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Resumo
Este trabalho apresenta os resultados de uma intercomparação
dos procedimentos de calibração de fontes de 192Ir de alta de
dose entre diferentes centros de oncologia no país e propõe
um procedimento de calibração para essas fontes onde o fator
NK(192IT) é obtido pela interpolação com uma ponderação em
energia entre os fatores de calibração para a energia dos raios-
X de 250 kV e os raios gama do 60Co. Os resultados da inter-
comparação estão dentro de uma faixa de 3 %, exceto um
caso onde foi observado um desvio de 4,6 % que foi atribuído
a uma variação no fator de calibração para os raios-X. Com a
nova metodologia proposta será possível uma consistência
metrológica da dosimetria dessas fontes e uma maior confi-
abilidade das doses aplicadas aos pacientes submetidos a este
tipo de tratamento.

Abstract
The objective of this paper is to report the results of an inter-
comparison of the calibration procedures for 192Ir sources
presently in use in Brazil and to proposal a calibration proce-
dure to derive the NK for a Farmer type ionization chamber
for 192Ir energy by interpolating from a 60Co gamma-rays and
250 kV x-rays calibration factors. The intercomparison results
were all within ± 3.0 % except one case where 4.6 % was ob-
served and latter identified as a problem with NK value for X-
rays. The method proposed by the present work make possible
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the improvement of the metrological coherence among the
calibration laboratories and their users once the NK values
could then provided by any of the members of SSDL network.

Introdução
Sistemas de braquiterapia de alta taxa de
dose com fontes de 192Ir estão recebendo
considerável atenção na maioria dos países
por ser uma opção segura e eficiente para
tratamentos de neoplasias malignas.
Atualmente no Brasil já existem 20
sistemas em funcionamento os quais
utilizam fontes de l92Ir com atividade da
ordem de 370 GBq (10 Ci). O fabricante
especifica a intensidade dessas fontes com
incertezas de 5 a 10 %, o que é inaceitável
para fins clínicos e até o presente momento
ainda não foi estabelecido um
procedimento de calibração para as fontes
de 192ír em termos de taxa de kerma no ar.
A complexidade de obtenção de um fator
de calibração para a energia do 192Ir advém
principalmente do espectro gama multi-
energético e da curta meia-vida deste
radionuclideo. A Associação Americana de
Físicos em Medicina (AAPM 1993) propôs
um método interino baseado na técnica de
interpolação de fatores de calibração para o
espectro de energia dos raios-X de 250 kV
e do 137Cs (Goetsch, 1991). Entretanto a
maioria dos laboratórios de calibração não
possuem fontes de Cs a nível terapêutico
para fornecer calibrações para os usuários
para esse espectro de energia.

Com o objetivo de avaliar a situação no
país foi realizada uma Íntercomparação da
dosimetria de uma fonte de 192Ir de alta taxa
de dose entre um número significante de
centros de oncologia que utilizam sistemas
de alta taxa de dose, onde cada usuário
usou o seu sistema dosimétrico e aplicou o
formalismo utilizado nas medidas de rotina
do seu hospital. Como os resultados desta
Íntercomparação mostraram a diversidade
de formalismos utilizados pelos usuários

desses sistemas, este trabalho tenta
viabilizar a uniformização de uma
metodologia de calibração para essas fontes
propondo um método para determinação do
fator de calibração para o espectro de
energia das fontes de 192Ir com câmaras de
ionização de 0,6 cm de volume pela
interpolação com uma ponderação em
energia dos fatores de calibração para as
energias dos raios-X de 250 kV com
camada semi-redutora de 2,5 mm de Cu e
dos raios gama do 6 Co. Neste método é
utilizada uma mesma capa de equilíbrio
eletrônico nas medidas nos feixes de raios-
X e Co e na dosimetria da fonte, sendo
considerada a correção para atenuação e
espalhamento na capa de equilíbrio
eletrônico (Marechal and de Almeida,
1996; Marechal, 1998).

Materiais e métodos
A Íntercomparação da medida da
intensidade da fonte de 192Ir foi realizada no
Hospital A. C. Camargo com o sistema de
alta taxa de dose MicroSelectron-HDR
(Nucletron Trading BV). A fonte de 192Ir
utilizada foi fornecida pela Mallinckodt
Diagnostica Holland BV com atividade
nominal inicial de 370 GBq. Foram
utilizados dois sistemas dosimétricos de
referência: um sistema com uma câmara de
ionização tipo poço de fabricação Standard
Imaging modelo HDR-1000, especialmente
projetada para calibração de fontes de 192Ir
de alta taxa de dose, (Goetsch et ai, 1991),
com fator de calibração fornecido pelo
Accredited Dosimetry Laboratory da
University of Winsconsin (ADCL - UW) e
uma câmara de ionização tipo Farmer de
fabricação PTW modelo N30001 com
fatores de calibração para os raios-X de 250
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O método B foi proposto pelos autores
(Marechal and de Almeida, 1996), sendo o
fator NK(192IT) determinado pela
interpolação dos fatores de calibração para
as energias dos raios-X de 250 kV e do
60Co, fazendo-se uma ponderação em
função da energia média de cada feixe.
Todas as medidas são realizadas com a
capa de equilíbrio eletrônico de maneira a
garantir a continuidade das características
físicas da câmara de ionização e gerar o
equilíbrio eletrônico para as energias do
feixe de 60Co e do espectro da fonte de
192Ir. É considerada a correção para a
atenuação e espalhamento na capa de
equilíbrio eletrônico da câmara de
ionização, sendo esses fatores de correção
Aw, determinados pela técnica de
extrapolação linear para o material e
espessura da capa de equilíbrio eletrônico e
para cada energia de feixe (Marechal et ai,
1997). Neste formalismo a expressão para o

1 O1?
cálculo do fator de calibração para o
dada por:

p
1 O1?Ir é

(Ec.l)

Os fatores de ponderação em energia são
obtidos pelas seguintes relações:

E Ir — E Co

* * =
*

Eco - Eraios-X

-£ Co ~ -£• raios-X

= 0,80

E co — Eraios-X

= 0,20

(Ec.2)

Substituindo-se os valores determinados
para os fatores de correção Aw para a capa

de equilíbrio eletrônico da câmara PTW
N30001 utilizada nas medidas e os fatores
de ponderação em energia dados na
expressão 1 temos:

NK(Ir) = 0,8090.NK(raios-X)

(Ec. 3)
0,2022.NK(Co)

Os fatores NK(raios-X) e NK(60Co)
foram determinados para a câmara PTW
N30001 com a capa de equilíbrio eletrônico
para a energia do 60Co que acompanha esse
modelo de câmara.

É interessante notar que nenhum dos
participantes usou o método proposto por
Goetsh et ai (1991) e recomendado pela
AAPM. Para determinação da taxa de
kerma no ar com a câmara tipo Farmer e o
Jig de calibração Nucletron foram
consideradas as correções para
espalhamento na sala de calibração,
temperatura e pressão de referência de 20°C
e 101,325 kPa, respectivamente, correção
para tempo de trânsito da fonte (AAPM,
1993) e correção para o gradiente de dose
na câmara de ionização ( Kondo &
Randolph, 1960) cujo valor para a distância
de calibração e modelo da câmara de
ionização utilizada nas medidas foi de
1,006 (DeWerd & Thomadsen, 1994).

Para as medidas com a câmara tipo poço
foram consideradas as correções de
temperatura e pressão, recombinação iónica
(Attix, 1984) e efeito polaridade. O
espalhamento na sala de calibração com
este tipo de câmara foi negligenciável, uma
vez que as câmaras foram posicionadas a 1
metro das paredes e do solo da sala de
medidas (Podgorsak et ai, 1992), sendo
também as paredes externas desta câmara
suficientemente espessa para barrar a
radiação que não seja diretamente
proveniente da fonte.
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Resultados
As diferenças percentuais encontradas pelas
instituições em relação aos valores da taxa
de kerma no ar determinada com os
sistemas de referência são apresentadas na
figura 1.
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Essas diferenças podem em sua
grande maioria serem explicadas pelo
formalismo utilizado na determinação de
Nx(Ir). As instituições que utilizaram
câmara de ionização tipo Farmer e o Jig da
Nucletron e aplicaram um fator de
calibração para a energia do 192Ir
ponderado entre as energias dos Raios-X e
do 60Co obtiveram desvios percentuais em
relação ao resultado do Laboratório de
Ciências Radiológicas na faixa de 1,0 %.
Uma diferença de + 2,3 % foi encontrada
por uma instituição que realizou as
medidas sem utilizar capa de equilíbrio
eletrônico, o que acarreta numa super
estimativa da intensidade da fonte devido a
contribuição de espalhamento do próprio
encapsulamento da fonte. Uma diferença
de - 2,1 % foi encontrada por uma
instituição que utilizou somente o fator de
calibração do 60Co para cálculo da taxa de
kerma no ar da fonte, o valor encontrado
pode ter sido subestimado devido a
dependência energética da câmara de
ionização e também a atenuação na capa de
equilíbrio eletrônico, uma vez que não foi
considerada a correção para a atenuação na
capa para a energia média do espectro da
fonte 192Ir. Uma diferença importante, de

4,6 %, encontrada utilizando-se também
câmara tipo Farmer e o sistema Jig foi
atribuída a uma variação do fator de
calibração da câmara de ionização para a
energia do 60Co, podendo possivelmente
ter havido também uma variação do fator
de calibração da câmara para a energia dos
raios-X, o que explicaria um desvio
percentual dessa ordem.

Os resultados obtidos com a câmara tipo
poço estão em sua maioria na faixa de 1,0
% em relação ao encontrado pelo L.C.R.
com exceção de um valor maior de 2,4 %,
o que não chega a comprometer esse
resultado uma vez que a incerteza do fator
de calibração da câmara poço para a
energia do 192Ir é de ± 2,0 %. A estabilidade
dos sistemas dosimétricos utilizados como
referência foram acompanhadas se
mostrando melhor que 0,2 % sobre um
período de um ano para medidas realizadas
a cada dois meses.

A análise dos resultados encontrados
nesta intercomparação mostra a necessidade
de uniformização do formalismo adotado
para determinação do fator de calibração do
192Ir, com o objetivo de manter uma
consistência metrológica entre todos os
usuários do sistema de alta taxa de dose. A
uniformização do formalismo adotado com
a utilização de fatores de calibração
rastreados a laboratórios nacionais de
calibração possibilitará maior
confiabilidade na dosimetria dessas fontes
de 192Ir assim como facilitará a detecção de
possíveis problemas que possam ocorrer
com o sistema dosimétrico do usuário.

A consistência e confiabilidade do
método proposto foi comprovada por
comparações com diferentes metodologias
propostas na literatura, obtendo-se uma boa
concordância principalmente com o método
recomendado pela AAPM (Marechal & de
Almeida, 1996). Contudo recomenda-se a
utilização da metodologia proposta neste
trabalho por ser um método com maior
rigor metrológico e mais viável de ser
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adotado pela maioria dos laboratorios de
calibração, uma vez que esses laboratorios.

137/
não possuem fonte de Cs a nível
terapêutico para utilizar a metodologia
recomendada pela AAPM
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