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Resumo
Os fabricantes de dosímetros baseados em
câmaras de ionização mantém, no Brasil,
somente representantes de vendas sem
nenhuma, ou muito pouca, capacidade de
assistência técnica, causando dificuldades
aos usuários em reparar os instrumentos
defeituosos. Com o intuito de resolver
parcialmente este problema, um laboratório
para a manutenção, reparo e calibração
elétrica foi posto em operação em 1995
com o apoio financeiro da IAEA (Agência
Internacional de Energia Atômica) através
de um projeto de cooperação técnica
(BRA/1/031).

Abstract
Manufacturers of ionization chamber
dosimeters for radiotherapy maintain only
sales representatives in Brazil with no
servicing capability causing difficulties to
customers/users to get broken equipment

back into operation. Aiming to partially
solve this problem, a laboratory for
maintenance, repair and electrical
calibration was started in 1995 with the
support of a two year IAEA Technical
Assistance Project (BRA/1/031).
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Introdução
Em 1996, através de um projeto de
cooperação técnica com a Agência
Internacional de Energia Atômica (IAEA),
(projeto BRA/1/031), o Instituto de
Radioproteção e Dosimetria (IRD) da
Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) iniciou a implantação de um
laboratorio visando minimizar os
problemas gerados pela ausencia de
assistência e suporte técnico, no Brasil,
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para a manutenção dos dosímetros
(eletrômetro + câmara de ionização)
utilizados para a dosimetria na
radioterapia(l).Todos estes equipamentos
são importados e, devido ao tamanho atual
do mercado brasileiro, os fabricantes, em
sua maioria, só possuem representações no
Brasil para efetuar vendas, não tendo
condições de dar o suporte técnico
necessário para o funcionamento contínuo
dos instrumentos. Em função desta
situação, os serviços de Radioterapia no
Brasil ficavam sem suporte técnico quando
um dosímetro apresentava defeitos. Em
alguns casos era necessário o envio do
instrumento para o exterior, o quê, em
função da legislação alfandegária vigente,
além de implicar em altos custos, demanda
longos períodos de tempo.

O Laboratório Nacional de Metrologia
das Radiações Ionizantes (LNMRI) do IRD
opera um laboratório de padronização
secundária da rede da IAEA. A maioria dos
dosímetros utilizados pela radioterapia no
Brasil, são encaminhados para o LNMRI, a
cada dois anos, para a sua calibração.
Freqüentemente os instrumentos que são
enviados para calibração apresentam
defeitos (muitas vezes causados pelo
próprio transporte do equipamento em
questão) e os usuários, por não terem para
quem recorrer, solicitam ao LNMRI que
além da calibração, também efetue o reparo
do aparelho. A Divisão de Engenharia do
IRD já executava, rotineiramente, a
manutenção da instrumentação deste
instituto e procurava também solucionar,
dentro do possível, os problemas dos
usuários do LNMRI. As principais
dificuldades eram a falta de peças de
reposição e de treinamento específico para
os engenheiros e técnicos envolvidos nesta
atividade. Outro ponto importante era a
compreensão e a cooperação dos
fabricantes, que deveriam entender que esta
atividade não se destinava a concorrer com
eles, mas sim trabalhar em conjunto,

cobrindo um setor que deixava a desejar.
Através das informações existentes no
LNMRI sobre os dosímetros clínicos
cadastrados neste laboratório, em 1993 foi
efetuado um levantamento sobre os
principais fornecedores do mercado
brasileiro. Com base nos resultados deste
levantamento foi apresentado um projeto de
assistência técnica para a IAEA, aprovado
para o biênio 1995-1996. Através deste
financiamento da IAEA, foram adquiridas
peças de reposição e dois engenheiros
visitaram as empresas que fornecem a
maioria dos dosímetros existentes no
Brasil. O laboratório de manutenção
começou a sua operação em julho de 1996.
Adicionalmente foi implantado um set-up
para a calibração elétrica dos eletrômetros e
desenvolvida uma fonte de baixa corrente
portátil. Este set-up nos dá mais um
parâmetro para o controle de qualidade
interno dos nossos sistemas além da
possibilidade da calibração por
componentes e a automação de algumas das
rotinas existentes. A fonte de corrente
fornece mais um parâmetro de controle, no
próprio local de trabalho, para os usuários.

Adicionalmente iniciou-se o
desenvolvimento de sistemas de automação
para rotinas de calibração, através de placas
de interface com computadores e de um
software específico para o automação de
sistemas de medição.

Hoje a manutenção dos dosímetros
utilizados na radioterapia é uma atividade
rotineira. Todos os dosímetros e câmaras
enviados para reparo ou que apresentaram
problemas durante a sua calibração foram
postos em funcionamento ( mais de 50).
Além disto o laboratório montado vem
sendo utilizado para o treinamento de físico
médicos de todo o Brasil através de um
curso de atualização oferecido anualmente
pelo IRD.

Este trabalho descreve, resumidamente,
como foi efetuada a implantação deste
laboratório, em que se baseou, os
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fabricantes que foram envolvidos, os
resultados obtidos até o momento e
perspectivas futuras.

Metodologia
Com base nos dados existentes, em 1993,
sobre os dosímetros que são calibrados no
LNMRI/IRD, foi feito um levantamento
que mostrou (Figura 1) basicamente que
eram quatro as indústrias que forneciam
instrumentos para a dosimetria em
radioterapia ao Brasil; Nuclear Enterprises
da Inglaterra, PTW da Alemanha, Keithley
e Victoreen dos Estados Unidos. Se fosse
instituído um sistema de cooperação com
estas quatro empresas, seriam cobertos 94%
dos instrumentos existentes no Brasil.
Visando atualizar os dados disponíveis
sobre os instrumentos, foi solicitado aos
hospitais e clínicas que trabalham com
radioterapia, que nos informassem, sobre as
câmaras de ionização e dosímetros que eles
utilizavam com que alternativas. Em 1996
foi apresentado, com uma boa aceitação,
um resumo do trabalho que estava em
andamento, em um congresso brasileiro de
física médica tlJ. Em conseqüência decidiu-
se publicar uma nota sobre o trabalho que
estava sendo realizado no boletim oficial da
Associação Brasileira de Físicos em
Medicina (ABFM).
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FIGURA 1.1: Distribuição percentual dos equipamentos existen-

tes no Brasil em 1993* segundo os registros do LNMRI.

O projeto que foi enviado para a IAEA se

baseou principalmente em três pontos:

• Visitas aos principais fornecedores,
visando estabelecer uma estreita coop-
eração com os mesmos e a obtenção de
informações técnicas.

• Aquisição de equipamentos específicos
para a manutenção de eletrômetros e
câmaras.

• Aquisição de um estoque local de peças
de reposição que garantisse um atendi-
mento rápido e que seria mantido
através da cobrança dos serviços
prestados.

Em janeiro/fevereiro de 1996 foram
visitadas as indústrias (PTW e Nuclear
Enterprise), o laboratório de calibração da
Academia Alemã para a Metrologia (DAM,
em Munique, Alemanha) e o Laboratório
Padrão Secundário de Dosimetria da IAEA
(Seisberdof, Áustria). Nestas visitas às
indústrias foram estabelecidos contatos
com os engenheiros envolvidos com o
suporte técnico, especificadas as peças de
reposição mais importantes e as
ferramentas necessárias, principalmente
para a montagem/ desmontagem das
câmaras, obtidas cópias dos catálogos,
esquemas elétricos dos instrumentos e até
informações que, normalmente, seriam de
caracter reservado. A aceitação do projeto,
por estes fabricantes foi muito boa e a
cooperação que se estabeleceu
extremamente frutífera. O laboratório da
IAEA na Austria não trabalha com a com a
manutenção de dosímetros, somente com a
sua calibração. Entretanto, este laboratório
efetua a calibração por componentes e,
devido a isto, implementou um set-up, já
parcialmente automatizado, para a
calibração elétrica de eletrômetros. Após
estas visitas, baseada nas discussões
efetuadas, foram adquiridos pela IAEA
equipamentos, peças de reposição
(específicas para os equipamentos
produzidos pelas indústrias visitadas), um
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capacitor padrão para a calibração elétrica
de eletrômetros e um software específico
para automação de sistemas de aquisição de
dados e de medição. A partir de junho de
1996 os equipamentos chegaram ao Brasil e
iniciou-se a operação do laboratório.

Em junho de 1997 um dos engenheiros
do IRD estagiou por um mês no laboratório
da IAEA em Viena onde foi treinado para o
desenvolvimento de sistemas de automação
baseados no software LabView (National
Instruments), que é utilizado nos set-ups de
calibração deste laboratório.

As indústrias norte americanas foram
visitadas em janeiro/fevereiro de 1998
(Victoreen Inc., Keithley Inc. e RadCal
Corp). Esta última foi incluída devido a
implementação de novas regulamentações
brasileiras na área de radiologia
diagnostica, que utiliza instrumentos
semelhantes aos da radioterapia e apresenta
as mesmas dificuldades com respeito à
assistência técnica. Assim como nas
indústrias européias, a aceitação do projeto
por parte das indústrias norte-americanas
foi muito boa e a cooperação muito
frutífera.

Resultado obtidos
A Tabela 3.1 mostra um resumo dos
equipamentos que foram repara-
dos/adaptados no laboratório que foi
implantado. Em média o tempo necessário
para efetuar o reparo tem sido de 1 semana,
porém, como o instrumento necessita de ser
recalibrado, o retorno para o usuário
demanda um pouco mais de tempo. O
laboratório de manutenção também está
sendo utilizado para o treinamento de
pessoal, como foi o caso do curso de
"Atualização de Físicos Médicos em
Radioterapia" que foi ministrado em junho
de 1997 com 28 alunos e repetido em 1998
com mais 30 alunos, quase todos físico
médicos provenientes de todo o Brasil.

TABELA 3.1 - Equipamentos reparados no laboratório implan-

tado.

Equipamento

Eletrônietro

Câmara

Eletrômetro

Câmara

Eletrômetro

Câmara

Eletrômetro

EletTômetro

Fabricante

Nuclear Entreprise

Nuclear Enterprise

PTW

PTW

Victoreen

X-Radix

Keithley

CNMC

Quantidade.

15

14

02

02

02

02

06

01

O valor cobrado pelos trabalhos se
destina, basicamente, à aquisição de peças
de reposição para manter o estoque inicial
adquirido, inicialmente, pela IAEA. Este
ano foi necessária a importação de capas de
grafite para câmaras de fabricação Nuclear
Enterprise, que são muito frágeis e,
frequentemente, são danificadas pelos
usuários.

A calibração elétrica de eletrômetros,
que se encontra em fase de implantação,
será utilizada para o controle de qualidade
interno do LNMRI e, futuramente, para o
estabelecimento da calibração por
componentes (câmara e eletrômetro
separadamente). Esta processo já está sendo
automatizado assim como está planejada a
automação de parte do set-ups de calibração
com Co60 do LNMRI.

Perspectivas futuras
O problema de falta de assistência técnica
local pelos fabricantes não é só sentida no
Brasil, é também comum nos países da
América Latina. Para esta região, a IAEA
possui um programa específico de suporte,
denominado Arreglos Regionales
Cooperativos para la Promoción de Ia
Ciencia y Tecnologias Nucleares en
America Latina (ARCAL). Após consultas
a diversos países da região, decidiu-se
encaminhar à IAEA um projeto (apoiado
por 11 países) que visa estender a
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experiencia brasileira neste ramo. Caso
aprovado este projeto será implementado
no biênio 1999-2000. Nele é também
prevista a implantação de pelo menos três
centros regionais de assistência técnica e de
calibração elétrica de eletrômetros. Será
também posto em operação um programa
de intercomparações dos padrões elétricos
utilizados para a calibração de eletrômetros,
o que além de aumentar a cooperação entre
os países servirá para melhorar a
padronização deste tipo de medidas.

Conclusões
Uma idéia simples pode gerar bons
resultados. O laboratório que foi
estabelecido é um exemplo disto. Os
benefícios para a sociedade brasileira
decorrentes deste trabalho não podem ser
mensurados diretamente, porém,
claramente, o aumento da disponibilidade
dos instrumentos de medida, contribui
certamente para a qualidade dosimétrica da
radioterapia, em favor do paciente. O
projeto iniciou-se com a meta de minimizar
os problemas decorrentes da falta de
assistência técnica e acabou abrangendo
outras áreas tais como a metrologia elétrica
e a formação de recursos humanos. Outro
ponto importante é que os problemas de
infra-estrutura são comuns aos países da
América Latina, daí o grande interesse
apresentado na extensão deste projeto para
outros países. Certamente a cooperação que
será iniciada, nesta área, caso o novo
projeto seja aprovado, irá se ampliar para
outros segmentos correlatos.
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