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Resumo: Este estudo tem como objetivo estimar a incerteza padrão combinada para 
um detector de placas paralelas utilizadas para dosimetria de feixes de elétrons em 
aceleradores lineares para radioterapia, que foi calibrado pelo método de calibração 
cruzada. Ao manter a incerteza padrão combinada próxima da incerteza estabelecida 
no certificado de calibração da câmara de referência é possível estabelecer o fator de 
calibração do detector. A incerteza padrão combinada obtida neste trabalho foi de 
2,5 %.  
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Abstract: This study aims to estimative the combined standard uncertainty for a 
detector parallel plate used for dosimetry of electron beams in linear accelerators for 
radiotherapy, which has been calibrated by the cross-calibration method. Keeping the 
combined standard uncertainty next of the uncertainty informed in the calibration 
certificate of the reference chamber, become possible establish the calibration factor of 
the detector. The combined standard uncertainty obtained in this study was 2.5 %. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Radioterapia é uma modalidade clínica que 
emprega radiações ionizantes no tratamento de 
pacientes com neoplasias malignas (e 
ocasionalmente doenças benignas). O objetivo da 
radioterapia é entregar precisamente a dose de 
radiação em um volume de tumor definido com o 

mínimo de danos aos tecidos saudáveis 
adjacentes, resultando na erradicação do tumor, 
em uma elevada qualidade de vida, e 
prolongando a sobrevida a um custo razoável [1]. 
A radioterapia pode ser dividida em duas 
modalidades; uma a teleterapia, que é 
administrada com fontes externas de radiação que 
são posicionadas a uma distância de 
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aproximadamente um metro do local a ser tratado, 
tais como aparelhos de cobalto-60 (60Co) ou 
aceleradores lineares, e outra a braquiterapia, 
onde a fonte de radiação é posicionada a uma 
curta distância do local de tratamento, em geral 
utiliza-se materiais radioativos tais como irídio-
192 (192Ir) ou o iodo-125 (125I).  

Em teleterapia são utilizados mais 
frequentemente os aceleradores lineares, que são 
equipamentos que utilizam ondas 
eletromagnéticas de alta frequência para acelerar 
partículas carregadas, tais como elétrons em altas 
energias através de um tubo linear. Os feixes de 
alta energia de elétrons podem ser utilizados para 
o tratamento de tumores superficiais (< 5 cm de 
profundidade), ou serem gerados para colidir com 
um alvo produzindo raios x de alta energia para 
tratamentos de tumores profundos [2]. 

Para dosimetria dos equipamentos de 
radioterapia utiliza-se em geral o protocolo da 
Agência Internacional de Energia Atômica, o 
TRS-398, que estabelece as recomendações para 
a determinação da dose absorvida em teleterapia  
utilizando o fator de calibração 𝑁!,!,!!  [3]. 

Conforme a International Commission on 
Radiation Units and Measurements (ICRU) é 
recomendado que a dose administrada ao 
paciente submetido à radioterapia esteja dentro 
de ± 5 % da dose prescrita. Considerando as 
várias etapas envolvidas na execução de um 
tratamento, cada etapa deve ser realizada com 
uma exatidão melhor que 5 % para se obter essa 
recomendação [4]. Isto requer que as incertezas 
no processo de dosimetria sejam reduzidas. 

O objetivo principal desse trabalho é o 
estabelecimento das incertezas associadas ao 
procedimento de obtenção do fator de calibração 
NDWcross, obtido pela calibração cruzada de 
câmaras de ionização de placas paralelas 
utilizadas nas dosimetrias de feixes de elétrons. 
Este procedimento é descrito no TRS-398 e 
consiste na calibração da câmara de ionização do 

usuário pela comparação direta em um feixe do 
usuário contra uma câmara de referência que foi 
previamente calibrada [3]. Neste trabalho foi 
utilizada uma câmara de ionização cilíndrica 
calibrada em um feixe de 60Co (radiação gama) 
para obter-se o fator de calibração da câmara de 
placas paralelas. Uma vez que essa câmara esteja 
com o fator de calibração ela pode ser utilizada 
para dosimetria em feixes de elétrons com 
diferentes energias. O objetivo secundário é 
comparar as incertezas estabelecidas no 
procedimento acima com as incertezas obtidas 
em um procedimento que a câmara de placas 
paralelas tenha sido calibrada diretamente em um 
feixe de 60Co, 𝑁!,!,!!. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

As medições foram realizadas em um 
acelerador linear da marca Varian (Varian 
Medical Systems), modelo Trilogy, em um feixe 
de elétrons de 18 MeV (E0) de energia nominal 
na profundidade de referência que é 4,64 cm (zref 
= 0,6 R50 – 0,1 g cm-2) [3]. Utilizou-se o 
aplicador de feixes de elétrons de 10 cm x 10 cm, 
conforme figura 1. 

Figura 1: Objeto simulador. 
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O conjunto dosimétrico é da marca IBA 
(Dosimetry Radiation Therapy Products), que 
consiste de: um eletrômetro modelo DOSE1, 
atendendo todas as recomendações do TRS-398 
para medidas em diferentes polaridades e tensões; 
uma câmara de ionização cilíndrica modelo 
FC65-P e volume da cavidade de 0,65 cm3 à 
prova d’água; uma câmara de ionização de placas 
paralelas modelo PPC40 e volume ativo de 0,40 
cm3 à prova d’água. O conjunto dosimétrico foi 
calibrado pelo laboratório de padrão secundário 
da fabricante IBA de rastreabilidade do PTB 
(Physikalisch Technische Bundasnstalt) da 
Alemanha. 

Um objeto simulador de água, aberto, com 
acesso direto através da superfície de água, com 
dimensões de 40 cm x 40 cm x 40 cm foi 
utilizado. Neste objeto está acoplada uma torre de 
elevação das câmaras, como apresentado na 
figura 1. 

Além dos equipamentos descritos acima são 
utilizados um termômetro e um barômetro para 
corrigir a influência da temperatura e pressão nas 
leituras dosimétricas, uma vez que as câmaras 
são abertas. Esses equipamentos foram 
devidamente calibrados e possuem certificados 
de calibração que atendem aos requisitos de 
acreditação pela Cgcre / INMETRO. Conforme 
recomendação do TRS-398 foi utilizado um feixe 
de elétrons de energia > 16 MeV. A câmara de 
referência e a câmara a ser calibrada foram 
alternadamente posicionadas na profundidade de 
referência em água de acordo com as condições 
de referência para cada uma (ver tabela 7.II do 
TRS-398 [3]). O fator de calibração em termos da 
dose absorvida em água para a câmara em 
calibração, na qualidade da calibração cruzada 
Qcross é dada por: 

𝑁!,!,!!
!"#$$

=
!!!"#$$
!"#

!!!"#$$
! 𝑁!,!,!!

!"# 𝑘!!"#$$,!!
!"#           (2.1) 

onde 𝑀!!"#$$
!"#  e 𝑀!!"#$$

!  são as leituras do 
dosímetro para a câmara de referência e a câmara 

em calibração, respectivamente, corrigida para as 
quantidades de influência, temperatura e pressão, 
calibração do eletrômetro, efeito de polaridade e 
recombinação de íons. 𝑁!,!,!!

!"#  é o fator de 
calibração em termos da dose absorvida em água 
para a câmara de referência na qualidade 𝑄! e 
𝑘!!"#$$,!!
!"#  é o fator de correção para a qualidade 

do feixe para a câmara de referência [3]. A 
qualidade de calibração 𝑄!  para a câmara de 
referência foi o 60Co e o valor para 𝑘!!"#$$,!!

!"#  foi 
obtido da tabela 7.III do TRS-398 [3]. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para o cálculo da incerteza padrão combinada 
u!(N!,!,!!"#$$

! )  foi utilizada a expressão 
fornecida pelo documento GUM [4], que é a raiz 
quadrada positiva da variância combinada 
u!!(N!,!,!!"#$$

! ), dada por: 

𝑢!! 𝑦 = !"
!!!

!!
!!! 𝑢!(𝑥!)                            (3.1) 

onde  𝑦 = 𝑁!,!,!!"#$$
!  e 𝑥!  correspondem as 

demais variáveis de 𝑁!,!,!!"#$$
! . 

A avaliação da incerteza-padrão foi 
classificada como do tipo A e do tipo B, 
conforme GUM [4]. 

Dos certificados de calibração dos dois detectores 
extraímos os seguintes valores: 𝑁!,!!"!!" =
4,820  𝑐𝐺𝑦/𝑛𝐶 e incerteza de medida de 2,2 % 
para a câmara FC65-P; 𝑁!,!!"!!" = 8,497  𝑐𝐺𝑦/𝑛𝐶 
e incerteza de medida de 2,2 % para a câmara 
PPC40. 

O valor da incerteza de 𝑘!!"#$$,!!
!"#  foi obtido da 

TRS-398 [3]. 

Na tabela 1 apresentamos os valores das 
incertezas obtidas para cada variável da 
expressão 2.1. 
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Tabela 1: Incerteza padrão 

Variável Tipo A Tipo B 

𝑀!!"#$$
!"#  0,01 % - 

𝑀!!"#$$
!  0,02 % - 

𝑁!,!,!!
!"#  - 2,20 % 

𝑘!!"#$$,!!
!"#  - 1,20 % 

Com os resultados das medições das variáveis 
da equação 2.1 obtivemos o seguinte resultado: 
𝑁!,!,!!"#$
! = 7,4977   ± 0,1878 𝑐𝐺𝑦/𝑛𝐶.  Onde 

a incerteza padrão combinada foi de: 
𝑢 𝑁!,!,!!"#$$

! =   2,5  %. 

4. CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos com este trabalho 
confirmam que mesmo não utilizando uma 
câmara de ionização de placas paralelas, 
calibrada em um laboratório padrão secundário 
de dosimetria, é possível estabelecer o fator de 
calibração desse detector mantendo sua incerteza 
padrão combinada próxima ao valor da incerteza 

estabelecida no certificado de calibração da 
câmara de referência. 
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