entre o centro e a periferia do volume alvo do irradiador. Vertical-

mente, a variação percentual máxima notada foi ≈ 33 % em relação à dose central,

enquanto horizontalmente, essa diferença foi em torno de ≈ 36 %.

(a) (b)

Figura 3.19. Porcentagens de taxas de doses no objeto simulador de poliestireno, de-
terminadas após calibração no 60Co para (a) os TL’s e (b) o filme.

Em uma irradiação de sangue, de acordo com o que já foi exposto no Caṕıtulo 1,

preconiza-se uma dose absorvida de pelo menos 25 Gy para se garantir a qualidade

do hemocomponente irradiado e evitar a principal doença a qual se destina o uso da

radiação ionizante, a DECH-AT. Nesse sentido, os valores mais preocupantes são os

exibidos na parte superior de cada mapa, que oscilam entre 77 e 81 % daquele exibido

no centro, correspondendo a 19,25 e 20,25 Gy, respectivamente. Esse comportamento

deve ser levado em consideração quando se irradia um grande volume de sangue, já

que, dependendo do tempo programado, nem todas as bolsas receberão o mı́nimo

de 25 Gy.
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A dosimetria fornecida pelo fabricante do irradiador também foi adotada como

de referência e é exibida na Figura 3.20. Conforme pode ser visto nos três ma-

pas de doses mostrados nesta seção, todas distribuições corroboram entre si tanto

quali quanto quantitativamente, de acordo com as limitações de cada método de

dosimetria.

Figura 3.20. Distribuição das doses absorvidas percentuais fornecidas pelo fabricante
do irradiador Gammacell 3000r.

3.4.3 Comparação das curvas de isodoses obtidas pelo
FXG com as de referência

Atualmente, já existem sistemas dosimétricos comerciais que podem ser empre-

gados na rotina da irradiação de sangue constitúıdos de dośımetros TL’s, filmes

radiocrômicos ou sensores eletrônicos (MOSFET). Um dos mais utilizados é o que

emprega filmes radiocrômicos devido as vantagens como resolução espacial e sensibi-

lidade que tal metodologia proporciona. Além disso, como mencionado no Caṕıtulo

1, também já foi proposto um dośımetro qúımico aquoso composto de iodeto de po-

tássio (KI) e iodato de potássio (KIO3) para a dosimetria da irradiação de sangue

que apresenta linearidade até 60 Gy [249]. No citado dośımetro, a dose deve ser

inferida através de leituras de absorbância no comprimento de onda do UV (352

nm), o que pode ser uma limitação prática, pois nem todos os espectrofotômetros
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possuem esse tipo de radiação. Além disso, como uma constatação visual sobre a

resposta desse dośımetro não pode ser realizada, uma análise qualitativa imediata

não pode ser aferida, o que pode prejudicar a rotina. Fora isso, o dośımetro de

iodeto é aquoso e dessa maneira a distribuição espacial da dose absorvida torna-se

dificultosa, principalmente quando comparada com a obtida através do FXG. Aliás,

a densidade de massa do FXG (ρFXG=1,05 g/cm3) mostra-se, também, mais pró-

xima à do sangue (ρS=1,06 g/cm3) [250] quando comparada com a do dośımetro

feito com iodeto (ρI=1,09 g/cm3). Por fim, o dośımetro de iodeto possui incerteza

máxima associada à uma dose de 25 Gy em torno de 6 %, devido à dificuldade em se

determinar o valor-G dessa solução. As incertezas máximas calculadas para o FXG

não superaram esse limite (≈ 5 %).

Para as leituras do FXG proposto no sistema CCD digital, adotou-se o canal

vermelho durante o processamento das imagens, como mencionado anteriormente,

de modo a adequar sua resposta aos parâmetros da curva de calibração determinados

(coeficientes angular e linear). Conforme pode ser visto nas Figuras 3.21(a) e (b),

a escolha do canal influencia consideravelmente a distribuição de doses inferida.

Além disso, para a aquisição dos dados no canal vermelho houve a necessidade em

aumentar o número de fotos obtidas por distribuição (05 fotos), de modo a aumentar

a razão sinal/rúıdo da imagem, o que proporcionou melhoras significativas nos mapas

de isodoses, Figura 3.21(c).

Comparando-se as Figuras 3.19(a) e 3.21 é posśıvel perceber a elevada resolu-

ção espacial nos mapas de dose que foi posśıvel obter ao se empregar o dośımetro

FXG juntamente com a técnica CCD (≈ 0,44 mm). Embora a resolução espacial

alcançável com o uso de dośımetros TL’s também seja considerada “alta” (≈ 1 mm),

ela só pode ser conseguida de maneira muito mais trabalhosa. De fato, como os cris-

tais LiF não possuem dimensões infinitesimais como o gel, a diferenciação entre dois

pontos distintos nesse último dośımetro é limitada majoritariamente pela resolução

espacial do CCD .

Em irradiadores espećıficos já foram reportadas heterogeneidades para doses ab-

sorvidas no volume irradiado de 70 até 135 % [4,17], o que corrobora com os inter-

valos obtidos dos mapas da Figura 3.22 (em geral de 75 até 135 %). Além disso, as

doses absorvidas nas bordas dos mapas foram até 30 % superiores as do eixo central,
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(a) (b)

(c)

Figura 3.21. Diferenças ao se adquirir os dados pelos canais (a) vermelho e (b) verde
para o FXG proposto. (c) Distribuição de doses absorvidas utilizando-se média de cinco
fotos para o canal vermelho.
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sendo condizentes com os valores reportados [249]. Os mapas também mostram que

a dose absorvida não é horizontalmente simétrica, exibindo diferenças em torno de

10 % entre os lados direito e esquerdo, estando de acordo com outros resultados pre-

sentes na literatura [4, 251]. Essa não simetria pode indicar uma rotação irregular

do vasilhame ou um número distinto de voltas para cada lado irradiado.

Os mapas percentuais de isodoses do irradiador espećıfico Gammacellr 3000

Elan foram obtidos aleatoriamente com o dośımetro FXG proposto e respectivo OS

(Figura 2.8). Os resultados estão ilustrados na Figura 3.22 em passos de 10 %

e sem a utilização da técnica da média dos dados (conforme descrito na sub-seção

2.4.2.1). Conforme visto, cada dośımetro apresentou regiões razoavelmente homogê-

neas no centro do plano em razão da rotação cont́ınua do volume frente à fonte radio-

ativa. Além disso, todos os dośımetros também apresentaram valores mais elevados

da dose absorvida na metade inferior do volume irradiado. Este comportamento

pode estar relacionado à duas posśıveis razões: espalhamento dos fótons incidentes

e alinhamento da fonte. Como o topo do vasilhame não possui tampa, era de se

esperar que não ocorresse uma irradiação verticalmente simétrica, em virtude da di-

ferença de espalhamento em relação à base metálica do vasilhame. Contudo, como a

energia do 137Cs é relativamente baixa (0,662 MeV), o espalhamento resultante não

seria o principal responsável pela distribuição das doses absorvidas obtida. De fato, a

energia média dos elétrons devido às interações Compton é de aproximadamente 250

keV [118], considerando a teoria de aproximação de frenagem cont́ınua (Continuous

Slowing-Down Approximation − CSDA) para materiais de baixo número atômico,

o que resulta em um alcance menor do que 1 mm [252]. Dessa forma, como o espa-

lhamento não é o principal contribuinte para a não simetria, os dados sugerem que

a fonte radioativa pode estar desalinhada do centro vertical. Contudo, mesmo que

o irradiador esteja com sua fonte desalinhada, os dośımetros empregados mostram

que ele ainda é capaz de irradiar sangue a ńıveis aceitáveis de homogeneidade.

Outra interpretação que pode ser feita a partir dos mapas de isodoses é como

a distribuição percentual das doses absorvidas pode ser alterada de acordo com a

orientação com que o dośımetro é inserido no compartimento de irradiação. Como o

sistema dosimétrico foi colocado aleatoriamente no irradiador espećıfico, o número

de rotações em frente à fonte radioativa contribui significativamente para esse com-
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.22. Distribuições percentuais para doses absorvidas obtidas com o dośımetro
FXG proposto no irradiador espećıfico.
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portamento, especialmente ao se considerar taxas de doses absorvidas em torno de

5 Gy/min. Neste sentido, a Figura 3.22(d) merece destaque, pois esse foi obtido

tomando-se um cuidado adicional durante a irradiação. Incialmente, o dośımetro foi

inserido no irradiador conforme a orientação mostrada na Figura 3.23(a) por um

tempo de irradiação T . Finalizado esse tempo, o dośımetro foi retirado do irradiador

e rotacionado de modo que sua orientação ficasse oposta à primeira ocasião, Figura

3.23(b), e irradiado por mais um tempo T . Isso resultou em uma distribuição mais

simétrica, porém ocasionou uma subdosagem mais significativa nas partes superior

e inferior do plano, as quais podem ser particularmente importantes durante as ir-

radiações das bolsas de sangue, pois doses absorvidas menores do que as prescritas

podem ser liberadas, o que aumentariam os riscos do desenvolvimento da DECH-AT.

Figura 3.23. Esquema ilustrando o procedimento para obtenção do mapa de isodoses
exibido na Figura 3.22(d).

O histograma de dose absorvida mostra que a sua distribuição percentual no

volume irradiado possui distribuição análoga ao comportamento de uma gaussiana

centrada em 100 %, Figura 3.24. Embora as distribuição apresente valores sig-

nificativos entre ≈ 80 até 130 %, tal inomogeneidade mostra-se aceitável quando

comparada com o intervalo de doses absorvidas recomendadas para a irradiação de

sangue, já que, tomando como base uma dose central de 25 Gy, tem-se que as doses

prescritas podem aceitavelmente variar de 60 % (15 Gy) até 200 % (50 Gy) ao se

considerar todas as doses aceitas pelos guias de controle de qualidade em Hemote-

rapia [13,15–17,51,88,96].
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.24. Histogramas das doses absorvidas percentuais para (a) o FXG proposto,
(b) o filme, (c) os TL’s e (d) os dados do fabricante.



3.4 - Dosimetria do irradiador espećıfico de sangue 104

As regiões periféricas das distribuições de doses absorvidas, em especial a metade

inferior, apresentam os maiores gradientes e nelas estão as diferenças mais substan-

ciais quando os dados do FXG são comparados com os provenientes da dosimetria de

referência (filme e TL’s). As diferenças percentuais encontradas entre o dośımetro

FXG proposto e 1) o filme, 2) os TL’s e 3) o fabricante são exibidas na Figura 3.25.

Pode ser notado que ocorreram diferenças mais significativas nas bordas dos mapas,

o que pode estar relacionado à faixa de trabalho dos dośımetros. A faixa de trabalho

das doses absorvidas, isto é, à faixa que apresenta melhor relação sinal/rúıdo, pode

ter sido uma razão para as diferenças encontradas entre os mapas, uma vez que as

irradiações não puderam ser simultâneas, pois o filme e os TL’s apresentam efeitos

de não linearidade para doses acima de ≈ 20 e 10 Gy, respectivamente, enquanto

que o FXG proposto tem a necessidade de valores maiores do que 15 Gy para razões

sinal/rúıdo adequadas. Isso pode ter contribúıdo para aumentar as diferenças entre

os dośımetros já que as condições de contorno não foram exatamente as mesmas.

3.4.4 Isodoses utilizando o código penelope

O código penelope já foi utilizado para simular a irradiação de dośımetros do

tipo gel com sucesso [253, 254]. Nesse sentido, a simulação com o referido código

também foi estudada como ferramenta complementar para averiguar as distribuições

das doses absorvidas, obtidas com o irradiador espećıfico de sangue. Os resultados

obtidos para as simulações penelope encontram-se ilustrados na Figura 3.26.

Comparando-se os mapas de doses absorvidas para o FXG proposto e o sangue, nota-

se a similaridade entre os valores das porcentagens de dose absorvida, o que indica

que as interações da radiação com a matéria ocorrem de forma análoga. Isso é de

interesse prático em termos de dosimetria, pois permite que fatores de correção sejam

desprezados sem perda significante de exatidão ao se determinar a dose absorvida

ou outra grandeza dosimétrica.

Embora as interações tenham ocorrido de maneira equivalente, diferenças percen-

tuais entre ambas as simulações puderam ser verificadas, as quais estão ilustradas

na Figura 3.27(a). O mapa corresponde às diferenças do sangue em relação ao

FXG proposto e estão graduadas de azul até o vermelho (-10 % até 10 %, respec-

tivamente). Conforme pode ser visto, as diferenças entre o dośımetro proposto e
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(a) (b)

(c)

Figura 3.25. Diferenças percentuais entre os mapas de isodoses obtidos com (a) o FXG
proposto, (b) o filme e (c) os TL’s.
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(a) (b)

Figura 3.26. Curvas de isodoses simuladas com o código Penelope para o (a) dośımetro
FXG proposto e (b) o sangue, considerando as condições do irradiador Gammacell 3000r.

o sangue foram, em geral, menores do que ± 5 %, o que é mais claro pelo histo-

grama da Figura 3.27(b). Diferenças dessa magnitude contribuem para mostrar a

adequação do dośımetro FXG proposto para a dosimetria da irradiação de sangue.

Tanto nos experimentos práticos quanto teóricos, o mapeamento bidimensional

das doses absorvidas foi obtido com o vasilhame totalmente preenchido com água

ou material sangue equivalente, conforme é recomendado na literaura [4,17,92]. To-

davia, durante irradiações rotineiras, uma demanda menor de hemocomponentes

pode ser necessária, quando comparada com a dosimetria (preenchimento total do

volume irradiado). Para situações em que o volume estiver parcialmente preenchido,

a dose máxima poderá ser maior do que aquela estimada na dosimetria. De acordo

com Perkins et al, o não preenchimento do vasilhame com material sangue equi-

valente pode aumentar em até 25 % a dose no plano médio central [255]. Dessa

maneira, recomenda-se que o volume de irradiação seja sempre totalmente preen-

chido de acordo com os padrões realizados na dosimetria, de modo a garantir que

as doses absorvidas pelas bolsas de sangue restrinjam-se aos valores recomendados

pelos guias de controle de qualidade em Hemoterapia [15,17,88,96].

A t́ıtulo de comparação, simulou-se a irradiação do OS de sangue e respectivo
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(a) (b)

Figura 3.27. (a) Mapa e (b) histograma das diferenças percentuais entre os planos
simulados para o sangue e FXG utilizando o código penelope.

vasilhame por uma fonte de 60Co ao invés de uma de 137Cs. As distribuições espaciais

obtidas encontram-se na Figura 3.28 e exibem uma homogeneidade ligeiramente

maior para doses absorvidas entre 80 e 100 %, conforme mostra a Figura 3.29.

Apesar da maior homogeneidade conseguida com o cobalto, essa melhoria não se

mostra significativa o suficiente para se adotar um irradiador de 60Co, especialmente

ao se considerar os fatores de radioproteção necessários para se utilizarem fontes

com “altas” energia e atividade. Por outro lado, a irradiação por equipamentos

teleterápicos pode ser adotada como uma alternativa viável, como reportado por

Luban et al, a utilização de aceleradores lineares para a irradiação de sangue pode

resultar em isodoses com a metade da variação daquela obtida com um irradiador

de 137Cs [256].
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Figura 3.28. Curvas de isodoses simuladas com o código penelope para o sangue,
considerando as condições do irradiador Gammacell 3000r com uma fonte de 60Co.

(a) (b)

Figura 3.29. Histogramas das doses absorvidas simuladas com o irradiador de sangue
considerando uma fonte de (a) 60Co e (b) 137Cs.





Caṕıtulo 4

CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, algumas conclusões puderam ser

feitas quanto ao comportamento dos dośımetros FXG original, testados e proposto.

O aumento da concentração do sulfato ferroso amoniacal na solução original

não promoveu aumentos na faixa de linearidade da resposta em dose absorvida,

tampouco na sensibilidade, contudo ocasionou um desvanecimento mais rápido da

resposta do FXG. Já a diminuição em sua concentração reduziu tanto a faixa de

linearidade, quanto a sensibilidade do dośımetro.

O aumento da concentração da gelatina de pele de porco proporcionou uma

saturação mais prematura na resposta em dose absorvida do dośımetro e uma dimi-

nuição em sua sensibilidade, acompanhada de aumentos no desvanecimento do sinal.

A completa remoção da gelatina da solução permitiu inferência da doses absorvidas

em todo o intervalo desejado, porém prejudicou a sua determinação espacial pelo

fato do dośımetro ter se tornado uma solução aquosa.

Aumentos na concentração do ácido sulfúrico permitiram ampliação da faixa de

linearidade em resposta de dose absorvida para o FXG, porém com significativas

reduções na sensibilidade do dośımetro. Em termos de desvanecimento do sinal, o

aumento do ácido na solução tendeu a deixar o dośımetro mais instável temporal-

mente.

Ao ter sua concentração aumentada, o Alaranjado de Xilenol (XO) permitiu

inferências em todo o intervalo de doses absorvidas necessário para a prevenção

da DECH-AT, com pequenas reduções na sensibilidade e no desvanecimento do

sinal, quando comparadas às do FXG original. A concentração de XO mostrou-se

diretamente proporcional à saturação da resposta em dose absorvida, de modo que

110
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ao ter sua concentração reduzida à metade, o valor da saturação também foi reduzido

em proporção praticamente igual.

A adição do cloreto de sódio à solução promoveu maior precisão nas respostas em

dose absorvida dos dośımetros FXG, sem alterações percept́ıveis nas caracteŕısticas

de linearidade, sensibilidade e desvanecimento do sinal, de modo que esse composto

foi incorporado ao dośımetro proposto.

A receita proposta neste trabalho para o uso do dośımetro FXG no controle de

qualidade da irradiação de sangue mostrou-se adequada em termos de linearidade,

sensibilidade e dependências quanto à temperatura, à taxa de dose e à energia.

Além disso, sua resolução em termos de dose absorvida e sua estabilidade de ar-

mazenamento também mostraram caracteŕısticas apropriadas para uso rotineiro na

dosimetria em um banco de sangue.

Tanto o dośımetro FXG original quanto o proposto mostraram equivalência em

termos de interação da radiação ionizante com o sangue, em campos de fótons e

elétrons. Em campos de fótons, ambos apresentaram equivalências equiparáveis,

porém em campos de elétrons, o FXG proposto foi significativamente mais sangue

equivalente do que o FXG original. Assim, ambos os dośımetros podem ser empre-

gados sem a aplicação de fatores de correção para a inferência das doses absorvidas,

além de poderem ser também empregados como objeto simuladores do sangue.

O FXG proposto foi capaz de inferir espacialmente a dose absorvida no plano

central do volume irradiado de um irradiador espećıfico de sangue. Os resultados

obtidos com essa dosimetria foram corroborados por medidas realizadas com TL’s,

filmes e simulação Monte Carlo e mostraram o gradiente de doses que pode ocorrer

com esse tipo de irradiador.

As medidas realizadas com o espectrofotômetro e o sistema CCD desenvolvido

mostraram-se adequadas tanto para o dośımetro FXG original quanto para o pro-

posto. Com o referido sistema, notou-se maior praticidade e facilidade em se deter-

minarem as distribuições espaciais da dose absorvida para dado plano irradiado.

Pelo que foi mostrado neste trabalho, o FXG proposto e as sistemáticas de aqui-

sição e análise, em especial a CCD, podem ser utilizados pela equipe de um banco de

sangue para o controle de qualidade em irradiações de sangue, mostrando-se como

uma alternativa viável e fact́ıvel diante de opções como dośımetros TL’s e filmes. As
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caracteŕısticas do FXG proposto apresentaram qualidades equiparáveis aos referidos

dośımetros comerciais, com a vantagem de poder ser preparado no póprio banco de

sangue e ter um controle de qualidade a ele associado, o que contribui em termos de

rastreabilidade metrológica.

Por fim, sugerem-se como trabalhos futuros para a dosimetria FXG na irradiação

de sangue: 1) a análise da difusão dos ı́ons férricos pelo dośımetro proposto, de modo

a quantificar a precisão espacial das medidas ao longo do tempo, 2) a caracterização e

o desenvolvimento de porta-amostras microvolumétricos para a dosimetria de bolsas

de sangue e 3) a determinação do G(Fe+3) para o FXG proposto em diferentes

energias empregadas na irradiação de sangue.
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12 FDA. Recommendations Regarding License Amendments and Procedures for

Gamma Irradiation of Blood Products. Bethesda, MD, EUA, 1993. 3, 10, 11, 13,

145

13 AABB. Standards for Blood Banks and Transfusion Services. 27th ed. 25. ed.

Bethesda, MD, EUA, 2011. 3, 12, 13, 14, 29, 102, 145
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 116
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platelet increments, platelet refractoriness, and platelet transfusion intervals in

thrombocytopenic patients. Blood, v. 105, n. 10, p. 4106–4114, 2005. 12

91 VAN DER MEER, P. F.; PIETERSZ, R. N. Gamma irradiation does not affect

7-day storage of platelet concentrates. Vox Sanguinis, v. 89, n. 2, p. 97–99, 2005. 12

92 LEITMAN, S. F. Dose, dosimetry, and quality improvement of irradiated blood

components. Transfusion, v. 33, p. 447–449, 1993. 13, 55, 93, 95, 106

93 ROSEN, N. R.; WEIDNER, J. G.; BOLDT, H. D.; ROSEN, D. S. Prevention

of transfusion-associated graft-versus-host disease: Selection of an adequate dose of

gamma irradiation. Transfusion, v. 33, n. 2, p. 125–127, 1993. 13

94 TASWELL, C. Limiting dilution assays for the determination of immuno-

competent cell frequencies. Journal of Immunology, v. 126, p. 1514–1518, 1981.

13
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154 BERO, M. A.; GILBOY, W. B.; GLOVER, P. M. Radiochromic gel dosemeter

for three-dimensional dosimetry. Radiation Physics and Chemistry, v. 61, p.

433–435, 2001. 24, 25

155 BABIC, S.; BATTISTA, J.; JORDAN, K. Three-dimensional dose verification

for intensity-modulated radiation therapy in the radiological physics centre

head-and-neck phantom using optical computed tomography scans of ferrous

xylenol–orangegeldosimeters. International Journal of Radiation Oncology, Biology,

Physics, v. 70, n. 4, p. 1281–1291, 2008. 24

156 OLIVEIRA, L. N. D.; ZIMMERMAN, R. L.; MOREIRA, M. V.; ILA, D.;

ALMEIDA, A. D. Determination of diffusion coefficient in Fricke Xylenol Gel

dosimeter after electron beam bombardment. Surface and Coatings Technology,

v. 2003, n. 17-18, p. 2367–2369, 2009. 24, 26

157 GAMBARINI, G.; BIRATTARI, C.; MARIANI, M.; MARCHESINI,

R.; PIROLA, L.; PRESTINI, P.; SELLA, M.; TOMATIS, S. Study of light

transmittance from layers of Fricke-xylenol-orange-gel dosimeters. Nuclear

Instruments and Methods in Physics Research B, v. 213, p. 321–324, 2004. 24, 25

158 COSTA, R. T. Avaliando a viabilidade do uso do dośımetro Fricke modificado
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249 RAHN, R. O. Chemical dosimetry using an iodide/iodate aqueous solution:

Application to the gamma irradiation of blood. Applied Radiation and Isotopes,

v. 58, p. 79–84, 2003. 97, 100

250 CUTNELL, J. D.; JOHNSON, K. W. Physics. 4a. ed. [S.l.]: Wiley, 1998. 98

251 FEARON, T. C.; LUBAN, N. L. Practical dosimetric aspects of blood and

blood product irradiation. Transfusion, v. 26, n. 5, p. 457–459, 1986. 100

252 NIST. X-Ray Mass Attenuation Coefficients. 2010. Dispońıvel em:
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Apêndice A

Caracteŕısticas dos componentes
do FXG

A Tabela A.1 apresenta as principais informações acerca dos componentes utiliza-

dos para o preparo do dośımetro Fricke Xilenol Gel (FXG).
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iç

ã
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Apêndice B

Plano de Controle de Qualidade
para a dosimetria da irradiação de
sangue

Além da adaptação do dośımetro FXG para a irradiação de sangue, propõe-se

também neste trabalho um plano de controle de qualidade para a dosimetria da

irradiação de sangue, que vise garantir que a incerteza propagada satisfaça os reque-

rimentos necessários para as aplicações de irradiações e que apresente rastreabilidade

e consistência com os padrões necessários. Além da qualidade dos produtos irradi-

ados, a irradiação e dosimetria realizadas no próprio banco de sangue tendem a ser

mais economicamente vantajosas. Estima-se que os custos da irradiação e dosime-

tria sejam de US$ 90,00 dólares e US$ 15,00 dólares por bolsa, para procedimentos

externos e internos ao banco de sangue, respectivamente [246]. Por fim, os proce-

dimentos quando realizados internamente evitam problemas loǵısticos, uma vez que

os componentes sangúıneos não precisam ser transportados para fora do banco de

sangue.

Independentemente do equipamento empregado na irradiação de sangue (irra-

diadores espećıficos ou teleterápicos), é necessário estabelecer um procedimento de

controle de qualidade para verificar a dose liberada em cada bolsa de sangue. De

fato, pelos padrões da AABB e as recomendações do FDA americano, por exemplo,

um controle de qualidade deve ser realizado para validar as irradiações de san-

gue [12, 13]. Além disso, para garantir que a dose mı́nima seja liberada no volume

irradiado, recomenda-se a presença de um f́ısico médico ou profissional capacitado
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para realizar a dosimetria do equipamento [5, 6, 17].

A implementação de um sistema de dosimetria com recursos internos tem a ca-

pacidade de diminuir os custos, os problemas de loǵıstica e o tempo de procedimento

que envolvem a dosimetria da irradiação de sangue. A implementação de um pro-

grama de dosimetria exige um sistema de controle consistente e um ńıvel de coerência

metrológica compat́ıvel com o grau de exigência da Hemoterapia. Portanto, é fun-

damental que os sistemas metrológico e gerencial de um banco de sangue demostrem

um alto ńıvel de qualidade, a fim de garantir a sua credibilidade. Além disso, a ras-

treabilidade das medidas radiológicas realizadas pelo sistema dosimétrico devem ser

regularmente verificada através de um programa de qualidade interno, de auditorias

externas e de intercomparações periódicas realizadas anualmente.

Embora o 137Cs tenha uma meia vida considerada “longa”, sua energia pode ser

uma limitação dependendo da geometria e do volume de sangue a serem irradiados.

Por conta de posśıveis inomogeneidades proporcionadas devido à energia dos fótons,

um controle de qualidade deve ser capaz de quantificar e acompanhar as discre-

pâncias entre a dose prescrita e aquela absorvida pelos hemocomponentes. Assim,

a dosimetria deve ser parte integrante do programa de controle de qualidade para

garantir que o processo atenda às especificações previamente definidas.

Quanto à dosimetria proposta neste trabalho, seguem algumas recomendações

voltadas para seu controle de qualidade. A agitação durante o preparo do dośımetro

já é suficiente para garantir a concentração adequada de oxigênio na solução, não

havendo a necessidade de borbulhar ar durante a dissolução dos componentes. Ou-

tro cuidado essencial ao se preparar dośımetros do tipo Fricke gel está relacionado

à qualidade da água utilizada. A pureza da água é uma caracteŕıstica de grande

importância, visto que esta é o principal constituinte do dośımetro e, portanto, a

principal forma de contaminação. Como os dośımetros qúımicos ou sistemas de

detecção radiativos que empregam análises qúımicas são bastante senśıveis à impu-

rezas [167], particularmente as de origens orgânica e metálica, o controle das etapas

de preparo são cruciais em termos de reprodutibilidade. De fato, impurezas princi-

palmente presentes na gelatina afetam a resposta do sistema [202], embora já tenha

sido reportado que impurezas tanto no ácido sulfúrico [257] quanto no sulfato fer-

roso amoniacal [237] também distorcem a resposta do dośımetro. Água de elevada
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pureza muitas vezes se faz necessária para que o sistema dosimétrico funcione confi-

avelmente [231]. Resultados presentes na literatura apontam que o gel dosimétrico

feito com água Milli-Q apresenta melhor resposta, frente à água deionizada (redução

de 5 % em sua sensibilidade, quando comparada à água Milli-Q) e à água comum

(redução de 68 %, quando comparada à água Milli-Q) [1]. Como a água compõe

em torno de 95 % do peso do dośımetro FXG, seu controle deve ser sempre levado

em consideração. Além disso, deve-se evitar o uso de qualquer instrumento metálico

durante o preparo e/ou análise do dośımetro de modo a não contaminar a solução

com elementos metálicos que possam alterar a resposta do dośımetro. Fora isso,

para toda e qualquer alteração dos componentes presentes no dośımetro FXG (lote,

fabricante, etc.), novas curvas de calibração para todo o intervalo de trabalho, [≈0;

54 ] Gy, devem ser estabelecidas empregando tanto a espectrofotometria quanto o

método por CCD .

As vidradrias devem ser lavadas rigorosamente para evitar futuras contamina-

ções. Devem ser limpas com detergente e enxaguadas com água corrente em abun-

dância. Recomenda-se que o último enxágue seja feito com água Milli-Q, a fim de

remover reśıduos da água corrente, especialmente reśıduos metálicos, presentes na

tubulação, e de cloro, presente na água. Após utilização, as cubetas irradiadas de-

vem ser colocadas em um forno ou estufa até que a gelatina se liquefaça e a seguir,

devem ser mergulhadas em água morna (≈ 40 oC) e enxaguadas com água corrente

e/ou Milli-Q.

Os dośımetros do tipo Fricke também são pasśıveis de oxidarem-se devido à tem-

peratura ambiente (maiores 20 − 25 oC), podendo ser significativa sua influência

na resposta do mesmo1. As temperaturas tanto durante a irradiação quanto análise

devem ser controladas e devem oscilar entre 20 − 25 oC. Além disso, tais dośımetros

são senśıveis à radiação ultra-violeta de modo que não devem ser expostos ao sol

ou fontes UV, antes ou após a irradiação. Para iluminação ambiente, nenhum cui-

dado especial deve ser empregado, embora seja recomendado manter os dośımetros

abrigados da luz.

Para ocasiões em que o FXG oxide durante seu preparo, deve-se checar primei-

1A refrigeração das amostras pode reduzir consideravelmente a oxidação natural do dośımetro,
porém ela também pode reduzir a concentração de oxigênio [238].
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ramente a qualidade do ácido sulfúrico, em seguida a qualidade da água e, por fim,

o sulfato ferroso amoniacal. Um indicativo da qualidade do ácido sulfúrico é o coe-

ficiente linear da curva de calibração do FXG, que deve ser o mais próximo posśıvel

de zero. Valores muito diferentes de zero indicam que existem impurezas associadas

ao ácido sulfúrico [152, 205]. De fato, a pureza do ácido sulfúrico pode contribuir

em até 5 % de redução do rendimento qúımico para os ı́ons férricos [257]. Quando o

problema é a água, a oxidação ocorre gradativamente, ao contrário quando o ácido

ou o sulfato ferroso amoniacal apresentam alguma impureza (oxidação imediata).

Problemas envolvendo o alaranjado Xilenol podem ser devidos às condições de esto-

cagem, uma vez que esse componente é altamente hidrof́ılico. Essa hidroafinidade

pode ocasionar uma sub-pesagem desse componente devido às moléculas de água a

ele agregadas 2

Para a calibração, as amostras devem ser irradiadas na posição horizontal, de

modo a evitar influências de posśıveis gap’s de ar da parte aberta da cubeta. Isso

garante que todas as amostras serão irradiadas a partir da parede lateral da cubeta.

Ademais, deve-se empregar material água-equivalente a fim de garantir as condições

de equiĺıbrio eletrônico em todas as direções ao redor das amostras3. Além disso,

a taxa de dose utilizada para a calibração do FXG deve ser igual ou superior à 0,2

Gy/min (devido ao desvanecimento de aproximadamente 1 %/h), doses absorvidas

de [≈0;50 ] Gy e uma precisão menor do que 5 % para os resultados. Por fim, deve-

se garantir uma maior uniformidade posśıvel para o campo de radiação utilizado de

modo que esta seja conhecida e aceitável.

As análises das amostras devem ser prioritariamente realizadas por espectrofotô-

metro capaz de medir absorbâncias até 3,0 cm-1, com incertezas não maiores do

que 1 % na região de 585 nm, sendo os dados calculados de acordo com a Equação

(2.1). O balanço de zeros do espectrofotômetro deve ser configurado para quando

existir apenas ar no compartimento de amostra. O blank deve ser obtido medindo-se

uma cubeta preenchida apenas com água destilada ou, preferencialmente, Milli-Q.

Cubetas com caminho óptico de 10 mm são desejáveis em razão da caracterização

2Este também foi um dos motivos para propor uma concentração do alaranjado de Xilenol até
maior do que a necessária, para obter linearidade em toda a faixa de doses absorvidas.

3A espessura de cada material, para atender às condições de equiĺıbrio, dependerá da energia
da radiação utilizada.
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realizada neste trabalho e da disponibilidade comercial. O comprimento de onda

ótimo para as leituras é o comprimento de onda que apresenta o maior pico de ab-

sorção, que no caso do dośımetro FXG proposto continua sendo em torno de 585

nm. Além disso, se a absorbância inicial, isto é, a absorbância do dośımetro não ir-

radiado, for superior à 0,15 cm-1, deve-se evitar a utilização dessa receita e preparar

outra.

O sistema dosimétrico, composto do dośımetro FXG e do equipamento de aná-

lise (espectrofotômetro ou sistema digital CCD) deve ser regularmente calibrado de

modo a garantir que a precisão das medidas de dose absorvidas encontram-se dentro

dos intervalos aceitáveis. Isso pode ser realizado medindo-se a taxa de dose em uma

instalação que possua uma taxa de dose conhecida e sobretudo rastreável de acordo

com os padrões nacionais. Tanto as diferenças observadas, quanto suas respectivas

incertezas devem ser incorporadas nas estimativas fornecidas pelo sistema dosimé-

trico. Assim como os filmes GAFCHROMICr, as cubetas com FXG são pasśıveis

à riscos e contaminações em suas superf́ıcies. Contudo, se um mı́nimo de cuidado

for tomado durante o transporte, manuseio e limpeza, esses efeitos não representam

limitações significativos.
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