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Resumo: A cintilação de um material corresponde ao processo de emissão de luz visível após a sua 
excitação. No contexto da dosimetria, a radiação ionizante pode excitar o material e a medida da intensidade 
luminosa resultante se correlaciona com a dose absorvida pelo material. Neste trabalho, produzimos uma 
solução para a cintilação, utilizando solução de diclorometano com antraceno como material cintilador 
orgânico que possui emissão de luz azul visível após a excitação. Para quantificar intensidade de luz emitida 
em função da dose absorvida, utilizamos uma câmera digital (Nikon D90). O objetivo deste estudo foi avaliar 
uma resposta de porcentagem de dose em relação a profundidade para diferentes feixes de kilovoltagem. As 
curvas medidas apresentaram seu máximo em 0,099 cm de profundidade e as curvas obtidas para maiores 
energias apresentaram uma maior penetração, comprovando a potencialidade desta técnica para medidas de 
distribuição de dose em duas-dimensões.  
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Abstract: The scintillation of a material corresponds to the process of light emission after its excitation. In the 
context of dosimetry, ionizing radiation can excite the material and measure the luminous intensity resulting 
from correlation with a dose absorbed by the material. In this work, we produced a scintillation solution, using 
a solution of dichloromethane with anthracene as organic scintillator material, it has blue light emission after 
an excitation. To quantify the intensity of light as a function of the absorbed dose, use a digital camera (Nikon 
D90). The objective of this study was to evaluate the percentage depth dose for different kilovoltage beams. 
All the curves rpesented their maximum at 0.099 cm depth and the curves achieved for higher energies 
presented a high penetration power, indicating the potential of this technique for measurements of dose 
distributions in two dimensions. 
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Introdução: A dosimetria por cintilação é uma técnica alternativa aos sistemas convencionais (câmera de 

ionização e filmes), para medidas em uma ou duas dimensões e com grande potencial para medidas 
inclusive em três dimensões. A energia depositada pela radiação ionizante no meio cintilador irradiado pode 
excitar o material, provocando a emissão de luz, sendo que a intensidade luminosa resultante se correlaciona 
com a dose absorvida pelo material. O fóton emitido, que está no espectro visível, pode ser detectado por 
uma fotomultiplicadora ou por uma câmera fotográfica e assim, essa intensidade quantificada se relaciona 
com a dose absorvida pelo material. O material mais antigo utilizado para o propósito da cintilação é o 
antraceno, que possui a maior eficiência de cintilação¹ dentre os materiais disponíveis e possui propriedade 
de emissão luminosa no estado líquido, sólido ou vapor². Neste trabalho, um sistema para dosimetria por 
cintilação de baixo custo para uma analise bidimensional de dose, utilizando um dosímetro cintilador com 
detecção por uma câmera fotográfica digital.  
Métodos: O arranjo experimental desenvolvido consiste de um sistema em "L", fechado (figura 1) que utiliza 
como sistema de detecção uma câmera digital profissional da marca Nikon, modelo D90. Para o controle e 
alteração de configurações para aquisição de fotos foi selecionado o modo manual da câmera, foi feita a 
desativação do flash e do controle automático da sensibilidade (ISO). A sensibilidade máxima da câmera (Hi 
1.0) foi utilizada com a abertura do obturador fixa em f/4.5, considerando a lente de 24 mm que foi utilizada, a 
abertura do obturador foi de 5,3 mm, o tempo de aquisição foi de 30 segundos e as imagens foram salvas 
diretamente no computador com o auxílio do programa Control My Nikon 5.3. Um cintilador líquido foi 
produzido com a mistura de diclorometano com antraceno, em uma proporção de 0,0614 g de antraceno para 
4 ml de diclorometano diretamente em uma cubeta de quartzo com tampa (5,6 x 1,2 x 1,2 cm³) e a mistura foi 
agitada manualmente. Essa cubeta foi posicionada horizontalmente e no centro do feixe de radiação, a uma 
distância de 9,6 cm da fonte de raio-X. Foram feitas irradiações utilizando feixes de 50, 150 e 160 kVp, com 
10 mAs. As imagens foram coletadas em formato RAW e foram convertidas para leitura em MatLab
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utilizando o software de código-fonte aberto dcraw.c
5
, os comandos aplicados foram “-4 -T filename.nef”, 

sendo que o -4 é utilizado para a linearização em 16bits, o -T reescreve o arquivo em formato TIFF e o 
filename.nef corresponde ao nome do arquivo em formato RAW a ser convertido. No Matlab, o canal azul das 
imagens foi analisado após a aplic ação de um filtro mediana com matriz de 2x2 pixels para suavização dos 
ruídos. 
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Figura 1 - Representação da montagem experimental para a coleta de dados do cintilador líquido 

 
 
Resultados: A avaliação da distribuição de dose em duas dimensões foi feita pela porcentagem da dose 
profunda. A cintilação do líquido foi avaliada de maneira percentual em relação ao valor máximo obtido e 
como o feixe incidiu no fundo da cubeta, a espessura da sua parede e a dimensão da tampa foram 
desconsiderada no cálculo da profundidade. A porcentagem de dose profunda foi analisada para 3 kVps 
diferentes, nessa energia do feixe, ocorre a predominância do efeito fotoelétrico, desse modo o pico de maior 
intensidade é no início da interação do material cintilador em 0,099 cm de profundidade em todos os casos 
(figura 2). A fim de comparar o decaimento de dose com a profundidade para as três energias distintas, a 
profundidade de 50% e de 20% de dose em relação ao máximo foram avaliadas (tabela 1) e observa-se um 
aumento na profundidade, conforme aumenta-se a energia do feixe
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Figura 2 - Distribuição de dose em função da profundidade 

.  

 
Tabela 1 - Análise de 50% e 20% da porcentagem de dose, para diferentes energias do feixe 

 
Discussão e Conclusões:  
O cintilador líquido produzido, ao ser analisado quando irradiado com três energias de raio-X distintas, 
apresentou o maior pico de intensidade em 0,099 cm de profundidade, e ao analisar a dose em relação a 
profundidade para as porcentagens de dose de 50% e 20%, temos que aumentando a energia do feixe, 
aumenta-se a profundidade de deposição de dose. Esses resultados indicam que as medidas bidimensionais 
estão de acordo com o esperado e comprovam a potencialidade de uso do cintilador para essa finalidade. 
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