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RESUMO 

 

LITVAC, Daniel. Desenvolvimento de um kit postal dosimétrico para calibração 

de aplicadores clínicos de betaterapia no Brasil. 2019. 93 p. Dissertação 

(Mestrado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares – IPEN-CNEN/SP. São Paulo. 

 

 

O sistema de saúde no Brasil, como um todo, possui déficits em mão de 

obra e em infraestrutura. A betaterapia é uma das alternativas que o Sistema Único 

de Saúde e serviços particulares implantam para suprir a demanda. Aplicadores 

clínicos de 90Sr/90Y são utilizados para tratamentos dermatológicos e oftálmicos, 

substituindo o uso de aceleradores lineares, porque são de custo mais baixo, mais 

práticos e possuem 28,8 anos de meia-vida. A calibração e a recalibração periódica 

destes aplicadores, para verificação da taxa de dose absorvida, são essenciais para 

garantir a segurança nos tratamentos clínicos. Trabalhos de pesquisas mostram 

discrepâncias entre a calibração do fabricante e a realizada em laboratórios, 

podendo ter consequências danosas para os pacientes. Além disso, são poucos os 

laboratórios de calibração do tipo padrão primário para fontes de radiação beta no 

mundo. Na América Latina não existem laboratórios de calibração com este perfil. 

Foi desenvolvido neste trabalho um kit postal dosimétrico que permitiu a 

recalibração dos aplicadores clínicos utilizados em hospitais, de maneira prática, 

rápida e com instruções, por meio de seu envio aos proprietários, e depois 

retornando ao IPEN para posterior avaliação. Para isto, alguns materiais 

dosimétricos foram caracterizados em feixes padronizados de radiação beta, 

utilizando as técnicas de termoluminescência e luminescência opticamente 

estimulada para comparação de resultados da resposta quanto à reprodutibilidade, 

linearidade, curva dose-resposta e dependência angular, definindo as condições 

mais adequadas e o grupo de dosímetros para calibração dos aplicadores clínicos. 

 

Palavras-chave: Radiação beta, aplicadores clínicos, betaterapia, dosimetria. 



 
 

ABSTRACT 

LITVAC, Daniel. Development of a dosimetric postal kit for calibration of 

clinical beta therapy applicators in Brazil. 2019. 93 p. Dissertação (Mestrado em 

Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-

CNEN/SP. São Paulo. 

 

The Brazilian health system, as a whole, has a lack in manpower and 

infrastructure. In the radiotherapy area it is not different, the lack of equipment, as 

linear accelerators, instigates the search for alternatives that may replace this kind 

of instruments. Beta therapy is one of these alternatives that the Brazilian Unified 

Health System and private services implement to supply the demand. Clinical 

applicators with 90Sr/90Y sources are still used for dermatological and ophthalmic 

treatments, replacing the use of modern technologies in these procedures, because 

they are of lower cost, more practical, and they present 28.8 years of half-life. 

Calibration and periodic recalibration of these applicators, to verify the absorbed 

dose rates, are essential procedures for the quality assurance in clinical treatments. 

Research studies have shown discrepancies among the manufacturer calibrations 

and those performed in research laboratories, and this fact may lead to harmful 

consequences for patients. In addition, there are only a few primary standard 

calibration laboratories for beta radiation sources in the world. In Latin America there 

is no such calibration laboratory with this profile. A dosimetric postal kit was 

developed in this work which allowed the practical, quick and instructed recalibration 

of clinical applicators used in hospitals by sending them to the owners, and then 

returning to IPEN for further evaluation. Therefore, to meet the needs, dosimetric 

insulating materials were characterized in standard beta radiation beams, using a 

beta secondary standard system and using the technique of thermoluminescence 

and optically stimulated luminescence to compare respond results regarding 

reproducibility, linearity, dose-response curve and angular dependence, defining the 

most appropriate conditions and the dosimeter group for calibration of clinical 

applicators. 

 

Key words: Beta radiation, clinical beta therapy applicators, beta therapy, dosimetry. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, está acontecendo rapidamente uma transição demográfica e 

epidemiológica (INCA, 2012; IBGE, 2019). Sabe-se que 210.553.081 (07/10/2019) 

é o número total de habitantes estimados no Brasil em 2019 e, para 2030, estima-

se um total de 223.126.917 habitantes (IBGE, 2019; De ARAÚJO et al, 2016). Este 

quadro interfere diretamente no sistema de saúde do país, com um aumento 

significativo na demanda de diagnósticos e tratamentos com o passar dos anos. 

Na área radioterápica, de acordo com pesquisa publicada em março de 

2016 (De ARAÚJO et al, 2016), o país possuía um déficit de 255 equipamentos de 

radioterapia. Mantendo-se tal projeção, a necessidade de aceleradores lineares e 

equipamentos radioterápicos, para atender à demanda considerada, será, 

aproximadamente, de 446 equipamentos a mais do que já é previsto para o cenário 

atual (De ARAÚJO et al, 2016), ou seja, o sistema de saúde ainda não possuía a 

infraestrutura requisitada pela rede; sendo assim, mesmo com uma melhora lenta 

e gradual, opções mais baratas e viáveis são e serão utilizadas para suprir esta 

demanda ao longo dos próximos anos. 

Em 1950, foram desenvolvidas fontes de radiação beta de 90Sr/90Y para 

tratamentos superficiais na pele e nos olhos (FRIEDELL et al, 1950). Estas fontes 

foram produzidas por fabricantes e difundidas em centenas de unidades de saúde. 

Apesar de estes tratamentos ocorrerem com mais eficiência por meio de 

aceleradores lineares devido à melhor distribuição de taxa de dose no local de 

tratamento (OLIVEIRA et al, 2007), o uso das fontes radioativas justifica-se devido 

seu valor alto de meia-vida (28,8 anos) (IAEA, 2002). Estes tratamentos com 

radiação beta são um tipo de braquiterapia e são conhecidos por Betaterapia. 

Enquanto as atividades das fontes produzidas na década de 90 estiverem em níveis 

aceitáveis para tratamento clínico, elas ainda são e serão uma grande alternativa 

no sistema de saúde público e privado. 

Uma pesquisa realizada no IPEN verifica que só na cidade de São Paulo 

existem, no mínimo, 9 serviços, particulares e públicos, oferecendo o tratamento 

com fonte de radiação beta, incluindo o Hospital São Paulo. 
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São oficializados, no Sistema Único de Saúde, procedimentos 

radioterápicos em betaterapia dérmica, betaterapia oftalmológica e betaterapia 

para profilaxia de pterígio (SUS, 2019). Dentro destes procedimentos existe o intuito 

de se precaver e tratar a formação de queloides, pequenas neoplasias malignas na 

pele e pterígios. 

Queloides são lesões benignas desencadeadas por uma anomalia na 

cicatrização do tecido, ou seja, a excessiva deposição de colágeno na região da 

ferida produz um aumento celular no local, caracterizando, assim, uma hiperplasia. 

O uso de aplicadores clínicos (como são chamadas as fontes radioativas utilizadas 

na betaterapia) é necessário para eliminar esta quantidade excessiva de células 

presentes em anomalias deste tipo, em uma neoplasia maligna ou pterígios que 

são um tipo de tecido fibrovascular que se desenvolve no tecido ocular (WOLFRAM 

et al, 2009; REKHA, 2004; ALSTER e TANZI, 2003; BRODER e COHEN, 2006). 

 Além de tratamentos em seres humanos, os aplicadores clínicos são 

ainda úteis em animais domésticos, como comprovado no estudo de betaterapia 

para o carcinoma de células escamosas na terceira pálpebra em cães                      

(DE ANDRADE, 2015). 

Os aplicadores são normalmente constituídos de placas metálicas com 

deposição do material radioativo sobre uma de suas superfícies. Para cada 

enfermidade descrita, são utilizados formatos de aplicadores que variam em 

dimensões e podem ser planos ou côncavos. Assim, aplica-se, por meio de um 

planejamento, o material sobre a lesão, sempre de acordo com a taxa de dose da 

fonte radioativa ( KHAN e BRUCE, 2003; ISO, 2009). 

As “Normas para Controle de Materiais Nucleares, Proteção Física e 

Proteção contra Incêndio” são estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) e, a partir da resolução CNEN 11/1999, impõe-se na NN 2.02 

(CNEN, 1999) que todo material nuclear deve possuir certificado de calibração do 

fabricante e todo instrumento de medida deve estar calibrado. Na NN 3.01, 

“Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica” (CNEN, 2014), atualizada em março 

de 2014 e em processo de reformulação, é especificado no item 5.13.1.1 que os 

titulares do serviço clínico, particular ou público, devem assegurar a calibração de 
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equipamentos e fontes para dosimetria clínica, com supervisão de especialistas 

qualificados pela CNEN. 

Na América Latina não existe um laboratório padrão primário ou 

secundário que efetue o serviço de calibração destas fontes e há dificuldade para 

transportá-las, colaborando para um impasse em sua calibração. 

São poucos os laboratórios do tipo padrão primário ou secundário para 

fontes de radiação beta. Dentre estes, são conhecidos nos Estados Unidos, o 

National Institute of Standards and Technology (NIST) desde 1977            

(GOETSCH e SUNDERLAND, 1991; SAYEG e GREGORY, 1991), de 

Gaithersburg, o Radiation Calibration Laboratory, desde 1996, de Wisconsin, e o 

Accredited Dosimetry Calibration (ADCL), desde 1966, também de Wisconsin. Na 

Alemanha, existe o laboratório do Physikalisch-Technishe Bundesansalt (PTB), 

desde 1887.  

Pesquisas publicadas entre 1991 e 2009 (SOARES, 1995; SOARES e 

DOUYSSET, 2009; DE ALMEIDA et al, 2000) demonstraram diferenças nas 

medições entre a calibração do fabricante e as calibrações realizadas nos 

laboratórios de pesquisas. No Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN/CNEN), foi iniciado o desenvolvimento de um “kit postal dosimétrico” 

(ANTONIO, 2009). Estas medições também apresentaram discrepâncias em 

relação à calibração do fabricante, ou seja, as diferenças entre as taxas de dose 

absorvidas observadas nos certificados de calibração podem oferecer danos aos 

pacientes, pois a atividade radioativa sofre decaimento e, consequentemente, os 

tratamentos devem sofrer modificações (ALSTER e TANZI, 2003; BRODER e 

COHEN, 2006). 

 Pesquisas realizadas pela International Atomic Energy Agency e a 

International Organization for Standardization também demonstraram 

discrepâncias entre valores de calibração do fabricante e de calibração realizada 

nos laboratórios de pesquisa (IAEA, 2002; SOARES, 1995; SOARES e 

DOUYSSET, 2009). 

O campo da dosimetria termoluminescente vem se expandindo desde 

de 1960, com publicações importantes envolvendo materiais apropriados             
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para dosimetria pessoal. Na mesma década, surgiram pesquisas voltadas à 

termoluminescência do óxido de berílio (BeO) e fluoreto de lítio (LiF). Foram 

comprovadas a alta sensibilidade e a boa estabilidade de resposta destes materiais, 

possibilitando aplicações dentro de áreas importantes da medicina              

(TOCHILIN et al, 1969).  

O BeO é um material cerâmico que pode ser transformado facilmente 

em pastilhas para uso no campo da dosimetria das radiações. Seu uso tornou-se 

amplo e conhecido como, por exemplo, na indústria eletrônica, devido à sua alta 

resistividade elétrica e condutividade térmica provinda da cerâmica, com 

comprovação de uma condutividade térmica em um intervalo de 300 K a 500 K, 

sendo a mais alta entre os materiais cerâmicos utilizados em tecnologia eletrônica 

(AKISHIN et al., 2009; TOCHILIN et al, 1969). As cerâmicas de berílio exibem não 

apenas alta condutividade térmica, mas também uma combinação única de outras 

propriedades químicas, tais como altas resistências química e térmica, 

considerável resistência volumétrica específica e baixas perdas dielétricas 

(AKISHIN et al., 2009; TOCHILIN et al, 1969). Seu número atômico efetivo (Z~7,22) 

é muito próximo ao número atômico efetivo do tecido biológico (Z~7,6), incitando 

pesquisas em Metrologia das Radiações, nas áreas de radiodiagnóstico e de 

radioterapia (WATANABE et al, 2010; SOMMER et al, 2008). 

O BeO é tóxico se estiver no formato de pó, por isto é produzido de 

maneira rigorosa em pastilhas sólidas para aplicação como dosímetro. O óxido de 

berílio é produzido e vendido comercialmente; os tipos mais conhecidos que são 

destinados à dosimetria são os ThermaloxTM (WATANABE et al, 2010). 

Dosímetros termoluminescentes foram propostos, desenvolvidos e 

relatados em diversos periódicos técnico-científicos. O LiF é bem conhecido por 

possuir propriedades ópticas únicas. Sua dispersão na região visível do espectro é 

baixa e transmite mais para a região ultravioleta do que qualquer outra substância 

conhecida. Como não ocorre na natureza, é necessário sintetizar o composto e 

cristalizá-lo a partir do material fundido em laboratório. Suas aplicações 

dosimétricas são muito bem conhecidas e utilizadas em radioproteção e medicina.  

Os detectores de LiF: Mg, Cu, P e de LiF: Mg,Ti são alguns dos materiais 

dosímetricos termoluminescentes mais populares para dosimetria pessoal, 
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ambiental e clínica devido à sua alta sensibilidade e equivalência ao tecido humano 

(HOROWITZ, 2014; FURETTA, 2010). 

A luminescência ocorre quando, por exemplo, um material dielétrico é 

irradiado, excitando cargas presentes nos átomos. Há a criação de pares de 

elétrons e “buracos” (denominados defeitos) que ficam armadilhados, 

caracterizando uma perturbação no sistema do equilíbrio termodinâmico para o 

metaestável. Este estado de armadilhamento pode ser modificado por um estímulo 

externo. Esta modificação é evidenciada quando cargas de mesmo sinal se 

recombinam com cargas de sinais opostos; assim, a energia armazenada é liberada 

na forma de luz e o sistema volta ao estado fundamental                                          

(FURETTA, 2010; McKEEVER, 1985). 

 O fenômeno da termoluminescência (TL) é representado em função do 

tempo ou da temperatura de aquecimento, que pode ocorrer pela passagem de 

corrente elétrica no sistema ou por gás inerte aquecido. O aquecimento é o estímulo 

necessário para a emissão de luz com energia proporcional à depositada por 

radiação ionizante (FURETTA, 2010; McKEEVER, 1985). Se os materiais estiverem 

associados a um transdutor, o sinal luminoso emitido é transformado em sinal 

elétrico. Desta maneira, é possível, com auxílio de um tubo fotomultiplicador, medir, 

proporcionalmente, a dose que foi depositada inicialmente nos materiais TL. 

O diferencial no fenômeno de luminescência opticamente estimulada 

(OSL) está na forma em que se estimula o material após sua irradiação. O 

armadilhamento ocorre no material com a excitação de elétrons e “buracos”. Para 

que os elétrons absorvam a energia necessária para esvaziamento de armadilhas, 

o dielétrico é exposto a uma fonte de luz de onda contínua, fonte com modulação 

linear ou fonte pulsada. Assim, cargas de mesmo sinal se recombinam com cargas 

de sinal oposto, emitindo luz. 
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1.1 Objetivos gerais 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um kit postal dosimétrico 

composto por materiais TL e OSL para calibrar aplicadores clínicos de betaterapia 

no Brasil, aperfeiçoando o kit desenvolvido por ANTONIO (2009), adequando-o 

criteriosamente à mais recente norma ISO 21439:2009, revisada em 2014, sendo 

que apresenta mudanças importantes nas recomendações ao realizar as 

calibrações, como as distâncias fonte-detector de referência e especificações dos 

detectores a serem utilizados (ANTONIO, 2009; ISO, 2009). 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

1- Desenvolvimento de um método para adequar amostras 

luminescentes em um planejamento para calibração dos aplicadores clínicos de 

betaterapia. 

2- Comparação da resposta luminescentes de materiais de LiF e BeO na 

calibração de aplicadores clínicos de betaterapia. 

3- Desenvolvimento de um suporte para calibração dos aplicadores e 

que se adeque às recomendações da norma ISO 21439:2009 (ISO, 2009). 

4- Entrega do kit postal dosimétrico às clínicas de betaterapia para a 

calibração dos aplicadores clínicos de 90Sr/90Y. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Neste capítulo são abordadas as teorias relevantes para este trabalho 

que se referem à física das radiações, grandezas físicas de dosimetria e 

radioproteção, aplicadores clínicos de betaterapia, detectores luminescentes e 

calibração de fontes de radiação beta. 

 

2.1. Física das radiações 

Radiação é energia em trânsito, ou seja, energia transmitida através do 

vácuo, do ar ou de meios materiais. Dentre estes tipos de energia, são 

consideradas partículas atômicas ou subatômicas como partículas α, β- e β+ que 

são emitidas dos núcleos de átomos (OKUNO e YOSHIMURA, 2016). A emissão 

de radiação nada mais é do que a liberação de energia por um sistema que se 

move de um estado para outro. De acordo com a física clássica, a troca ou a 

liberação de energia ocorre de forma contínua; ou seja, qualquer quantidade de 

energia, por menor que seja, pode ser transferida desde que a troca seja 

consistente com as leis de conservação (TSOULFANIDIS, 2010). 

A produção das radiações ocorre por processos de ajustes no núcleo ou 

nas camadas eletrônicas, ou interação das partículas com o núcleo ou o átomo. 

Radiações ionizantes são aquelas capazes de arrancar um elétron de 

um átomo ou de uma molécula, ligados por meio de uma força elétrica. Se a 

radiação não for capaz de desencadear a ejeção do elétron, esta é considerada 

como não ionizante (OKUNO e YOSHIMURA, 2016; ATTIX, 2004).  

As radiações de maior importância são as atômicas ou de processos 

nucleares. Elas são divididas convenientemente em dois tipos gerais, que são: 

radiação de partículas carregadas e radiação de partículas não carregadas. 

Elétrons rápidos e partículas pesadas são incluídos no grupo de partículas 

carregadas, radiação eletromagnética e nêutrons são do tipo de partículas não 

carregadas (OKUNO e YOSHIMURA, 2016; ATTIX, 2004). 

A faixa de energia estudada e de importância científica e tecnológica 

está em torno de 10 eV a 20 MeV. O limite inferior desta faixa de energia é definido 
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pela energia mínima necessária para produzir ionização em materiais, por meio da 

radiação ou pelos produtos secundários de suas interações (KNOLL, 2010). 

Radiação não ionizante é radiação eletromagnética com comprimento 

de onda 𝜆 de cerca de 10 nm ou mais. Essa parte do espectro eletromagnético 

inclui ondas de rádio, micro-ondas, luz visível (𝜆 = 770 a 390 nm) e luz ultravioleta      

(𝜆 = 10 a 390 nm). A radiação ionizante inclui o espectro eletromagnético              

(raios-x, 𝜆 = 0,01 a 10 nm) e raios gama com comprimento de onda menor que o 

dos raios-x. Também inclui todas as partículas atômicas e subatômicas, como 

elétrons, pósitrons, prótons, partículas alfa e nêutrons (TSOULFANIDIS, 2010). 

Os tipos de radiação interagem diferentemente com a matéria, alguns 

mais penetrantes e outros menos. Partículas β- ou elétrons são um tipo de radiação 

muito estudado e utilizado em tecnologias e aplicações médicas. Estas partículas 

são mais penetrantes que as partículas alfa (KNOLL, 2010). 

 

2.2. Partículas beta 

A produção de partículas beta ocorre pelo decaimento nuclear de um 

átomo, emitindo um pósitron ou elétron, transformando-se em um novo elemento 

(TSOULFANIDIS, 2010). 

O elétron foi detectado pela primeira vez por Thomson na Universidade 

de Cambridge, em 1897, estudando raios catódicos. Thomson investigou a carga 

do elétron, descobrindo que possui valor negativo, e determinou a razão da carga 

pela massa do elétron. Millikan determinou o valor da carga em 1909 na 

Universidade de Chicago. O pósitron é a antipartícula do elétron, com sinal de carga 

oposta, e foi descoberto em 1932 por Anderson, por meio da análise de fotografias 

de raios cósmicos por meio de uma câmara de nuvens                                           

(OKUNO e YOSHIMURA, 2016). 

A análise experimental destas partículas apresentou peculiaridades 

como o espectro energético contínuo de ambas as cargas. Outra peculiaridade 

estudada e desvendada na época foi “como um elétron poderia ser emitido do 

núcleo se este continha prótons e nêutrons?” (OKUNO e YOSHIMURA, 2016).  
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As fontes radioativas de partículas beta mais comuns são conhecidas 

por emitir apenas elétrons (KNOLL, 2010). O processo de decaimento β- é descrito 

esquematicamente por: 

𝑋𝑍
𝐴 =  𝑌 + 𝛽− +  ῡ𝑍+1

𝐴  

onde X e Y são os nuclídeos inicial e final, respectivamente, e ῡ é o antineutrino. 

Foram ainda descobertos o neutrino e sua antipartícula, o antineutrino    (OKUNO 

e YOSHIMURA, 2016; ATTIX, 2004). O neutrino e o antineutrino são partículas sem 

carga, muito penetrantes, com massas de repouso extremamente pequenas que 

se propagam com a velocidade da luz. Parte da energia da desintegração é 

carregada por estas partículas, o que explica o espectro de energia contínuo, como 

apresentado na Figura 2.1 (TSOULFANIDIS, 2010). 

 

 

Figura 2.1 - Um espectro típico de radiação beta.                                                                 

Fonte: Adaptado de (TSOULFNIDIS, 2010). 

 

Para responder à pergunta de como o elétron poderia ser emitido do 

núcleo, em 1934, foi descoberto que o elétron e o antineutrino eram criados durante 

o decaimento do nêutron que ocorre simultaneamente à desintegração beta. Então, 

para o decaimento β-, o nêutron desaparece do núcleo e, em seu lugar, aparece 

um próton. Na desintegração β+, o processo é análogo, com emissão de um 
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neutrino, ocorrendo um decaimento de um próton, com o núcleo recebendo um 

nêutron na reposição (OKUNO e YOSHIMURA, 2016). 

 

2.3. Interação da radiação com a matéria 

A utilização de detectores de radiação depende de como ocorre a 

interação da radiação ionizante com o material que compõe o detector. Uma 

compreensão da resposta de um tipo específico de detector deve, portanto, ser 

baseada na familiaridade com os mecanismos fundamentais pelos quais as 

radiações interagem e perdem sua energia na matéria (KNOLL, 2010).  

A Tabela 2.1 mostra os tipos de partículas ou radiações de maneira que 

facilita o entendimento das diferenças da interação das radiações com a matéria. 

 

Tabela 2.1 - Categorias dos tipos de radiações.  

   Partículas carregadas                                                      Radiações sem carga 

Partículas pesadas  Nêutrons 

Elétrons rápidos  Raios x e raios gama 

Fonte: Adaptado de (KNOLL, 2010). 

 

As partículas carregadas, apresentadas na coluna da esquerda da      

Tabela 2.1, são aquelas que possuem carga elétrica e que, ao entrarem em contato 

com algum material, interagem continuamente, por meio da força de Coulomb, com 

os elétrons presentes nos átomos do meio que atravessam. 

 A coluna da direita (Tabela 2.1) apresenta os tipos de radiações que 

não possuem carga elétrica; sendo assim, estes tipos de radiações provocam uma 

interação “catastrófica” ao interagirem com os materiais, e ocorrem alterações 

importantes nas propriedades desta radiação incidente. A radiação transfere parte 

ou toda sua energia para os elétrons que compõem os átomos do material, para o 

núcleo ou ainda para partículas carregadas que são produtos de reações nucleares. 
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As setas apresentadas na Tabela 2.1, mostram os resultados desta reação 

“catastrófica”, ocorrendo a liberação de partículas carregadas no sistema, e estas 

irão interagir pela força coulombiana com as cargas que compõem os átomos do 

material (KNOLL, 2010).  

 

2.4. Interação de partículas carregadas rápidas com a matéria 

A Figura 2.2 apresenta os caminhos que um feixe de elétrons 

monoenergéticos pode percorrer durante uma interação com um material 

absorvedor. 

 

 

 

Figura 2.2 - Caminhos percorridos por feixe monoenergético de elétrons na 

interação com um material.  

Fonte: Adaptado de (KNOLL, 2010). 

 

Grandes desvios no caminho do elétron ocorrem porque sua massa é 

igual à dos elétrons orbitais com os quais ele interage no material, e uma fração 

muito maior de sua energia pode ser perdida em um único encontro. Além disso, 

às vezes ocorrem as interações entre o elétron e o núcleo, que podem alterar 

abruptamente a direção do percurso (OKUNO e YOSHIMURA, 2016). 

Ao entrar em qualquer meio absorvedor, a partícula carregada interage 

imediatamente e simultaneamente com muitos elétrons. Em qualquer um desses 

encontros, o elétron sente o impulso da força coulombiana à medida que a partícula 

passa pela sua vizinhança. Dependendo da proximidade do encontro, este impulso 

pode ser suficiente para elevar os elétrons atômicos a camadas mais altas dentro 

Fonte de elétrons 

Material absorvedor 

Feixe 
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do átomo absorvedor (excitação) ou para remover completamente o elétron do 

átomo (ionização). A energia que é transferida para o elétron é transmitida da 

partícula carregada, e a velocidade da partícula é diminuída como resultado do 

encontro (KNOLL, 2010). 

 A energia máxima que pode ser transferida de uma partícula carregada 

de massa m com energia cinética E para um elétron de massa m0 em uma única 

colisão é de 
4𝐸.𝑚0

𝑚
 , ou cerca de 

1

500
 da energia da partícula por núcleo de material 

absorvedor. Como esta é uma pequena fração da energia total, a partícula primária 

deve perder sua energia em muitas dessas interações durante sua passagem por 

um absorvedor. A interação é constante e o efeito desencadeado é a diminuição 

contínua da velocidade da partícula incidente até ela parar (KNOLL, 2010). 

Os elétrons diferem das partículas carregadas pesadas principalmente 

porque a energia pode ser perdida pelos processos radioativos, bem como pelas 

interações coulombianas. Essas perdas radioativas tomam a forma de radiação 

Bremsstrahlung ou eletromagnética; quando ocorre a interação entre o elétron 

incidente e o átomo, a energia é liberada de qualquer posição ao longo da trilha de 

elétrons na forma de raios x (OKUNO e YOSHIMURA, 2016; KNOLL, 2010). 

Quando se compara o poder de ionização das partículas carregadas 

leves com o das partículas carregadas pesadas, as partículas leves penetram mais 

o material e, consequentemente, produzem menor densidade de ionização.  

O poder de freamento (stopping power) S para partículas carregadas em 

um determinado absorvedor é definido como a perda de energia diferencial da 

partícula incidente no material dividida pelo comprimento de caminho 

correspondente: 

𝑆 = −
𝑑𝐸

𝑑𝑋
                                             (Eq. 2.1) 

O valor de –dE/dX ao longo de uma trilha de partículas é também 

chamado de perda de energia específica ou "taxa" de perda de energia, onde dE é 

o valor diferencial da energia e dX é o valor diferencial da distância penetrada pela 

partícula no material (KNOLL, 2010). 
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2.4.1. Radiação de freamento (Bremsstrahlung) 

Quando elétrons rápidos interagem com a matéria, parte de sua energia 

é convertida em radiação eletromagnética na forma de Bremsstrahlung. A fração 

da energia do elétron convertida em radiação de freamento aumenta com o 

aumento da energia do elétron. Uma fração considerável de energia pode ser 

perdida de uma só vez na forma de raios x quando o elétron sofre uma brusca 

desaceleração e seu campo eletromagnético interage com o núcleo do átomo. Os 

raios x liberados podem possuir qualquer energia que depende do grau de 

aproximação entre o elétron e o núcleo, e de energia cinética do elétron. A 

probabilidade de ocorrência Bremsstrahlung é baixa em materiais com número 

atômico pequeno (OKUNO e YOSHIMURA, 2016; KNOLL, 2010). 

 

2.5. Interação da radiação indiretamente ionizante (fótons) com a matéria 

Como já dito, a interação de partículas carregadas leves com a matéria 

pode produzir fótons como raios x; sendo assim, é importante mencionar a 

interação destes fótons com a matéria. 

Os fótons não possuem carga elétrica, mas interagem com os campos 

eletromagnéticos e nucleares. Os modos de interação variam de acordo com a 

energia do fóton e com o meio. Dentre estas interações temos: Espalhamentos 

coerente, Efeito fotoelétrico e Efeito Compton. 

O que existe de fundamental na interação do fóton com a matéria, no 

entanto, é algo que vem da própria natureza dos fótons: eles só existem até 

interagirem. Isso significa que quando um fóton interage com a matéria, se houver 

um fóton residual, ele é um novo fóton, produzido na interação; por isso, mesmo 

quando se fala em “espalhamento de fótons”, o que ocorre na realidade é a 

absorção do fóton e a emissão de um novo fóton, eventualmente de energia 

idêntica ao original (OKUNO e YOSHIMURA, 2016; KNOLL, 2010). 
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2.5.1 Efeito fotoelétrico 

No processo de absorção fotoelétrica, um fóton sofre uma interação com 

um átomo absorvedor no qual o fóton desaparece completamente. Em seu lugar, 

um fotoelétron energético é ejetado do átomo. A interação é com o átomo como um 

todo e não pode ocorrer com elétrons livres. Para os fótons de energia suficiente, 

a origem mais provável do fotoelétron é a camada mais fortemente ligada ou a 

camada K do átomo (OKUNO e YOSHIMURA, 2016; ATTIX, 2004). 

 

2.5.2. Efeito Compton 

O processo de interação do espalhamento Compton ocorre entre um 

fóton incidente no material e um elétron que compõe o material absorvedor. Na 

maioria das vezes, é o mecanismo de interação predominante para as energias 

típicas de radiação gama das fontes de radioisótopos. 

No espalhamento Compton, o fóton incidente é defletido por meio de um 

ângulo θ em relação à sua direção original. O fóton transfere uma porção de sua 

energia para o elétron (que se supõe estar inicialmente em repouso), que é então 

conhecido como um elétron de recuo. Como todos os ângulos de espalhamento 

são possíveis, a energia transferida para o elétron pode ter uma grande variação 

(OKUNO e YOSHIMURA, 2016; ATTIX, 2004). 

 

2.5.3. Espalhamento coerente 

Além do efeito Compton, outro tipo de espalhamento pode ocorrer no 

qual o fóton interage coerentemente com todos os elétrons de um átomo 

absorvedor. Esse espalhamento coerente ou processo de espalhamento de 

Rayleigh não excita nem ioniza o átomo, e o fóton retém sua energia original após 

o evento de espalhamento. Como virtualmente nenhuma energia é transferida, esse 

processo é frequentemente desprezado. No entanto, a direção do fóton é alterada 

no espalhamento coerente e os modelos completos de transporte levam isso em 

conta. A probabilidade de espalhamento coerente é significativa apenas para 

energias baixas (normalmente abaixo de algumas centenas de keV) e é mais 
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proeminente em absorvedores de alto número atômico                                                   

(OKUNO e YOSHIMURA, 2016; ATTIX, 2004). 

O ângulo de deflexão médio diminui com o aumento da energia, 

restringindo ainda mais a importância prática do espalhamento coerente para 

energias baixas. 

 

2.6. Grandezas e unidades de radiação 

Dentro da área da física das radiações e radioproteção existem unidades 

específicas para quantificar a exposição externa e interna dos seres humanos à 

radiação. É importante definir as grandezas físicas relacionadas às radiações beta 

que são utilizadas em dosimetria das radiações para calibração de instrumentos 

dosimétricos e de fontes radioativas.  

Para este trabalho, as grandezas e definições apresentadas no Relatório 

51 da ICRU (ICRU, 1993), ISO 6980-2 (ISO, 2004) e Guia 99 da ISO (VIM, 2004) 

puderam ser aplicadas. 

 

2.6.1. Meia-Vida 

A meia-vida (t1/2) é o termo dado ao período necessário para que o 

número de átomos radioativos de uma determinada substância diminua para sua 

metade por meio de emissão radioativa. A Equação 2.2 representa esse novo 

número de átomos N(t) em relação ao número de átomos iniciais N0 e t é o período 

transcorrido. 

𝑁(𝑡) = 𝑁0𝑒−𝜆𝑡                                          (Eq. 2.2) 

onde λ é a constante de decaimento radioativo que pode ser relacionada 

diretamente com a meia-vida por meio da Equação 2.3. 

𝜆 =
𝑙𝑛2

𝑡1/2
                                                   (Eq. 2.3) 
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2.6.2. Dose absorvida 

A dose absorvida é a grandeza física intimamente relacionada a danos 

biológicos. A razão na Equação 2.4 determina a dose absorvida em um volume 

elementar de massa V, onde dEab é a dose de radiação depositada em V e dm é a 

massa do volume V. 

  𝐷 =
𝑑𝐸𝑎𝑏

𝑑𝑚
                                              (Eq. 2.4) 

A unidade principal utilizada para dose absorvida é o Gray (Gy) e 1 Gy 

é igual a 1 J/kg. Esta grandeza foi introduzida em 1950, principalmente, para 

tratamentos radioterápicos (ISO, 2009; ATTIX, 2004; OKUNO e YOSHIMURA, 

2016). 

 

2.6.3. Taxa de dose absorvida 

A taxa de dose absorvida é definida como a dose absorvida em um 

determinado volume elementar V durante um período de tempo ∆t: 

�̇� =
𝐷

∆𝑡
                                    (Eq. 2.5) 

onde ∆t é o tempo em segundos e 1 Gy/s é igual a 1 J/kg-1 s-1. Esta taxa de dose 

absorvida é a razão utilizada para a calibração de aplicadores clínicos de 

betaterapia (ISO, 2009). 

 

2.7. Fontes de radiação beta 

A preparação de fontes de elétrons ou de radiação beta é realizada pela 

observação de duas regras: 

1. O material que reveste a fonte deve ser o mais fino possível. 

2. A face de emissão radioativa da fonte deve ser o mais fina possível, 

para evitar qualquer perda desnecessária de energia. 

Um pedaço fino de folha metálica (alguns micrometros de espessura) é 

montado em um anel de metal que pode ter diferentes formas. Este pedaço fino de 
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folha metálica é o revestimento da fonte. Usando uma pipeta, uma pequena 

quantidade do radioisótopo líquido é colocada no revestimento       

(TSOULFANIDIS, 2010). 

O revestimento da fonte é então colocado sob uma lâmpada de 

aquecimento até o líquido evaporar. A lâmpada de calor deve estar localizada 

dentro de um exaustor devidamente monitorado. 

A fonte é selada colocando-se um anel circular, retangular ou côncavo 

com uma cobertura extremamente fina de metal (novamente com alguns 

micrometros de espessura) na face frontal, como mostra a Figura 2.3 

(TSOULFANIDIS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Etapas da produção de uma fonte radioativa beta. 

Fonte: Adaptado de (TSOULFANIDIS, 2010). 

 

Umas das fontes radioativas beta mais conhecidas, que foram 

desenvolvidas em torno de 1950, são as de 90Sr/90Y, sendo utilizadas para 

tratamentos dermatológicos e oftalmológicos. A Tabela 2.1 apresenta as principais 

fontes radioativas de emissão beta e suas características (KNOLL, 2010).  

O meio em que a fonte de 90Sr /90Y é inserida influencia sua forma física. 

O 90Sr é nuclídeo pai do 90Y, e é muito comum na forma de óxido. O óxido de 

estrôncio pode ser convertido a hidróxido por ação do vapor de água quando o 

Anel de metal 
Anel de metal 

com plástico 
Material Radioativo 

inserido no anel  
Plástico fino 
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estrôncio circula na atmosfera; este hidróxido mantém sua circulação na atmosfera 

e pode reagir com o carbono que é abundante, produzindo o hidróxido de carbono 

(MARTTEL, 1969; FIGUEIRA, 1994). 

 

Tabela 2.2 - Fontes principais de radiação β- e seus respectivos valores de meia-

vida e energia máxima.      

Nuclídeo Meia-vida Energia do pico (MeV) 

³H 

14C 

32P 

33P 

35S 

36Cl 

45Ca 

63Ni 

90Sr/90Y 

99Tc 

147Pm 

204Tl 

12,26 a 

5730 a 

14,28 d 

24,4 d 

87,9 d 

3,08 x 105 a 

165 d 

92 a 

28,8 a/64 h 

2,12 x 105 a 

2,62 a 

3,18 a 

0,0186 

0,156 

1,710 

0,248 

0,167 

0,714 

0,252 

0,067 

0,546/2,27 

0,292 

0,224 

0,766 

 

Fonte: Adaptado de (KNOLL, 2010). 

 

O estrôncio-90 pode ser encontrado no mar em diversas formas, 

incorporado ao estrôncio estável, podendo participar das reações químicas e 

biológicas e estar presente em carapaças de animais marinhos e corais, ou mesmo 

se adsorver ao material particulado da água. 

O 90Sr (E = 0,54 MeV) possui uma meia-vida de 28,8 anos, e decai por 

emissão β- para o 90Y (E = 2,2 MeV), sendo que este possui meia-vida de 64,1 h, 

posteriormente decaindo também por emissão beta para o 90Zr. A Figura 2.4 

apresenta o esquema básico de decaimento do 90Sr. 
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Figura 2.4 - Esquema simplificado do decaimento do elemento 90Sr até o nuclídeo 

filho estável. 

Fonte: Adaptado dos dados obtidos pelo Laboratoire National Henri Becquerel, 

França (LNHB, 2019). 

 

Uma fonte de 90Sr+90Y é conhecida por ter essa mistura entre nuclídeo 

pai e filho porque a atividade do pai praticamente não decai quando medida durante 

um número de meias-vidas do filho. Esta mistura está em equilíbrio secular, ou seja, 

em um dado espaço de tempo, são produzidos proporcionalmente átomos de Nf
 

(nuclídeo filho) quanto forem os átomos que decaíram radioativamente de Np 

(nuclídeo pai):   

𝜆𝑝𝑁𝑝 = 𝜆𝑓𝑁𝑓                                  (Eq. 2.6) 

𝑁𝑝

𝑁𝑓
=

𝑡1/2 (𝑝)

𝑡1/2(𝑓)
                             (Eq 2.7) 

onde t1/2(p) e t1/2(f) são as meias-vidas dos nuclídeos pai e filho, respectivamente. 
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2.8. Aplicadores clínicos de betaterapia 

A braquiterapia tem sido utilizada desde o início do século XX, quando 

foram realizadas aplicações com sementes de rádio e radônio nos tratamentos de 

pele. Além da radiação beta, algumas dessas fontes radioativas naturais emitem 

radiação alfa e gama. Uma indicação típica da betaterapia é o controle da formação 

de quelóides. O desenvolvimento de fontes radioativas artificiais, menos 

radiotóxicas, permitiu um aumento na concentração de atividade e, 

consequentemente, uma redução no tempo de tratamento, além de uma melhoria 

na proteção contra radiação. Com a experiência da braquiterapia oftalmológica 

utilizando aplicadores de 60Co, a radiação beta de aplicadores planos e 

posteriormente curvos de 90Sr/90Y também começou a ser utilizada na década de 

1950 para o tratamento de lesões oculares, como pterígio. (QUAST, 2006;           

VAN GINDERDEUREN et al, 2005; DELANEY et al, 2003; ISO, 2009). 

Na década de 1980, a braquiterapia foi utilizada no caso de neoplasias 

oculares (por exemplo, melanoma uveal, retinoblastoma, hemangioma) como uma 

alternativa terapêutica, sendo igualmente eficaz no controle do crescimento do 

tumor e, ao mesmo tempo, na preservação do olho e da visão. Para tais tratamentos 

oftálmicos, diferentes emissores beta, e também fontes de fótons, foram usados no 

passado e continuam sendo usados, por exemplo, 90Sr/90Y, 106Ru/106Rh, 60Co, 192Ir, 

198Au e 226Ra. Atualmente, as fontes de braquiterapia oftálmica 106Ru + 106Rh são 

amplamente utilizadas, especialmente na Europa, e permanecem comercialmente 

disponíveis. Fontes de braquiterapia de 90Sr/90Y são aplicadas em alguns casos, 

embora atualmente não sejam mais fabricadas (ISO, 2009); são, entretanto, ainda 

utilizadas no Brasil.  

Para completar, pode-se mencionar que, nos EUA, são principalmente 

usadas as fontes de braquiterapia oftalmológica empregando 125I ou 103Pd. Além 

disso, aplicadores de olho que combinam iodo-125 e 106Ru / 106Rh foram 

introduzidos na rotina clínica do Hospital Universitário de Essen                         

(FLÜHS, 2004; ISO, 2009). Em torno de 2009, aplicadores finos de folha de 90Y 

foram usados para tratar a espinha dorsal após a remoção do tumor para controlar 

a doença residual microscópica (DELANEY et al, 2003). 
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Estes aplicadores beta são construídos com placas planas ou côncavas 

para os tratamentos superficiais de pele porque estas partículas possuem poder de 

ionização e pequeno alcance no tecido (ISO, 2009). A Figura 2.5 apresenta os 

diferentes formatos destes aplicadores. 

 

 

Figura 2.5 - Aplicadores dermatológicos no conjunto à esquerda e oftalmológicos 

no conjunto da direita. 

Fonte: Adaptado de (SCAFF, 1997). 

 

2.9. Detecção da radiação por meio de materiais do estado sólido 

Em muitas aplicações de detecção da radiação, o uso de um material de 

detecção sólido é de grande vantagem. Para a medição de elétrons de alta energia 

ou raios gama, as dimensões do detector podem ser mantidas muito menores do 

que o detector equivalente preenchido com gás, porque as densidades sólidas são 

cerca de 1000 vezes maiores que as de um gás (ATTIX, 2004). 

A cadeia de eventos que deve ocorrer na conversão da energia de 

radiação incidente em luz e a subsequente geração de um sinal elétrico envolve 

muitas etapas. Portanto, a energia necessária para produzir um portador de 

informação (um fotoelétron) é da ordem de 100 eV ou mais, e o número de 

fotoelétrons criados em uma interação de radiação com a matéria geralmente não 

é mais do que alguns milhares. As flutuações estatísticas em um número tão 

pequeno colocam uma limitação à resolução da detecção de radiação. 
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A única maneira de reduzir o limite estatístico na resolução de energia é 

aumentar o número de portadores de informação por pulso. O uso de materiais 

semicondutores ou isolantes como detectores de radiação pode resultar em um 

número muito maior de portadores para um dado evento de radiação incidente do 

que é possível com qualquer outro tipo de detector comum. Consequentemente, a 

melhor resolução de energia dos espectrômetros de radiação no uso rotineiro é 

obtida usando detectores semicondutores ou detectores isolantes. Os portadores 

de informações fundamentais são pares de elétrons-buracos criados ao longo do 

caminho tomado pela partícula carregada (radiação primária ou partícula 

secundária) através do detector. O par de elétrons-buracos é um tanto análogo ao 

par de íons criado em detectores cheios de gás (ATTIX, 2004; KNOLL, 2010). 

Dispositivos que empregam estes tipos de materiais como o meio de 

detecção básico tornaram-se disponíveis no início dos anos 60. As primeiras 

versões eram chamadas de contadores de cristal, mas os detectores modernos são 

chamados de detectores de diodo semicondutor, isolantes, detectores TL, OSL ou 

simplesmente detectores de estado sólido. Embora o último termo seja um pouco 

ambíguo no sentido de que, tecnicamente, os contadores de cintilação também 

podem ser considerados detectores de estado sólido, ele tem sido amplamente 

utilizado para caracterizar apenas aqueles dispositivos que são baseados em coleta 

de pares elétrons-buracos a partir de sinais elétricos. 

Além da resolução de energia, os detectores de semicondutores e 

isolantes também podem ter vários outros recursos desejáveis. Entre eles estão o 

tamanho compacto, características de temporização relativamente rápidas e uma 

espessura efetiva que pode ser variada para atender aos requisitos da aplicação               

(ATTIX, 2004; KNOLL, 2010). 
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2.10 Detecção da radiação pelas técnicas de luminescência opticamente 

estimulada (OSL) e de termoluminescência (TL) 

Para detectores OSL, a absorção de energia de uma fonte de radiação 

ionizante pelo material isolante ou semicondutor causa a excitação de elétrons e 

buracos livres e o subsequente aprisionamento dessas espécies eletrônicas em 

defeitos (estados de aprisionamento) dentro do material. Após a excitação, a 

amostra pode então ser estimulada de tal maneira que a energia absorvida provoca 

a liberação de portadores de carga de um sinal, que são então capazes de se 

recombinar com portadores de carga do sinal oposto. A absorção de radiação e a 

excitação de carga (principalmente pelo espalhamento Compton ou efeito 

fotoelétrico, dependendo do tipo e da energia de radiação) levam a uma 

perturbação do sistema de um estado de equilíbrio termodinâmico para um estado 

metaestável. A absorção subsequente de energia externa pela carga armadilhada 

metaestável resulta no relaxamento estimulado do sistema de volta à sua condição 

de equilíbrio. Durante o processo de relaxamento, ocorre a recombinação da carga 

eletrônica e a luminescência pode ser emitida. Na OSL a fonte de energia 

estimulante está nas regiões ultravioleta, visível ou infravermelho           

(McKEEVER, 2001; YUKIHARA e McKEEVER, 2011). 

Termoluminescência é um fenômeno de luminescência de um isolante 

ou semicondutor que pode ser observado quando o sólido é estimulado 

termicamente. A TL não deve ser confundida com a luz emitida espontaneamente 

de uma substância quando é aquecido à incandescência. Em temperaturas mais 

altas (por exemplo, acima de 200 °C), um sólido emite radiação infravermelha, cuja 

intensidade aumenta com o aumento da temperatura. Esta é uma radiação térmica. 

A TL, no entanto, é a emissão de luz estimulada termicamente após a absorção 

prévia de energia da radiação. A partir desta descrição, os três ingredientes 

essenciais necessários para a produção de TL podem ser deduzidos. Em primeiro 

lugar, o material deve ser um isolante ou um semicondutor - os metais não exibem 

propriedades luminescentes. Em segundo lugar, o material deve ter absorvido 

energia durante a exposição à radiação ionizante. Em terceiro lugar, a emissão de 

luminescência é desencadeada pelo aquecimento do material                       

(McKEEVER, 1985, BOS, 2006).  
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O volume sensível de um dosímetro termoluminescente (TLD) consiste 

de uma pequena massa (1 a 100 mg) de material dielétrico cristalino contendo 

meios adequados para fazer com que ele atue como um fósforo termoluminescente. 

Os ativadores, que podem ser presentes apenas em quantidades vestigiais, 

fornecem dois tipos de imperfeições na rede cristalina: 

1) As armadilhas para os elétrons e “buracos”, que podem capturar e 

manter os portadores de carga em um potencial elétrico alto por longos períodos 

úteis de tempo. 

2) Os centros de luminescência, localizados nas armadilhas de elétrons, 

emitem luz quando os elétrons e “buracos” são permitidos a se recombinarem em 

tais centros. 

Uma explicação das propriedades de TL e OSL observadas pode ser 

obtida a partir da teoria de bandas de energia dos sólidos. Em um semicondutor ou 

isolante cristalino ideal, a maioria dos elétrons localiza-se na banda de valência. A 

próxima banda mais alta que os elétrons podem ocupar é a banda de condução, 

separada da banda de valência pelo chamado intervalo de bandas proibidas. A 

diferença de energia entre as bandas deslocadas é Eg. Entretanto, sempre que 

defeitos estruturais ocorrem em um cristal, ou se há impurezas dentro da rede, 

existe a possibilidade de os elétrons possuírem energias que são proibidas em um 

cristal perfeito (BOS, 2006). 

 Em um modelo de TL e OSL simples, dois níveis são considerados, um 

situado abaixo da parte inferior da banda de condução e o outro situado acima do 

topo da banda de valência como mostrado na Figura 2.6. O nível mais alto indicado 

por T está situado acima do nível de equilíbrio de Fermi (Ef) e, portanto, vazio no 

estado de equilíbrio, ou seja, antes da exposição à radiação e da criação de elétrons 

e “buracos”. É, portanto, uma armadilha de elétrons em potencial                            

(BOS, 2006; McKEEVER, 2011). 

O outro nível (indicado por R na Figura 2.6) é um “buraco potencial” e 

pode funcionar como um centro de recombinação. A absorção de energia radiante 

com h> Eg (sendo h a energia absorvida pelos elétrons do absorvedor) resulta na 

ionização de elétrons de valência, produzindo elétrons e “buracos” energéticos que, 
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após a excitação, produzem elétrons livres na banda de condução e “buracos” livres 

na banda de valência (transição a). Os transportadores de carga livre recombinam 

uns com os outros ou ficam presos (BOS, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Modelo de banda de energia mostrando as transições eletrônicas em um 

material TL ou OSL de acordo com um modelo simples de dois níveis: (a) geração de 

elétrons e “buracos”; (b) aprisionamento de elétrons e “buracos”; (c) liberação de elétrons 

devido à estimulação térmica ou por luz; (d) recombinação. Círculos sólidos são elétrons, 

círculos abertos são “buracos”. O nível T é uma armadilha de elétrons, o nível R é um 

centro de recombinação, Ef é o nível de Fermi, Eg é o valor de energia entre a banda de 

valência e a banda de condução.  

Fonte: Adaptado de (BOS, 2006). 

 

2.11. Dosimetria e calibração de aplicadores clínicos por meio de materiais 

luminescentes  

O conhecimento da dosimetria permite que a tecnologia nuclear seja 

aplicada para atender às necessidades da sociedade. 

Estritamente, a dosimetria da radiação ionizante trata da medição da 

dose absorvida ou taxa de dose absorvida resultante da interação da radiação 

Banda de valência 

Banda de condução 

Fóton 
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ionizante com a matéria. Mais amplamente, refere-se à medição ou ao cálculo 

destas grandezas, bem como a qualquer uma das outras grandezas 

radiologicamente relevantes, tais como exposição, kerma, fluência, dose 

equivalente, energia transmitida, e assim por diante. Geralmente, mede-se uma 

grandeza e dela decorre outra grandeza por meio de cálculos baseados nos 

relacionamentos previamente definidos (ISO, 2009). 

Em novembro de 2002, foi realizado, em Viena, o Simpósio Internacional 

de Normas e Códigos de Prática em Dosimetria de Radiação Médica. Mais de 250 

cientistas de 62 países participaram do encontro, 140 apresentações foram 

entregues cobrindo uma ampla gama de tópicos em dosimetria de radiação médica. 

Além disso, uma reunião de participantes do simpósio foi realizada na International 

Atomic Energy Agency (IAEA) em julho de 2003, a fim de elaborar um plano de 

ação em resposta às recomendações que surgiram no simpósio, intitulado Plano 

de Ação Internacional sobre Dosimetria de Radiação Médica, que foi publicado em 

dezembro de 2003 (IAEA, 2003). 

Dentre as maiores mudanças realizadas em todos os principais 

laboratórios do mundo, como National Institute of Standards and Technology (NIST) 

e Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), foram desenvolvidos padrões 

secundários e detectores, em cada laboratório, que atendessem às novas 

exigências, padronizando as medições. Dentre as principais modificações, 

considerando-se a braquiterapia por meio de aplicadores clínicos de betaterapia, 

foram estabelecidas as dimensões máximas para os detectores utilizados na 

calibração das fontes, a distância de referência fonte-detector na calibração e a 

taxa de dose equivalente ao tecido ou à água determinada para uso clínico. Como 

exemplo importante, a partir de dezembro de 2003, o laboratório NIST inaugurou 

uma câmara de extrapolação com um eletrodo coletor com tamanho de 1 mm em 

suas dimensões. Além destas mudanças, foi determinada a necessidade de 

padronização internacional em dosimetria clínica de fontes beta para braquiterapia 

(IAEA, 2003).  

Os materiais TL sólidos ou os discos com Teflon-TLD são um dos tipos 

de detectores citados na norma para calibração de aplicadores clínicos de 

betaterapia (ISO, 2009). Eles podem ser individualmente identificados e calibrados, 
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não necessitam de contenção (que atenua a radiação de baixa energia) e são 

planos, de modo que podem ser orientados perpendicularmente a um feixe de 

radiação monodirecional, apresentando assim uma área transversal conhecida. 

A calibração de um aplicador clínico de betaterapia de 90Sr/90Y deve ser 

realizada com um sistema calibrado por um instituto nacional de metrologia ou 

rastreável a um sistema padrão primário, ou com um sistema de medição calibrado 

em termos de dose absorvida em água ou pele em relação a um sistema padrão 

secundário (90Sr/90Y). Como alternativa, pode-se usar outros campos de radiação 

bem caracterizados. Deve-se tomar cuidado para garantir que o sistema responda 

da mesma forma aos feixes de calibração quanto à fonte de radiação beta           

(ISO, 2009). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

Nesta seção são apresentadas todas as características, definições e 

informações importantes dos materiais, equipamentos e métodos utilizados para 

caracterização dosimétrica das amostras e calibração dos aplicadores clínicos de 

betaterapia neste trabalho. 

 

3.1. Amostras de BeO e LiF 

 Neste trabalho foram utilizadas pastilhas cerâmicas de óxido de berílio 

com 4 mm de diâmetro e 0,7 mm de espessura. Estas pastilhas utilizadas são de 

um lote em que foi determinada a composição por meio da técnica de difratograma 

(GROPPO, 2013). As amostras apresentam 99,0% de BeO com 1% restante de 

elementos como Si, K e Al. A Figura 3.1 apresenta as pastilhas de BeO. 

 

   

Figura 3.1 - Amostras dosimétricas de BeO com 4 mm de diâmetro. 

 

Também foram uitlizadas pastilhas de LiF-NRPB. A National 

Radiological Protection Board (NRPB) é uma instituição que trabalha com 

radioproteção pessoal e utiliza materiais dosimétricos do tipo LiF. Hoje é conhecida 

como Public Helth England. Um destes materiais, empregado antigamente na rotina 

de trabalho do NRPB, consiste de uma placa de liga de alumínio, onde dois discos 

de politetrafluoroetileno carregados com fluoreto de lítio são retidos por anéis de 

alumínio. Há dois tipos de anéis dentro deste grupo de amostras de LiF, em termos 
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de massa por unidade de área, um de 40 mg/cm2 com espessura de 0,1 mm, para 

determinação da dose na pele; o outro disco de 90 mg/cm2 com espessura de        

0,7 mm, usado para estimar a dose nas gônadas e na medula óssea do corpo   

(DENNIS et al, 1976). No LCI havia estes dois tipos de materiais guardados, 

empacotados e conservados, apresentando ótimas condições para uso. O            

LiF-NRPB estava preso a placas de metal e envolto pelos anéis de alumínio   

(Figura 3.2.); foi retirado por meio de um alicate e cortado em pequenas pastilhas 

de 4 mm de diâmetro com um furador para couro. 

 

 

Figura 3.2 - Placa de liga de alumínio com dois discos de politetrafluoroetileno 

carregados com fluoreto de lítio (a) Pastilha de LiF-NRPB de 4 mm de diâmetro (b). 

 

Além destas amostras de LiF, foram utilizadas pastilhas quadradas de 

LiF: Mg,Ti (µLiF), TLD-100 Thermo Scientific™ e modelo com 1 mm de lado e            

1 mm de espessura, e massa padronizada de 1 mg (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 - Amostra dosimétrica de µLiF. 

 

 

1 mm 

a b 
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Para todos estes materiais foi realizada a medição da massa por meio 

da balança Mettler Toledo modelo AB204-S, para a possível necessidade de 

correção dos dados obtidos. 

Para realização da irradiação dos materiais e posterior seleção, foi 

utilizado um suporte de acrílico de 10 x 10 x 2 cm³ de espessura, com rebaixos 

circulares para posicionar as pastilhas. Para o tratamento térmico, foi utilizado um 

suporte de cobre, no formato de bandeja cúbica, com dimensões de 10 x 6 cm². 

 

3.2. Sistemas de radiação 

Foram utilizados três sistemas de radiação beta com fontes de 90Sr/90Y 

para caracterização do material dosimétrico. 

 O primeiro faz parte de um sistema leitor, marca RISÖ, modelo TL/OSL-

DA-20, com taxa de dose absorvida de 83 mGy/s (07/2019). Este sistema possui 

um carrossel com capacidade para 48 amostras (Figura 3.4.).  

 

 

Figura 3.4 - Leitora RISÖ TL/OSL-DA20. 

 

 O segundo é uma fonte do sistema padrão secundário BSS2 de           

90Sr/90Y (1040 MBq a 11 cm, 2005), Amersham Buchler, e o terceiro, sistema 
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padrão secundário BSS1 de (90Sr/90Y 1850 MBq a 11 cm, 1981), todos calibrados 

no laboratório de padronização primária da Alemanha, Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt (PTB), às distâncias fonte-detector de 11, 30 e 50 cm. Os sistemas 

possuem em seus certificados as taxas de dose no ar e fatores de correção para 

taxa de dose na pele. O uso destes sistemas foi realizado com os parâmetros de 

temperatura, pressão e umidade próximos aos valores que o laboratório PTB 

calibrou as fontes radioativas (101,3 kPa, 20°C e 65 - 80 % de umidade relativa do 

ar). Os dois últimos sistemas são apresentados na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - (a) Sistema padrão secundário BSS1, de radiação beta. (b) Sistema 

padrão secundário BSS2, de radiação beta. 

Os dois sistemas, BSS1 e BSS2, possuem filtros uniformizadores de 

campo para as diferentes distâncias de radiação. Para todas as medições, os 

detectores foram posicionados a 11 cm e sem o uso de filtro. 

 

3.3. Sistemas leitores de termoluminescência e luminescência opticamente 

estimulada. 

Foi utilizado um sistema leitor TL, Harshaw Nuclear Systems, modelo 

3500, com taxa de aquecimento de 10 °C/s e fluxo constante de N2 de 5,0 l/min 

alcançando uma temperatura de 400°C para as medições TL do BeO e do μLiF 

(Figura 3.6). 

a b 
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Figura 3.6 – Sistema leitor de termoluminescência Harshaw Nuclear Systems, 

modelo 3500. 

 

Foi também usado o sistema leitor do sistema RISÖ, modelo TL/OSL-

DA-20, com taxa de aquecimento de 0,1 °C/s a 10 °C/s, podendo alcançar a 

temperatura de 700°C, para a leitura TL do LiF-NRPB. Este sistema possui ainda o 

modo OSL contínuo ou modulado com estimulação luminosa com 28 LEDs na faixa 

da região azul para leituras e estudos do BeO e do LiF-NRPB. O equipamento 

também possui 21 LEDs da região do infravermelho e filtros que impedem que a 

luz espalhada atinja a fotomultiplicadora, gerando contagens espúrias, ou que a 

sature. 

O sistema RISÖ TL/OSL-DA20 possui colimadores para a luz que incide 

na fotomultiplicadora, caso haja a necessidade de preservar o equipamento de 

saturação. As dimensões dos colimadores estão indicadas na Tabela 3.1. 

 

Tabela.3.1 - Diâmetros internos dos colimadores do sistema                           

RISÖ TL/OSL – DA20 

Número  
do 

Colimador 

Diâmetro 
interno 
(mm) 

1 1,89 ± 0,05 

2 2,50 ± 0,05 

3 5,70 ± 0,15 

4 9,35 ± 0,14 
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3.4. Tratamento térmico para reutilização das amostras 

Após a irradiação e a avaliação TL ou OSL, é necessário, sempre, 

desarmadilhar os elétrons remanescentes. Para isto, as amostras são submetidas 

ao tratamento térmico para reutilização. Foi utilizado um forno do tipo mufla por 

micro-ondas modelo MFLO1000 da empresa PROVECTO ANALÍTICA, com taxa 

de aquecimento de 0,78°C/s e incerteza de ± 3°C (Figura 3.7.). As amostras de 

BeO foram tratadas a 500 °C/15 min (Algarve, 2018), as amostras de LiF-NRPB a 

300 °C/1 h, com posterior tratamento a 100°C/2 h, e o µLiF a 400°C/1h, com 

posterior tratamento a 100°C/2 h. 

 

 

Figura 3.7 - Forno do tipo mufla por micro-ondas, modelo MFLO1000, PROVECTO 

ANALÍTICA 

 

3.5. Caracterização dos dosímetros 

As amostras foram caracterizadas segundo os seguintes testes: 

reprodutibilidade de resposta, linearidade de resposta, homogeneidade de lote de 

amostras, decaimento térmico, dependência angular de resposta e curvas dose-

resposta. Para todas as medições foram realizados vários ciclos de medição e 

tratamento térmico (McKEEVER, 1985; McKEEVER, 2001): 

 Reprodutibilidade da resposta das amostras é um método que garante a 

análise da repetitividade e exatidão das medições nas mesmas condições e 

parâmetros de estudo; 

 Linearidade da resposta das amostras para diferentes doses absorvidas é 

um método que indica a proporcionalidade das doses e medições; 
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 Homogeneidade da resposta das amostras é um método que aponta a 

proximidade entre os valores das medições dos dosímetros, possibilitando a 

formação de grupos de amostras; 

 Dependência angular da resposta das amostras é um método para corrigir 

discrepâncias entre medições de dosímetros com diferentes inclinações 

angulares, considerando as direções efetivas dos feixes de radiação; 

 Desvanecimento da resposta das amostras indica a porcentagem 

correspondente à diminuição da intensidade do fenômeno luminescente 

após um período determinado a partir da exposição do material à radiação. 

 

3.6. Preparação dos dosímetros 

Anteriormente à caracterização das amostras dosimétricas, elas foram 

irradiadas com 1 Gy com a fonte de 90Sr/90Y da leitora RISÖ TL/OSL-DA20 e 

tratados termicamente para esvaziamento de armadilhas. 

 

3.7. Modo de Medição 

Para todas as medições TL e OSL foi considerada como resposta a área 

sob as curvas de emissão TL e de decaimento OSL. 

Para todos os cáculos realizados neste trabalho, a resposta TL ou OSL, 

𝑀, foi representada pela Equação 3.1.: 

𝑀𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑀𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑀𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜             (Eq. 3.1.) 

onde 𝑀𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 é a resposta TL ou OSL após a irradiação, 𝑀𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 é a 

resposta TL ou OSL após o tratamento térmico (FURETTA, 2010). 
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3.8. Incertezas  

Seguindo criteriosamente o documento normativo (ISO, 2004), a análise 

de incertezas foi realizada considerando-se as incertezas do tipo A, incertezas 

estatísticas relacionadas às medições, e as incertezas do tipo B, que são 

relacionadas às incertezas do desempenho dos equipamentos. Este trabalho 

manteve um nível de confiança de 95% como recomendado pela norma. 

A Equação 3.2 apresenta a incerteza combinada, onde as incertezas do 

tipo A e tipo B são consideradas. 

 

             σ2
combinada = σ2

A + σ2
B  

                                                    (Eq. 3.2) 

onde σA é a incerteza do tipo A, e o σB refere-se às incerteza do tipo B que são 

algumas relacionadas a seguir: 

 Incerteza da Balança: ± 0,1%; 

 Incerteza da Leitora RISÖ TL/OSL-DA20 para medições TL:            

± 0,05%; 

 Incerteza da Leitora RISÖ TL/OSL-DA20 para medições OSL:        

± 0,014%; 

 Incerteza da Leitora Harshaw Nuclear Systems para medições 

TL: ± 0,014%; 

 Incerteza na temperatura do tratamento térmico:                                   

± 0,04%; 

 Incerteza dos sistemas de radiação BSS1 e BSS2: ± 2% (k=2); 

 Incerteza do cronômetro digital: ± 1%. 

 

A Incerteza do tipo A está apresentada na Equação 3.3: 

𝜎𝐴 =
𝜎

√𝑛
                                           

(Eq. 3.3)
 

onde 𝜎 é o desvio padrão amostral e n é o número de medições para determinada 

amostra (INMETRO, 2012; VUOLO, 2015). 
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Para melhor avaliação das incertezas do tipo A e B, utiliza-se a 

propagação de incertezas. 

Quando uma grandeza é determinada em uma medição por meio de 

outra grandeza, é importante considerar a propagação das incertezas, ou seja, se 

𝑓 =  𝑓(𝑥, … , 𝑧) é uma função de mais de uma variável, então: 

 

𝜎𝑓 = √(
𝜕𝑓

𝜕𝑥
)

2

𝜎𝑥
2 + ⋯ + (

𝜕𝑓

𝜕𝑧
)

2

𝜎𝑧
2    (Eq. 3.4) 

 

onde 𝜎𝑓 é a incerteza de 𝑓, (
𝜕𝑓

𝜕𝑥
) é a derivada parcial de 𝑓 em relação a 𝑥, 𝜎𝑥  é a 

incerteza de 𝑥, (
𝜕𝑓

𝜕𝑧
) é a derivada parcial de 𝑓 em relação a 𝑧, 𝜎𝑧 é a incerteza de 𝑧 

(INMETRO, 2012; VUOLO, 2015). 

Para avaliar as melhores amostras quanto ao teste de reprodutibilidade 

de resposta, foi determinado, para cada amostra, o valor do                                           

Coeficiente de Variação (C.V.), que é a razão percentual entre a incerteza do tipo 

A e o valor médio das medições TL realizadas no teste (FURETTA, 2010). 

Além da incerteza combinada apresentada na Equação 3.2, foi 

considerada a incerteza expandida (k=2) do sistema de radiação BSS2. 

 

3.10. Aplicadores clínicos 

O LCI possui aplicadores clínicos calibrados pelos fabricantes e 

laboratórios de calibração para estudos e avaliações. Estes aplicadores foram 

utilizados para testes e comparações de resultados. Além destes aplicadores, 

foram calibrados aplicadores de hospitais. 
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Tabela 3.2 - Características dos aplicadores de 90Sr/90Y do LCI e dos 

aplicadores de Hospitais utilizados no trabalho. 

Aplicador 

Clínico 
Tipo Marca 

Taxa de dose 

absorvida na 

pele 

(certificado) 

�̇�(Gy/s) 

Data de 

Calibração 

NIST - 1 Dermatológico Atlantic Reaserch 0,40 (na água) 16/07/2003 

2 Dermatológico Amersham/SIQ21 0,053 17/09/1986 

3 Dermatológico Amersham/SIQ18 0,056 08/11/1968 

4 Oftalmológico Amersham/SAI61418 0,029 14/05/1986 

Hospital das 
Clínicas/INRAD 

Dermatológico Amersham/SIQ18 0,048 11/02/1992 

Dermatológico Amersham/SIQ21 0,051 11/02/1992 

Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz 

Dermatológico Amersham/SIQ18 0,062 18/08/1993 

Dermatológico Amersham/SIQ21 0,07 21/06/1993 

 

 

3.11. Procedimentos para calibração de aplicadores clínicos 

Os principais documentos envolvendo fontes de braquiterapia afirmam 

que a calibração dos aplicadores deve ser de acordo com a taxa de dose 

depositada no tecido (pele) ou na água. O uso de materiais dosimétricos deve ser 

criterioso e cada dosímetro não deve ultrapassar uma margem de incerteza de 5% 

(k=1) dentro da reprodutibilidade. Os dosímetros devem ser calibrados de acordo 

com um material radioativo padrão primário ou secundário e é recomendado que 

os dosímetros possuam, no máximo, 1 mm em cada uma de suas dimensões. As 

calibrações devem abranger a área total que compõe a placa plana ou côncava. A 

norma também afirma que estes tratamentos clínicos devem alcançar uma 

incerteza expandida de até 20%, que é o valor máximo permitido de incerteza para 

a calibração deste tipo de fonte, variando de 10% a 20% (ISO, 2009). 
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3.12. Métodos para calibração de aplicadores clínicos de betaterapia 

Para a calibração dos aplicadores clínicos que o LCI possui, foi seguida 

a Norma ISO 21439:2009 (ISO, 2009), considerando-se que: 

 O detector termoluminescente deve ser posicionado no eixo 

central da placa a 1 mm de distância da face das placas 

dermatológicas (planas) e a 2 mm de distância da face das placas 

oftalmológicas (côncavas). 

 A dependência angular do detector deve ser calculada e utilizada 

no cálculo das incertezas. 

 Posicionamento dos aplicadores foi realizado por meio de uma 

haste móvel para irradiação das amostras dosimétricas às 

distâncias recomendadas (Figura 3.8). 

Além disso, foram realizadas as seguintes atividades: 

 Elaboração de um suporte de acrílico para envio dos dosímetros 

para hospitais e clínicas. 

 Comparação das respostas dos dosímetros, considerando o µLiF 

como material de referência. 

 Comparação dos valores das taxas de dose obtidas no trabalho e 

as taxas de doses dos certificados de calibração de cada 

aplicador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Haste com trilho móvel para posicionar os aplicadores clínicos na 

direção vertical e voltados com a face da fonte radioativa para baixo, para diferentes 

distâncias da mesa. 

Fonte de 
90Sr/90Y 

Aplicador 

clínico 

Haste com 

trilho móvel 
Placa de proteção 
de acrílico 
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3.13. Calibração de aplicadores clínicos de betaterapia de hospitais 

Foi realizada a calibração de aplicadores clínicos de hospitais da cidade 

de São Paulo por meio do envio do kit postal dosimétrico, com posterior emissão 

de relatório de calibração. Para isto, foram desenvolvidos suportes de acrílico para 

posicionar e centralizar os aplicadores de maneira que os dosímetros fossem 

centralizados no eixo principal dos aplicadores clínicos (ISO, 2009). 
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4. RESULTADOS  

Quarenta e seis amostras de BeO, 40 amostras de LiF-NRPB e                   

5 amostras de μLiF foram testadas e, antes de classificadas quanto às suas 

propriedades dosimétricas, foram definidas as respostas de termoluminescência e 

luminescência opticamente estimulada mais adequadas para o BeO e o LiF-NRPB; 

para o μLiF, foi definida a resposta termoluminescente. A reprodutibilidade foi 

determinada em 6 ou 10 ciclos de medições com dose de 1Gy, onde foi calculada 

a média, o desvio padrão e a incerteza do tipo A. 

 O decaimento OSL para os dois materiais (BeO e LiF-NRPB) foi 

realizado com lâmpadas de led azul em um total de 100 s de exposição à 

luminosidade. Para a resposta TL de BeO, foi utilizado o leitor TL, Harshaw Nuclear 

Systems, modelo 3500, com taxa de aquecimento de 10 °C/s até 400°C 

(McKEEVER, 1985; FURETTA, 2010; GROPPO, 2013). As amostras de LiF-NRPB 

foram caracterizadas quanto à sua resposta luminescente no sistema                     

leitor Risö TL/OSL-DA-20 a 10°C/s até a temperatura de 360°C. 

A resposta TL das amostras de μLiF foram determinadas no sistema 

leitor Harshaw Nuclear Systems, modelo 3500 a 10°C/s até a temperatura de 400°C 

conforme recomendado por Furetta (2010). 

Para todas as medições foram determinados inicialmente os valores da 

radiação de fundo. As medições foram normalizadas por meio da razão entre a 

média das contagens de fundo e o valor da contagem de fundo no momento de 

cada medição. Além disso, as medições foram normalizadas para os valores de 0R 

de cada pastilha (para as pastilhas não irradiadas) e normalizadas pela razão entre 

a média das massas dos dosímetros e a massa de cada dosímetro. 

Os resultados deste trabalho são apresentados em dois itens: 

Caracterização dosimétrica das amostras e Calibração de aplicadores clínicos. 

 

4.1. Caracterização dosimétrica das amostras TL/OSL 

Inicialmente, para posterior preparo do kit postal dosimétrico, as 

amostras de BeO foram posicionadas em um suporte de acrílico e foram cobertas 

com um insulfilm blackout (película fina de poliéster coberta por camadas finas de 
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metal com 0,08 mm de espessura) mais uma película fina de plástico de 0,07 mm 

de espessura de policloreto de vinila (PVC), impedindo a entrada de luz e a perda 

de sinal por ambos os materiais. Foram realizados 6 ciclos de medição por meio do 

sistema de radiação BSS2, com e sem o insulfilm e sem o PVC à frente das 

amostras; assim, foi determinado o fator de correção com a Equação 4.1: 

𝑓𝑖𝑛𝑠 =
�̅�𝑖𝑛𝑠

�̅�𝑜
                                              (Eq. 4.1) 

onde M̅0 é a resposta média das amostras sem o uso das películas, e M̅ins é a 

resposta média das amostras com o uso das películas. Foi utilizada uma dose de 

0,5 Gy do sistema de radiação BSS2. A Tabela 4.1 apresenta os valores de fins. 

 

Tabela 4.1 - Fator de correção (fins) para as películas. As amostras foram 

irradiadas com 0,5 Gy (90Sr/90Y), BSS2. 

 

Pode-se observar que com a película o sinal mostrou uma leve variação 

percentual de 2% (TL) e 1%(OSL) em relação ao sinal sem a película. A variação 

não significa um aumento do sinal, apenas que as medições foram reprodutíveis, 

com incertezas do tipo A abaixo de 5%, possibilitando o uso das películas. 

Foi determinada a seguir a sensibilidade das amostras e a melhor 

reprodutibilidade de resposta. Para isto, foi utilizada a Equação 4.2, onde MTL é a 

medição TL, D é a dose absorvida, m é a massa da amostra e f’ é a sensibilidade 

da amostra (FURETTA, 2010): 

f’ =  
𝑀𝑇𝐿

𝐷.𝑚
[

𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠

𝑚𝑔 .𝐺𝑦
]                                     (Eq. 4.2.) 

 

Filtro 

Insulfilm e PVC 

 

 

Medição TL 

(µC) 

Medição OSL 

(u.a.) 

𝒇𝒊𝒏𝒔 

 

TL  OSL 

Com  413,17 ± 0,21  138,63 ± 0,16 1,00 1,00 

Sem 
 

422,08 ± 0,34 140,02 ± 0,28 1,02 

 

1,01 
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4.1.1 Seleção das amostras de BeO para TL 

Para não danificar o sistema leitor utilizado, foi estabelecido que o 

máximo de contagens dos picos da curva não poderia ultrapassar 10 mA e a integral 

total um máximo de 10 µC, utilizando o sistema de medição Harshaw Nuclear 

Systems, modelo 3500A/B. 

Para este sistema leitor TL, foi construído neste trabalho um filtro de 

vidro não temperado associado a um insulfilm capaz de atenuar em 40% o sinal 

termoluminescente do BeO e evitar a saturação da fotomultiplicadora para altas 

doses. 

Com a Equação 4.2 foi possível construir um histograma (Figura 4.1) e 

identificar as amostras com maior sensibilidade TL.  

 

 

 

Figura 4.1 - Histograma da variação da sensibilidade da resposta TL das amostras 

de BeO em 6 ciclos de medição. As amostras foram irradiadas com o sistema RISÖ 

TL/OSL-DA20: 1 Gy (90Sr/90Y). 

 

A média dos valores da sensibilidade da resposta TL (BeO) dentre as 46 

pastilhas foi de 7,3 mC.mg-1Gy-1 (± 11,1%). Foram escolhidas 18 pastilhas com os 
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melhores valores estatísticos para compor o kit dosimétrico. A Tabela 4.2 apresenta 

os valores obtidos no teste de reprodutibilidade de resposta TL do BeO. 

 

Tabela 4.2 - Medições TL e incertezas relacionadas em 6 ciclos de medições das 

amostras de BeO (1 Gy, 90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ TL/OSL-DA20).           

σA é a incerteza do tipo A e C.V. o Coeficiente de Variação. 

 

 

 

 

Os valores obtidos nas medições para investigar a reprodutibilidade 

estão dentro dos valores permitidos para as incertezas. O valor máximo obtido de 

C.V. foi de 2,29%. A Figura 4.2 apresenta a curva típica TL de uma amostra de 

BeO. A curva TL apresenta o pico principal entre 200°C e 225°C e o pico secundário 

em torno de 330ºC, o que condiz com a bibliografia que informa o pico principal em 

220°C e o pico secundário em 350°C (McKEEVER, 1985; GROPPO, 2013).  

 

 

 

Amostra 
Valor 
Médio 
(µC) 

Desvio 
Padrão 

(µC) 

𝝈𝑨 

(µC) 
C.V. 
(%) 

1 2,763 0,042 0,016 0,58 

2 3,291 0,063 0,024 0,73 

3 2,960 0,063 0,024 0,81 

4 4,10 0,12 0,05 1,22 

5 4,82 0,12 0,05 1,04 

6 3,71 0,11 0,04 1,08 

7 2,84 0,08 0,03 1,06 

8 3,70 0,12 0,05 1,35 

9 2,98 0,10 0,04 1,34 

Amostra 
Valor 
Médio 
(µC) 

Desvio 
Padrão 

(µC) 

𝝈𝑨 

(µC) 
C.V. 
(%) 

10 3,862 0,120 0,006 0,15 

11 3,21 0,10 0,05 1,55 

12 3,77 0,11 0,04 1,06 

13 5,56 0,20 0,04 0,72 

14 4,45 0,16 0,08 1,79 

15 4,36 0,15 0,07 1,61 

16 2,62 0,09 0,06 2,29 

17 3,02 0,13 0,04 1,32 

18 3,85 0,15 0,05 1,30 
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Figura 4.2 - Curva de emissão TL de uma amostra de BeO, irradiada com 1 Gy de 

radiação beta (1 Gy, 90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ TL/OSL-DA20). Taxa de 

aquecimento: 10°C/s. Sistema leitor TL: Harshaw Nuclear Systems. 

 

4.1.2 Seleção das amostras de BeO para OSL 

 As mesmas 46 amostras passaram por dez ciclos de resposta OSL 

no sistema Risö TL/OSL-DA-20. Devido à alta sensibilidade OSL apresentada pelo 

BeO neste sistema de avaliação/radiação, foi necessário o uso de um colimador de 

diâmetro de 1,89 mm para evitar a saturação da fotomultiplicadora para doses muito 

altas com valores acima de 105 contagens nos picos das medições. 

Considerando os colimadores da Tabela 3.1, foram realizadas 

irradiações de 1 Gy em amostras de BeO e foi avaliada a resposta OSL quanto à 

altura dos picos principais.  

Os colimadores 3 e 4 apresentaram valores próximos de 105 contagens 

à dose de 1 Gy, e foi estabelecido, por segurança, que seriam utilizados somente 

os colimadores 1 e 2. Os valores obtidos são apresentados na Tabela 4.3. 

Por meio da Equação 4.3, análoga à Equação 4.1, foram determinados 

os fatores de correção obtidos para os dois colimadores escolhidos. 

 

𝑓𝑐𝑜𝑙 =
�̅�0

�̅�𝑐𝑜𝑙
                                                           (Eq. 4.3) 
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onde M̅0 é a resposta média líquida das amostras sem o uso de colimador, e M̅col 

é a resposta média das amostras com o uso do colimador. 

 

Tabela 4.3 - Fatores de correção relativos aos colimadores para a resposta OSL 

das amostras de BeO (1 Gy, 90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ TL/OSL-DA20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mesmas 18 pastilhas bem definidas para TL apresentaram bons 

resultados para OSL e foram selecionadas para uso, como apresentado na     

Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Medições OSL e incertezas relacionadas em 10 ciclos de medição das 

amostras de BeO (1 Gy, 90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ TL/OSL-DA20). σA é a 

incerteza do tipo A e C.V. o coeficiente de variação. 

 

 

     

 

Colimador 
Intensidade OSL no 

Pico de Medição 
(u. a.) 

fcol 

1 0,52 x104 52,9 

2 0,68x104 40,4 

Sem colimador 2,75x105 1 

Amostra 
Valor 
Médio 
 (u.a) 

Desvio 
Padrão 

(u.a) 

𝝈𝑨 

(u.a.) 
C.V. 
(%) 

1 115,0 3,3 1,0 0,90 

2 93,84 2,27 0,72 0,77 

3 103,37 2,21 0,69 0,67 

4 84,29 2,39 0,75 0,89 

5 99,1 3,7 1,2 1,21 

6 84,9 3,2 1,0 1,18 

7 119,3 3,4 1,1 0,92 

8 58,12 1,62 0,51 0,88 

9 137,7 3,5 1,1 0,80 

Amostra 
Valor 
Médio  
(u.a) 

Desvio 
Padrão 

(u.a) 

𝝈𝑨 

(u.a.) 
C.V. 
(%) 

10 86,17 1,18 0,37 0,43 

11 95,04 1,84 0,58 0,61 

12 101,74 1,65 0,52 0,51 

13 62,08 2,14 0,67 1,09 

14 79,55 0,75 0,23 0,30 

15 126,18 0,68 0,21 0,17 

16 112,18 0,74 0,23 0,21 

17 98,29 2,77 0,87 0,89 

18 103,41 2,80 0,88 0,86 
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Por meio da Equação 4.2, foi construído o histograma (Figura 4.3) 

correspondente à sensibilidade das amostras quanto às suas respostas OSL. 

 

Figura 4.3. Histograma da variação da sensibilidade da resposta OSL das amostras 

de BeO em 6 ciclos de medição. As amostras foram irradiadas com o sistema RISÖ 

TL/OSL-DA20: 1 Gy (90Sr/90Y). 

  

A média da sensibilidade de resposta OSL (BeO) dentre as 46 pastilhas 

foi de 178,3 contagens.mg-1Gy-1 (± 9,2%). A Figura 4.4 apresenta uma curva de 

decaimento OSL característica do BeO. 

Os valores obtidos nas medições para investigar a reprodutibilidade 

estão dentro dos valores permitidos para as incertezas. O valor máximo obtido de 

C.V. foi de 1,21%. 
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 Figura 4.4 - Curva de decaimento OSL de uma amostra de BeO, irradiada com        

1 Gy, radiação beta (90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ TL/OSL-DA20). Taxa de 

aquecimento:10°C/s. Sistema leitor OSL: RISÖ TL/OSL-DA20. 

 

4.1.3 Seleção das amostras de LiF-NRPB para TL. 

 Foram separadas vinte amostras de 40 mg/cm2 e vinte amostras de 

90 mg/cm2. De acordo com o documento da NRPB, as amostras devem passar por 

um tratamento térmico de 80 °C/18 h e, em casos de altas doses, também deve ser 

realizado tratamento de 300 °C/1h (DENNIS, 1976). Como não há a possibilidade 

de se realizar o tratamento durante 18 h no IPEN, por motivos técnicos, a 

caracterização destas pastilhas foi efetuada com uma adaptação, por meio de 

testes, com o tratamento de 300°C/1h e 100°C/2h.  

 Diferentemente do que foi reportado por Dennis (1976), algumas das 

curvas TL apresentam o pico principal evidente apenas com o tratamento a 
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300°C/1h. As amostras que foram apenas tratadas a 300°C, e não apresentaram 

pico principal, possuem a forma mostrada na Figura 4.5. 

 

 

  Figura 4.5 - Curva TL do material LiF-NRPB sem a presença do pico 

principal, irradiada com 1 Gy, radiação beta (90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ 

TL/OSL-DA20). Taxa de aquecimento: 10°C/s. Sistema leitor TL: RISÖ TL/OSL-

DA20. 

 

Este tipo de curva aparece em amostras compostas de 

politetrafluoroetileno carregadas com LiF, mas não apresentam aplicação em 

dosimetria e não foram utilizadas neste trabalho. 

A curva da Figura 4.6 apresenta picos secundários em 150°C e 200 °C; 

o pico principal está presente em torno de 250 °C. 

 



57 
 

 
 

 

Figura 4.6 - Curva TL de uma amostra de LiF-NRPB com a presença do pico 

principal, irradiada com 1 Gy, radiação beta (90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ 

TL/OSL-DA20). Taxa de aquecimento: 10°C/s. Sistema leitor TL: RISÖ TL/OSL-

DA20. 

 

Dezoito pastilhas de LiF-NRPB, que apresentaram respostas TL bem 

definidas, foram avaliadas quanto à reprodutibilidade de resposta e os valores estão 

apresentados na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5. Medições TL e incertezas relacionadas para 6 ciclos de medição das 

amostras de LiF-NRPB (1 Gy, 90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ TL/OSL-DA20).        

σA é a incerteza do tipo A e C.V. o Coeficiente de Variação. 

 

 

Amostra Média 
(u.a) 

Desvio 
Padrão 
 (u.a) 

𝝈𝑨 

(u.a.) 
C.V. 
(%) 

1 17,84 0,30 0,12 0,69 

2 14,77 0,27 0,11 0,75 

3 13,47 0,24 0,98 0,73 

4 9,10 0,72 0,29 3,14 

5 12,67 0,26 0,11 0,84 

6 14,68 0,16 0,06 0,44 

7 13,45 0,25 0,10 0,76 

8 14,33 0,44 0,18 1,25 

9 12,40 0,21 0,08 0,69 

Amostra Média 
(u.a) 

Desvio 
Padrão 

(u.a) 

𝝈𝑨 

(u.a.) 
C.V. 
(%) 

10 15,13 0,40 0,16 1,08 

11 14,01 0,25 0,10 0,73 

12 13,13 0,32 0,13 0,99 

13 13,30 0,37 0,15 1,13 

14 13,63 0,22 0,10 0,66 

15 14,58 0,36 0,14 1,01 

16 12,10 0,26 0,10 0,88 

17 16,31 0,39 0,16 0,98 

18 11,89 0,65 0,26 2,23 
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O valor máximo obtido de C.V. foi de 3,14%. A média da sensibilidade 

(TL) do LiF-NRPB dentre as 40 amostras foi de 14,01 contagens.mg-1Gy-1 ± (1,8 %). 

Valor baixo quando comparado às amostras de BeO, mas alto o suficiente para 

discriminar o sinal da luminescência em relação aos ruídos do sistema e ao 

background. Por meio da Equação 4.2, foi construído o histograma (Figura 4.7) 

correspondente à sensibilidade das amostras de LiF-NRPB quanto às suas 

respostas TL. 

  

 

Figura 4.7 - Histograma da variação da sensibilidade da resposta TL das amostras 

de LiF-NRPB em 6 ciclos de medição. As amostras foram irradiadas com o sistema 

RISÖ TL/OSL-DA20: 1 Gy (90Sr/90Y). 

 

4.1.4 Seleção das amostras de LiF-NRPB para OSL 

As mesmas 40 amostras de LiF-NRPB, utilizadas para o fenômeno TL, 

foram utilizadas como materiais OSL, por meio da mesma metodologia utilizada 

para as amostras de BeO. A Figura 4.8 apresenta uma curva de decaimento OSL 

característica do LiF-NRPB. Apesar dos bons resultados obtidos para o fenômeno 

TL, a resposta OSL, quanto à reprodutibilidade, não foi adequada para a grande 
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maioria das amostras, porque os valores das incertezas ultrapassaram o valor 

máximo permitido pela norma (ISO, 2009). 

O teste de reprodutibilidade para o fenômeno OSL das amostras do    

LiF-NRPB está apresentado na Tabela 4.6 apenas para as 5 amostras que 

apresentaram melhores resultados e optou-se por não utilizar as amostras            

LiF-NRPB como dosímetros OSL devido às incertezas alcançando valores acima 

de 5%. 

 

Figura 4.8. Curva de decaimento OSL de uma amostra de LiF-NRPB, irradiada com 

1 Gy, radiação beta (90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ TL/OSL-DA20). Taxa de 

aquecimento: 10°C/s. Sistema leitor TL: RISÖ TL/OSL-DA20 

 

Tabela 4.6 - Medições OSL e incertezas relacionadas para 10 ciclos de medição 

das amostras de LiF-NRPB (1 Gy, 90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ TL/OSL-

DA20). 

 

 

 

 

 

Amostra 
Valor 
Médio  
(u.a) 

Desvio 
 Padrão 

 (u.a) 
𝝈𝑨 

(u.a.) 
C.V. 
(%) 

1 13,4 3,3 1,0 7,46 

2 10,89 2,11 0,67 6,15 

3 13,34 2,88 0,91 6,82 

4 12,72 2,05 0,65 5,11 

5 11,58 2,31 0,73 6,30 
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A média da sensibilidade de resposta OSL (LiF-NRPB) dentre as 5 

amostras foi de 24,76 contagens.mg-1Gy-1 (± 12,2 %). 

 

4.1.5 Amostras de μLiF 

Além das amostras de BeO e LiF-NRPB, foram utilizadas amostras de 

μLiF da marca Harshaw como referência para calibração de aplicadores clínicos de 

betaterapia, seguindo recomendações da norma ISO 21439:2009 (ISO, 2009). 

Cinco amostras de μLiF foram utilizadas neste trabalho. 

Estas 5 amostras foram caracterizadas quanto à resposta TL, no LCI, 

por meio de feixes de radiação gama em equilíbrio eletrônico, e apresentaram bons 

valores de reprodutibilidade de resposta TL, abaixo de 5% de incerteza. Este 

arranjo pode substituir a irradiação do material por radiação beta (ISO, 2009), mas, 

apesar disto, para este trabalho, as 5 amostras de μLiF passaram por nova 

avaliação de reprodutibilidade da resposta TL, com irradiação de 1 Gy de radiação 

beta, por meio do sistema leitor Harshaw Nuclear Systems e de radiação RISÖ 

TL/OSL-DA20. Os valores de C.V. obtidos estão apresentados na Tabela 4.7 e 

permaneceram abaixo de 5%. 

 

Tabela 4.7 - Medições TL e incertezas relacionadas para 6 ciclos de medição das 

amostras de μLiF (1 Gy, 90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ TL/OSL-DA20). 

 

A média da sensibilidade de resposta TL (μLiF) dentre as 5 amostras foi 

de 6,712 µC.mg-1Gy-1 (± 7,1 %). 

A curva da Figura 4.9 apresenta o pico secundário em 150°C; o pico 

principal está presente em torno de 250 °C. 

Amostra 
Valor 
Médio  
(10-4 C) 

Desvio 
 Padrão 
 (10-4 C) 

𝝈𝑨 
(10-4 C) 

C.V. 
(%) 

1 6,67 0,16 0,06 0,90 

2 6,94 0,10 0,04 0,57 

3 6,88 0,15 0,06 0,87 

4 6,65 0,11 0,04 0,60 

5 6,62 0,11 0,04 0,60 
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 Figura 4.9 - Curva TL de uma amostra de μLiF com a presença do pico principal, 

irradiada com 1 Gy, radiação beta (90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ TL/OSL-

DA20). Taxa de aquecimento: 10°C/s. Sistema leitor TL: Harshaw Nuclear Systems. 

 

4.1.6 Homogeneidade de lote 

Homogeneidade é o método que avalia a proximidade entre os valores 

das medições dos dosímetros, possibilitando a formação de grupos de amostras 

com respostas luminescentes próximas quanto às suas diferenças percentuais. 

Para o teste de homogeneidade das respostas TL e OSL dos materiais 

dosimétricos de BeO foram utilizadas as pastilhas aprovadas no teste de 

reprodutibilidade e foram selecionadas somente aquelas com conjunto de variação 

da resposta percentual menor que 26% (McKEEVER, 1985; FURETTA, 2008). As 

amostras de BeO, LiF-NRPB e µLiF foram irradiadas com 1 Gy de radiação beta, e 

a medição realizada por meio do sistema leitor e de radiação RISÖ TL/OSL-DA20 

para as respostas TL de LiF-NRPB; para a resposta TL do BeO e de µLiF, foi 
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utilizado o sistema leitor TL, Harshaw Nuclear Systems. Os valores estão 

apresentados nas Tabelas 4.8 e 4.9. 

 

Tabela 4.8 - Teste de homogeneidade e definição de lotes para intensidade 

TL do BeO.  

 

Homogeneidade (%) 

12,7 16,2 25,4 

Amostras 

1,3,7,9,16 
e 17 

2,6,8,10,11 
e 12 

4,13,14   
e 15 

 

 

Tabela 4.9 - Teste de homogeneidade e definição de lotes para intensidade OSL 

do BeO. 

                    Homogeneidade (%)  

14,0 17,0 9,9 7,4 

                Amostras  

1,7,16, 
3,12 e 18 

4,6,10, 
2,5,11 e 

17 
8 e 13 9 e 15 

 

Para as amostras de µLiF e LiF-NRPB (espess, foi realizado o teste de 

homogeneidade para a resposta TL e os valores obtidos estão na Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10 - Teste de homogeneidade entre as principais amostras utilizadas 

neste trabalho do µLiF e LiF-NRPB para intensidade TL.  

µLiF 
LiF-NRPB 

 (Espessura equivalente à pele) 

Homogeneidade (%) 

4,8% 5,4% 

Amostras 

            1, 2, 3, 4 e 5            2, 6, 8, 11, 15 
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4.1.7 Decaimento térmico da resposta 

Foi estudado o decaimento térmico das respostas TL e OSL do BeO em    

1 h, 16 h, 24 h e 48 h após a irradiação com uma dose de 0,5Gy. Assim como nos 

trabalhos de McKeever (1985) e Groppo (2013), foi verificado que para as duas 

técnicas, a partir de 1 h até 24 h, ocorre uma perda de 9% do sinal; após este 

primeiro dia, até 7 dias, a resposta permaneceu praticamente a mesma, mantendo-

se em 10% a perda do sinal após 48 h. Pesquisas indicam que até um total de 3 

meses, mantêm-se estes 10% de perda de sinal                                                   

(FURETTA, 2010; GROPPO, 2013). 

Foi também estudado o decaimento de sinal da resposta TL das 

amostras de LiF-NRPB e, infelizmente, após 5 ciclos de medições, para 5 amostras 

de LiF-NRPB escolhidas quanto à reprodutibilidade, observou-se uma variação 

muito grande, desde 10% de perda de sinal, até 1%. Assim sendo, cada amostra 

apresentou um valor de perda de sinal e não foi possível padronizá-las. 

As amostras de µLiF, seguindo os mesmos relatos de McKeever (1985) 

e Furetta (2010), deveriam ter uma perda de sinal da resposta TL de 3% após um 

período de 24h, mantendo-se este valor durante meses. Felizmente, foram obtidos 

valores de perda de sinal muito próximos aos dos trabalhos de McKeever (1985) e 

Furetta (2010), onde os valores obtidos para as 5 amostras de µLiF, para um 

período de 24h e um período de 7 dias após a irradiação, mantiveram-se no valor 

médio de 2,9% de perda de sinal. 

  

4.1.8 Linearidade de resposta e curvas de dose-resposta. 

As amostras foram cobertas pelo insulfilm e PVC para este 

procedimento. As curvas de dose-resposta foram obtidas para um intervalo de dose 

de 0,5 Gy, 1 Gy, 2 Gy, 3 Gy e 4 Gy, utilizando-se o sistema padrão secundário 

BSS2 a uma distância de 11 cm da fonte radioativa de 90Sr/90Y e para valores 

médios de 3 medições para cada dose. Este intervalo abrange a dose média de  

2,5 Gy utilizado clinicamente e garante a avaliação da linearidade destas amostras. 

Em todas as medições, foram aguardados os períodos pós irradiação em que foi 

confirmada a estabilidade e não mais perda do sinal de resposta do material, ou 
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seja, para o BeO, foi realizada cada medição após 48h de irradiação; para o µLiF, 

foram realizadas as medições após 24h de irradiação; e, apenas para o LiF-NRPB, 

foi estabelecido o período de 30 min após a irradiação. 

 Para as amostras de BeO (OSL) estão representadas na Tabela 4.11 

os valores do coeficiente de correlação linear (R2) para as curvas dose-resposta 

das 6 pastilhas com melhores características dosimétricas. 

Para se determinar os coeficientes de calibração (Fc) para a intensidade 

OSL das amostras de BeO, obtidos pelo ajuste no método dos mínimos quadrados 

(FURETTA, 2010; McKEEVER, 2007; VUOLO, 2015), foi utilizada a Equação 4.4 e 

os valores correspondentes estão apresentados na Tabela 4.12. 

 

𝐹𝑐 =
𝐷𝑜𝑠𝑒

𝐿𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚é𝑑𝑖𝑜
                                     (Eq. 4.4)  

 

Tabela 4.11 - Valores de R2 para 6 amostras com melhores características 

dosimétricas de BeO para resposta OSL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra R2 do ajuste linear 

1 0,9995 

2 0,9998 

3 0,9981 

4 0,9991 

5 0,9957 

6 0,9996 
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Tabela 4.12 – Valor médio de 3 medições para os Coeficientes de calibração e 

coeficientes dos ajustes angulares das curvas dose-resposta para amostras com 

as melhores características dosimétricas de BeO para OSL.  

 

     

Para as intensidades TL de BeO, foi determinada a curva dose-resposta 

apresentada na Figura 4.10, por exemplo. Foi realizado o ajuste da curva e 

determinada uma aproximação polinomial de ordem 2. 

 

 

Figura 4.10. Curva dose-resposta TL de amostra de BeO. Amostra irradiada com 

1 Gy (radiação beta, 90Sr/90Y, sistema de radiação RISÖ TL/OSL-DA20). Taxa de 

aquecimento: 10°C/s. Sistema leitor TL: Harshaw Nuclear Systems. 

R² = 0,9995
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Diferença  

(%) 

1 2,20 ± 0,12  2,73 4,1 

2 3,23 ± 0,55 3,11 4,2 

3 2,73 ± 0,27 2,51 4,6 

4 2,02 ± 0,22 2,83 4,9 

5 2,60 ± 0,33 2,42 4,2 

6 3,08 ± 0,36 3,81 4,7 
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A Tabela 4.13 apresenta os valores de R2 para as amostras de BeO com 

as melhores características dosimétricas TL. 

 

Tabela 4.13 - Valores de R2 para as 6 amostras com melhores características 

dosimétricas de BeO para TL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras de BeO, como materiais TL, apresentaram bons resultados 

quanto aos seus valores do ajuste da curva, com valores de R2 em torno de 0,999, 

o que garante uma excelente aproximação. Para estudo e comparação, foram 

utilizadas as equações dos ajustes polinomiais para calibração de um aplicador 

clínico. 

Para as amostras de LiF-NRPB selecionadas no teste de 

homogeneidade, foi determinada a curva dose-resposta TL, com valor de 

reprodutibilidade abaixo de 5% como determinado pela norma (ISO, 2009). A curva 

apresentou ajuste linear e seu coeficiente de correlação linear está apresentado na 

Tabela 4.14. 

 

 

 

 

 

Amostra R2 do ajuste da curva 

1 0,9995 

2 0,9993 

4 0,9992 

5 0,9997 

8 0,9996 

9 0,9999 
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Tabela 4.14 - Valor de R2 para as 5 amostras com as melhores características 

dosimétricas de LiF-NRPB para TL.  

 

 

 

Também foram determinados, por meio da Equação 4.4, os coeficientes 

de calibração e comparados aos coeficientes do ajuste linear (Tabela 4.15). 

 

Tabela 4.15 - Valor médio de 3 medições para os Coeficiente de calibração e 

coeficiente do ajuste linear para amostras com melhores características 

dosimétricas de LiF-NRPB para TL. 

 

 

 

O coeficiente de calibração do LiF-NRPB para TL apresentou bom 

resultado, com uma diferença percentual de 4,3%. Os valores de R2 permaneceram 

em torno de 0,9998, o que garantiu o ajuste linear das curvas dose-resposta. 

Para as amostras de µLiF, foi determinada a curva dose-resposta TL. A 

curva apresentou ajuste linear e seu coeficiente de correlação linear está 

apresentado na Tabela 4.16. Também foi determinado o coeficiente de calibração 

e comparado ao coeficiente obtido pelo ajuste linear da curva (Tabela 4.17). 

 

Tabela 4.16 - Valor de R2 para as 5 amostras com melhores características 

dosimétricas de µLiF para TL.  

 

 

 

Amostras R2 do ajuste linear 

2, 6, 8, 11 e 15 0,9988 

Amostras 

Coeficiente de 

 calibração Fc 

(Gy/ u.a ) 

Coeficiente 

 do ajuste linear  

(Gy/ u.a ) 

Diferença 

(%) 

2, 6, 8, 11 e 15 0,073 ± 0,142 0,076 4,3 

Amostra R2 do ajuste linear 

1, 2, 3, 4 e 5 0,9995 
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As amostras de µLiF apresentaram bom resultado quanto ao valor do 

ajuste linear, com valor de R2 que garante uma excelente aproximação linear e 

utilização em dosimetria para calibração de aplicadores clínicos de betaterapia. 

 

Tabela 4.17 - Valor médio de 3 medições para os coeficientes de calibração e 

coeficiente do ajuste linear para as amostras com melhores características 

dosimétricas de µLiF para TL. 

 

O coeficiente de calibração do µLiF para TL apresentou bom resultado, 

com uma diferença percentual máxima de 4,3%. 

 

4.1.9 Análise da resposta TL das amostras de µLiF para diferentes taxas de 
dose 

Para uma investigação mais apurada da resposta TL do material de µLiF 

quanto à variação da taxa de dose absorvida, comparou-se a resposta TL das 

amostras de µLiF irradiadas com 0,5 Gy de dose absorvida pelo sistema BSS2    

(86,8 µGy/s, 07/2019) e pelo sistema RISÖ TL/OSL-DA20 (0,083 Gy/s, 07/2019). 

Foram obtidos valores para cinco medições para cada sistema e realizada a razão 

entre as respostas TL do sistema RISÖ TL/OSL-DA20 e do sistema BSS2. O valor 

médio obtido da razão foi de 1,16 ± 0,05, ou seja, a diferença da resposta TL entre 

o sistema foi em torno de 16%, valor aceito em um teste de homogeneidade 

(FURETTA, 2010). 

 

4.1.10 Dependência angular da resposta das amostras dosimétricas 

Foi realizado o teste de dependência angular das amostras de BeO, µLiF 

e LiF-NRPB com doses de 0,5 Gy, com uma repetição de 6 medições para cada 

Amostra 

Coeficiente de 

calibração Fc 

(Gy/ 10-4 C) 

Coeficiente 

 do ajuste linear  

(Gy/ 10-4 C) 

Diferença 

(%) 

µLiF 1,61 ± 0,02  1,54 4,3 
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angulação, por meio do sistema de radiação BSS1 e por meio de um goniômetro 

que permite a rotação da base que sustenta as amostras à frente da fonte 

radioativa. As Tabelas 4.18, 4.19 e 4.20 apresentam os valores dos fatores de 

correção (Equação 4.5) para as diferentes angulações e diferentes materiais. 

𝐹𝑐 =
𝐷0

𝐷𝑎𝑛𝑔
                                                     (Eq. 4.5)  

 

onde D0 é o valor da medição da luminescência com as amostras sendo irradiadas 

à 0° de inclinação e a Dang é a medição da luminescência com uma angulação 

diferente de 0°. Com o aumento da angulação, observou-se uma pequena 

diminuição da resposta luminescente.  

 

Tabela 4.18 - Fatores de correção para a dependência angular das 5 amostras de 

LiF-NRPB com melhores características dosimétricas TL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fatores de correção para angulação  

Amostra 15° 30° 45° 

2 1,03 ±0,07 1,06 ±0,04 1,11 ±0,05 

6 1,01 ±0,04 1,05 ±0,07 1,10 ±0,03 

8 1,03 ±0,05 1,03 ±0,03 1,11 ±0,06 

11 1,02 ±0,08 1,03 ±0,03 1,12 ±0,07 

15 1,01 ±0,03 1,04 ±0,06 1,10 ±0,01 
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Tabela 4.19 - Fatores de correção para a dependência angular das 6 amostras de 

BeO com melhores características dosimétricas OSL e TL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.20 - Fatores de correção para a dependência angular das 5 amostras de 

µLiF com melhores características dosimétricas TL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível notar que o LiF-NRPB apresenta maiores variações de sua 

resposta TL para o aumento da angulação, diferente do BeO e do µLiF. Estes dois 

últimos são possivelmente mais homogêneos quanto à distribuição de seus 

elementos pela pastilha quando comparados ao LiF-NRPB. 

 Fatores de correção para angulação  

Amostra 15° 30° 45° 

 TL OSL TL OSL TL OSL 

1 1,01±0,03 1,02±0,04 1,03 ±0,04 1,06±0,03 1,04 ±0,07 1,07±0,03 

2 1,03 ±0,03 1,04 ±0,02 1,05 ±0,05 1,03 ±0,02 1,05 ±0,06 1,05 ±0,03 

3 1,02 ±0,05 1,02 ±0,02 1,05 ±0,05 1,04 ±0,05 1,06 ±0,07 1,05 ±0,05 

4 1,02 ±0,04 1,02 ±0,06 1,04 ±0,02 1,04 ±0,04 1,04 ±0,08 1,07 ±0,04 

5 1,023 ±0,021 1,05 ±0,05 1,03 ±0,05 1,03 ±0,05 1,04 ±0,06 1,04 ±0,02 

6 1,02 ±0,03 1,03 ±0,03 1,03 ±0,06 1,02 ±0,02 1,04 ±0,03 1,05 ±0,03 

 Fatores de correção para angulação  

Amostra 15° 30° 45° 

1 1,0012 ±0,0021 1,002 ±0,003 1,002 ±0,003 

2 1,002 ±0,003 1,002 ±0,003 1,002 ±0,004 

3 1,0023 ±0,0023 1,002 ±0,004 1,002 ±0,003 

4 1,003 ±0,003 1,003 ±0,004 1,003 ±0,004 

5 1,002 ±0,003 1,003 ±0,003 1,004 ±0,003 
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O µLiF apresenta os mais baixos valores de correção para as diferentes 

angulações e isso ocorre possivelmente devido às suas pequenas dimensões que, 

ao sofrerem rotação, alteram muito pouco a área e a distância da superfície que 

está perpendicular ao feixe principal da radiação; sendo assim, a resposta TL 

permanece quase que a mesma para todas as angulações. 

 

4.1.11 Planejamento do kit dosimétrico para calibração dos aplicadores 

clínicos 

 Baseado na norma ISO (2009), foi desenvolvido um suporte para 

transportar as amostras dosimétricas para os hospitais e clínicas e servir como 

estrutura para posicionar corretamente os aplicadores (Figura 4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 - Estrutura de acrílico para calibração de fontes planas (aplicadores 

clínicos planos) com orifício para o posicionamento do dosímetro. As dimensões 

das estruturas de acrílico variaram entre 1 cm x 1 cm e 2 cm x 2 cm, e com 

espessura de 2 mm das laterais e da base. 

As amostras foram cobertas pelo insulfilm e PVC e encaminhadas aos 

proprietários dos aplicadores clínicos para a realização da irradiação. Estas 

retornaram das clínicas e hospitais antes de 7 dias, que é o tempo determinado 

para serem realizadas as avaliações, pois foi bem definido o decaimento da 

resposta dos dosímetros. 

Além da calibração dos aplicadores de hospitais e clínicas, foi realizada 

a calibração dos 4 aplicadores do LCI por meio do suporte e por meio da torre com 

haste móvel que posiciona o aplicador da maneira recomendada (ISO, 2009). 

1 mm 
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4.2 Calibração de aplicadores clínicos 

Os aplicadores clínicos que o LCI possui foram recalibrados por meio 

das técnicas luminescentes e dos materiais de BeO, LiF-NRPB e µLiF para análise 

e comparação dos valores obtidos. Para o cálculo da incerteza combinada foi 

considerado um máximo de angulação de 45° entre o feixe de elétrons incidente e 

o detector, considerando-se a distância fonte-detector e as dimensões máximas 

que as placas radioativas possuem. 

Também foram recalibrados aplicadores clínicos de hospitais por meio 

dos dosímetros de µLiF que são os detectores que atendem a todas as 

recomendações da norma ISO (2009). 

 

4.2.1 Calibração do aplicador NIST (Aplicador 1) 

O aplicador NIST é plano e circular, com diâmetro de 1 cm. Com a taxa 

de dose no ar do certificado NIST, comparou-se o valor obtido pela calibração do 

aplicador com 6 amostras de BeO para respostas OSL e TL, com 3 amostras de 

LiF-NRPB para resposta TL e com 3 amostras de µLiF para resposta TL. Foram 

realizadas 3 medições de cada uma das amostras durante 10 s à distância nula. A 

norma recomenda que sejam realizadas medições à distância nula e a 1 mm de 

distância para comparações, mas afirma que a posição de referência é à distância 

de 1 mm (ISO, 2009). 

 As amostras foram posicionadas no eixo central do aplicador              

(ISO, 2009). A Tabela 4.21 apresenta os valores do procedimento de calibração do 

aplicador NIST por meio das amostras de BeO para o fenômeno OSL e a Tabela 

4.22 os valores do procedimento de calibração para o fenômeno TL das amostras 

de BeO para comparações e estudo. 
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Tabela 4.21 - Calibração do aplicador NIST por meio do BeO e da técnica OSL, à 

distância nula. Valor médio de 3 medições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ∆: Diferença dos valores do certificado e obtidos no trabalho 

 

 

Tabela 4.22 - Calibração do aplicador NIST por meio do BeO e da técnica TL, à 

distância nula, com o uso da torre com haste móvel. Valor médio de 3 medições.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆: Diferença dos valores do certificado e obtidos no trabalho 

 

A Tabela 4.23 apresenta os valores de taxa de dose obtidos por meio 

das amostras de LiF-NRPB, µLiF e da técnica TL à distância nula do aplicador 

NIST. 

Amostra 

Taxa de 

dose no ar 

 (Gy/s) 

σexpandida 

k=2 

(%) 

∆ 

(%) 

1 0,157 ± 0,029 18,5 41,8 

2 0,178 ± 0,034 19,2 34,1 

3 0,132 ± 0,022 16,5 51,1 

4 0,145 ± 0,026 18,2 46,3 

5 0,171 ± 0,032 18,8 36,7 

6 0,193 ± 0,045 23,1 28,5 

Amostra 

Taxa de 

dose no ar 

(Gy/s) 

σexpandida 

k=2 

(%) 

∆ 

(%) 

1 0,123 ± 0,034 27,6 54,4 

2 0,175 ± 0,030 17,4 35,2 

3 0,137 ± 0,034 24,9 49,3 

4 0,184 ± 0,028 15,1 31,9 

5 0,129 ± 0,023 17,8 52,2 

6 0,138 ± 0,026 19,2 49,0 



74 
 

 
 

Tabela 4.23 - Calibração do aplicador NIST por meio do LiF-NRPB e do µLiF, 

técnica TL, à distância fonte-detector nula. Valor médio de 3 medições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆: Diferença dos valores do certificado e obtidos no trabalho 

 

Para maiores investigações e comparações, foi realizada a calibração 

do aplicador NIST por meio de duas amostras de BeO que apresentaram boa 

reprodutibilidade na técnica OSL e por meio das amostras de µLiF à distância de   

1 mm do aplicador NIST. A Tabela 4.24 apresenta os valores das taxas de dose 

obtidas e as respectivas incertezas relacionadas.   

 

Tabela 4.24 - Calibração do aplicador NIST por meio do BeO, técnica OSL, e 

µLiF, à distância de 1 mm por meio da haste móvel. Valor médio de 3 medições. 

 

 

 

 

 

 

 

∆: Diferença dos valores do certificado e obtidos no trabalho 

 

É possível notar nas Tabelas 4.21, 4.22 e 4.23 que todas as médias de 

medições, para calibração, apresentaram valores de taxa de dose em torno de      

Amostra 

Taxa de 

dose no ar 

(Gy/s) 

σexpandida 

k=2 

(%) 

∆ 

(%) 

LiF-NRPB: 8 0,165 ± 0,044 26,8 38,9 

LiF-NRPB: 11 0,113 ± 0,031 27,1 58,1 

LiF-NRPB: 15 0,122 ± 0,037 30,1 54,8 

µLiF 0,187 ± 0,026 14,3 30,7 

Amostra 

Taxa de 

dose no ar 

(Gy/s) 

σexpandida 

k=2 

(%) 

∆ 

(%) 

BeO-1 0,174 ± 0,053 15,5 35,5 

BeO-2 0,155 ± 0,025 16,1 42,6 

µLiF 0,169 ± 0,025 14,7 37,4 
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0,1 Gy/s. Como é um valor distante do certificado fornecido pelo laboratório NIST    

(0,27 Gy/s no ar, considerando o seu decaimento radioativo para 04/2019, com uma 

incerteza de 12%), foi realizada uma investigação quanto à distribuição de dose no 

aplicador. Seguindo a norma (ISO, 2009), os aplicadores clínicos não possuem 

feixes de radiação homogêneos em suas superfícies de aplicação e alguns são de 

difícil calibração. Pode-se observar também que o valor de incerteza expandida 

para o µLiF é menor quando comparado aos valores de incertezas dos outros 

materiais. 

Foram selecionadas 3 das amostras com menor incerteza na etapa de 

calibração com a técnica OSL (Amostras 4, 5 e 6 de BeO), que foram posicionadas 

como ilustrado na Figura 4.12, uma de cada vez, e efetuada a calibração com os 

mesmos parâmetros de tempo e distância nula. 

  

Figura 4.12 - Esquema do posicionamento A das amostras de BeO para avaliar a 

distribuição de dose do aplicador clínico NIST. Os círculos tracejados representam 

outras posições que foram ocupadas. 

Com estes posicionamentos, foram obtidos valores distintos para as 

posições A, B, C e foram obtidos valores de taxa de dose e incertezas totais 

respectivamente iguais a 0,097 Gy/s ± (9%); 0,15 Gy/s ± (7%); 0,13 Gy/s ± (11%), 

mostrando que a distribuição é irregular, principalmente observando a posição A, 

para este aplicador circular, assim como a norma ISO 21439(2009) menciona. 

Por meio destes vários testes é possível observar que a diferença entre 

o valor da taxa de dose que o certificado apresenta e a obtida neste trabalho tem 

 

4m
m 

1cm 

Diâmetro das amostras de 
BeO 

Diâmetro do aplicador 
NIST 

A 

B 

C 
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vínculo com as mudanças realizadas desde 2003 no NIST (IAEA, 2003). A nova 

norma que indica o uso de detectores pequenos de no máximo 1 mm de dimensões 

se justifica, pois, como a ISO 21439(2009) menciona, o ponto efetivo de medição é 

o mesmo ponto no tecido ou na água que receberá um valor de dose absorvida 

igual à média de dose absorvida pelo detector, e recomenda-se que este ponto 

efetivo possua no máximo 1 mm de dimensões para que não ocorra absorção de 

dose sobressalente no volume sensível do detector, pois os feixes e os formatos 

dos aplicadores clínicos são heterogêneos e aleatórios (ISO, 2009). 

O aplicador NIST que o LCI possui foi calibrado com uma câmara de 

extrapolação com um eletrodo coletor de 4 mm de diâmetro com uma incerteza 

expandida de 12% (informação que consta no certificado NIST de julho de 2003) e 

este procedimento sofreu alterações no mesmo ano, envolvendo a adição de uma 

nova correção de medição e o aperfeiçoamento de outra correção que envolveu 

“correção para densidade do ar”, “correção de recombinação” e “correção de 

divergência” (NIST, 2014), mudando a incerteza expandida do procedimento para 

o valor de 7% (ISO, 2009; NIST, 2014). Estas mudanças do laboratório NIST 

garantem que este novo procedimento de calibração não depende do tipo de fonte, 

ao contrário de alterações anteriores que foram introduzidas em 1990, que eram 

fortemente dependentes do tipo de fonte, e o procedimento antigo foi utilizado na 

calibração do Aplicador NIST-1. Então, infelizmente, não é possível mais utilizar 

este aplicador NIST como sistema de referência, principalmente devido à alta 

incerteza do certificado de calibração. O certificado deste aplicador está no Anexo 

A deste trabalho, assim como um exemplo de novo certificado de calibração, após 

as modificações, que é apresentado no Anexo B para comparações. 

 

4.2.2. Calibração do aplicador dermatológico retangular Amersham/SIQ21 

(Aplicador 2) 

Foi calibrado um dos aplicadores clínicos do LCI que possui um 

certificado de calibração de taxa de dose no ar (0,024 Gy/s no ar, considerando o 

seu decaimento radioativo para 08/2019). A recalibração deste aplicador foi à 

distância nula e a 1 mm, realizada por meio da técnica OSL, com uma amostra de 
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BeO, e da técnica TL, com três amostras de µLiF. As Tabelas 4.25 e 4.26 

apresentam os valores obtidos. 

 

Tabela 4.25 - Calibração do aplicador Amersham/SIQ21 por meio das amostras 

de BeO, técnica OSL, e µLiF, técnica TL, a 1 mm de distância por meio do suporte 

de acrílico. Valor médio de 3 medições. 

 

 

 

 

 

 

∆: Diferença dos valores do certificado e obtidos no trabalho 

 

Os valores obtidos na calibração têm uma diferença de 29% e 22% em 

relação ao valor do certificado do fabricante (0,024 Gy/s na pele). 

Tabela 4.26 - Calibração do aplicador Amersham/SIQ21 por meio das amostras 

de BeO, técnica OSL, e µLiF, técnica TL, a 1 mm de distância por meio da haste 

móvel. Valor médio de 3 medições. 

 

 

  

 

 

∆: Diferença dos valores do certificado e obtidos no trabalho 

 

Foi possível observar que, tanto com o suporte de acrílico ou com o uso 

da haste móvel, os valores obtidos nas medições se mantém próximos e coerentes, 

possibilitando o uso do suporte de acrílico para as calibrações. Comparando-se os 

Amostra 

Taxa de dose na 

superfície da pele 

(Gy/s) 

σexpandida 

k=2 

(%) 

∆ 

(%) 

BeO-1 0,0170 ± 0,0027 16,0 29,1 

µLiF 0,0189 ± 0,0026 13,7 22,0 

Amostra 

Taxa de dose na 

superfície da pele 

(Gy/s) 

σexpandida 

k=2 

(%) 

∆ 

 (%) 

BeO-1 0,0142 ± 0,0019 13,4 40,8 

µLiF 0,0174 ± 0,0022 12,6 27,5 
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valores obtidos pelo µLiF e pelos outros materiais, os valores das recalibrações 

foram numericamente próximos, o que viabiliza, em último caso, como alternativa, 

o uso dos dosímetros de BeO e LiF-NRPB, mesmo apresentando altas incertezas, 

que estão dentro das recomendações da norma (ISO, 2009), sendo que os de BeO 

apresentaram valores mais adequados que os de LiF-NRPB. 

4.2.3 Calibração do aplicador dermatológico quadrado Amersham/SIQ18 

(Aplicador 3) 

O aplicador 3 foi calibrado por meio do suporte de acrílico e foi possível, 

mais uma vez, comparar os valores obtidos nas medições neste trabalho com o 

valor fornecido pelo fabricante (0,027 Gy/s na pele, considerando o decaimento 

para 08/2019). A Tabela 4.27 apresenta os valores obtidos. 

  

Tabela 4.27 – Calibração do aplicador Amersham/SIQ18 por meio das amostras 

de BeO, técnica OSL, e µLiF, técnica TL, a 1 mm de distância por meio do suporte 

de acrílico. Valor médio de 3 medições. 

 

 

 

 

 

∆: Diferença dos valores do certificado e obtidos no trabalho 

 

Mais uma vez as diferenças entre o certificado e as medições com o kit 

dosimétrico permaneceram altas, em torno de 33% e 41%. As incertezas estão 

adequadas e dentro do que a norma recomenda (ISO, 2009). 

 Também é possível observar que parte dos valores obtidos por meio 

das medições de BeO não coincidem aos valores obtidos pelas medições de µLiF, 

embora coincidam dentro das incertezas. Enquanto o µLiF possui dimensões de 

apenas 1 mm, o BeO possui 4 mm de diâmetro e as incertezas são maiores. 

 

Amostra 

Taxa de dose na 

superfície da pele 

(Gy/s) 

σexpandida 

k=2 

(%) 

∆ 

(%) 

BeO-1 0,0182 ± 0,0033 18,0 33,0 

µLiF 0,0162 ± 0,0022 13,5 40,0 
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4.2.4 Calibração do aplicador oftálmico (Aplicador 4) 

O LCI possui um aplicador oftálmico com 1 mm de diâmetro e com 

certificado de taxa de dose na pele de 0,020 Gy/s, considerando o seu decaimento 

radioativo para 08/2019. Foi realizada a recalibração deste aplicador por meio de 

BeO e do µLiF. Foi utilizada a torre com haste móvel para posicionar o dosímetro a 

2 mm do centro da face do aplicador para a irradiação. Os valores obtidos na 

recalibração estão apresentados na Tabela 4.28. 

 

Tabela 4.28 - Calibração do aplicador Amersham/SAI61418 por meio das 

amostras de BeO, técnica OSL, e µLiF, técnica TL, a 1 mm de distância por meio 

do suporte de acrílico. Valor médio de 3 medições. 

 

 

 

 

 

∆: Diferença dos valores do certificado e obtidos no trabalho 

 

É possível notar a diferença grande entre o valor da taxa de dose do 

certificado do fabricante e o valor obtido por meio da recalibração. Por ser uma 

placa côncava, a incerteza aumenta e o valor de 32% era esperado se 

consideradas as diferenças entre os valores dos certificados, as medições 

realizadas neste trabalho e os relatos de trabalhos apresentados na norma 

ISO 21439 (2009), por Soares (1995), Antonio (2007) e IAEA (2003). 

 

4.2.5 Calibração dos aplicadores clínicos de hospitais 

 Dois hospitais de São Paulo receberam o kit postal dosimétrico para 

calibração de seus aplicadores clínicos e este kit foi composto por amostras de 

µLiF. As instruções do kit estão no anexo C. Foram realizadas 3 medições para 

Amostra 

Taxa de dose na 

superfície da pele 

(Gy/s) 

σexpandida 

k=2 

(%) 

∆ 

(%) 

BeO-1 0,0167 ± 0,0031 18,4 16,5 

µLiF 0,0145 ± 0,0017 12,2 32,5 
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cada aplicador, garantindo maior repetitividade e reprodutibilidade de medição. 

Todos os aplicadores calibrados das clínicas são retangulares e dermatológicos. 

Os aplicadores oftalmológicos não puderam ser recalibrados, pois cada aplicador 

possui uma dimensão e impossibilitou a confecção de suportes de acrílicos 

específicos para suprir a recomendação de 2 mm da distância fonte-detector. 

As especificações dos aplicadores clínicos e os valores obtidos pela 

recalibração estão apresentados na Tabela 4.29. 

 

Tabela 4.29 - Calibração dos aplicadores clínicos de dois hospitais da cidade de 

São Paulo por meio dos dosímetros de µLiF e da técnica TL, a 1 mm de distância 

por meio do suporte de acrílico. Valor médio de 3 medições. 

∆: Diferença dos valores do certificado e obtidos no trabalho 

 

Os aplicadores que foram recalibrados apresentaram diferenças 

grandes entre os valores dos certificados e os valores das medições obtidas por 

meio do kit postal dosimétrico, mas as diferenças percentuais eram esperadas, 

sabendo-se que as incertezas destes aplicadores podem alcançar valores de cerca 

de 40% (ISO, 2009). 

Hospital Modelo 

Taxa de 

dose na pele 

(certificado) 

(Gy/s) 

Taxa de dose 

na pele  

(recalibração) 

(Gy/s) 

σexpandida 

k=2 

(%) 

∆ 

 (%) 

Hospital 

das 

Clínicas/  

INRAD 

Amersham

SIQ18 
0,024 0,0198 ± 0,0028 14,3 17,5 

Amersham

SIQ21 
0,026 0,0201 ± 0,0029 14,6 22,7 

Hospital 

Alemão 

Oswaldo 

Cruz 

Amersham

SIQ18 
0,033 0,0279 ± 0,0044 15,9 15,5 

Amersham

SIQ21 
0,034 0,0237 ± 0,0036 15,3 30,3 
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5. CONCLUSÕES 

A taxa de dose absorvida obtida para o aplicador NIST não se aproximou 

do valor do certificado de calibração de 2003 deste laboratório. Uma das 

explicações plausíveis para estes resultados é o procedimento de calibração que 

foi utilizado no laboratório que, no período, não atendia às novas recomendações 

internacionais, e, posteriormente, foi modificado, com incerteza expandida de 

medição alterada, e outros ajustes foram efetuados para aumentar a precisão das 

medições; além disto, a norma ISO 21439 descreve aplicadores planos circulares 

como especiais quando se refere à distribuição da taxa de dose emitida.  

Por meio dos dosímetros de μLiF e BeO, foram recalibrados 4 

aplicadores clínicos de betaterapia do LCI e foi possível evidenciar uma diferença 

máxima entre os valores das taxas de dose absorvida dos certificados dos 

fabricantes e dos valores obtidos neste trabalho. Todas apresentaram diferenças 

que equivalem às apresentadas em trabalhos da literatura. O μLiF como material 

TL e BeO como material OSL se demonstraram melhores para estes 

procedimentos. Foi possível também identificar valores de taxa de dose com 

incertezas expandidas menores quando obtidos pelas amostras de μLiF e 

comparados aos valores obtidos pelo BeO, pois as menores dimensões do material 

minimizam incertezas geradas por assimetria das placas dos aplicadores clínicos. 

O suporte de acrílico demonstrou-se aplicável, prático e eficiente, sendo 

equivalente ao uso da haste móvel que fixa o aplicador clínico e o posiciona de 

maneira adequada, sempre seguindo criteriosamente as especificações da norma 

ISO 21439. 

As recalibrações dos aplicadores clínicos dos hospitais também 

apresentaram valores de taxa de dose absorvida na pele diferente das fornecidas 

pelos fabricantes. 

O desenvolvimento do kit postal dosimétrico foi finalizado com êxito, 

possibilitando novos envios no futuro, auxiliando clínicas e hospitais que 

necessitarem deste tipo de procedimento e que precisam se atualizar quanto às 

recomendações internacionais. 
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ANEXO A 

Certificado de calibração do Aplicador NIST-1 
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ANEXO B 

Certificado de calibração de um aplicador clínico após modificações 

implementadas no procedimento de calibração do laboratório NIST. 
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ANEXO C 

C1 – Formulário do kit postal dosimétrico 

FORMULÁRIO PARA CALIBRAÇÃO DE APLICADORES CLÍNICOS DE 

BETATERAPIA 

Informações gerais 

 

Dados do aplicador (apenas aplicadores planos) 

 

 

Data de recebimento do kit postal dosimétrico:       /        / 20 

Data da irradiação:       /        / 20 

Horário da irradiação:       /        / 20 

Nome do supervisor (físico) 

 
Nome da instituição 

CNPJ 

 
Endereço 

Bairro 
 

Cidade Estado 

Telefone 
 

CEP E-mail 

Fabricante/Marca/modelo 

 
Dimensões (preenchido anteriormente ao 
envio) 

Atividade da fonte (certificado do 
fabricante) 

 

Taxa de dose absorvida na superfície da pele 
(certificado do fabricante) 

Data da calibração (certificado do 
fabricante) 
 

Tempo de irradiação 
 
Suporte A1 ou B1: 
 
Suporte A2 ou B2: 

Estou ciente que este procedimento possui o intuito de contribuir e atualizar a 

rotina clínica da instituição e autorizo que todos os valores obtidos por meio 

das medições sejam utilizados para fins de pesquisa, 

 

 

 ______________________                                             ______________________      

      Físico responsável                                                         Daniel Litvac 

 Supervisor de radioproteção                                              Físico Médico 
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C2 – Instruções de uso do kit postal dosimétrico (leitura obrigatória antes de 

iniciar o procedimento) 

 

A fim de evitar intercorrências, siga criteriosamente estas instruções. 

Abra a caixa de plástico que carrega os suportes de acrílico com os 

detectores em seu interior. Os suportes são frágeis e devem ser manuseados com 

delicadeza e, em hipótese alguma, devem ser abertos ou desmontados. Há um total 

de sete suportes. Três deles possuem detectores para controle das contagens de 

fundo, quatro são os suportes dos detectores para a calibração dos aplicadores 

clínicos. Verifique nas faces debaixo do suporte a numeração para preenchimento 

do formulário de calibração (observe a figura anexa). Verifique as dimensões 

preenchidas nos formulários e a numeração dos suportes que correspondem ao 

devido aplicador. Durante este manuseio, mantenha as fontes radioativas distantes 

da caixa e dos suportes. 

Para o procedimento de irradiação:  

Escolha um suporte para irradiação, isole-o dos demais da caixa de 

plástico em uma superfície plana e horizontal, verifique suas dimensões no 

formulário. Por meio do certificado de calibração do fabricante do aplicador 

correspondente ao suporte, verifique o tempo necessário para uma irradiação de 

valor total de 1,5 Gy de dose absorvida. Posicione o aplicador na face de cima do 

suporte de acrílico, encaixando-o no rebaixo até encostar na película escura 

indicada na figura anexa. 

O aplicador não deve pressionar a película com muita força porque ela 

é frágil. Segure o aplicador de maneira que a face da placa radioativa permaneça 

na horizontal e encostada levemente na película. Por meio do cronômetro enviado 

na caixa de plástico, imediatamente após posicionar o aplicador no suporte, inicie 

a contagem para completar 1,5 Gy de dose absorvida. Retire o aplicador 

rapidamente, afastando-o do local e pare o cronômetro imediatamente após retirá-

lo. Preencha o formulário com o tempo de irradiação, data e horário de irradiação. 

Guarde o suporte na divisória indicada como “material irradiado”. Após a primeira 

irradiação, mantenha a caixa de plástico tampada e só a abra para retirar suportes 
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ou guardá-los, a fim de evitar que a luminosidade entre na caixa. Repita este 

procedimento para os demais suportes.  

Se possível, preencha a tabela a seguir (recomenda-se o uso de ar 

condicionado para que a temperatura do ambiente esteja em torno de 20°C): 

Temperatura do ambiente (°C) 

 

Pressão do ambiente (kPa) Umidade relativa (%)  

 

Figura: Suporte de acrílico para irradiação 

 Parte de cima do suporte 

Película preta 

para encostar a 

placa radioativa 

Parte inferior 

ou 

Base do suporte 
de acrílico 
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