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Guia do aluno

Cuja do aFuno 9

L

Objetivo geral

Desenvolver competências para que os físicos envolvidos com a radioterapia possam
executar os procedimentos de dosimetria dos feixes de elétrons e os respectivos testes de
controle de qualidade com eficácia e segurança.

Clientela

O curso O Elétron na Radioterapia destina-se a Físicos Médicos (profissionais
ou pós-graduandos) que atuam em Radioterapia, vinculados a instituições que possuam
aceleradores que produzem feixes de elétrons.

Proposta pedagógica

É freqüente, entre quem nunca experimentou a educação a distância, a opinião de
que os cursos oferecidos nessa modalidade são mais fáceis. Trata-se de uma idéia equivocada,
associada a outra, de que a maior liberdade do aluno implica menos responsabilidade e
compromisso.

O que se verifica é justamente o contrário. A educação a distância exige grande
responsabilidade e dedicação do aluno, que está livre para decidir quando e onde estudar,
mas tem a responsabilidade de tomar essa decisão, de planejar seus estudos. Não há o
compromisso de freqüentar aulas, mas, por outro lado, não há como acompanhar o curso sem
dedicar-se aos estudos. VOCÊ É O RESPONSÁVEL POR SUA PRÓPRIA DEDICAÇÃO E
DISCIPLINA!

A proposta pedagógica do curso fundamenta-se nos princípios básicos do
Construtivismo, que reconhece o indivíduo como agente ativo de seu próprio conhecimento,
construindo significados e definindo sentidos e representações da realidade de acordo com
suas experiências e vivências.

Apoio pedagógico

Os alunos contam com o apoio de um corpo de tutores formado por profissionais de

reconhecida competência na área, especialmente treinados para exercer a tutoria.
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Cada aluno terá um tutor que o acompanhará durante todo o curso e será o responsável

por avaliar seu aproveitamento. A qualquer momento, você pode procurar orientação e tirar

dúvidas com seu tutor.

Carga horária e duração (cronograma)

A carga horária total do curso é de 60 horas,

Antes de iniciar o curso, organize sua agenda de modo a separar o tempo necessário

para os estudos.

Recomenda-se que o aluno dedique, em média, 5 horas por semana, de modo a

concluir o curso em três meses, de acordo com o cronograma abaixo:

Unid ide 1 I.I)i(Iade 2 Lfli(hide 3
liiit ii, r’Ic,d. Mód. MócI. Mód. Nlád. Mod.

Móci. S t’LCid. 9

. — . . (latir silllIlli’lllc;l ,.

. . - ÀVUIBIÇJ() (11 .\iR xlak’ — .\iividadc
1 ai’eIii - dos :1 nonlIIl,)s -4— — (la

iiiiidade (II) flIo(llal(, . — - (II) ijiod til,,
avaliaças (Ia llIlI(la(It lIIni(la(lc

l’iutzi, lo <lias lo <lias 1 -1:5 dias [ l5di;ts lO dias

Recursos de comunicação

Os alunos contam com um Ambiente Virtual de Aprendizagem específico por meio

do qual podem se comunicar entre si e com o seu tutor Sempre que você se defrontar com

algum problema, dúvida ou dificuldade, comunique-se com ele. O nome do tutor e o telefone

para contato seráo informados ao ser efetivada a matrícula -

Para questões de natureza especificamente técnica ou operacional (problemas de

acesso ao site do curso ou a algum de seus recursos), você deverá entrar em contato com o

suporte técnico do EAD-FIOCRUZ pelo telefone 0800-225530 (ligação gratuita).

Caso você enfrente problemas de acesso á /nternet, recorra aos serviços de suporte de

seu provedor de acesso (se você acessa de casa) ou da rede local (se você acessa do trabalho).

Utilização do ambiente virtual de aprendizagem

Através do portal eletrônico do programa de Educação a Distância da Fiocruz,

www.ead.fiocruz.br, o aluno terá acesso (com login e senha) ao ambiente virtual do curso. O

ambiente permite que o aluno se comunique com seu tutor, consulte documentos na biblioteca

virtual, receba informações gerais sobre o curso, envie as atividades realizadas, acompanhe

seu aproveitamento, além de outras possibilidades de interação.
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Para se conectar ao ambiente, você recebeu um login (usuário) e senha que deverão
ser inseridos na tela, como indicado na figura 1:

Uma vez conectado ao ambiente, seu nome
aparecerá logo acima da tarja azul, à esquerda da
página. Observe que no canto superior direita existem
cinco opções de acesso, chamadas hioer/inks, grifadas
em vermelho na figura 2.

Em Meu Espaço’, você terá acesso às
ferramentas abaixo descritas:

• Agenda: em que você inclui, apaga, modifïca
e visualiza seus compromissos.

• Contatos: em que você pode acessar a
página pessoal criada por você com a
finalidade de criar, modificar e apagar grupos
de contato, buscar usuários cadastrados por
você, enviar e-maU para um contato ou
mensagens instantâneas. (o sistema indica
na cor azul os membros de sua lista que
estão conectados, facilitando sua Figura 2

comunicação com eles).

• Anotações: cujo espaço é destinado à inclusão, visualização e modificação de
informações pessoais que você julgue relevantes, bem como a apagá-las quando
não mais houver pertinência.

• Biblioteca pessoal: em que você pode adicionar, copiar visualizar e modificar arquivos
(texto. imagem, áudio ou vídeo) de seu interesse pessoal.

• Desempenho: aqui você poderá acompanhar seu desempenho no curso (resultado
das avaliações, avaliações em atraso, participação em fóruns etc).

Em ‘Secretaria” há acesso às seguintes ferramentas:

• Mural: no qual o administrador do ambiente/coordenador e/ou tutor do curso
disponibilizará(ão) informações de interesse genérico no decorrer no curso.

• Envio de atividades: espaço que você utilizará para enviar suas atividades (exercícios)
ao tutor bem como acompanhar o histórico daquelas que foram enviadas.

Em ‘Colaboração”, você pode acessar o Fárum de Discussão do curso que é uma
ferramenta de comunicação assíncrona. Não estão previstas atividades obrigatórias

Figura 1

__
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utilizando essa ferramenta. Entretanto, o tutor poderá utihzá-la para favorecer o
aprendizado e a troca de experiências entre os alunos sobre um assunto de interesse
comum,

Em Apoio, você poderá acessar as opções de:

• Busca de usuários: que lhe permite adicionar um usuário à lista de contatos, efetuar
busca específica de um determinado usuário, busca geral por grupos de usuários
(alunos, professores, monitores, tutores, coordenadores, administradores).

• Biblioteca: opção que lhe permitirá visualizar material complementar do curso.

• Sites sugeridos: em que é possível criar, modificar e apagar pastas e inserir,
modificar, visualizar e apagar links.

Em d’Ajuda”, estão disponibilizadas as ferramentas:

• Como usar: instruções para a utilização do ambiente.

• Mapa do site: descreve as possibilidades de navegação.

• Fale com o tutor: recurso importante para consulta e comunicação com seu tutor.

Avaliação do aproveitamento

A avaliação do aproveitamento será feita pelo tutor que lhe acompanha, com base
no desempenho demonstrado na resolução das atividades dos módulos e da avaliação final
de cada unidade.

Cada exercício será avaliado e comentado pelo seu tutor, que atribuirá um conceito
(A = Excelente, B = Bom ou C = Regular). Os comentários e a avaliação serão remetidos ao
aluno. As atividades e avaliações consideradas insuficientes pelo tutor deverão, necessariamente,
ser refeitas. O conjunto dos conceitos será consolidado em um conceito final.

Certificação

Os alunos regularmente matriculados, que obtiverem aprendizado satisfatório e
cumprirem todos os requisitos administrativos, receberão o certificado de conclusão. A titulação
obedece às normas do Conselho Federal de Educação relativas a cursos de 60 horas.

O certificado de conclusão será emitido pela Escola Nacional de Saúde Pública da
FIOCRUZ e pelo INCA.

1
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Definições e história da descoberta do elétron 15

Módulo 1 Definições e história da descoberta do elétron

Apresentação

Neste módulo, estudaremos a história da descoberta dos
elétrons, suas características físicas, sua organização na estrutura
dos átomos e a evolução dos modelos construídos para explicar

Objetivos

O elétron, como partícula elementar da matéria, foi descoberto no Laboratório
Cavendish da Universidade de Cambridge por Joseph John Thomson (1356-1940), em
1897. Thomson utihzou os famosos tubos de raios catódicos de Willian Crookes (1832-
1919) em sua descoberta, os mesmos utilizados por Wilhelm Konrad Rõentgen (1845-
1923) na descoberta dos raios X em 1895.

essa organização

• Conhecer o processo histórico da descoberta dos elétrons. de sua
utilização prática e clínica:

• Conhecer as principais características físicas dos &étrons.

O termo elétron deriva do grego e/ektron, que denominava uma resina fóssil, o
âmbar amarelo utilizado por TaPes de Mileto (625-545 a.C,) em experiências de eletricidade
estática.

H -4

co C-c.:keo Ta!es de Mileco j. Thornon

(Is raios catádicos <LIS

ItaIf)UlaS efe Cookes
loas veriliUa(Ios
f)OsteIiOI111CIIC (OH)

sendo feixes efe eléln)ls.
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Você sabia

(Ir o tubo (te iitagclh rio
eii .lpaictIto de teIevishi e
1(111 a( ‘Ici 1(1(11 (te etetl(llt5?

Os pósitrons eststetil lia

iaaittt cJ.;l sililteitie Cit((ltalttl)

CStll} (til IilOVttltellt(l. Sua
lpIt( Ç:ll ( lílicca e ia arca

tia Ntetliciiia N O leal pela
t( llt(it l’I’.i (i’ositi1ui
l’,iiiissiiiii lriiiiograptn

Rõentgen só não sabia que os raios catódicos, utilizados

para produzir seus raios X, eram feixes de elétrons, acelerados

pela diferença de potencial gerada no tubo e bruscamente freados

nas proximidades dos núcleos dos átomos constituintes do alvo

(ânodo).

No Modelo Padrão das Partículas Fundamentais e
e 3

Interações, o elétron é classificado no grupo dos Léptons. Possui

5pm igual a ½, carga elétrica negativa de 1.60218 x 109C e

massa de repouso de 0511004 MeV (9,109534x10’3 kg). Sua antimatéria é o

pó5itron, que possui as mesmas características físicas, contudo sua carga elétrica é

positiva, O elétron é uma partícula estável e sua carga elétrica deve ser conservada em

todas as interações, não existindo particula carregada menos massiva na qual o elétron

poderia decair. Os eiétrons experimentam as interações gravitacional e eletromagnética.

Já sabemos que os elétrons são partículas fundamentais.
Como eles se distribuem nos átomos?

Vamos conhecer a estrutura de organização dos elétrons

e a evolução dos modelos construídos para explicar essa

organização?!...

De acordo com a Física Clássica, uma partícula carregada

acelerada deve emitïr radiação. Portanto, de acordo com os

modelos atômicos clássicos, um elétron desenvolvendo revoluções

em torno do núcleo deveria emitir radiação e. em conseqüência,

perder energia a cada volta, diminuindo o raio de sua órbita até que atingisse o núcleo.

Porém, a emissão ou absorção de energia pelos elementos possui um espectro

discreto e não contínuo. Para explicar esse fenômeno, observado no espectro do

hidrogênio, Neils Bohr (1885-1962) propôs. em 1913, um modelo atômico em que os

elétrons (carregados negativamente) giram em torno do núcleo (carregado

positivamente) em órbitas circulares especificas. mantendo-se ligados a ele pela força

centrípeta de atração.



DeHniões e históHa da descoberta do elétron 17

A primeira alteração do modelo de Bohr foi feita por Arnold

Johannes Wilhelm Sommerfeld (1868-1951). Ele admitiu que, além

de árbitas circulares, os elétrons também descrevem órbitas elípticas

de diferentes excentricidades e com diferentes conteú

dos de energia, constituindo uma camada.

O modelo de Bohr foi deixado de lado já em 1925, sendo

substituído pela teoria atual da estrutura atômica: a mecânica

ondulatória ou mecânica quântica de Erwin Rudolf Josef Alexander

Schrôdinger (1887-1961). Sob certos aspectos, o modelo do átomo

baseado na mecânica quântica é bastante parecido com o da teoria

de Bohr. As energias eletrônicas, por exemplo. são quantizadas em

ambas as teorias. Schrõedinger introduziu o conceito de orbital

através da sua famosa equação que dá a probabilidade de localização

do elétron ao redor do núcleo.

Além das leis da mecânica quântica, o arranjo dos elétrons

na eletrosfera é governado pelo Princípio de Exclusão de Pauli, que

estabelece que dois elétrons em um átomo não podem ter os mesmos quatro números

quánticos. Assim, não pode haver mais que 2n2 elétrons com o mesmo número quântico

n e não pode haver mais que 2(21+1) elétrons para um dado valor de 1.

No modelo quântico, os orbitais e as camadas eletrônicas devem ser entendidos

como níveis de energia e conjuntos de níveis de energia, respectivamente. Essa energia é

a energia potencial dos elétrons e, com o sinal contrário, é chamada de energia de ligação.

O número máximo de elétrons em cada camada é dado por 2n2, em que n é o número da

camada eletrônica. Esses números são chamados de números mágicose, quando excedidos,

os elétrons devem ocupar uma outra camada. Essas camadas podem ser denominadas de

duas maneiras: por letras — K (a camada mais interna), L, M, N, O ... ou por números — n =

( )s ijii;Iic)números

quánlicos s.to:
a pii

SUL Iludam)

til] = tiiagitul tU)

til = (II’ S)ifl

1, 2,3,4,5,6...

O conceito de orbitais é uma simplificação proveniente da teoria quântica do

átomo. Na verdade, o elétron não está confinado em um orbital, mas tem uma grande

probabilidade de ser encontrado nessa região do espaço com certa energia. Por isso, o

orbital não deve ser entendido com o sentido de órbita como empregado por Bohr, mas

como um nível de energia.

Nem todos os elétrons de uma camada possuem a mesma energia. Essas camadas

são compostas por nsubcamadas, em que né o número da camada. As subcamadas são

denominadas, em ordem crescente de energia, por s, p, d, f g, Ii, i ..., mas apenas as quatro

primeiras são necessárias para descrever os átomos no seu estado fundamental.

õd]n ge•
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A população eletrônica máxima de uma subcamada individual depende da
subcamada ser s, p, dou f Não pode existir mais do que dois elétrons em qualquer

subcamada s, seis em qualquer subcamada p, dez em qualquer subcamada d, quatorze

em qualquer subcamada 1

Todas essas considerações surgem dos resultados da equação de Schrõedinger

para o átomo de um elétron, tratado tridimensionalmente e considerando-se a sua
natureza dual onda-partícula. Três números quánticos decorrem, de maneira direta, da
solução matemática do problema: o número quântico principal n, o número quântico
orbital / o número quântico magnético m,

Em 1926, Uhlenbeck e Goudsmit introduziram o momento angular de 5pm do

elétron (m) representado por um número quántico que podia ter os valores + ou
— ½, para explicar o espectro de multipletos e o chamado “efeito Zeeman”.

Apesar de toda a teoria eletrônica já estar desenvolvida há quase duas décadas
e de já se utilizar raios X para o tratamento do câncer, o uso clínico dos feixes de
elétrons na radioterapia só foi possível com o advento dos aceleradores lineares a
partir do final da década de 50 (veja as figuras a seguir).

- -

Dados históricos

() l)IiIILeiILL(eIeI;L(iLC I)tIL 115(1 iiic1Iicci fi)i (LIII e(IIIilMII)CI1iO(le SMV iIISiaLI((lI ciii I9.5 lo

—

____________________

— 1 hIiIIlIlcISilIiiI) 1 l(IS1Ilial ciii 1(10(11 es.

Otieslüo rara rci1eão .() piiiiicir. dxc (te dci rciiis [II Id(lIlI,l DI IlisialalIo clii

1I(ISSUÍI CIIcI’qaS (te .),i SliMc\.
Se logo 1111(5 511.1 (1h51 iiIIcii,L,

1.111 1 595. ((SI Iili >1 III LIII

tiiiliiii’s 1.111111 .IiiI1IIi(j Iii,

1 r,ii,iiiieiiIía (III [01 CI. I)hIL

(Iy, (‘11.11011,. (Ieq lII)CIti(S

cio 1 S97. SI 1111,1111 itiilii,idos

(Iilli( lilicili C 1 aa OU do
11)11 (1,1 rin ,Lrl,L 1k 95(1?

I’IlL( [OU iiiaiis.ii (II (IiLIC,I(I

(II IILc(lI( III iic.I,, (11(10 1.

959 dili (Ji 1411 II 1 e
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Nesse módulo, você conheceu as características físicas dos elétrons, sua
distribuição nos átomos e a evolução dos modelos construídos para explicar essa
organizaçáo. Também conheceu a história de sua descoberta e ficou sabendo que o uso
clínico dos feixes de elétrons na radioterapia só ocorreu muito depois. Agora vamos
saber por que os feixes de elétrons são úteis em radioterapia e entender como esses
feixes de elétrons são produzidos nos aceleradores clínicos.

Toshiba- Mitsubishi I.MR — 9BYs Siemens Mevarron — L 99Q!

Eleõea Prec•so - 2OOOs Vanian Clinan 2300 — 2000• Siemens Pnmus -. 20O0



20 0 Elétron na Radioterapia

Referências

Johns HE, Cunningham IR. The physics of radiology. 4th ed. Springfield; 1983.

Raplan 1. Física nuclear. Rio de Janeiro; 1978.

Khan FM. The physics of radiation therapy. 2nd ed. Baltimore; 1994.

Martins 1, Bernuzzi A. Descoberta do elétron. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do
Rio de Janeiro; 1997.

Quinn HR, Dorfan 1, Barnett RM, Cahn RN, Goldhaber G, Aubrecht GJ II. Teacher’s
resource book on fundamental particles and interactions, Laurence Berkeley Laboratory.
University of California; 1989.

Tahuata L, Salati IPA, Prinzio RD, Prinzio ARD. Radioproteção e dosimetria: fundamentos.
3 ed. rev. Rio de Janeiro; 2001.

Van Dyk 1. The modern technology of radiation oncology: a compendium for medical
physicists and radiation oncologists. Medical Physics; 1999.



Processo de produção de feines de elélrons em aceleradoreo clínicos 21

Módulo 2 - Processo de produção de feixes de elétrons em aceleradores clínicos

Apresentação

Neste módulo, estudaremos o processo de produção dos feixes

de elétrons nos ace’eradores clínicos e os diversos sistemas

utilizados pelos fabricantes de aceleradores.

Objetivos

• Conhecero processo de produção dos feixes de elétrons e os diversos

sistemas utilizados nos aceleradores clínicos.

Como utilizar os elétrons do acelerador linear de elétrons?

Geralmente, falamos que os aceleradores lineares de elétrons são equipamentos

que produzem feixes de fátons (raios X) através do processo conhecido por

bremsstrahlung. Nesse processo, um feixe bem fino de elétrons de alta energia choca

se com um alvo massivo de alto número atômico (7) para produzir um feixe de fótons. Esse

processo ocorre tanto em um acelerador linear quanto em um tubo de raios x convencional.

Como criar um feixe clínico de elétrons a partir do feixe fino, primariamente

acelerado na estrutura do acelerador linear de elétrons? Por que, afinal de contas, feixes

de elétrons seham úteis em radioterapia?

Os elétrons são partículas carregadas que interagem continuamente com a matéria.

Nesse processo, chamado interação Coulombiana, eles perdem energia e mudam de direção

continuamente, à medida que interagem com o extenso “mar de elétrons” que envolve

todo e qualquer tipo de matéria. Lembre-se dos tempos de escola, quando aprendemos

que a matéria é, basicamente, um vazio, sendo o raio de “alcance” da eletrosfera cerca de

lOa 100 mil vezes maior que o raio de “alcance” do núcleo. Esse fato, na prática, significa

que a grande maioria dos elétrons perde energia gradualmente até ... pararl

Bremsstrahlung é tinia

jo.u1svri ((e oligeni

uleiiiã, (jLIC sigiiiíica

IluIiaça(i de Iieaiiieiiiit.
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Nesse caso, ‘parar” significa ser capturado por algum átomo. Por isso,
dependendo da energia e direção inicial do feixe de elétrons, ele irá penetrar somente
até uma determinada profundidade — o seu alcance — a partir da qual não terá mais
energia para prosseguir Por outro lado, uma pequena parcela desses elétrons irá se
chocar diretamente com o núcleo dos átomos e produzirá fótons pelo processo de
bremsstrah/ung, contaminando assim, de modo indesejável, nosso feixe de elétrons.

Resumindo tudo o que foi falado até agora.

O que temos?

• Os elétrons, provenientes de um acelerador linear, formam um feixe bem fino
(cerca de 2mm x 2mm) e são quase monoenergéticos;

• Esses elétrons possuem um determinado alcance no material irradiado,
determinado, em princípio, por sua energia inicial (E0);

• Uma pequena parcela desses elétrons produz raios X indesejáveis por
bremsstrah/ung

• Os elétrons mudam constantemente de direção ao percorrerem suas trajetórias
no ar e no meio material irradiado.

O que queremos?

• Campos de elétrons extensos e homogêneos, na faixa de 5cm x 5cm a 30cm x
3 0cm;

• Campos bem definidos por uma colimação apropriada que caracterize uma
penumbra “bem comportada” com apenas alguns milímetros;

1.

Além disso, os feixes de elétrons também vão exibir uma região de bulld-up,
típica de partículas que se propagam em um meio até atingirem a condição de equilíbrio
eletrônico (CPE — charge part/de equ//ibrium).
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• Pouca contaminação com fótons indesejáveis;

• Feixes com diferentes faixas de alcance, para tratamento de lesões bem

superficiais até lesões situadas a alguns centímetros de profundidade.

Vejamos agora como as condições impostas acima serão alcançadas,

na prática, para a obtenção de feixes clínicos de elétrons com acelera
dores lineares.

ii — 1
Diagrama Pictórico — Feixe de elétroxs ac&erados

e campos magnét!cos no ix(er;or de uma secção
aceleradora.

Obtenção de feixes extensos

Duas soluções foram encontradas para a produção de feixes clínicos extensos a

partir do feixe fino que emerge do acelerador linear: a utilização de um dispositivo

eletrônico de varredura e a utilização de folhas espalhadoras (ou folhas difusoras).

Como atuam as folhas espalhadoras?

Folhas espalhadoras atuam como um chuveiro, O feixe fino (água do cano) é

transformado em um feixe extenso (ducha do chuveiro) por intermédio de folhas finas

espalhadoras.

As folhas espalhadoras modificam o feixe fino em dois aspectos básicos: Alteram

o ângulo médio de espalhamento tornando o feixe mais difuso (extenso). Absorvem

energia dos elétrons incidentes e alargam levemente a distribuição espectral (espectro)

do feixe fino. O feixe transmitido fica mais difuso na distribuição espacial (campo) e no

espectro (energia).

O grau de difusão depende da energia do feixe incidente e do número atômico (Z)

do material difusor. Por isso, uma única folha difusora não consegue “dar conta do recado”

para todas as faixas de energia produzidas pelo acelerador linear. A melhor solução consiste

na utilização de duas folhas espalhadoras distintas. A primeira folha produz uma difusão

básica do feixe enquanto a segunda folha se encarrega de produzir a difusão final esperada

para a obtenção de campos homogêneos na faixa de 5cm x 5cm a 30cm x 30cm.
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Uma tolha espalhadora de baixo número atômico não difunde o feixe
suficientemente e, em contrapartida. também não o contamina muito com fótons de
bremsstrah/ungnem degrada muito seu espectro de energia. Uma folha difusora de alto
número atômico pode difundir o feixe além do necessário; em contrapartida, pode
aumentar a contaminação com fótons de bremsstrah/ungalém de degradar em demasia
o seu espectro de energia.

A solução para tudo isso é a utilização de um material de número atômico
médio: o Alumínio. Um sistema de duas folhas de alumínio produzirá, satisfatoriamente,
feixes extensos e homogêneos, com uma produção mínima de contaminação por fótons
e uma degradação mínima do espectro de energia.

Como atuam os dispositivos eletrônicos de varredura?

A contaminação porfótons é mínima nesse processo. poiso feixe primário não
colide diretamente com nenhuma folha difusora. Existe, entretanto, uma produção de

1
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P1 ,cro,r,(c rr,Jp
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F,to odanco.

Dispositivos eletrônicos de varredura atuam como uma pintura a pincel. O
feixe fino (pincel) produz um campo extenso (parede toda pintada) por um movimento
de varredura bidimensional sincronizado, criado por campos magnéticos variáveis,
posicionados após a janela de saida do feixe de elétrons. Trata-se do mesmo processo de
varredura pelo qual a imagem de TV é produzida em um tubo cinescópico convencional
por meio de um conjunto de enrolamentos conhecidos por bobinas yoke”, localizado ao
redor do cinescópio da televisão.

No sistema de varredura, o feixe extenso é obtido por uma varredura de grande
amplitude que produzirá um feixe homogêneo para toda a variedade de campos utilizados.
Além disso, a intensidade do campo magnético variará de acordo com a energia nominal
do feixe de elétrons utilizado.
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fótons em segundo grau, causada pelos elétrons que atingem as bordas do cohmador, a
superfície interna dos cones aplicadores e outras estruturas adjacentes.

A opção dos fabricantes

______

Uka: Durante urna
O sistema foi abandonado e hoje em dia todos os fabricantes de aceleradores lineares i1]aiilleiiç5i (IC seu

utilizam um sistema de dupla folha espalhadora de alumínio — uma primária fixa e uma acelerador linear, peça

secundária, que varia para cada energia dos feixes clínicos de elétrons, uma vez que: aI) eiigeiiiieiro iiii iéCnko
para lhe mostrar essas

• Os campos obtidos com dupla folha espalhadora possuem as mesmas Filhas Tinas dealiomnínio.

características dos obtidos com um dispositivo de varredura;

• O dispositivo de varredura é um sistema eletrônico razoavelmente complexo,
que encarece bastante o custo total do equipamento (de US$100000 a
US$200000), além de estar sujeito a falhas e defeitos de funcionamento quando
comparado à simplicidade do uso de folhas difusoras de alumínio.

Dados históricos
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l’iiiiejimnloi(le 985 co dia 3pneimo de 1987, immnasérie cleseisacideniesacarreiaramn

soliredoses imilelisas. que iesiiliaiani na mnorlee ciii seqiielasgraves em 11111 grupo de pifrieflies

tratados peloaceleradnilinear’Hierac—25, coinerualu; do pelaexoniaÀECL—Aiornic Energyot

Canada Liimiiieil. ksses acidemites foram coiisideiados a iuir série de evenios em 15 anos de

história (los aceleradores lineares de elétrons.

Osaidenies ocorreraiubasiuanienie,desidia orna blha nas monas de segisuimiçado

soJlsi’aie tmiilm,ad 1, (file uSo detectou orna sirtiaçãode osui extremo. Apesar da injoossduilichide

de tephirardeu lhes especíhtos clecadaacidemiie, triedita—seqtie, nesses eventos, (1 feixe fiutode

elétromis inudisi çhresansente sobre opacwnte seus uuiusgirasites ueusoalvçi. nxiutsotle idoiuis.

miem as hilljas ililosoras loto sistema de varreiltima, moi) c,isxi de ftixes de elétnomis. Essas Talhas

resultaram com doses (Te alma nlagnirtude—enLre 11)018) rOve :i0.000cGv—adrninistradas [1001(1

dose únka nos hoadiemlmestramados. Eoihoraa5rea da regioo irradiada fhsse bastante medo,ida. Is

nooseqüéncias dos acidentes hwain de extrema gravidade

Apesat de os a dentes trinta mercou sitio bastante desasLmosos. isso n5o 1(011011 a

niihiiaç5o de Feixes fie eiéirions 010 procesimiioeioio ;iunscado. Ao inntr5rio, a iililiiaçai) fie

aceleradores lineares ciii radioierapia temo se ubissemniol(boenl indo o inundo e se mnostratlsi 1110

priicedinienio seguiu dimranteos, aproximadamente, 15 anos de ntilizaç5o.



26 O Elétron na Radioterapia

Que faixas de energia são úteis para a utilização clínica
de feixes de elétrons?

Para conseguir feixes de etétrons clinicamente apropriados, precisamos produzi-
los em distintas faixas de energia. Tecnicamente, dependendo da pDtência do modulador
do acelerador inear e das características da seção aceleradora, pode-se produzir elétrons
com energias de 4MeV a 35 ou 40MeV

O quadro e o gráfico abaixo mostram a relação entre a energia dos elétrons, a
faixa clínica (PDP = 80%) e o alcance prático dos feixes.

Energia (Mcv) Faixa clínica - HI)”n (cm) .\Icancc prático (cm)

4 0,1 a 1,0 1,5

6 11,3 a 1,5 2,7

9 (1,3 a 2.8 4.2

10 0,2 a 3,5 4,8

12 0,0 a 4,11 5,8

1 6 0,0 a 5,2 7,7

20 0,0 a 6,4 10,0

30 0,( 1 a 9,0 16,0

35 0,()a 11,11 18,))

.4

--

_____________

q_%DD

Fótons 6MV — %DD Fótcns IOMV
Y.DD E1&ons 4MeV %DD Sétmrn 6MeV
%DD Elifrons 8MeV — %OO Bétmns lOMe%
%DDEIéfronsl2MeV —%DOEIétmrnl4Me%a —

%tD Sêfton, S .4W FIon, mm
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a ia ‘aa ‘Sa :as na
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Sistema de monitoraçáo de dose, energia, simetria e planura.

Antes de alcançar os colimadores e, finalmente, a superfície do paciente, o feixe
clínico de elétrons deve ser analisado em relação à dose ministrada, energia, simetria e
planura. Essa avaliação global é feita com a utilização de uma câmara de transmissão
múltipla com as seguintes características:

• Deve possuir paredes finas que absorvam ao mínimo a energia dos elétrons
passantes:

• Deve ser dividida em setores e camadas que permitam avaliar individualmente a
simetria, a planura, a energia e a dose ministrada pelo feixe. Em função desses
resultados, o sistema de controle do equipamento poderá efetuar as correções
necessárias, utilizando eletroímãs (“lentes magnéticas”) que controlam o trajeto,
a intensidade e a energia do feixe primário;

• Deve estar interligada ao sistema de segurança do equipamento para interromper o
feixe caso ocorram grandes flutuações ou sejam atingidos os limites de segurança para
as grandezas acima descritas (simetria, planura, energia e dose).

Nos aceleradores que produzem campos clínicos de fótons e elétrons, as câmaras
de transmissão múltipla são normalmente construídas com estruturas recobertas de mylar
metalizado — um tipo de filme muito fino resistente a altas doses de
radiação.

A mesma câmara é utilizada para monitorar feixes de fótons (raios
X) sem prejuízo de seu desempenho em ambas as modalidades de feixes.

Com base no que foi descrito, podemos perceber que aceleradores
lineares que produzam elétrons na faixa de 5 a 16MeV cobrirão a grande
maioria das profundidades de alcance desejadas para tratamentos de
radioterapia externa.

Curiosidade

MV (III MeV?

Aodeliiairnaos em feixe denadiaçãoprlelll/idl)por 11111 Releradl)rline,lr lIlili/a1l(ll) a sanidade
MV a unidade Me\’. (1IlerelllOS (li/el-:

MV — inegavoli (tensão elélrira) — (leve ser tilili/ado )ara leRes de l(110115 (lajes X ele
lIlegaVoilagenI. 011 seja. alIa energia).

NIeV —seegidenosuvolu Wnergla)— deve ser Inda/ad) pna leixes de eiéln)ns.
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Vejamos, agora, como ocorre a produção de um feixe clínico de elétrons, desde
a emissão termoiõnica do filamento até o ponto de entrada da dose na superfície do
paciente.

1 — O filamento recebe um pulso de alta tensão do modulador de radiofreqüência

(RF) e libera elétrons que iniciam sua jornada de aceleraçáo através da estrutura
aceleradora.

L’ Ir.’a 1orr 1 Eorruturr ace!rrrriora dÇ1uCR.
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2 — Simultaneamente, a RF é apUrada na seção aceleradora com potência e
freqüência necessárias para a obtenção da energia de elétrons desejada.

3 — Antes de produzir o feixe clínico, o feixe primitivo fino possui uma emitância
radial de aproximadamente 2mm x 2mm. É praticamente monoenergético e alcança a
energia prévia selecionada (E0).

4—O feixe atravessa a janela fina, abandonando o interior do acelerador linear,
para ser disperso por um conjunto de folhas dispersoras duplas, especialmente definidas,
de acordo com a energia selecionada.

5— Um feixe extenso e homogêneo, aproximadamente paralelo, propaga-se pelo
interior dos colimadores, sendo finalmente colimado por um cone aplicador (ou hastes
colimadoras), configurando o campo desejado. Nesse ponto, o espectro original já sofreu
um pequeno “alargamento” que, entretanto, não comprometerá a qualidade clínica do
feixe assim obtido.

(orle ,rLrrirr.r. e12 .nj noção ]oo!errcra :nr.rnr]rrrio .rrJLe] I•fl?ü .I;••tr•

centra

—4
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6— Finalmente, o feixe de elétrons atinge o paciente, ministrando a
dose prescrita dentro de padróes de calibração, energia, simetria e planura
que garantirão a eficácia do tratamento planejado.

fr
Você sabia

que nas d&adas de 60 e 70 um tipo de equipanuentu chamado
Belacron, produzido pela Sicunens, era utilizado para a produção de
feixes de elétrons, inclusive no Brasil?
Esses equipamentos. no entanu). caíram em desuso, pois upresenlavanu
baixa perlormance na produção de Imons. aiém de operarem em condi
ções de desconlorto para o paciente. Um hetatron produtii um ruído

intenso durante a operação,
causado pela vibração sonora
induzi da pela usci laçã o de
LI III nuenso ele t roisu ã. Em
alguns modelos, os pueeuites
eram xxhrigados a usar
protetores de ouvudo!
de um iunenso eletroimã. Em
alguns modelos, 05 puceuxtes
eram oh rigados a usar
protetores de ouvido!!!
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Você viu, nesse módulo, como são produzidos os feixes de elétrons em acelerado
res lineares, Na prática, atualmente, os feixes de elétrons são responsáveis por cerca de
10% a 15% do total de tratamentos efetuados. A disponibilidade de feixes clínicos de
elétrons torna um acelerador linear totalmente capaz de oferecer as principais modalida
des de tratamento em teleterapiaiulgamos que equipamentos com feixes de fótons de 6
e 1OMV e seis energias de elétrons de 4 a 16MeV são equipamentos de escolha para
instalação em centros de médio e grande porte no território nacional.

Até aqui, você conheceu a evolução do conhecimento a respeito dos elétrons e da
tecnologia que permitiu a produção de feixes de elétrons nos aceleradores para a utilização
clínica em radioterapia.

Mas, com que finalidade utilizamos os feixes de elétrons? Qual a sua importância
no tratamento das neoplasias malignas? Podem ser indicados para todos os tipos de
patologias oncológicas?

Na próxima unidade, serão apresentados alguns estudos de casos que ajudarão a
responder essas e outras questões.

Questão pan reflexão
O equipa me uro ix dli iad o
CIII sua instituição

s ti 5 Eu z todas as
necessidades do serviço?
Qual seria, na sua
opinião, a melhor
coruhgu raçao ptra a sua
realidade:

—

—___ A, cacores cx Serrrx para exes cc e:écrcx.
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Módulo 3 - Tratamentos associados às diversas patologias oncológicas

Apresentação

Neste módulo, vamos conhecer, através de alguns estudos de
caso, algumas patologias oncológicas cujas técnicas de tratamento
envolvem o uso de feixes de elétrons.

Objetivos

• Conhecer algumas patologias oncológicas cujas técnicas
envolvem o uso de feixes de elétrons:

• Conhecer algumas técnicas de tratamento radioterápico
o uso de feixes de elétrons.

A crescente aquisição de aceleradores lineares com feixes de elétrons tem
incentivado a utdização desse tipo de radiação em substituição ás terapias ditas superficiais
com raios X e á braquiterapia por radiomoldagem. que continuam sendo utilizadas em
muitos Serviços de Radioterapia.

Na prática clínica, o físico é freqüentemente solicitado para, juntamente com o
médico, atuar na programação e execução de tratamentos radioterápicos. A seguir,
examinaremos os critérios a serem considerados pelo físico na prática clínica, tomando
como exemplo um caso real.

Todo processo de tratamento radioterápico deve-se iniciar pelo exame clínico,
pois é imprescindível conhecer as caracteristicas e dimensões (largura, altura e
profundidade) do volume a ser irradiado.

A figural retrata o caso de um paciente caucasiano, de 48 anos, com história de
múltiplas ressecções de carcinoma epidermóide e basocelular de pele, encaminhado para
tratamento radioterápico. As lesões mostradas são carcinomas epidermóides.

de tratamento

que envolvem
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Nesse caso, as lesões são superficiais, o que favorece a

utilização de feixes de elétrons pelas vantagens que oferece. A saber:

1. Existem energias de &étrons com espectros variáveis, que podem

perfeitamente se adequar às diferentes dimensões (altura x largura

x profundidade) dessas lesões:

2.0 contorno irregular das lesões não representa limitação para o uso de feixes

de elétrons, que se ajustam à alteração do contorno. Raramente é necessário

corrigir as incidências verticais;

3. Os feixes de elétrons, principalmente os de menor energia, têm absorção rápida

pelos tecidos, com queda rápida em profundidade (fa//ofi5, resultando em exposição

minima dos tecidos mais profundos, além da área de interesse (figura 2).

Observamos, na figura 2, que, em comparação ao feixe

de fótons, os feixes de elétrons têm a vantagem de não expor os

tecidos profundos ã radiação, pois sua ação é seletiva sobre a

área de interesse.

No caso descrito, a profundidade das lesões varia de 0,5

a 4,0cm. Devemos,, portanto, escolher urna energia adequada a cada uma dessas

condições. Os aceleradores lineares normalmente oferecem, no mínimo, quatro energias

diferentes para os feixes de elétrons.
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O gráfico da figura 3 mostra a relação entre

as diferentes energias e a profundidade que

alcançam. No eixo das ordenadas (eixo Y), está

representado o percentual de dose em profundidade

e, no eixo das abscissas (eixo X), a profundidade.
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Observe que, para os feixes de elétrons:

1. A dose na superfície, ou seja, a dose na pele, aumenta com o aumento da
energia, ao contrário do que ocorre com os feixes de fótons;

2.0 percentual de dose em profundidade cai de forma abrupta na profundidade
(efeito mais marcante nas energias mais baixas);

3. Comparados aos feixes de raios X superficiais, oferecem melhor gradiente de
dose e menor alcance na profundidade.

Qual o impacto dessas características na prática clínica?

Quando utilizamos feixes de elétrons, como no caso acima descrito, devemos
optar por uma energia que dê boa cobertura na superfície, assegure dose até o final da
lesão e acarrete a menor dose possível aos tecidos normais subseqüentes. As doses
prescritas com feixes de elétrons obedecem aos mesmos critérios de doses para feixes de
fótons em situações de doença subclinica, microscópica ou macroscópica e de acordo com
a intenção do tratamento: se adjuvante, radical ou paliativo.

As energias mais baixas (por exemplo, 6 e 9MeV) são as mais utilizadas e
produzem dose baixa na superfície. Para compensar essa característica, o Report n°50 da
CRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) recomenda que

a dose seja prescrita na curva de 80%. Embora essa medida acarrete maior dose na
profundidade (L20%), ela compensa a dose na superfície.

Uma outra solução seria a colocação de um bólus com espessura equivalente a
distância da superfície ao ponto de dose máxima em profundidade; assim a região de
incerteza de dose acontece no bólus, e a dose na pele é de 100%. Nesse caso, o tratamento
é prescrito na curva de 100%. Adotando-se essa alternativa, o espectro do feixe ficará
automaticamente reduzido em profundidade pela superficialização da curva de isodose, e Bólus sio niohles

— iitiILid(I(}s ¶uiiauma energia maior deve ser escolhida para compensaçao.
siiperlicialiiir 1% ciii vas

Especificamente para o caso do nosso exemplo, como existem lesões em diferentes dc isodissu.

profundidades e próximas umas das outras, uma opção é inclui-las em um campo único de
tratamento. Assumindo que o volume de tratamento tem sua maior espessura com 4cm
e utilizando dados da figura 3, vemos (traçando uma linha vertical nos 4cm do gráfico —

fig. 3) que o feixe de 12MeV representa uma ótima opção para esse paciente, pois
oferece excelente cobertura, com distribuição de dose praticamente homogênea.

A prática requer que conheçamos sempre o comportamento da curva de 50% de
dose e sua profundidade, pois sabemos que além dos 50% a absorção da radiação é
imediata. No nosso caso (feixe de 12MeV), a curva de 50% está aproximadamente na
profundidade de 5cm, e um baixo gradiente de dose, associado ao bremsstrah/ung, seguirá
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até pouco mais de 6cm. Essa energia está, obviamente, muito além da necessária para

as lesões menos espessas. O ideal será confeccionar um bólus para igualar as lesões

menos espessas às de maior espessura. Os materiais disponíveis para confecção de

bólus vão desde a parafina até o poliestireno. Ambos têm densidade próxima a dos

tecidos normais.

Na prática diária, estima-se a energia a ser utilizada, multiplicando por três a

profundidade desejada. Assim, lesões com 2cm de profundidade seriam tratadas com

feixe de 6MeV; as de 3cm. com feixe de 9MeV e assim por diante. Essa estimativa não

substitui, contudo, as informações obtidas pela dosimetria dos diversos feixes.

adequando-as à variação das dimensões dos campos e variações na distância fonte

superfície (DFS).

Deve-se, também, levar em consideração as características do meio a ser

irradiado. A distribuição de dose é afetada pela densidade dos tecidos (osso, cavidades

areadas, pulmão1 entre outros). O efeito osso se manifesta principalmente na irradiação

de pele sobre superfícies ósseas extensas, tais como calota craniana e tíbia. O fator

para correção é de 1,65 para osso compacto; de 1,0 para osso esponjoso e partes moles;

de 0,2 para pulmão e de 0,5 para extremidades.

Outra situação que requer maior atenção é a de heterogeneidades no volume a

ser irradiado, quando há alternância de tecidos densos (de alto peso atômico) e partes

moles, corno por exemplo, no caso da irradiação de plastrão mamário. Nesse caso, a

dose é reduzida na região posterior ao osso e intensificada na região intercostal em

função da densidade desses tecidos.

A opção pela inclusão, no caso retratado na figura 1. de todas as lesões em um

único campo de tratamento, deve-se, principalmente, à proximidade das lesões. O uso

de campos diferentes, adequados a cada uma das lesões em termos de profundidade,

certamente teria o mesmo resultado clínico, mas representaria um problema na

adequação das junções. Acredita-se que não exista junção ideal quando se usa feixe de

elétrons ou de fótons com elétrons (figura 4).

L
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Observe que, se deixarmos um gapentre os dois campos, criaríamos um ponto

frio”, sem nenhuma cobertura de dose na superfície entre os campos (fig 4), o que nem

sempre é possível em se tratando de lesões superficiais. Por outro lado, se optarmos pela

junção de campos na pele, provocaríamos uma superposição de dose na profundidade.

O mesmo ocorre com a junção de campos de fótons com elétrons. Analisando

a divergência de ambos, conforme figura 2, deduzimos que, no mínimo, haveria uma

superposição do campo de elétrons sobre o de fótons, o que caracteriza uma junção

não ideal.

O paciente da figura 5 foi tratado com feixe de elétrons dei 2MeV. com colocação

de bólus de céra para nivelar o contorno. A dose administrada foi de Si Gy em 17 frações

e o resultado foi excelente.

flgura 5 . Resultado de tratamento observado um mês após o término das radraØes

Os tratamentos com feixes de elétrons aplicam-se a todas as circunstâncias clínicas

compatíveis com o espectro das energias que o seu acelerador dispõe. Está particularmente

indicado em lesões de baixo poder de disseminação linfática, ou seja, de comportamento

local, tais como linfomas e tumores orbitários, tumores de pálpebra, vestíbulo nasal,

tumor de mucosa geniana, lábio e vulva.

Podem ser utilizados como terapia exclusiva nos tumores de pele. sejam de origem

epiteliai ou linfomas cutâneos de células T (micose fungóide). A técnica, nesses casos,

requer treinamento específico por suas variações e complexidade, pois requer a irradiação

cutãnea total.

r Você deve saber que...

os (rês Itamores de pele mais importantes são: o carcinoma bastwelular, o carcinoma

espinocelular e) mehcitoina, cine na grande maioria dos rasos localizam—se no rosto.
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As principais indicações clínicas dos feixes de elétrons são: em pacientes tratados

de forma adjuvante na irradiação do plastrão torácico pós-mastectomia, na
complementação de dose cervical posterior e para reduzir a exposição da medula espinhal
nos tratamentos dos tumores de cabeça e pescoço. Existe, ainda, ampla utilização em
tumores pediátricos na irradiação do neuro-eixo nos meduloblastomas, em
retinoblastomas (Figura 8) assim como em tratamentos paliativos.



Tratamentos associados às diversas patologias oncológicas 37

A utilização exclusiva de feixes de elétrons de altas energias assim como o
crescimento da utilização de tratamentos combinados de quimioterapia e radioterapia
podem aumentar as complicações a níveis inadmissíveis. Para evitar esse aumento, recorre-
se à combinação de feixes de fótons com feixes de elétrons de forma concomitante ou
seqüencial. A proporção de feixes de elétrons para fótons varia de acordo com as
circunstâncias; normalmente utiliza-se 3:1 ou 4:1.

As complicações dependem, principalmente, da energia, da extensão do campo,
da dose administrada (dose total e fração) e de heterogeneidades no campo de tratamento.
As reações agudas de pele (hiperemia. hiperpigmentação, descamação seca e úmida)
tendem a ser maiores e mais precoces do que as conseqüentes ao emprego de feixes de
fótons e assemelham-se àquelas observadas com tratamento de ortovoltagem.

A utilização de bólus tende a intensificar essas reações, A longo prazo, podem
ocorrer atrofia de pele, telengectasias, hipopigmentação, epilação e hipovascularização, o
que favorece a necrose.

Os tratamentos são normalmente bem tolerados, com raras interrupções por
toxicidade. Observe, na figura 9, que, em comparação ao campo de irradiação de fátons da
região supra clavicular e do campo axilar, existe maior pigmentação no campo do plastrão
torácico. Em áreas de junção de campo, é comum observar descamação seca ou úmida
(região axilar).

O tratamento para a toxicidade aguda segue as mesmas linhas gerais do
tratamento para toxidade após feixe de fótons.

Tanto para a irradiação com feixes de fótons quanto para feixes de elétrons devem
ser usados colimações de chumbo para proteção das áreas que não devem ser irradiadas
(Figura 10). A diferença é que, para feixes de fótons, as proteções nunca ficam em contato
com o paciente.

Complicaçóes do uso clínico dos feixes de elétrons

F!gura 9 - Paciente ao nérm,no

da irradiação adjuoante pós
‘attector”a.

Figura lO — Proteções de chumbo para os lábios e arcada dentária com
margem de segurança

Você deve ter percebido, nesse módulo, que a aplicação dos feixes de elétrons em
radioterapia requer alguns cuidados, como a utilização de bólus, proteções de chumbo etc.
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Também deve ter percebido a importância das curvas de distribuição de dose utilizadas

pelo médico radioterapeuta na prescrição da dose correta para o tratamento dos

pacientes. Tudo isso visa atingir o objetivo da radioterapia: distribuir o máximo de dose

de radiação no volume alvo (tumor) protegendo ao máximo os órgãos e tecidos sãos.

Para isso, também é necessário determinar alguns parâmetros fisicos dos feixes

de elétrons, para utilizá-los clinicamente com segurança e eficiência. Isso torna necessária

e indispensável, a presença de um físico médico, que vai levantar todos os parâmetros

físicos dos feixe por meio da dosimetrJa.

No próximo módulo, você vai conhecer como é feita a dosimetria dos feixes de

elétrons, quais são os equipamentos utilizados, como é feita a calibração etc.
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Apresentaçáo

Vamos tratar, neste módulo, da instrumentação utilizada na
dosimetria de feixes de elétrons.

Objetivos

Conhecer os diversos tipos de equipamentos utilizados na dosimetria
de feixes de elétrons.

Quando nos envolvemos pela primeira vez na dosimetria e aceitação de feixes de
elétrons, sentimos uma certa expectativa: Como lidar com esse novo tipo de radiação?
Será que os procedimentos são muito diferentes e mais complexos do que a dosimetria
para feixes de fótons de megavoltagem?

Não há motivo para preocupação, uma vez que os procedimentos são bastante
fáceis e não são muito diferentes dos utilizados em feixes de fótons.

Entretanto, para que os procedimentos sejam realizados corretamente, alguns
cuidados devem ser tomados em relação aos instrumentos a serem utilizados. É importante
que você esteja atento para adquirir previamente os aparelhos necessários. Não deixe isso
para última hora, principalmente se você sabe que o seu novo acelerador também produz
feixes clínicos de elétrons!

Para medir os feixes de elétrons, precisaremos basicamente de:

1- Uma câmara de placas paralelas do tipo “Markus” ou equivalente:

2-Uma câmara de placas paralelas do tipo “Roos” ou equivalente (opcional) —

figural:

Módulo 4—Instrumentação de dosimetria para uso em feixes de elétrons

Trajetóra dos &álrons na
estrutura ac&eradora,
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3- Um objeto simulador (fantoma) de água, aberto, com acesso direto através da

superfície da água (figura 2) ou um objeto simulador de placas de PMMA

(acrílico). As placas devem ter, no mínimo, uma superfície de 30cm x 30cm

para a medição dos cones maiores, uma delas deve permitir o encaixe das

câmaras de placas paralelas. O objeto simulador de acrílico (figura 3) pode ser

construído em sua própria cidade, em uma boa oficina de produtos de acrílico;

4- Um conjunto dosimétrico convencional (câmara dedal de 06cm3 com
eletrômetro de boa qualidade) calibrado em termos de dose absorvida na água
em feixe de Co-60.

Isto é fácil de se conseguir, pois a rede de calibração nacional (IRD, IPEN etc)
oferece esse tipo de calibração:

5- Um dispositivo (opcional) para a avaliação sistemática e periódica de sua
calibração absoluta (obtenção do fator de calibração em cCy/UM) de modo
rápido e único, para que você não “atrapalhe’ muito a rotina de tratamento do
equipamento (figura 4);

E e:!fl 1 Fantorni tó do E!gora 4 Ei;pitert:. onro [contro e de Qo!otoo:e
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6- Um sistema automático de varredura do feixe (opcional). Tais equipamentos são
bastante caros (cerca de US$ 80,000) e são recomendados apenas para os grandes

centros que possuem vários aceleradores lineares (figuras 5 e 6).

Nesse caso, você também

precisará de uma câmara dedal de

pequeno volume, 0,1cm3 (figura 7),

para medir os perfis de campo. Essas

câmaras são incluídas na compra do

sistema automático de varredura.

Você sabia.

(mie o PMMA,
poi i me U une 1 ;a i’íl;iu

ia itibu iii
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O que e como devem ser medidos os parâmetros mínimos
para a utilização imediata do feixe de elétrons no trata•
mento de pacientes?

Primeiro será preciso medir o PDP (percentual de dose em profundidade) com
uma câmara de placas paralelas tipo Markus” ou equivalente.

2 — 0,1 ‘2i’ - 2 2 t — 2 3:e71 :tacvx: recja 22 4 e

C3’ra cecI’ cc O.

Por que é necessária uma câmara tipo ‘Markus’?
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Os feixes de elêtrons possuem urna região de dose máxima relativamente
plana. Após a região de máximo, a dose cai rapidamente, até alcançar um vaior mínimo
de 1% a 3%, que se mantém como uma reta horizontal (figura 8).

As câmaras de placas paralelas tipo Markus” possuem as características
necessárias para a medição desse tipo de feixe, tais como;

• Parede fina de mylar grafitado, que praticamente não interfere no feixe de
elétrons;

o Pequeno volume sensível na direção do eixo central, o que faz com que seu
ponto de medida esteja exatamente na superfície interna da janela de mylar

• São à prova d’água (com ou sem a utilização de uma capa isolante) e por isso
podem ser utilizadas facilmente em simuladores próprios para medições a partir
da superfície da água;

• Fator de perturbação bastante baixo, ou seja, não interferem muito na fluência
de elétrons ao serem posicionadas no feixe;

R1 A85 R Ap

Prorundidade em água, z(cm)

• Correção do efeito de polarização bastante reduzida.



notrumentação de dosimetria para uso em feixes de elétrons 45

Os elétrons são partículas que interagem continuamente com a matéria
(interação coulombiana). Ao contrário dos fótons, os eiétrons não podem escoIher

se vão ou não vão ïnteragir com um meio material (figura 9). Por isso, o elétron possui
uma profundidade de alcance prático’ além da qual não consegue ir. Portanto,
nenhuma dose será depositada além dessa profundidade.

Por esse motivo, um acelerador linear
deve possuir várias energias de elétrons, cada
uma com alcance apropriado para atingir a
profundidade desejada. Essa faixa útil costuma
variar entre 5MeV e 25MeV.

As curvas de PDPs para elétrons (figura
10) fornecem todos os indicadores necessários
para a caracterização (‘enquadramento”) de cada
energia. Com elas você estará apto a medir os
PDPs para cada energia de elétron disponível no

acelerador de seu serviço.

É importante assinalar que as curvas de PDPs para
iguais para todos os campos a partir de 10cm x 10cm,

I:uho iodos us aceleIa(tores alilHiS nissilaul COfl(S aplitaelores leixes (te etéirxaus. na
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2 Calibração absoluta do equipamento

Para a calibração absoluta do equipamento, você deve usar uma câmara tipo
“Markus”, ou uma câmara tipo “Roos”, posicionada no patamar de máxima dose do feixe
de elétrons a ser medido.

• Medição do PDP com câmara tipo “Markus”,
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Como obter o fator de cahbração é assunto do Módulo 7 deste curso. Por
enquanto, o importante é você saber que as câmaras de placas paralelas são
recomendadas pelos protocolos internacionais (IAEA/TRS-277 e/ou IAEA/TRS-398) e
por outros protocolos regionais.

Como essas câmaras não possuem um fator de calibração em termos de dose
absorvida na água (ND) para elétrons, esse valor deve ser obtido por meio de uma
intercomparação local em um feixe de elétrons de 15 MeV (campo 15cm x 15cm), com
uma câmara cilíndrica tipo Farmer, calibrada para Co-60. Por isso você precisará de
uma câmara cilíndrica calibrada, de preferência á prova d’água ou com luva de proteção,
para fazer a calibração cruzada.

Também é necessário que seu eletrômetro possa variar, pelo menos por um
fator 1/2 ou 1/3, a tensão de polarização de sua cãmara, além de variar a polaridade
(positiva ou negativa), para que seja possível calcular o fator de correção desses efeitos
(fator de saturação e efeito de polaridade).

É muito importante que você conheça a tensão máxima que sua câmara de
placas paralelas pode suportar A parede dessas câmaras é composta por um filme fino
ou uma placa fina e sofre os efeitos do campo elétrico aplicado no volume sensível. Um
campo elétrico (tensão de polarização) muito alto pode provocar a ruptura ou deformação
dessas paredes, danificando permanentemente a câmara.

3 Utilização de objeto simulador (fantoma) aberto ou
de placas de acrílico,

Ao contrário dos feixes de fótons, cuja calibração é efetuada a uma profundidade
bem definida (tipicamente 5,0cm ou 10,0cm), os feixes de elétrons são calibrados no
ponto (ou patamar) de dose máxima. Isso significa que, na prática, você precisará de:

• Um objeto simulador (fantoma) aberto na parte superior, que permita uma
movimentação contínua, digamos dei ,Omm em 1 ,Omm, para o posicionamento
exato da câmara de placas paralelas no ponto de dose máxima ou no seu
patamar:

Ou

• Um objeto simulador de acrílico. com várias placas de diferentes espessuras—
entre 0,Smm e 1 ,Omm até 40,Omm. Nesse caso, serão necessárias algumas
correções devido à densidade do acrílico. Isso também será visto no Módulo 7
— Calibração do Feixe de Elétrons”.
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1

Os objetos simuladores também servirão para medir um parâmetro muito
importante: a posição efetiva dos feixes de elétrons. Essa medição vai permitir o cálculo
correto da variação do fator de calibração, quando os cones aplicadores de elétrons são
utilizados um pouco mais afastados do paciente (DFS > 100 cm). Conhecer esse parâmetro
é importante porque os feixes de elétrons, ao contrário dos feixes de fótons, são provenientes
de diversas regiões, que vão desde a posição das folhas espalhadoras até a própria superfície
dos cones aplicadores. Isso produz um desvio de comportamento relacionado ao inverso do
quadrado da distância para um DFS padrão de 100cm. Em outras palavras, cada cone e cada
energia possuem um comportamento próprio, que precisa seravaliado quanto à diminuição
da dose, quando se aumenta a distância nominal de 100 cm.

Tudo se comporta como se a “posição efetiva” de onde seriam gerados todos os
elétrons fosse diferente do DES nominal de 100 cm. Normalmente, as câmaras de placas
paralelas são posicionadas no ponto de máxima dose para cada energia e feitas medições
em três DFS diferentes: tipicamente em 100cm, em 110cm e em 115cm. A análise do
comportamento dessas medidas permite caracterizar a posição efetiva da fonte (esse tema
será abordado no Módulo 7).

4 — Controle da qualidade

A verificação sistemática do fator de calibraçáo, da energia e da simetria dos feixes
de elétrons é de suma importância e deve ser feita, pelo menos, semanalmente. Para isso,
utiliza-se o próprio conjunto dosimétrico empregado na calibração absoluta ou dispositivos
especialmente desenhados e construídos para testes diários de dosimetria. (figuras 11 e
1 2), É importante que tais dispositivos utilizem câmaras de placas paralelas ou outros
medidores compatíveis com a dosimetria para feixes de elêtrons.

Cc.tc e te Çua :ae 5r - Ec.czter,Dc’a Crr’o.a de Cua cade ca
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Na Unidade 3 — Controle de qualidade — você verá, com mais detalhes, os
procedimentos para o controle da qualidade em aceleradores clínicos de elétrons.

5 — Aquisição de perfis de campos e outros dados neces
sários para alimentação de sistemas de planejamento

A medição dos perfis de campo é mais complexa, e requer um
sistema automatizado para medir os perfis de campo em várias

profundidades e com diferentes cones aplicadores. Neste caso, os

detectores poderão ser diodos (figura 11) ou câmaras de ionização de

volume bem pequeno, 0,1cm3 (figura 12), para que se obtenha uma melhor

resolução espacial na região de penumbra. Um sistema de aquisição de

dados é caro, mas vaie a pena, pois é capaz de efetuar qualquer tipo de

medida necessária, tanto para feixes de fótons quanto para feixes de

elétrons (figura 13).

Outras dicas relevantes:

Todos esses equipamentos devem ser mantidos em local seco, inclusive

as câmaras de ionização, que podem ficar, por exemplo, dentro de um

dessecador com sílica gel ou mesmo cloreto de cálcio (agentes
desumidificantes);

• Você também precisará de um barômetro e de um termômetro comuns, para os
cálculos de correção necessários à obtenção da dose absorvida na água;

• Algumas câmaras são à prova d’água por natureza. Outras necessitam do uso
de luvas ou anéis de vedação para garantir sua impermeabilidade. Procure
informar-se, com o fabricante, em qual tipo de situação sua câmara se encaixa;

• Adquirir um paquímetro digital (caliper”) ou micrômetro digital é de grande
ajuda, tanto em dosimetria de elétrons como, em geral, num serviço de física
médica.

e Atividade
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Envie essa atividade ao seu tutor, ela tem como objetivo avaliar competências
(técnicas organizativas, de autonomia e compromisso como trabalho) e serão consideradas
na avaliação final de seu aproveitamento no curso.

O próximo passo é conhecer as características físicas e dosimétricas do feixe no
qual você vai calibrar o seu conjunto dosimétrico. Elas deverão ser consideradas posteriormente
para a calibração de feixes de elétrons de qualquer energia.

Os próximos módulos desta unidade abordam os procedimentos para a calibração
das câmaras de placas paralelas, a caracterização da energia do feixe e a calibração dos
feixes de elétrons.
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Módulo 5 — Calibração da câmara de placas paralelas

Apresentação

Neste módulo, veremos como calibrar uma câmara de placas

paralelas para a utilização na dosimetria de feixes de elétrons,

Objetivos

• Conhecer e aplicar os métodos de calibração de uma câmara de placas

paralelas com base no protocolo IAEA/TRS-398;

• Capacitar o aluno a executar os procedimentos de calibração da câmara

de placas paralelas.

Como você já deve saber, um protocolo de dosimetria é um conjunto de normas e

procedimentos que objetivam assegurar que todos os profissionais medirão a dose da

mesma maneira e obterão os mesmos resultados. Para que esse objetivo seja alcançado, é

condição fundamental, e exigência da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que

os conjuntos dosimétricos utilizados pelos profissionais sejam calibrados bienalmente em

um laboratório de dosimetria padrão.

O Brasil possui um laboratório de dosimetria padrão secundário, o Laboratório

Nacional de Metrologia das Radiações lonizantes (LNMRI) do Instituto de Radioproteção e

Dosimetria (IRD), rastreado ao Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), e um

laboratório de dosimetria padrão terciário no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

(IPEN), cujos padrões são rastreados ao IRD. O IRD e o IPEN são órgãos da CNEN.

Atualmente, esses laboratórios não estão mais calibrando suas câmaras de placas

paralelas em feixe de 60Co. Estão orientando os profissionais a calibrar as câmaras em seu

próprio feixe de elétrons, por intercomparação (calibração cruzada) a um conjunto

dosimétrico calibrado! com câmara de ionização cilíndrica. O protocolo de dosimetria que

vamos utilizar prevê essa possibilidade e possui recomendações para esses casos.
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Em nosso curso, iremos utilizar o Technical Reports Series n0 398 (TRS-398) da
Agência internacional de Energia Atômica. Documento baseado em um fator de calibração
em termos da dose absorvida na água, NDI.QCI , para um dosímetro em um feixe de
referência de qualidade Q Essa qualidade de referência pode ser radiação gama de °°Co
ou um feixe de elétrons.

Para os físicos acostumados com os protocolos anteriores, a modificação mais
relevante é ouso de uma nova profundidade de referência, que reduz significativamente
a influência de diferenças espectrais entre distintos aceleradores e a contaminação, por
elétrons ou fótons, em feixes clínicos de elétrons. Para simplificar o procedimento,
qualidades de feixe e todos os fatores dependentes da qualidade do feixe (incluindo a
nova profundidade de referência) são expressos em termos da profundidade de meio-
valor em vez de ser expresso em termos da energia do feixe.

fr Você sabia
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Para executar a calibração da sua câmara de placas paralelas, será necessário e
essencial reiembrar os fundamentos teóricos dos procedimentos de calibração que se
encontram no texto Calibração de câmaras de placas paralelas. Leia o texto atentamente
e tire suas dúvidas com seu tutor.

Leia o roteiro ilustrado para a calibração da câmara de placas paralelas. Veja o
vídeo. Antes de começar a atividade, assegure-se de que sabe exatamente como proceder,
se for preciso, recorra a seu tutor Organize-se, confira seus instrumentos, programe-se
com antecedênci&



Atividades

Execuie;i alibração cruzad;i (ia câmara de iikIS paraiclas. Faça um reiai(rio (Ieíalbadu (tal como

um reLeu de experiência) th)5 procedimentos exetttIitd)5.
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Envie o rehitório ea pianillma preenchida a seu ulitom. Seus restlIua(Ius serão consideradoS na

avaliação final deei mprovettatnento III) curso.

iërmtuada a atividade, sua câmara estará calihradt e pronta para executar a dosimenia cio iëixe

de elétruns. Mas, antes, será necessário caracleri/ara energia do feixe. No próximo módulo, socê

vai aprender Colili) Lizê-lo.
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Roteiro para calibração da câmara
de placas paralelas

1) Executar uma dosimetria com câmara cilindrica com N conhecido.
0w

1) Instrumentação:

L Quantidade de influencia

Material d0 ,I,icrii imulad, ir
(Iinloma)

L Tiro dc Cmarl dc ioni?açu —-_________

et:i •Eer.: e [J:::e[c

1 r

R a 4’ 1
L 6

li
Valores ou características de rncia

pari R, 1uícm..igu:i —

pari R:. < 4 t/cm, ,iulia ou plástico

pralL 4 g/cm, placas parilcias iiucilindnca

para Rw < 1 g/cm2, placas paralelas
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2) Posicionamento da câmara cilíndrica de referência

• Verificar se a marcação de referência da câmara cilíndrica está para cima;

WÃT

c_- --——*-

• Verificar se a câmara está paralela à superfície da água através de sua imagem

refletida;

CORRETO . INCORRETO

• Posicionar o ponto geométrico na superfície da água e ‘zerar o contador;

CORRETO
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referência (Zi;

r

• Posicionar o ponto geométrico da câmara a 0,5 ryp abaixo da profundidade de

1
i

campo luminoso;

• Posicionar a cavidade de ar da câmara cilíndrica no centro do reticulado do

• Zerar” novamente o contador e descer a câmara cilíndrica até a profundidade
de referência;
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3) Procedimento:

Executar a dosimetria conforme TRS-398, realizando as leituras nas polaridades

± 300V e —150V com o feixe de maior energia de elétrons que o acelerador permitir.

DFS: 100 cm

Aphcador (cone): 10cm x 10cm

Profundidade de referência: cm

Câmara cilíndrica de referência calibrada em ECC0: (r = mm)

N’DÚ= cGy/nc

Obter as leituras para ± 300V e -150V

ieiisão Leituras — Cinoara (:ilíiidrka Média

M1 = P1. = -300V

M = +300V

.\1. = -1.50V

Pressão (mbar) =

_______/

/_______
5 (mbar) =

Temperatura (DC) =

________/

/_________ 7 (0C) =

=

k5 =

___________

k=

_____

p01

=

____________

(=1,000 se câmara e eletrômetro calibrados juntos)

h5 = 1,000 (fator escalonamento para água)

M =Mhkkk k
0,055 1 pI TP cIO poS o

=Qc,oss
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r

II) Executar uma dosimetria com a câmara de placas paralelas cujo NDW se quer
determinar.

1) Posicionamento da câmara de placas paraletas

• Primeiramente, se a câmara for do tipo Markus, que é à prova d’água quando
está com a capa de acrílico rosqueada, verificar se a mesma está na posição
correta (linha vermelha).

1

• Posicionar o ponto geométrico na superfície da água e zerar’ o contador, v

1
CORRETO INCOPRETO

• O posicionamento da câmara deve ser feito afundando-se a câmara totalmente
e depois subindo até a superfície, de modo a evitar o efeito da tensão superficial
da água. conforme figura abaixo:

e

-.4



Roteiro para calibração da câmara de placas paralelas 59

• Alinhara centro da cavidade de ar da câmara com o centro do reticulado do campo

luminosa;

• Descer a câmara até a profundidade de referência de medições (Zrf)•

2) Procedimento:

Executar a dosimetria conforme TRS-398, realizando as leituras nas polaridades

± 300V e —150V com o feixe de elétrons de mesma energia que o utilizado na

calibração de referência com a câmara de ionização cilíndrica.

Tamanho de campo na superfície:

Para Rc$7 g/cm2 no mínimo 10cm x 10cm

Para R50 > 7 g!cm1 na mínimo 20 cm x 20 cm

DES: 100 cm

• Descontar a espessura da capa de acrihco, elevando-5e a câmara até o correspondente

valor da espessura e “zerando-se” novamente o cantador;

a-
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Iciisil() I.eiltII-as — (áiiiaia (II. I’Iat as Iia;ilelas Mctdia

k, =

___________

k=

_____

paI

k =

_____________

(= 11000 se câmara e eletrômetro calibrados Juntos)

h1;r = 1000 (fator escalonamento para água)

= M, h, <Te k1, K1 k

O 1 =

• Determinar o valor de N0 para a câmara de placas paralelas:

o Colocar os dados obtídos na equação abaixo e determinar o fator de calibração
da câmara de placas paralelas:

kQ =

________________

(tabela 18 TRS-398)

N ‘
= (MICfQ MPPQ ) x N a0 x k’Q, Q0

=0. w.Qc cose

Pressão (nibar) =

________/

/_______ p (mbar) =

Temperatura (2C) =

_______/

/________ f (C) =
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Módulo 6— Caracterização da energia do feixe de elétrons

Apresentação

Neste módulo, estudaremos os parâmetros físicos dos feixes
clínicos de elétrons produzidos em aceleradores clínicos e a
caracterização de sua energia

Objetivos

• Conhecer os principais parâmetros físicos dos feixes de elétrons;

• Conhecer os métodos teóricos e experimentais para a determinação
dos parâmetros de especificação da qualidade dos feixes de elétrons,
a partir da obtenção da curva de percentual de ionização em
profundidade;

• Capacitar o aluno a executar os procedimentos para a caracterização
da energia do feixe de elétrons.

Em dosimetria de elétrons, a energia do feixe é caracterizada por um índice de
qualidade da mesma maneira que para os feixes de fótons. A diferença é que esse índice não
é mais ou TPR2010, mas o R50, que é a profundidade em água (em g/cm2) na qual a dose
absorvida é 50% do valor da dose máxima. Nesse módulo, você vai saber como determinar
o valor de R59.

Um dos objetivos deste módulo é capacitá-lo a executar os procedimentos
necessários à caracterização da energia do feixe de elétrons. É importante que você renove
seus conhecimentos sobre as bases teóricas que orientam os procedimentos. Estude o texto
Dosimetria de Elétrons de Alta Energia. Consulte a seção 7.3 — Especificação da Quahdade
do Feixe do IAEA/TRS-398, na qual estão detalhados todos os parâmetros necessários para
a adequada determinação do índice de qualidade do feixe: tipo de câmara de ionização, ponto
de referência da câmara, tamanho de campo na superfície do fantoma, distância fonte-superfície
etc. Recorra a seu tutor, se tiver dúvidas ou quiser comentar algum aspecto do processo.

Você sabia
IIfli(Ill(IC

ulilizada iics.sc protocolo

I)lr;l prohtndidatles,
g/c nn, fbi CS(( )l lii da p aia
se eliminar a
(ICf )eII(lêlIQia (01110

iiiateiial (II) IanLOhlli? Ela
és I)IOdLII() da unidade

(le ( onipiinienlu (riu)

)tLI tlIni(hI(le de

CIeiisi(I;i(IC (g riu).
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Observe que há uma aparente contradição: se vamos levantar a curva de
percentual de ionização em profundidade (e depois convertê-la para dose multiplicando-
secada leitura pelo respectivo stopping-poweí) para determinar o índice de qualidade do
feixe (RJ, como poderemos saber de antemão o valor de R, necessário para consultarmos
a tabela de condições de referência (tabela 16 do TRS-398) para a determinação desse
mesmo índice? Na verdade, já temos essa informação, levantada no comissionamento
do acelerador Mas, na pior das hipóteses, a literatura é vasta a respeito do alcance dos
elétrons na água e, dessa maneira, poderemos, de acordo com a energia do feixe em que
estivermos realizando nossas medidas, avaliar com um certo grau de precisão, qual o
valor do R50.

Outra recomendação importante para a determinação do índice de qualidade do
feixe é que, para o levantamento da curva de ionização, sempre se façam as leituras
variando-se a profundidade da câmara de ionização de baixo para cima, evitando efeitos
de tensão superficial da água, bolhas de ar etc.

Leia o roteiro ilustrado para a caracterização da energia do feixe de elétrons.
Veja o vídeo. Antes de começar a atividade, assegure-se de que sabe exatamente como
proceder, se for preciso, recorra a seu tutor Organize-se, confira seus instrumentos.
programe-se com antecedênci&

Atividades

!rXCL1ItCaCJIiICtL’riiiIÇI) da energia (III íeisede elétIolIs. A ellergia lira 1 SCII critérIo. FaÇa um

Ie!at{5rlo(Ieta!lIadI) (Ia! (1)1)11) 11111 rebItI) ile eNperiéIIcia) (lOS 1)1)1 eIIiiiicntoS eSeC(ltad)S.

Regisnens leSIIItad )S)ilitid(IS iia pLIII1!IIa (em Itxwl)qtieestí rIiSpIOlíveI (3)—Rum (lIfltIlSO

mi Ii)) sUe llttp:llwww.imica.gnSIIIipqrt/pIllilírauIes/planillIlIs.asp.

Envie o u’elatórin ei planilita tieeiirluidi a seu Ilibe Sutis uesiilt;ulIIs seri)) r:iiiisideradiis ia
lVa!iaÇHO iria! (!C Seu iIJrIfleltIIIIelII() 1101 11FSO.

No próximo módulo, o último desta unidade, você, finalmente, verá como se faz
a calibração de um feixe clínico de elétrons.

Referências

International Atomic Energy Agency Absorbed dose determination in externa! beam
radiotherapy: an internationaí cade of practice for dosimetry based an standards of
absorbed dose to water Vienna: !AEA; 2000. (Technical Reports Series; no.398).

International Commission on Radiation Units and Measurements. Radiation dosimetry:
electron beams with energy between 1 and 50 MeV. Bethesda: !CRU; 1984. (ICRU
Report; no.35).
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Roteiro para caracterização da energia

1) Instrumentação

do feixe de elétrons

Qiiaiitidarle dc influência J Valores on características de relèrência

i Material cio objei o si mii lador para R00 4 gícin1 .ágUa

([inlonia) para Rno < 1 g/crn1, ígua OU phusiico

• para Rní, 4 gícm2. placas paralelas OU cilíndrica
Tipo de rã maia de ion liação

para Rno < 4 g/cni placas paralelas

- ,aesç_ -

—

Eletrômetro e barõmetro digita

Ob1eIo s:mulador, câmara de placas paralelas e termômetro

Objeto s:mulador. dmara cilíndrica e termômetro
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2) Posicionamento:

2.1) Câmaras de placas paralelas

Posicionar o ponto geométrico na superfície da água e zerar o contador,
cerificando se a câmara está paralela à superfície da água através de sua imagem
refletida;

• O posicionamento da câmara deve ser feito afundando-se a câmara totalmente
e depois subindo até a superfície, de modo a evitar o efeito da tensão superficial
da água, conforme figura abaixo:

• Alinhar o centro da cavidade de ar da câmara com o centro do reticulado do
campo luminoso;



r
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• Descontar a espessura da capa de acrílico, elevando-se a câmara até o

correspondente valor da espessura e zerando-se” novamente o contador

• Descer a câmara até um pouco abaixo da

profundidade de alcance máximo dos elétrons na

energia em que se vai fazer as medições.

2.2) Câmaras cilíndricas

Verificar se a marcação de referência da câmara cilíndrica está para cima:

Verificar se a câmara está paralela à superfície da água através de sua imagem

BiBUOTECD° MII1STÈR1O DA SAÚDE

-

Ir, 1 1L
si”R

refletida;

1

CORRETO INCORRETO
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• Posicionar o ponto geométrico na superfície da água e zerar” o contador;

• Posicionar o ponto geométrico da câmara a 0,5 rci abaixo da superfície da água
e zerar” novamente o contador;

11

- ‘r

1 F

a
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. Posicionar a cavidade de arda câmara cilíndrica no centro do reticulado do campo

luminoso;

elétrons na energia em que se vai fazer as medições.

3) Procedimento:

• Proceder à varredura de leituras em várias profundidades, para levantamento da

• Descer a câmara até um pouco abaixo da profundidade de alcance máximo dos

curva de percentual de ionização, de baixo para cima.

Lembrando: Deve-se levantar uma curva para cada energia do feixel
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DFS: 100cm

Tamanho de campo na superfície:

Para 7 g/cm no mínimo 10cm x 10cm;

Para R > 7 g/cm2 no mínimo 20cm x 20cm.

• Converter a curva de percentual de ionização em percentual de dose em
profundidade, multiplicando-se cada leitura pelo correspondente 5topplhgpower.

• Determinar o R5, na curva de percentual de dose.

• Determinar a profundidade de referência de medições:

= 0,6 R5—0,1 g!cm
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Módulo 7 — Calibração do feixe de elétrons

Apresentação

Neste módulo, veremos como executar a dosimetria dos feixes
de elétrons.

Objetivos

• Conhecer e aplicar os métodos de calibração, baseados no protocolo

IAEA/TRS-398, para a determinação do fator de calibração dos feixes

de elétrons;

• Interpretar os parâmetros obtidos para calcular a dose absorvida na

água.

Alguns parâmetros físicos são necessários no cálculo das unidades monitoras que

serão aplicadas pelo acelerador clínico, para depositar no volume alvo a dose pescrita pelo

radioterapeuta. Para o tratamento com feixe de elétrons, além do fator de calibração, do

fator campo, do fator cone aplicador etc, é necessário determinar a distância virtual da
fonte. Ela é importante em casos cujo tratamento requeira que a distância fonte-superfície

seja diferente da distância fonte-isocentro (100cm).

A atividade deste módulo visa capacitá-lo a determinar: a dose absorvida na

água para um feixe de elétrons e, portanto, o fator de calibração, além da distância virtual

da fonte. Isso requer o conhecimento das bases teóricas envolvidas que estão no texto

Calibração do Feixe de Elétrons. Consulte a seção 7.4 — ‘Determinação da Dose Absorvida

na Água” do IAEA/TRS-398, na qual estão detalhados todos os parâmetros necessários

para a adequada determinação da dose absorvida na água: tipo de câmara de ionização,

profundidade de referência para a medição, tamanho de campo na superficie do fantoma,

distância fonte-superfície etc. Recorra a seu tutor, se tiver dúvidas ou quiser comentar

algum aspecto do processo.
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Leia o roteiro ilustrado para a calibração do feixe de elétrons e o roteiro ilustrado
para a determinação da distância virtual da fonte. Veja os vídeos calibração do feixe de
elétrons e determinação da distância virtual da fonte. Antes de começar a atividade,
assegure-se de que sabe exatamente como proceder, se for preciso, recorra a seu tutor.

Organize-se, confira seus instrumentos, programe-se com antecedêncial

L7 Atividades

ii_í tiIi.i IlII)lIÇtí)tJ() ViI(ttIl (III íoiiic .;\_II_Igi.I

1 SUL’ 1 EiICIILL. [açi 111)1 lelilifiL,) (IctahII;I(I() ((ai (DIII)) 11111 (ChIo) (iC Cxi)crIÉIII I;I) (los
1)101 tIiiI)IUIII1)S C\C[ IIIIIl,)S.

RULiSIIt II.SIIIII)I )S0l)IIIIDS 0) J)lIIIIllII (CIII FxtcI) (1(100501 nlLspoIIí\cl II)) 1 :1)—Rol (ll)(IIIS))

1)11 110)//r lII})/’u))oJlI(I.gI)ioI/p9II!pIII)lJ(,I(Iws!pl,IIlJIlIas.as).

111)10)) ICl11131I)) Cd 1)LI11IJ!Ia (/10011) lioth 1 50)1 I))100.SCIIS IL.%IIIIdIJ))5 C0u)())IISI)iCId(l))% II;I

IV/IIdÇI{) iiitI (lo 5011 II)ro;CLIaTIICIII)I (III (_(I[)l.

Agora você conhece bem e é capaz de utilizar corretamente toda a instrumentação
para a dosimetria das diversas energias de feixes de elétrons e levantar todos os
parâmetros físicos necessários à aplicação clínica desses feixes de elétrons.

Referências

International Atomic Energy Agency. Absorbed dose determination in external beam
radiotherapy: an international code of practice for dosimetry based on standards of
absorbed dose to water Vienna: IAEA: 2000. (Technical Reports Series: no.398).

International Commission on Radiation Units and Measurement. Radiation Dosimetry:
electron beams with energy between 1 and 50 Mcv Bethesda: ICRU: 1984. (ICRU
Report; no.35).

Khan EM. The physics of radiation therapy. 2nd cd. Baltimore: 1994
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Roteiro para calibração do feixe de elétrons

1) Instrumentaçâo:

Quantidade de influência Valores ou características de re(èrência

Material do objeto sinitilador para R 4 g/cm2, água

( lantoma) para R0 < 4 g/cma, água ou plástico

para R50 4 g/cm2, placas paralelas ou cilíndrica
Tipo de câmara (te ion liação

para R1) < 4 g/cnr, placas paralelas

Eletrômetro e barômetro dgitat

1%

Objeto s;niilador, câmara de

‘ii’
ii

p!a(as paridelas e term6metro

Cbeto simulador, câmara cilíndrica e termômetro
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r

1

2) Posicionamento:

2.1) Câmaras de placas paralelas

e Posicionar o ponto geométrico na superfície da água e zerar” o contador,
verificando se a câmara está paralela à superfície da água através de sua imagem
refletida;

1 a:

e O posicionamento da câmara deve ser feito afundando-se a câmara totalmente
e, depois, subindo-a até a superfície, de modo a evitar o efeito da tensão superficial
da água, conforme figura abaixo:

a

• Alinhar o centro da cavidade de ar da câmara com o centro do reticulado do
campo luminoso:
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TI

• Descontar a espessura da capa de acrílico, elevando-se a câmara até o
correspondente valor da espessura e “zerando-se” novamente o contador;

• Descer a câmara até a profundidade de referência
de medições (Zf).

22) Câmaras ciUndricas

Verificar se a marcação de referência da câmara cilíndrica está para cima;

L‘ IeH 4’

1

e
è

• Verificar se a câmara está paralela á superfície da água através de sua imagem

AJI

refletida;
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Posicionar o ponto geométrico na superfície da água e zerar” o contador;

‘1
• Posicionar o ponto geométrico da câmara a 0,5 r, abaixo da superfície da água

e zerar” novamente o contador;

3-

ri

ii
1

n

1

li
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• Posicionar a cavidade de arda câmara cilíndrica no centro do reticulado do campo
luminoso;

3) Procedimento:

• Executar a dosimetria conforme TRS-398, realizando as leituras nas polaridades
± 300V e —150V com o feixe de elétrons de energia cuja calibração se queira executar

DFS: 100 cm

Aplicador (cone): 10cm x 10cm

Profundidade de referência: cm

N, =

__________

Obter as leituras para

_cGy/nc

± 300Ve—150V.

lensan Leituras — ( :mara Cilíndrica Média

M1 = = —300V

M = +300V

M = -150V

• Descer a câmara até a profundidade de referência de medições (Z,ei
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Pressáo (mbar) =

________/

/________
]3 (mbar) =

Temperatura (°C) =

______/

/_______ f (°C) =

k1 =

k, =

___________

k=

_____

Foi

k =

____________

(=1000 se câmara e eletrômetro calibrados juntos)

hpr = 1,000 (fator escalonamento para água)

M =Mh k k,k k
O 1 pi Ir co poi o

MFPQ = M1 h1 k k01 k,

koont

=

_____________________

(Tabela 19 TRS-398)

kQC,OSSQfle =

__________________

(Tabela 19 TRS-398)
,

= qualidade do
feixe na calibração

kQQ = k00.01 / k00. =

Determinação da dose absorvida na água, na profundidade de referência:

D =MN k =w!Q lZrcf) O OwQc,os, QQcros,

(para câmara calibrada por intercomparação em feixe de etétrons)

ou

DWQ(Z(OI) = M0 NOOVOU k000 =

(para câmara calibrada em laboratório padrão na qualidade Q, geralmente
Co-60)

Determinação da dose absorvida na água, na profundidade de máxima dose:

PDD (Z1) =

Dooizmjxt = DwO(ZrL!íl / PDD(Zncí) =

_________________

cGy/UM
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Roteiro para a determinação da posição

1) nstrumentaçào:

virtual da fonte

Sial’ele U .l.iZ
C..tr..i CT.ettd. e..
CC G..<ue.O O LEi

Objoto simulador, ámara cilindriu

Quantidade de influência Valores ou características de refèrência

Material do objeto simulador para R51, 4 g/cm2, água

(fluntoma) para R5, < 4 g/cm2, água ou plástico

-.
para R0 4 g/cma, placas paralelas ou cilíndrica

1 ipo (te camara (te ionizaçao
para Rui1 < 4 g/cm, placas paralelas

E!etrãrietro e barômetro digital

a
e tormõmutro



78 o EFétron na Radioterapia

ri’

1

2) Posicionamento:

2,1) Câmaras de placas paralelas

• Posicionar o ponto geométrico na superfície da água e “zerar’ o contador,
verificando se a câmara está paralela à superfície da água através de sua imagem
refletida;

• O posicionamento da câmara deve ser feito afundando-se a câmara totalmente
e, depois, subindo-a até a superfície, de modo a evitar o efeito da tensão superficial
da água, conforme figura abaixo:

--

• Alinhar o centro da cavidade de ar da câmara com o centro do reticulado do
campo luminoso:
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• Descontar a espessura da capa de acrílico, elevando-se a câmara até o
correspondente valor da espessura e zerando-se” novamente o contador;

• Descer a câmara até a profundidade de máxima
dose (Z0) da energia que se está determinando a
posição virtual da fonte.

2.2) Câmaras cilíndricas

• Verificar se a marcação de referência da câmara cilíndrica está para cima:

refletida;
• Verificar se a câmara está paralela à superfície da água através de sua imagem

CORRETO 1 NCORRETO
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• Posicionar o ponto geométrico na superfície da água e zerar o contador;

• Posicionar o ponto geDmétrico da câmara a 0,5 r11 abaixo da superfície da água
e zerar” novamente o contador;



Roteiro para determinação da posição virtua! da fonte 81

• Posicionar a cavidade de ar da câmara cilíndrica no centro do reticulado do campo
luminoso;

3) Procedimento:

• Posicionar a câmara de ionização na profundidade de máxima dose (Z) da energia
em que se está fazendo as medições;

• Colocar o tamanho de campo na superfície em 10cm x 10cm, ou aquele usado para
normalização dos fatores output, o que for maior;

• Executar cinco leituras com a tensão de —300V em várias distâncias fonte-superfície
(Ex.: 95, 100, 105 e 110 cm);

• Construir um gráfico DFS+Zmáx X Raiz (l/l);

• Determinar a distância virtual da fonte. (DVF = 100— B, em que Ré o coeficiente
linear da reta y = Ax+B).

• Descer a câmara até a profundidade de máxima dose (Zmá) da energia que se está
determinando a posição virtual da fonte.
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/



Textos de apoio

paralelas
Calibração de câmaras de placas

Dosimetria de elétrons de alta

Calibração do feixe de elétrons

energia

Laura Nata/Rodngue5
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Calibração de câmaras de placas paralelas

Introdução

Um dos primeiros protocolos de dosimetria a abordar o uso e a calibração de

câmaras de placas paralelas foi o NACP (NACP 1980). Esse documento estabelecia o

procedimento de medida para determinação de Dpara energias médias em feixes de

elétrons na superfície do objeto simulador para energias Ç < 15 MeV.

Os principais requisitos de uma câmara de placas paralelas para dosimetria de

feixes de elétrons de alta energia são os seguintes:

• a cavidade deve ser pequena na direção do feixe;

• o anel de guarda deve ser largo o suficiente para que a perturbação devido ao

efeito hin_scattering seja insignificante (elétrons espalhados, provenientes da

parede lateral da cavidade, não contribuem significativamente no sinal) até

mesmo para feixes de elétrons de baixa energia.

Adicionalmente, as câmaras devem ter as seguintes características:

volume sensível entre 0,05 e 0,50 cm3;

cavidade com espessura de 2 mm

. diâmetro do eletrodo coletor entre 2 e 20 mm;

• anel de guarda com pelo menos 3 mm de comprimento;

• variação de 001 mm em 2 mm de espaçamento de ar;

variação de 0,5% no volume da câmara;

Furo de ventdação 2.fl1! / 2ornm / —,

1 2rn, /

_____

T //‘////// /////% /

• câmaras de composição conhecida, tecido-, água- ou ar-equivalente com relação

ao elétron slowing-down”;
Guarda Eletrodo coletor

• parede frontal afina”

(— 0,5 mm).

Na figura 1, é apresentado

um diagrama esquemática de uma

das câmaras de placas paralelas

disponíveis comercialmente.
Camada isolante

SOnm

Figura 1 - Qr,iarj NAC P, pro1etacia por Mais san ei a/ 1981.
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Basicamente, existem dois métodos de calibração de câmaras de placas
paralelas:

• comparação com uma câmara cilíndrica com N conhecido em um feixe de
elétrons de alta energia (calibração cruzada):

• calibração em feixe de 60Co.

No primeiro método, o fator de calibração da câmara de placas paralelas é
obtido pela igualdade entre os valores de dose absorvida na água, medidas em um
mesmo ponto de referência (IAEA/TRS—381). Para tal, é preciso assegurar o
posicionamento correto de ambas as câmaras, tanto a câmara cilíndrica de referência
(fator N0 conhecido) quanto a câmara de placas paralelas a ser calibrada. Esse método
é preferível e recomendado pelo protocolo de dosimetria atual (IAEA/TRS-398), uma
vez que fornece uma dosimetria consistente tanto para alta quanto para baixa energia.
Nesse caso, o método de câmara de placas paralelas é forçado a fornecer a mesma
calibração da dose monitor no acelerador, assim como o método da câmara cilíndrica.
pelo menos para uma energia.

Já no segundo método, a câmara cilíndrica é posicionada no ar, enquanto a
câmara de placas paralelas é posicionada em um objeto simulador de PMMA (‘build
up” de 4 mm), Nesse caso, o centro da cavidade de ar precisa estar localizado no ponto
onde K.é conhecido e o fator NKé obtido assumindo a igualdade do kerma no ar medido
pelas duas câmaras em questão (NACP 1980 e Mattsson eta/1981).

Procedimentos de calibração

O ponto de referência de uma câmara de placas paralelas é considerado como
sendo a superfície interna da parede frontal da câmara enquanto, para a câmara cilíndrica,
o centro geométrico precisa ser posicionado 0.5 ç mais profundo do que o ponto de
interesse no objeto simulador, sendo r.o raio interno da cavidade da câmara. Todas as
câmaras de ionização estão tabeladas no protocolo da IAEA.

Para a calibração cruzada, recomenda-se a utilização do feixe de maior energia
disponível no acelerador linear, isto é, R50 > 7 g cm2 (Ç > 16MeV). A câmara a ser
calibrada é comparada alternadamente posicionando-se cada câmara na profundidade
z,na água, de acordo com o descrito anteriormente, conforme a figura 2 abaixo:
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Feixe de elétrons

DFS
100 cm

Dessa forma,
pela seguinte relação:

o fator de calibração para a câmara de placas paralelas será dado

ref
x

_____

f wf
NDWO —

a
ND)$Q0h9

lvi

em que N000 é o fator de calibração da câmara de referência na qualidade Q
(geralmente, o 60Co) e é o fator de correção para a qualidade do feixe para a
câmara de referência.

Normalmente, a qualidade de referência será o Ecco e o valor de será
obtido a partir da Tabela do TRS 398. No caso em que Q0 for o feixe de elétrons de alta
energia, o valor de k0,0 precisa ser obtido de acordo com a seguinte expressão:

ktef
— Qcross.Qjnt

—

Qo.Qiut

em que tanto o numerador quanto o denominador serão obtidos a partir da tabela 19 (IAEA
2000).
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Calibraçáo do feixe de elétrons de alta energia

Uma vez que a câmara de placas paralelas tenha sido calibrada por comparação

com uma câmara cilíndrica de referência (calibração cruzada), já é possível, entáo,

empregar essa câmara para calibrar todos os feixes de elétrons disponíveis no serviço de

Radioterapia.

Com o fator de cahbração em termos de dose na água N0
Qctoss

conhecido, é

possível, então, determinar a dose absorvida na água, na qualidade Q do usuário, através

da seguinte equação:

D =MXNX Á-’u;Q Q D,}iQss Q,Qcross

Os valores de k serão obtidos da seguinte forma:
Qrrosn

=

_______

QQaoss F
mt

1< e K serão obtidos através da tabela 19 (IAEA/TRS-398).
Q Qi nt Qcrcas, Qi rrt
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Dosimetria de elétrons de alta energia
Fundamentos básicos

Introdução

A distribuição de dose em profundidade em feixes de elétrons de alta energia

empregados em Radioterapia, geralmente, é especificada por um único parâmetro, ou seja.

a energia determinada a partir do alcance prático (Brahme, 1975). No entanto, o alcance

prático é um parâmetro que geralmente não está diretamente relacionado com o intervalo

terapêutico da distribuição de dose em profundidade. Para se obter uma simples especificação

da distribuição de dose em profundidade, são necessários alguns parâmetros adicionais. A

importância de tais parâmetros deve-se ao aumento crescente de aceleradores lineares de

tipos diferentes e ao fato de que, usualmente, qualidades de feixes muito diferentes

necessitam de uma comparação unívoca da qualidade de um feixe para o outro. A

disponibilidade de um diagnóstico de feixe simples e preciso faz com que seja interessante

analisar alguns parâmetros independentes que caracterizam a qualidade do feixe. Do ponto

de vista terapêutico, é importante definir um volume de tratamento de modo consistente e

relevante, a fim de simplificar as comparações entre diferentes centros de radioterapia.

Distribuição de dose em profundidade

A distribuição de dose em profundidade em um meio irradiado por um feixe

terapêutico de elétrons de uma dada energia, geralmente, apresenta uma dependência com

uma série de parâmetros, tais como tamanho de campo, distância fonte-superfície,

composição do meio etc. -

Os vários fatores que geralmente caracterizam a distribuição de dose em

profundidade no eixo central de um feixe de elétrons estão ilustrados na Figural.
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Com o aumento da distância a partir da superfície do fantoma a
distribuição de dose é caracterizada pelos seguintes parâmetros:

a) dose próxima à superfície;

b) dose build-up de elétrons secundários;

c) dose build-up de elétrons primários devido à inclinação crescente dos traços de

elétrons;

dose máxima em que os elétrons alcançam plena difusão:

e) secção descendente com perda crescente de elétrons primários;

f) secção inclinada do decréscimo linear de dose devido à energia e alcance

espalhado dos elétrons primários;

g) cauda dos elétrons que sofreram interaçóes nas primeiras partes dos seus traços;

h) radiação de fundo de fótons contribuída pelos fótons gerados tanto no meio

como no acelerador (janela de vácuo, folhas de espalhamento, câmaras de

transmissão, ar, colimador etc).

Q2 as 12
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Medidas de distribuição de dose em profundidade

As distribuições relativas de dose em profundidade podem ser medidas com câmaras
de ionização detectores semicondutores, câmaras líquidas ou dosímetro Fricke (NACP 1980).
A escolha do método depende dos instrumentos que estão disponíveis no hospital. As
distribuições relativas devem ser verificadas com relação às distribuições de dose em
profundidade determinadas pelo método ionométrico (câmara de ionização) ou, se possível,
com dosímetro de sulfato ferroso.

O método da câmara de ionização está muito bem estabelecido para medidas em
profundidades iguais ou superiores à profundidade de dose máxima. Nas medidas de
distribuição relativa de dose em profundidade, o efeito de deslocamento1 da câmara de
ionização deve ser levado em conta para câmaras cilíndricas. Esse efeito deve ser corrigido
pelo uso do ponto efetivo de medida. Tal ponto efetivo de medida é determinado extrapolando
se o deslocamento geométrico das distribuições de ionização em profundidade, medido por
câmaras cilíndricas de tamanhos diferentes para um tamanho de câmara igual a zero. O
ponto efetivo de medida varia ligeiramente com a energia do elétron e a profundidade do
fantoma, variando entre 0.5r a 0.lSr (ré o raio interno da câmara cilíndrica) na frente do
centro da câmara. Para feixes de elétrons, recomenda-se um valor de 0.5r. As distribuições
relativas de ionização em profundidade devem ser multiplicadas pela razão de freamento

para diferentes profundidades, a fim de converter essas distribuições em distribuições
relativas de dose em profundidade.

Para medidas em profundidades pequenas, o método ionométrico pode introduzir
incertezas devido à contaminação de elétrons de baixa energia e a um espectro de build
up de raios-1 incompleto. Medidas em tais profundidades, recomenda-se que sejam
realizadas, preferencialmente, com uma câmara líquida ou um dosímetro de sulfato ferroso
(Brahme 1975).

A dose absorvida em uma profundidade z pode ser determinada a partir da dose na
profundidade de referência z e da distribuição relativa de dose em profundidade PDD(z) O efeito de deslocamento

— rei e originado por diferente
atraves da seguinte relaçao (SSRFM 2002): absorção e espalhamento

de fátons e pelo freamento

D0 (z) = D,,,0 (Zrcj ).PDD(z) /PDD(z) :l:t: da
cámara e no meio, Ao
introduzir urna câmara de

A dose absorvida na profundidade de dose máxima (ZT.X) é dada por: ionização em um
a determinado meio.

DWQ (Zni ) = DWQ (Zré ).PDD(Zrnax) /PDD(Zrej) eição
da parede. o volume da
cãmara (cavidade +

parede) desloca urna
porção do meio.

Elétrons secundários
rápidos.
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Dehnições de parâmetros

As sete definições dos diferentes parâmetros de alcance para uma distribuição

de dose em profundidade no eixo central estão ilustradas na Figura 2 (Brahme, 1975).

Profundidade de dose maxina. R

A localização do máximo da distribuição de dose em profundidade depende de

uma série de parâmetros físicos do feixe de elétrons, tais como a energia mais provável

(Ej, a forma da distribuição de energia e da distância fonte-superfície. A profundidade

de dose máxima, R.,, é definida na Figura 2 e ilustrada na Figura 3 juntamente com

outros parãmetros de alcance de feixes de elétrons calculados teoricamente.

J

-o

o
-o

o
O

Profundidade em água (cm)

Quatro desses parâmetros são de alcance (R100, R85, R50, R) um é a medida da

inclinação ou gradiente da secção inclinada da distribuição de dose em profundidade (D’),

e dois constituem as medidas nos níveis de dose de entrada e de saída no volume

irradiado (D, D).

L
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Alcance terapêutico.

É o intervalo de profundidade da distribuição de dose em profundidade que deve

coincidir com o volume alvo. Para uma dada energia, o comprimento desse intervalo depende

da uniformidade desejada da distribuição de dose em profundidade na região do alvo. Sabe-

se que uma diferença menor do que 10% no valor da dose pode causar uma mudança

considerável na razão entre a fração de pacientes curados e aqueles que sofrerão

complicações, fato esse que torna desejável o esforço para obter uma variação bem pequena

dentro do volume alvo.

A uniformidade da distribuição de dose em profundidade perpendicular ao feixe

pode, algumas vezes, ser aperfeiçoada, aumentando-se, de alguma forma, o tamanho do

campo. Similarmente, a distribuição de dose em profundidade paralela ao feixe pode ser,

geralmente, melhorada, aumentando-se a energia do feixe de elétrons. No entanto, ambos

os métodos resultam em um volume irradiado maior, resultado esse que, em geral, não é

aceitável. Se alguma variação na dose absorvida é aceita tanto perpendicularmente quanto

paralelamente ao feixe, a variação na dose absorvida no alvo deve ser menor que 10%,

E
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uma vez que a maioria dos aceleradores é especificada com uma homogeneidade de
± 5%. Essa pequena variação geralmente é irrealista como sendo um compromisso que
precisa ser obtido entre uma boa uniformidade e um pequeno volume irradiado. Sendo
assim, o alcance terapêutico é definido como o intervalo de profundidade no qual a dose
absorvida excede 85% de seu valor máximo (DM, vide Figura 2).

Na Figura 4, o alcance terapêutico, R55, é mostrado em função da energia mais
provável de elétrons na superfície, (E)0, tanto para distribuições de dose em profundidade
calculadas teoricamente quanto para as distribuições experimentais obtidas em diferentes
tipos de aceleradores lineares (betatrons, acelerador linear e microtron).

E
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Alcance à meia profundidade, R..

A profundidade na qual a dose absorvida atinge 50% do seu valor máximo tem
sido sugerida na literatura como uma medida da energia de feixes de elétrons de alta
energia. Como a meia profundidade está localizada na região atingida por
aproximadamente metade dos elétrons primários, é razoável supor que essa profundidade
esteja mais relacionada com a energia média do que com a energia mais provável dos
elétrons incidentes.
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Na FiguraS, é apresentada a variação de R50 com a energia média na superfície do
fantoma, E0. Os resultados teóricos da Figura 3 demonstram claramente que o alcance à
meia profundidade tem uma dependência maior com a distância fonte-superfície
comparativamente ao alcance prático, sobretudo apara altas energias, em que a radiação de

fundo de fótons é considerável.

Alcance prático, R

O alcance prático é definido como sendo a profundidade de intersecção da tangente
através do ponto de maior inclinação (ponto de inflexão), tanto em uma curva de dose
quanto de ionização em profundidade, com a radiação de fundo de fótons (D0). Este valor de

R é obtido fazendo-se um ajuste linear dos dados na região descendente da curva de dose

em profundidade entre 70% e 20%. A radiação de fundo de fátons, que é definida como

sendo uma extrapolação da extremidade da distribuição de dose em profundidade até o

alcance prático, é também obtida fazendo-se um ajuste linear nos valores obtidos até o

último ponto da curva de distribuição de dose.

A energia calculada a partir do alcance prático está maisdiretamente relacionada

com a energia mais provável de elétrons na superfície do fantoma. Na Figura 3, pode-se

observar que, se a lei do inverso do quadrado da distância for empregada para a dependência
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de com a distância foco-superfície, o alcance prático diminui de apenas alguns décimos
percentuais para uma distância foco-superfície de 100cm, quando comparado com o seu
valor a uma distância foco-superfície infinita.

Gradiente de dose, D

A diferença mais significativa entre a distribuição de dose de um feixe de elétrons
e de um feixe de fótons é o decréscimo mais inclinado na dose após o alcance terapêutico
em um feixe de elétrons. Esse rápido decréscimo nos feixes de elétrons é uma grande
vantagem quando existem órgãos na frente do tumor, que precisam ser protegidos de
irradiação desnecessária. Uma medida prática da inclinação das distribuições de dose em
profundidade é o gradiente de dose ao longo do eixo central do campo. Para obter uma
medida do gradiente de dose que seja o mais independente possível da energia e da
contaminação de fótons do feixe, define-se um gradiente de dose normalizado como
sendo.

= (JD

dz ,L DM — D

Para uma distribuição de dose conhecida, D pode ser obtido extrapolando-se a
parte mais inclinada da distribuiçáo, que já foi usada para obter até que ela intercepte

D e no nível de dose máxima D. Sendo assim, o gradiente de dose é obtido dividindo-se
R pela distância entre essas duas intersecções.

A medida adimensional do gradiente de dose varia ligeiramente com a energia do
elétron, uma vez que o aumento no alcance prático com a energia praticamente balanceia
o decréscimo na inclinação da distribuição de dose em profundidade. Para uma dada energia
mais provável, são obtidos valores diferentes do gradiente de dose, dependendo da largura
da distribuição de energia no feixe de elétrons. A Figura 6 mostra, tanto os dados teóricos
quanto os experimentais, a partir de feixes terapêuticos de elétrons. É importante ressaltar
que alguns feixes de elétrons de alta energia usados em terapia têm gradientes de dose
relativamente pequenos devido, principalmente, aos seus largos espectros de energia.

a



Testo de apoo DosmrneL5a de elet,or.s de aaa enerfl 1

3.
o
0
e,
N

1,

E
o
z

2
oo
w
0
0

O

o-

______

Figura 6 — Dependência do granienle OC dose coma energia mais proxvel na superfície do íantoma para feixes monuenergéhcos
de eétrors e para feixes clínicos.

Dose na superfície, D

A dose de entrada em um volume irradiado por um feixe clínico de elétrons é de
grande interesse devido à sua importância para o grau de pele poupada obtido. A profundidade
das camadas sensíveis à radiação abaixo da epiderme é geralmente da ordem de 0,5 mm,
uma profundidade que é acessível para medidas precisas de dose com vários detectores. A
dose superficial ou dose na pele, D5 é definida como sendo a razão da dose absorvida na
profundidade de 0,5 mm com relação ao valor de dose máxima (vide Figura 3).

Geralmente, a dose superfície é cerca de 90% ou menos, devido ao build-up da
fluência de elétrons primários e secundários e devido, também, à contaminação de elétrons
e fútons de baixa energia. Na Figura 7, a dose superfície é mostrada em função da energia
dos elétrons para vários aceleradores clínicos; esses valores foram comparados com os
resultados teóricos.
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Radiação de fundo de fótons, O

A radiação de fundo de fótons D é definida como sendo a extrapolação da cauda
da distribuição de dose em profundidade até o alcance prático. Os fátons estão presentes
como uma contaminação do feixe de elétrons incidentes ou são gerados no próprio meio
irradiado.

Na Figura 8, são mostrados resultados teóricos para feixes monoenergéticos e
monodirecionais e, conseqüentemente, incluem somente os fótons gerados no meio. Os
resultados experimentais provenientes de feixes terapêuticos contêm uma fração
considerável de fótons contaminantes, uma vez que esses feixes são, geralmente,
espalhados por folhas metálicas e outras partes de construção que produzem bremsstrahlung.
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Calibração do feixe de elétrons de alta energia

Introdução

Na maioria dos serviços de Radioterapia no país, os feixes de elétrons de alta
energia tornaram-se a única opção de tratamento de tumores superficiais, isto é, tumores
localizados em profundidades inferiores a 5cm. Daí surge a necessidade de se estabelecerem
procedimentos para calibração desse tipo de feixe de radiação, tanto nas condições de
referência (determinação do rendimento) quanto nas condições de não-referência (dosimetria
clínica).

Com relação ao espectro de energia do feixe de elétrons de alta energia, é
importante ressaltar que, ao sair da janela do acelerador, atravessar as câmaras monitoras,
passar pelos colimadores e pelo ar, os elétrons secundários gerados causarão um alargamento
do espectro de energia bem como produção de bremsstrahlung”. Isso ocasionará a produção
da conhecida cauda de bremsstrahlung, uma das características da curva de distribuição de
dose em profundidade, contribuindo, assim, para a dose de saída no paciente.

Conseqüentemente, a energia média no paciente ou no objeto simulador de água será
diferente do espectro formado na janela do acelerador

Determinação da dose absorvida em condições de referência

As condições de referência para determinação da dose absorvida na água são as
seguintes (Tabela 17- IAEA 2000):

Tabela 1 — Condições de Referência para Determinação da Dose Absorvida na Água para

Feixes de Elétrons.

Parâmetro Característica ou Valor de Referência

Material do fantoma. para R50 4g/cm2 água.

para R50 < 4g/cm2 água OU plástico.

Tipo da câmara. para R50 > 4g!cm2; placas paralelas ou cilíndrica.

para R50 < 4g/cm2 placas paralelas.

Profundidade de Medição ZIzd. 0,6 R,, — 0,1 g/cm.

Ponto de referência da câmara. Para câmaras de placas paralelas, no centro da superfície
interna da janela.

Para câmaras cilíndricas, no eixo central e no centro do

volume da cavidade.
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Tabela 1 — Continuação

Parârnero Característica ou Valor de Reièrência

Posicion ame ii IA) do ponto de Para câmaras dc p lacas paralcias, 11(1

referência da câ iii ara.

I’klra câhilaflis cilílldrickts, (),5r abaixo cio

(r = raio da câmara).

SSI) 1 DOem

Timanhi) cio campo na sniperlTcie 1 Dum 1 flUi)) 011 o campo usado para normalização no
do (anLoma. índice dc qualidade; o que for maior.

Como a escolha do tamanho de campo não é crítica, uma escolha conveniente
para o tamanho de campo de referência deve ser a mesma medida do tamanho de campo
usado para a normalização do fator rendimento.

A profundidade de referência é dada pela seguinte expressão:

Z,ç; = 0,6 R50—0,1g/cm1(R,em g/cm2)

Essa profundidade é próxima da profundidade de dose máxima para qualidades
de feixe correspondentes a < 4g/cm2 (E, aproximadamente igual a 10 MeV). Para
energias maiores, essa profundidade está localizada além da profundidade de dose máxima.
A utilização dessa nova profundidade de referência é vantajosa no sentido de reduzir a
variação, de um acelerador para outro, nos fatores de calibração da câmara de ionização.

No entanto, é preciso observar que essa recomendação para altas energias fará
com que a incerteza proveniente dos efeitos de perturbação seja maior.

O formalismo baseado na calibração em termos de dose absorvida na água
estabelece que a dose na água, na profundidade de referência z,, em uma qualidade de
feixe de elétrons Qseja dada por:

= M QNDII.Q k00

em que MQ a leitura da câmara de ionização corrïgida por todas as grandezas de influência
(pressão, temperatura, umidade, fuga, recombinação, polaridade, efeito haste). A câmara
de ionização deve ser posicionada de acordo com as recomendações da tabela acima.

NDIQQ é o fator de calibração em termos de dose absorvida na água do dosímetro na
qualidade O (normalmente o 60Co). E é o fator específico da câmara de ionização que
corrige para diferenças entre a qualidade de referência

0
e a qualidade atual O. As razões

dos poderes de frenagem e dos fatores de perturbação empregados no cálculo do fator de
qualidade k000estão descritos no Apêndice lido protocolo da IAEA (IAEA 2000).

J



Texto de apoio - Calibração do feixe de elétrons de alta energia 103

Os valores tabelados do fator de qualidade k000 referem-se ao fato de a câmara de

ionização ter sido calibrada em um feixe de 60Co (Tabela 18, IAEA 2000) ou, quando a

câmara já tiver sido calibrada pelo procedimento conhecido como calibração cruzada (descrito

no Capítulo 7, IAEA 2000), em um feixe de elétrons de alta energia (Tabela 19, IAEA 2000).

Os valores dos fatores de qualidade k000para câmaras de placas paralelas e para câmaras

cilíndricas são apresentados, também, conforme as figuras 1 e 2 mostradas a seguir.

1.00

0.95

o

0.90

0.85

—•--— Attix RMI 449
- Capintec PS-033

—— Exradin P11
—o-- HoIt (Memorial)

NACP/Calcam
—o— Markus
—— Roos

o 5 10 15 20

Índice de qualidade do feixe, R50 (glcm2)

Figura 1 Val ores calculados de k0 para feixes de elétrons, para vár;as câmaras de placas paralelas cal :bradxs com radiação gama de 65Co,

o

1.00

0.95

0.90

0.85

o

Cafrntéc PAO6C
—v— Exradin A2

— Exradin T2
—O-— Exradin A12

Á NE2571
—O- NE2581

- PTW 30001
—v--— PTW 30002
—- PTW 30004
—O — Victoreen 30-348
—a-— Victoreen 30-351
—O -Mjctoreen 30-349

-v
-Sfl

•_

_

—1

5 10 15 20
Índice de qualidade do feixe, R (g/cm2)

Fra1n ;-:e’ cakxcvsde nara!eesdeee,’ons cara ias:ãta’usc .nrnaaca b,3-:asc; -acu;ãnarade-Co



104 O Elétron na Radioterapia

Determinação da dose absorvida sob condições de não
referência

1. Determinação da fonte virtual

Diferentemente do feixe de fótons de alta energia, o foco de um feixe de elétrons
de alta energia origina-se em um ponto do espaço que não coincide com a folha espalhadora
e nem com a janela de saída do acelerador linear. Surge, assim, a necessidade de se
determinar a posição virtual da fonte, ou seja, a posição que indica a localização virtual da
fonte de elétrons. A figura abaixo ilustra a posição virtual da fonte de um feixe de elétrons
de alta energia.

Dessa forma, a SSD,J( é definida como sendo a distância da posição virtual da
fonte até o ponto de SSD nominal e que corresponde ao isocentro. Lembrando que a lei do
inverso do quadrado da distância pode ser usada, no caso de pequenas diferenças de SSD,
para corrigir os valores de dose absorvida na água para variações de gaps” de ar entre a
superfície do paciente e o aplicador.

É possível determinar, experimentaimente, a posição virtual da fonte de elétrons.
Basicamente, existem duas metodologias que possibilitam tal determinação. A primeira
delas define a fonte virtual como sendo o ponto de intersecção ao longo das direções mais
prováveis de movimento dos elétrons na superfície do paciente (Khan 1994), conforme
mostrado na figura abaixo.

Féura 3 A d:a, é .5 A 5 :151] is .115 a ís:a si:m:r.d 5 a fosses uisifai a

(.:( [U 35, i5B1.
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A segunda aproximação (Khan 1994) consiste na determinação de SSDef
procedimento consiste em medir o rendimento em várias distâncias, a partir do aplicador de

elétrons, variando o “gap” (de O a 15cm) entre a superfície do objeto simulador e o aplicador.

As medidas de dose absorvida na água realizadas em um objeta simulador, com a câmara de

ionização posicionada na profundidade de dose máxima e como objeto simulador em contato

com o aplicador (gap = O), são feitas em várias distâncias ga partir do aplicador.

g, teremos:

Supondo que I0seja a dose na qual g= O, e a dose na distância de gap igual a

[i_ g
OU1

— SSD0 + Zmax

Janela do acelerador

Ponto da fonte virtual

Folha(s) espalhadora(s)

Sistema colimador (aplicador)

Superfície do paciente

E g;rx 4 Dela —açáo cc ccx .:n cacle ce acccc cci kc

(SSD0 + Zmax + g
i; SSeu+ax

+1
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Desse modo, obtém-se um gráfico conforme a figura a seguir:

A partir desse gráfico. a inclinação da reta assim obtida é dada por:

1/ SSDeg + Zmax

E a 5SDC, será dada então por:

1
SSDen= •Zmn

Inclinação

2. Parâmetros dosimétricos dos feixes de elétrons

2.1. Distribuição de dose em profundidade

0 diodo semicondutor é um dos poucos sistemas dosimétricas que medem

diretamente a distribuição de dose em profundidade, devido à pouca variação do poder de

frenagem do Silicio com relação à água. Por outro lado, a câmara de ionização mede a

distribuição da ionização em profundidade, a qual precisa então ser convertida em

O 5 lO 15 20

Gop g (cm)
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distribuição de dose. Isto é feito multiplicando-se o valor de cada leitura da câmara de
ionização, na curva de ionização, pela respectiva razão de poderes de frenagem do ar em
relação à água.

Os parâmetros de alcance de uma curva de distribuição de dose em profundidade já
foram abordados no texto Dosimetria de Elétrons de Alta Energia.

2.2, Dependência com tamanho de campo

Com relação à dependência da distribuição de dose em profundidade com o tamanho
de campo, é importante ressaltar alguns pontos. Quando a distãncia entre o eixq central e a
extremidade do campo é maior que o alcance lateral dos elétrons espalhados, existe um
equilíbrio de espalhamento lateral (Strydom etal2003). Conseqüentemente, a distribuição
de dose em profundidade, para uma determinada energia, será independente do tamanho de
campo, para campos maiores que 10cm x 10cm e energia de 20MeV, conforme mostrado na
figura a seguir.

0
-Uo-o
-n
D
o
o-
Eo
o
o
3

Figura 6 Dependénna da dstribn ço de dose em profundidade cOm o tamanho de campo.

Já a diminuição do tamanho de campo provoca um aumento do grau de desequilíbrio
eletrônico no eixo central, fazendo com que o rendimento tenha uma sensibilidade alta
tanto para a forma quanto para o tamanho de campo, para uma energia de 20Mev e
campos menores que 10cm x 10cm. Além disso, quando o comprimento de um dos lados do

100

4x4

6 xE

lii x 10

15 c 15

21) x 20

25 x 25

20Mev

o 5 10
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campo diminui abaixo do valor do alcance prático (R), a profundidade de dose máxima
(D) também diminui, enquanto a dose superficial (D,) aumenta com o decréscimo do
tamanho de campo. Verifica-se, assim, que o alcance prático é independente do tamanho
de campo, dependendo apenas da energia.

2.3, Fator rendimento

Um dos parâmetros que influencia a determinação do rendimento é a direção do
colimador Assim, para cada aplicador, existe uma direção do colimador associada, que
geralmente é maior do que o campo definido pelo cone propriamente dito. Tal arranjo
minimiza a variação do espalhamento do colimador e, conseqüentemente, a variação do
rendimento em função do tamanho de campo é pequena.

Dessa forma, o rendimento é definido como a razão entre a dose para qualquer
tamanho de campo e a dose para um aplicador de 10cm x 10 cm, ambas as medidas
realizadas na profundidade de dose máxima (Zmá,)• É importante ressaltar que o campo
quadrado definido pelo aplicador não vai proteger adequadamente todos os tecidos normais
circunvizinhos. Normalmente, são inseridos blocos colimadores (de chumbo ou cerrobend)
na extremidade do aplicador, justamente para modelar tais campos. Nesse caso, é preciso
determinar o rendimento para esses campos.

Dependendo do tamanho de campo, sobretudo para campos pequenos, tais
proteções afetarão a distribuição de dose em profundidade, assim como o rendimento
devido à perda de espalhamento lateral. Nesse caso, as variações na profundidade de dose
máxima (Zmá,) e na distribuição de dose em profundidade precisam ser consideradas na
determinação do rendimento para campos pequenos.

2,4, Perfis de dose e razão “off-axis”

A razão “off-axis” (DAR) relaciona a dose em qualquer ponto em um plano
perpendicular à direção do feixe com a dose no eixo central nesse plano. O perfil de dose
consiste simplesmente no gráfico da razão ‘off-axis” (DAR) em função da distância do
eixo central, conforme ilustrado na figura abaixo.
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-20 -15 -10 £ O 5 10 15 20
Distância (cm)

Figuro 7 — Perfis de dose medidos em z paro um feixe de elétroos de 12MeV e um rampo de 23cm

2.5. Curvas de Isodose

23cm,

À medida que o elétron penetra no meio, o feixe de elétrons expande-se rapidamente
abaixo da superfície devido ao espalhamento. A difusão individual das curvas de sodose
varia, dependendo do nível da isodose, da energia do feixe, do tamanho e da colimação do
campo de radiação. Como conseqüência, observa-se um abaulamento das curvas menores
(inferiores a 20%) como resultado do ângulo de espalhamento do elétron com a diminuição
da energia do elétron. Para energias superiores a 15 MeV, os elétrons exibem uma contração
para curvas de valor mais alto (acima de 80%), conforme ilustrado nas figuras abaixo.
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Módulo 8— Testes de controle de qualidade

Apresentação

Vamos tratar, neste módulo, dos testes de controle de qualidade

dos aceleradores lineares de elétrons: testes de segurança, testes

mecânicos e elétricos e testes dosimétricos.

Os testes de segurança visam prevenir acidentes, radiológicos ou
mecânicos, que envolvam os pacientes, a equipe de funcionários,

o público em geral e/ou acidentes que danifiquem o acelerador

linear de elétrons.

Os testes mecânicos verificam se os movimentos de rotação,

abertura e fechamento, subida e descida das partes móveis do

acelerador, encontram-se em perfeito funcionamento e dentro

das tolerâncias estabelecidas para cada uma delas em particular

Os testes elétricos verificam se as indicações luminosas e controles

elétricos do equipamento respondem aos comandos desejados

pelo operador.

Os testes dosimétricos verificam a constância dos fatores

envolvidos no cálculo de dose nos tratamentos radioterápicos:

fator de calibração dos feixes, fator aplicador, simetria e planura

do feixe, isocentros de radiação do acelerador etc.

Objetivos

• Conhecer e aplicar os principais testes de segurança para o
controle de quahdade dos aceleradores lineares de elétrons:

• Refletir sobre a importância dos testes de segurança na prevenção

de acidentes:
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• Conhecer e aplicaras principais testes mecânicos e elétricos para o controle de
qualidade dos aceleradores lineares de elétrons;

• Refletir sobre a importância dos testes mecânicos e elétricos na conformidade
do posicionamento do paciente com o planejamento e a simulação do tratamento,
prevenindo acidentes:

• Conhecer e aplicar os principais testes dosimétricos para o controle de qualidade
dos aceleradores lineares de elétrons;

• Refletir sobre a importância dos testes dosimétricos na aplicação correta da
radioterapia: garantir o cumprimento da dose prescrita no volume tumoral alvo
com a menor dose possível nos tecidos sãos.

O que é um acidente?

Certamente, você sabe o que é um acidente, pois acidentes fazem parte do
cotidiano, com eles aprendemos a nos prevenir. Mas, quando se trata de radiações
ionizantes, é importante definir com precisão o que é acidente e ter sempre em mente os
princípios básicos de radioproteção.

Segundo o Das/e Safety Ser/es—SSSda Agência Internacional de Energia Atômica
(1 AEA). “acidente é qualquer e vento não intencional severo, incluindo um
erro de operação, falha no equipamento ou outro infortúnio, cujas
conseqüências não podem ser ignoradas do ponto de vista da proteção
ou segurança, e que usualmente levam a uma superexposição potencial
ou a condições anormais de exposição para o paciente tratado, para a
equipe de funcionários ou para o público em geral”.

À pirrirdqtii, setnpte <pie htlaiiiios CIO acidente, estaremos TIOS tcÍeriii(Io a essa (lCíitliÇL{).

RadioproÉeçào,egtiiidoa Agora que temos uma definição precisa de acidente, devemos compreender os
(lelililçaI) tia (N EN, e o

—

fundamentos da prevençao.U)T)Jtlfll{) de medidas que

visa prolegero Homem co Em nosso país, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é o árgãoTaCTO aiiihieiite dc possiveis

efeitos indevidos iiis;itio, governamental responsável pela normatização das condutas de radioproteção.
pela raiiiii,ão joTa ante. (le . —

-A radtoproteçao envolve tres fatores fundamentats para o controle do nivel deiU{)Iti() (0111 [TT)(TpTOS

i)áSicosesTaI)eieci(Ios. exposição às radiações ionizantes: distância, tempo e blindagem.



Testes de controle de quaFidade 115

A intensidade das radiações diminui com o inverso do quadrado da distância, ou
seja, quanto mais longe da fonte, mais baixo o nível de radiação. Quanto menor o tempo de
exposição à fonte, menor o nível de radiação ao qual se estará exposto. Nas situações em
que a distância e o tempo não forem suficientes para reduzir os níveis de exposição à
radiação, é necessário interpor uma barreira de forma a blindar a radiação incidente.

A norma CNEN-NN-3.O1 define três princípios básicos da radioproteção: o princípio
da justificação, o princípio da otimização e o princípio da limitação da dose individual.

Na radioterapia, a atividade por si só atende ao princípio da justificação. O projeto
das instalações, o planejamento e a execução do tratamento devem respeitar o princípio da
otimização e da limitação da dose individual de trabalhadores e indivíduos do público.

Todos os testes de controle de qualidade, descritos nesse módulo, têm como objetivo
verificar se todos os dispositivos de segurança do equipamento estão em perfeito
funcionamento, a fim de garantir que os princípios básicos de radioproteção sejam observados
e de minimizar, idealmente a zero, o risco de acidentes, principalmente os de natureza
radiológica.

Testes de segurança

Questão pan reflexão
Refina ssiisre a

imporlânua tios lestes de
i.i)tItrS)ie de qiiali(Ia(Ie.
Veja conto ações si os pies
podetis garantir a
tranqili iii ide de seu
trabalho diário ei
confiança (11)5 pacientes

titie serão tratados.

Os testes de segurança mais importantes consistem em verificar o funcionamento
dos dispositivos que garantem a interrupçáo do feixe, no momento desejado pelo operador
ou quando haja alguma irregularidade nos parâmetros normais de funcionamento. Incluem,
também, a verificação das luzes de advertência, que indicam se o acelerador está irradiando
ou não.

Luzes de advertência

Existem, na porta da sala de tratamento e no painel de comando do acelerador
linear, luzes de advertência que indicam se o aparelho está produzindo feixe de
radiação ou não. Duas luzes são essenciais: a verde deve estar acesa enquanto o
aparelho não estiver produzindo o feixe. A vermelha deve permanecer acesa
enquanto o acelerador estiver irradiando. Em alguns serviços, há uma luz amarela
indicando que o acelerador está na iminência de começar a irradiar só faltando
acionar o botão de inicialização do feixe.

O teste a ser realizado é verificar se as luzes funcionam corretamente.
‘4

Luzes de ad,eriênc a di poria
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Mecanismos de segurança

Uma vez verificadas as sinalizações luminosas, é necessário examinar o
funcionamento dos dispositivos de segurança que interrompem a irradiação, quando
necessário. O feixe de irradiação deve ser desativado tão logo a porta se abra. Botões de
parada de emergência, dentro e fora da sala e no painel de comando do acelerador,
devem desarmar o feixe de radiação ao serem acionados. É preciso verificar,
periodicamente, se tais dispositivos funcionam corretamente.

Questão para rdflex

Reflua sobre iniponãucia
da realização dos (estes de
segurança.
1 niagi o e ri ue algo ém (do
piíhlio ou lo flCiOtliiflO)

cii l.re na sala de mi la ni eu É

e o lè ixe de radiação
permaneça acionado por
falha dos sistemas de
segurança. Quais as
conseqil êucias?

Outros tens importantes a serem verificados são o travamento dos aplicadores
e seu sistema anticobsão e o controle dos códigos dos aplicadores.

Tanto os testes descritos acima quanto os não listados aqui devem ser executados
com a periodicidade recomendada, que considera a probabilidade de que os componentes
saiam da conformidade com o tempo. O documento IAEA/TECDOC-1151 contém a
lista completa e a discriminação dos testes dos sistemas de segurança. Sua leitura é
indispensável.

Testes mecânicos e elétricos mais importantes

É difícil, e seria negligente de nossa parte, eleger algum teste mecânico e/ou
elétrico como o mais importante. Destacaremos os testes dos mecanismos de
posicionamento e tamanhos de campo, visto que influenciam diretamente a correta
aplicação da radioterapia, que visa atingir todo o volume alvo do tumor e o mínimo
possível de tecidos sadios.

Pare de r!;:]a!;Jn do ir elerador
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es De e c’cs S eTers

Os testes mecânicos consistem em verificar se os movimentos de rotação, abertura

e fechamento! subida e desc;da das partes móveis do acelerador encontram-se em perfeito

funcionamento e dentro das tolerâncias estabelecidas para cada uma delas especialmente.

A não conformidade em distâncias, aberturas de campos, posição dos isocentros do

colimador e do gantry, dentre outros fatores, implicam diretamente em diferença na dose

planejada para o tratamento dos pacientes.

Os testes elétricos verificam se as indicações luminosas e controles elétricos do

equipamento, tais como indicadores angulares, alinhamento dos /asersde posicionamento,

centro do reticulado, coincidência dos campos luminoso e de radiação etc correspondem aos

comandos do operador.

Quesio para reflexão

1 niagine se tini cone

apliuidia de elétruns cai
em cima do jxit ente! E
se, ao subir a mesa, o

aplicaclor encostar—se ao

inicente e nu desarmar

e) tT)oviiiieistt) de subida
da Ilesa!

j
á”.

-

AD zjc:’es e

Os testes mecânicos e elétricos visam avaliar o estado geral de manutenção e

funcionamento da máquina, impedindo que as discrepâncias encontradas superem as

tolerâncias, o que implicaria um acréscimo ou decréscimo de dose no volume alvo ou a

irradiação de áreas não desejadas.

A are—!t coe ce—Iro do [e: z-iado e oca: :e

CD lorrIo cc

t:cDadoes ao, D’es e de tarr’oi de carpo



118 O [létron na Radioterapia

Os testes dosimétricos são de importância crucial para alcançar o objetivo da
radioterapia: garantir o cumprimento da dose prescrita no volume tumoral alvo com a
menor dose possível nos tecidos sãos.

Você sabe que as fontes radioativas possuem uma taxa de dose conhecida, que
pode ser calculada com a equação do decaimento radioativo. Para os aceleradores de
elétrons, é necessário um fator de calibração que relacione a quantidade de unidades
monitoras com a dose desejada. Para isso, utilizam-se os protocolos de dosimetria. Através
de formalismos próprios de cada protocolo, chega-se ao valor do fator de calibração para
o tipo de feixe e energia que se está medindo.

Utilizaremos o protocolo IAEA/TRS-398 para determinar o valor do fator de
calibração. Determinado o fator de calibração. podemos calcular a dose no meio material
e na profundidade desejada. O teste de constância da dose de referência deve ser feito
de forma absoluta pelo menos uma vez por mês e acompanhado de forma relativa
semanalmente.

Testes dosimétricos
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Os detectores utilizados nas dosimetrias devem ser escolhidos de acordo com as
recomendações do protocolo utilizado, que define o detector mais adequado para cada tipo
de feixe e valor de energia.

Para feixes de elétrons, o índice de qualidade do feixe, o fator aplicador, a simetria
e a planura, além do fator de calibração devem ser checados constantemente, O IAEA/
TECDOC-1 151 detalha os testes dosimétricos e a periodicidade com que devem ser execu
tados.

Lembre-se de que os lestes de controle de qualidade não são exclusivos para os feixes
de elétrons, pois o acelerador também produz feixes de fótons. E indispensável que
você consulte a lista completa dos testes do IAEA/TECDOC-l 151, os procedimentos
para executá-los e a periodicidade indicada para cada um, para garantir o tratarnen
to adequado e a qualidade do atendimento prestado aos pacientes em seu serviçn.

Antes de começar a atividade, assegure-se de que sabe exatamente como proceder,
se for preciso, recorra a seu tutor Organize-se, confira seus instrumentos, programe-se com
antecedência!

e Atividade

Execute, em seu acelerador clínico de elétrons, os Lestes de segurança, mecânicos,
elétricos e dosimétricos relacionados no IAEÀ/TECDOC- 1151 e verifique se todos os
itens avaliados estão em conformidade com as tolerâncias. Envie os filmes devidamen
te analisados pelo correio para o endereço do PQRT. Preencha o formulário para
controle de qualidade com os resultados obtidos para os testes de segurança, mecâni
cos e elétricos, e registre os resultados obtidos para testes dosimétricos na pasta
— Elétrons’ da planillma (em Excel) que está disponível no C fl—Rom do curso ou no site
http:Jwww.inca.gov.br!pqrt:publicações!planilhas.asp. Compacte os trqu ivos e envie
ao seu tutor.
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Formulário para controle de qualidade de aceleradores lineares

NSTJTUJÇÂO: —

EQU PAM E NTO: DATA:

- SEGURANÇA

1 — Luzes de Advertência

a) Console

b) Porta

Funcional (s/n)

2 — Dispositivos de emergência

a) Cons&e

b) Porta

c) Botão de emergência

3 — Controle dos códigos dos filtros

Filtro Posição

15° IN

ou’

30° IN

OUT

45° IN

OUT
600 IN

OUT

4 — Controle dos códigos de apilcadores

Cone Funcional

cm x cm (s/n)

6 x 6

10 x lo
15x IS

20 x 20

25 x 25

c: rc u 1 ai es
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5 - Travamento de filtros

6 - Travamento de apilcadores

7 - Travamento de bandejas

Observações

Tolerância (mm)

2

II - ASPECTOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS

1 — Laseres Deslocamento (mm)

a) Lateral (2700)

b) Lateral (900)

____________

c) Teto

2 - Isocentro mecânico

a) Rotação do colimador

b) Rotação do gantry

3 Indicadores angulares

a) Gantry

2

2

Diâmetro (mm)

2

2

, Indicador Indicador loleránciaT’avel
*luminoso mecamco (graus)

0’ 1

91W

18(W

270v 1

b) Colimador

, Indicador Indicador lolerânciaNivel
lununoso mecamco (graus)

0°

90° 1

271W
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Deslocamento (mm) Tolerância (mm)

4 — Centro do reticulado 2

5 - Centro do aplica dor 2

6 - Telêmetro 2 (no intervalo de uso)

7 - Coincidência do ponteirome
cánico com o telêmetro 2

8 — Horizontalidade e Verticalidade
da mesa 2/2

9 - Verticalidade do feixe luminoso 2

10 - Tamanhos de campo (Módulo Simétrico)

( 1101111 nal X 1 lerãncia
(cm , au) (cm) ((Til) (runi)

5x1() 2

IOx 12 2

20x 15 2

25x30 2

11 — Tamanho de campo (Módulo Assimétrico)

• (:ainp nominal XI X2 VI Y2 Tolerância
(clii x cm) (cm) (ri n) (cm) (cm) (mm)

5x5 2

lUx lO 2

15x15 2

20x20 2

12 - Coincidência de campos de luz - radiação (fótons) (Tolerância: 2 mm)

diferença no comprimento : mm

diferença na largura : mm

13 - Coincidência do isocentro mecânico com o de radiação (fótons) (Tolerância. 2 mm)

mesa: mm

colimador: mm

gantry: . mm

DBS: Enviar os filmes dos tens 12 e 13 devidamente analisados.
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Módulo 9—Acidentes em radioterapia — Relatos de casos

Apresentação

Neste módulo, serão relatados alguns acidentes ocorridos com

aceleradores lineares. Os relatos ajudarão a compreender como

simples testes de controle de qualidade podem evitar situações

desastrosas, que põem em risco a vida de pacientes, trabalhadores

e do público em geral.

Objetivos

• Refletir sobre a importância dos testes de controle de qualidade na
prevenção de acidentes:

• Conhecer a história e a origem dos principais acidentes em radioterapia
envolvendo aceleradores lineares.

Os acidentes com maiores conseqüências estão relacionados à calibração dos
equipamentos. Um simples erro de calibraçâo afetará todos os pacientes tratados até o erro
ser descoberto, o que pode envolver um grande número de pacientes. Por exemplo, no
acidente ocorrido em 1988, no Royal Devon and Exeter Hospital, na cidade de Exeter,
Inglaterra, 205 pacientes receberam sobredose de radiação.

Porém, os acidentes podem ter causas diversas: erro na configuração dos sistemas
de planejamento, falta de testes de comissionamento ou de aceite das máquinas, panes nos
sistemas elétricos ou mecânicos não percebidos pelos profissionais etc.

O último relato de acidente em radioterapia descreve o que ocorreu em 27 de
fevereiro de 2001, no Bialystok Oncology Center (80C), na Polônia. Uma falha elétrica
causou o desligamento do acelerador linear NeptunloP enquanto um paciente estava sendo
tratado. O tratamento recomeçou quando a energia foi restabelecida e quatro outros pacientes
foram tratados em seguida. Os testes realizados pela máquina após a religação não revelaram
que o sistema de monitoramento da dose não estava funcionando apropriadamente, devido
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a um componente eletrônico de segurança danificado Como resultado, os cinco pacientes
receberam altas doses, suficientes para dois deles reportarem coceiras e queimação
durante a irradiação, levando o corpo técnico e clínico a cessar o uso do equipamento.
Três pacientes receberam doses localizadas de 6000 a 8000 5v. A Polônia requisitou a
assistência da AEA em 27 de novembro de 2001, nove meses após o acidenteI

Uma série de seis acidentes de grande repercussão ocorreu entre 1985 e 1987,
em vários centros de tratamento do Canadá e dos Estados Unidos, envolvendo o acelerador
linear Therac-25, fabricado pela Atomic Energy Commission Limited (AECL), empresa
do governo canadense. Os acidentes envolvendo o Therac-25 foram os mais sérios
relacionados ao sistema computacional de controle de aceleradores.

Porém, o pior acidente envolvendo o Therac-25 ocorreu entre iDe 20 de
dezembro de 1990, na Universidade Clínica de Saragoza, na cidade de Saragoza,
Espanha. Houve uma falha no acelerador seguida de uma tentativa de reparo. O
feixe de elétrons foi restabelecido, mas a energia foi mal ajustada. O acelerador
irradiou com feixes de elétrons de 36 MeV independentemente da energia
selecionadal A discrepância entre a energia selecionada e a indicada no painel, foi
atribuida a um indicador defeituoso e não foi investigada a razão de tal discrepância.
Os tratamentos recomeçaram sem que os físicos fossem notificados para medir o
feixe. Vinte e sete pacientes sofreram sobredoses de 200 a 700%, resultando em
18 óbitos. Foi o acidente em radioterapia com o maior número de vítimas fatais da
história, só comparável ao acidente do Panamá, que resultou em 17 vítimas fatais.

Ocorreram dezenas de outros acidentes, aparentemente de menores
proporções, mas não de menor gravidade. Os relatos podem ser consultados nas
publicações e páginas de internet indicadas na final deste módulo, É útil conhecê-los,
pois de cada um deles aprendemos importantes lições para o dia-a-dia. Compartilhe
sempre essas histórias com o resto de sua equipe, principalmente com os técnicos que
estão em contato permanente como acelerador e devem ser os primeiros a diagnosticar
qualquer problema ou comportamento estranho da máquina.

Embora a rotina de um serviço de radioterapia seja muito pesada, devemos
sempre nos manter atentos quanto à execução dos testes de controle de qualidade,
analisando cuidadosamente seus resultados. Se qualquer dúvida ou comportamento
estranho de um parâmetro ou componente for observado, deve-se interromper as radiações
imediatamentei
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e Atividade

1 esq ii ise nas ti blicações e na Internei outros cxc rn pos de ad dentes em radi )(erap ia com o subsídio
para a avaliação final desta unidade.
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Sugestões para pesquisa
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www.iaea.org

www.icrp.org

hVALIAÇÁO DA UNIDADE 3

A avaliação desta unidade inclui:

a entrega da atividade do módulo 8;

a elaboração de um texto com a idetiufa açao de cinco possíveis causas de acidentes

cai aceleradores clínicos de elétrons devido à fálta ou inadequação do programa

de controle de qualidade, a partir da atividade do módulo 9;

a elaboração de um texto com a descrição das principais dificuldades encontradas
tio seu serviço para assegurar o controle de qualidade dos equipatnenios de

radioterapia e suas ações frente a essas cliiictildades.

&BLio ÍECA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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