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RESUMO 
 

ROCHA, R. V. S. Dosimetria Fricke gel na caracterização dos feixes de elétrons 
para Radioterapia Intraoperatória (IOERT) da mama. São Cristóvão: Universidade 
Federal de Sergipe, 2018, Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal 
de Sergipe, 2018.  
 
A radioterapia intraoperatória com elétrons (IOERT) é uma das mais modernas 
técnicas radioterapêuticas que permite a entrega de elevadas doses de radiação 
ionizante ao volume tumoral, que necessita de novos métodos para o controle de 
qualidade dos procedimentos efetuados. Para a verificação tridimensional dessas 
distribuições de dose ainda não há um dosímetro consolidado na rotina clínica. Nesse 
contexto, para a dosimetria tridimensional e caracterização dos feixes clínicos se 
destaca a dosimetria gel. Neste trabalho foi feita a caracterização dos feixes de 
elétrons com energias de 7, 8, 10 e 12 MeV utilizados em radioterapia intraoperatória 
da mama. Os instrumentos de medida utilizados foram objetos simuladores 
(phantoms) contendo o Fricke gel feito à base de álcool polivinílico (PVA) e 
glutaraldeído (GTA). Para este trabalho foi escolhido o tratamento do câncer de mama 
pois atualmente é um dos tipos de câncer mais comuns entre as mulheres. No 
contexto da dosimetria gel, para se obter a informação volumétrica é necessária uma 
técnica de imagem, no presente caso a leitura dos dosímetros foi feita por 
imageamento por ressonância magnética (IRM), que demonstrou ser uma técnica 
poderosa na aquisição de imagens. A partir dessas imagens é possível determinar as 
distribuições de dose, as curvas de porcentagem de dose em profundidade (PDP) e 
perfis de campo, processando-as no software ImageJ e, posteriormente, comparando 
qualitativamente e quantitativamente os resultados obtidos com os dados da literatura. 
Os resultados obtidos com a dosimetria gel apresentaram algumas diferenças 
significativas em relação aos dados da literatura obtidos com câmara de ionização e 
simulação Monte Carlo. Essas diferenças devem ser investigadas futuramente, mas é 
possível afirmar que a metodologia definida neste trabalho por meio do Fricke gel pode 
ser utilizada para a obtenção tridimensional da dose nos serviços de IOERT. 
 

Palavras-chave: 1. Fricke gel. 2. Radioterapia Intraoperatória com elétrons. 3. 
Dosimetria. 4. Porcentagem de dose em profundidade. 5. Perfil de Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

ROCHA, R. V. S. Fricke gel dosimetry in the characterization of the electron 
beams for Intraoperative Radiotherapy (IOERT) of the breast. São Cristóvão: 
Federal University of Sergipe, 2018, 89 p. Thesis (Master’s degree in Physics) – 
Federal University of Sergipe, 2018. 
 
Intraoperative electron beam radiotherapy (IOERT) is one of the most modern 
radiotherapeutic techniques that allows the delivery of high doses of ionizing radiation 
to the tumor volume, which requires new methods to control the quality of the 
procedures performed. For the three-dimensional verification of these dose 
distributions there is still no consolidated dosimeter in the clinical routine. In this 
context, the dosimetry gel stands out for the three-dimensional dosimetry and 
characterization of the clinical bundles. In this work, the electron beams were 
characterized with energies of 7, 8, 10 and 12 MeV used in intraoperative radiotherapy 
of the breast. The measuring instruments used were phantoms containing Fricke gel 
based on polyvinyl alcohol (PVA) and glutaraldehyde (GTA). For this work was chosen 
the treatment of breast cancer because it is currently one of the most common types 
of cancer among women. In the context of the dosimetry gel, in order to obtain the 
volumetric information an image technique is required, in the present case the 
dosimeters reading was made by magnetic resonance imaging (MRI), which proved to 
be a powerful technique in the acquisition of images. From these images it is possible 
to determine the dose distributions, the dose-in-depth (PDP) curves and field profiles, 
processing them in the ImageJ software, and then comparing the results obtained with 
the data in the literature qualitatively and quantitatively. The results obtained with the 
gel dosimetry presented some significant differences in relation to the literature data 
obtained with the ionization chamber and Monte Carlo simulation. These differences 
should be investigated in the future, but it is possible to affirm that the methodology 
defined in this work through Fricke gel can be used to obtain three-dimensional doses 
in the IOERT services.  
 
Key-words: 1. Fricke gel. 2. Intraoperative electron beam radiotherapy. 3. Dosimetry. 
4. Percentage depth dose. 5. Off-axis profile. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, o câncer é a doença que tem levado mulheres e 

homens a óbitos em todo o mundo. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, ficando atrás apenas 

do câncer de pele não melanoma, e também o que causa mais mortes por câncer em 

mulheres (INCA, 2018). É uma neoplasia maligna em que as células mamárias se 

multiplicam de forma anormal, excessiva e descontrolada. Quando isso acontece, elas 

formam um tumor que pressiona os tecidos próximos, geralmente compostos por 

células saudáveis. Alguns tumores se desenvolvem rapidamente e outros não, por 

isso a cura depende principalmente de um diagnóstico precoce. Assim é possível 

encontrar a neoplasia maligna no início e realizar um tratamento menos agressivo.  

Inúmeras são as formas de tratamento do câncer de mama: radioterapia, 

mastectomia, quimioterapia, entre outras; mas extinguir a doença por meio da 

radioterapia ainda é considerado um dos principais métodos adotados. Nesse cenário, 

dentre as técnicas desenvolvidas em radioterapia, surge a radioterapia intraoperatória 

(IORT, do inglês Intraoperative radiotherapy). É uma terapia realizada ainda durante 

a cirurgia de ressecção tumoral, imediatamente após a extração do tumor. O 

tratamento intraoperatório é aplicado para eliminar qualquer neoplasia maligna que 

não tenha sido ressecada cirurgicamente. A IORT pode ser efetuada com o uso de 

feixes de elétrons de altas energias, que têm sido utilizados desde os anos 60, 

caracterizando a radioterapia intraoperatória com elétrons (IOERT, do inglês 

Intraoperative electron radiotherapy). Assim, uma alta dose de radiação ionizante é 

depositada de forma bem localizada no volume alvo, e uma dose mínima nos outros 

tecidos sadios vizinhos ao tumor (ABE et al., 1971; LEMANSKY et al., 2006). Nos 

últimos anos a IOERT tem sido realizada com aceleradores lineares móveis, 

dispositivos bastante sofisticados que podem ser transportados entre os centros 

cirúrgicos, sem a necessidade de mover a mesa de cirurgia (SIT, 2015). 

É função da dosimetria em radioterapia fornecer uma informação confiável e 

precisa sobre as distribuições de dose necessárias em determinado tratamento, para 

que decisões clínicas sejam tomadas de forma adequada. Muitos dispositivos têm sido 

comumente utilizados em dosimetria, como câmaras de ionização, dosímetros 

termoluminescentes e filmes radiográficos, visando reconstruir a distribuição da dose 

absorvida de radiação. Entretanto, os dispositivos utilizados atualmente fornecem 
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distribuições de doses em um ponto ou em duas dimensões. Além disso, muitos deles 

são feitos de materiais que não são equivalentes ao tecido, como o silício. 

 Para realizar medidas espaciais em três dimensões com materiais tecido-

equivalentes surge a dosimetria gel, que visa determinar precisamente a distribuição 

tridimensional da dose de radiação em um volume de interesse. Em 1927, Hugo Fricke 

e Stern Morse desenvolveram a solução padrão da dosimetria gel, constituída por 

sulfato ferroso, ácido sulfúrico e água (FRICKE & MORSE, 1927). Em 1984, Gore e 

colaboradores investigaram esses géis, estabilizando a solução Fricke com uma 

matriz gelatinosa, o que permitiu a obtenção da distribuição tridimensional da dose 

absorvida (GORE et al., 1984). Antes da irradiação, a solução contém apenas íons 

ferrosos (Fe2+) que são oxidados a íons férricos (Fe3+) pela interação da radiação 

ionizante. A concentração final de íons Fe3+ é proporcional à dose absorvida e pode 

ser avaliada por Imageamento de Ressonância Magnética (IRM). Em 1991, Appleby 

e Leghrouz propuseram modificar a formulação padrão do Fricke gel devido à difusão 

dos íons Fe3+, adicionando o quelante alaranjado de xilenol (XO, do inglês xylenol 

orange) como agente redutor do coeficiente de difusão. Além disso, o XO produz uma 

mudança de cor visível em função da dose absorvida (APPLEBY & LEGHROUZ, 

1991). Em 2000, Chu e colaboradores infundiram a solução Fricke em uma solução 

aquosa de álcool polivinílico (PVA, do inglês polyvinyl alcohol), um polímero sintético, 

diferente da gelatina que é um polímero natural (CHU et al., 2000). Ao longo dos anos, 

o dosímetro gel sofreu modificações em sua composição, as quais podem ser feitas 

nas concentrações de seus reagentes a partir da solução Fricke descrita na literatura. 

Desde então, a dosimetria gel tornou-se um campo de pesquisa próspero e 

foram publicados vários trabalhos sobre a aplicação do dosímetro Fricke gel em 

radioterapia e utilizando IRM como método de leitura. Recentemente d’Errico e 

colaboradores, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, apresentaram 

uma visão abrangente do FXG ao desenvolver uma nova formulação baseada em 

PVA quimicamente reticulado com glutaraldeído (GTA), oferecendo o melhor 

desempenho dos atuais dosímetros Fricke gel (D’ERRICO et al., 2017). Gallo e 

colaboradores avaliaram essa nova formulação baseada em uma matriz hidrogel de 

PVA-GTA, analisando de forma preliminar a resposta desse dosímetro ao IRM 

(GALLO et al. 2017). 
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A dosimetria gel é bem estabelecida para feixe de fótons, entretanto para outros 

tipos de feixes como, por exemplo, feixes de elétrons, os dados são muito escassos 

na literatura. Em 2009, Petchevist e colaboradores utilizaram o FXG para determinar 

a qualidade do feixe de elétrons de um acelerador linear convencional (PETCHEVIST 

et al., 2009). No ano de 2011, Mangueira estabeleceu as principais características 

dosimétricas da solução FXG para futura aplicação clínica na dosimetria dos feixes de 

elétrons (MANGUEIRA, 2011). Recentemente, Sampaio e colaboradores realizaram 

medidas utilizando o dosímetro FXG em feixes de elétrons com campos circulares de 

até 4 cm de diâmetro (SAMPAIO et al., 2013).  

 Conforme contexto apresentado, os dados sobre a dosimetria gel com feixes de 

elétrons e, consequentemente, na IOERT, são escassos. Devido a isso, a motivação 

deste trabalho veio da necessidade de formular dosímetros para o controle de 

qualidade em IOERT e o FXG, mais especificamente utilizando a nova formulação 

baseada em PVA-GTA desenvolvida por d’Errico e colaboradores, se mostrou como 

boa opção. 

 

1.1. Objetivo Geral 

 - Aplicação do dosímetro Fricke gel em radioterapia intraoperatória com feixe de 

elétrons, avaliando a distribuição de dose absorvida por meio de imageamento por 

Ressonância Magnética e comparando com dados obtidos com técnicas já 

estabelecidas na literatura. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 - Utilizar objetos simuladores de mama como forma de comparação entre 

diferentes metodologias dosimétricas; 

 - Comparar, em diferentes aceleradores lineares de elétrons, o desempenho dos 

objetos simuladores confeccionados; 

 - Efetuar a curva de porcentagem da dose em profundidade (PDP) e perfil de 

campo a partir dos resultados obtidos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, é apresentada uma breve fundamentação teórica sobre 

radioterapia intraoperatória, bem como o acelerador linear móvel utilizado nesse 

tratamento, controle de qualidade em radioterapia e dosimetria gel, com foco no Fricke 

gel, seus princípios e aplicação. Também é abordado o imageamento por ressonância 

magnética aplicado à dosimetria gel para quantificar as distribuições tridimensionais 

de dose absorvida. 

 

2.1. Radioterapia Intraoperatória (IORT) 

A radioterapia é um tratamento de câncer que utiliza a radiação ionizante para 

eliminar um tumor ou impedir que suas células aumentem. Esse tipo de radiação 

causa danos ao DNA das células, destruindo sua capacidade reprodutiva e impedindo 

a multiplicação de células cancerígenas, que são mais sensíveis à radiação. As 

células saudáveis têm uma maior chance de sobreviver ao tratamento, pois estas 

conseguem reparar mais facilmente os danos causados pela radiação ionizante. O 

tratamento radioterápico pode ser combinado com o tratamento cirúrgico, onde o 

objetivo é a ressecção tumoral.  

A radioterapia intraoperatória (IORT) é uma modalidade de tratamento de 

células cancerígenas que busca eliminar o tumor ou o tecido neoplásico que não pôde 

ser ressecado cirurgicamente. Nesse tipo de terapia, a fonte de radiação é direcionada 

diretamente para o tecido tumoral adjacente, imediatamente após o tumor ter sido 

retirado, ainda durante a cirurgia. Essa forma combinada de terapia, cirúrgica e 

radioterápica, permite maximizar a dose de radiação ionizante em tecidos tumorais, 

sendo que o feixe de energia é direcionado com o auxílio de um tubo denominado 

colimador, minimizando a lesão nos tecidos sadios adjacentes (LEMANSKY et al., 

2006).  

São muitas as vantagens logísticas da IORT, incluindo a considerável 

diminuição da dose em órgãos saudáveis, já que o colimador fica em contato direto 

com o tecido a ser tratado e delimita a área a ser irradiada. Outra importante vantagem 

é a conveniência do paciente, uma vez que o tratamento é feito em uma única seção, 

logo após a ressecção do tumor e antes do fechamento da cavidade operatória. Com 

esse procedimento, o tratamento radioterápico completo é feito em alguns minutos. É 

uma atraente opção de tratamento para o câncer de mama em estágio inicial, devido 
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à capacidade de completar todo o curso do tratamento ainda durante a cirurgia. 

(LEMANSKY et al., 2006).  

A IORT pode ser efetuada com várias técnicas, como o uso de braquiterapia 

de alta taxa de dose, raios X de baixa energia e feixe de elétrons (VERONESI et al., 

2003). Cada técnica tem seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens, e seu 

próprio conjunto de indicações. Em meados dos anos 60, Abe e colaboradores 

introduziram o feixe de elétrons na IORT (ABE et al., 1971), marcando o início da 

radioterapia intraoperatória com elétrons (IOERT). 

 

2.1.1. Radioterapia intraoperatória com feixes de elétrons (IOERT) 

Desde o início dos anos 60, os feixes de elétrons de altas energias têm sido 

utilizados em radioterapia intraoperatória (ABE et al., 1971). Feixes de elétrons são 

utilizados em radioterapia pois essas partículas possuem uma capacidade de entregar 

doses apropriadas no volume alvo planejado e baixas doses nas regiões adjacentes, 

onde estão as células saudáveis (HOGSTROM & ALMOND, 2006). Isso se deve ao 

alcance bem definido de partículas carregadas, proporcionando entre 90% e 100% da 

dose máxima na superfície e apresentando um alto gradiente de dose em 

profundidade (ICRU, 2004). 

 Os elétrons viajam através de um meio e interagem com os elétrons dos átomos 

por uma variedade de processos devido às interações coulombianas. Esses 

processos incluem colisões elásticas e colisões inelásticas. Nas colisões inelásticas, 

os elétrons percorrem um meio sofrendo uma sequência de interações (ionização e/ou 

excitação), perdendo parte de sua energia cinética até serem completamente freados. 

Outra forma de colisão inelástica é quando um elétron possui elevada energia cinética 

e pode interagir fortemente com o campo elétrico de um núcleo atômico qualquer do 

meio, sofrendo um desvio da sua trajetória e perdendo sua energia em forma de fóton 

de Bremsstrahlung. Nas colisões elásticas, não há perda da energia cinética, mas 

essas interações produzem vários desvios angulares na trajetória da partícula. Como 

resultado, o elétron segue um caminho tortuoso (em ziguezague) (KHAN, 2010).  

Quando o meio apresenta um baixo número atômico, como a água ou os 

tecidos moles do organismo, os elétrons perdem sua energia predominantemente por 

meio de ionização e/ou excitação com os elétrons atômicos. Em meios com números 

atômicos mais elevados, como o chumbo, a produção de fótons de Bremsstrahlung é 



18 
 

predominante, porém com uma maior probabilidade de ocorrência para altas energias. 

Assim, na IOERT as formas mais predominantes de interação dos elétrons com os 

tecidos moles são ionização e/ou excitação. 

Clinicamente, o intervalo útil de energia para os feixes de elétrons varia de 6 a 

20 MeV. Para essas energias, os elétrons são comumente aplicados no tratamento 

de tumores superficiais já que essas partículas penetram normalmente até 50 mm de 

profundidade antes de serem absorvidas, com um decréscimo acentuado na dose 

além do tumor (HOGSTROM & ALMOND, 2006). Assim, para o tratamento do câncer 

de mama, por exemplo, esse tipo de feixe é mais vantajoso em relação ao feixe de 

fótons devido à preservação mais efetiva dos órgãos de risco adjacentes e à 

capacidade de fornecer uma dose homogênea no volume alvo (KHAN, 2010).  

Além disso, com a radioterapia convencional fracionada, a dose de 60 Gy no 

tratamento do câncer de mama é fracionada em 30 sessões de 200 cGy, enquanto 

que, utilizando o feixe de elétrons, a dose é única de 21 Gy (VERONESI et al., 2003). 

Logo, a IOERT evita as 5 a 6 semanas necessárias para o tratamento radioterápico 

convencional. 

Uma desvantagem era que os pacientes precisavam ser transportados do 

centro cirúrgico para a sala de radiação, onde se localiza o acelerador linear, trazendo 

à discussão questões logísticas relacionadas ao transporte do paciente e 

esterilização. Esse problema foi superado com o uso de instalações dedicadas à 

IOERT, onde as salas de cirurgia são devidamente blindadas e os requisitos dos 

aceleradores lineares adequadamente aprimorados.  

Entretanto, esses custos adicionais eram bastante caros, limitando o uso desse 

tipo de terapia a centros dos Estados Unidos e Europa. Na década de 90, o advento 

dos aceleradores lineares compactos, auto-blindados e móveis trouxe o 

ressurgimento da IOERT e permitiu o uso da técnica em muitos centros de todo o 

mundo, devido à considerável redução dos custos (VERONESI et al., 2001). 

 

2.1.2. Acelerador Linear Móvel 

 Os aceleradores lineares móveis tornaram possíveis os tratamentos 

radioterápicos com feixe de elétrons na sala de operações convencional, sem 

necessidade de modificá-la com blindagem adicional. O NOVAC 7 (Hitesys, Aprilia, 

Italia), no mercado desde 1999, e o LIAC HWL (Sordina IORT Technologies, Aprilia, 
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Italia), desenvolvido mais recentemente, são exemplos de aceleradores mais leves e 

mais manobráveis disponíveis atualmente (Figura 2.1). Ambos podem ser utilizados 

no tratamento da maioria dos tecidos tumorais.  

Eles fornecem distribuições homogêneas de dose no volume alvo, entregando 

em toda a área de risco uma dose compatível com aquela planejada. Esses 

dispositivos possuem aplicadores (colimadores) de diferentes formas e comprimentos, 

para o tratamento de diferentes áreas anatômicas, tornando os procedimentos rápidos 

e facilmente administrados (SIT, 2015). No entanto, esses colimadores são rígidos, 

feitos de polimetil-metacrilato (PMMA) e, portanto, difíceis de serem utilizados em 

locais como a pélvis. Além disso, eles se limitam a um diâmetro máximo de 15 cm, 

dificultando o uso em cavidades que vão além desse diâmetro. 

 

 

Figura 2.1 – Acelerador linear móvel: (a) NOVAC 7 e (b) LIAC HWL 

 

Com esses tipos de aceleradores, o tratamento é realizado em uma sala de 

cirurgia normal, sem a necessidade de blindagem adicional. Possuem um movimento 

motorizado, o que facilita seu transporte entre os centros cirúrgicos. Assim, também é 

possível movê-lo até a mesa cirúrgica, para a execução da IOERT, descartando a 

complicada necessidade de mover a mesa de cirurgia entre uma sala e outra com o 

paciente sobre ela (SIT, 2015).  
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Esses aceleradores são equipados com movimentos articulados que facilitam 

o alinhamento, o acoplamento do colimador e fornecem todas as posições e ângulos 

de inclinação necessários para a administração do tratamento. O NOVAC 7 possui um 

intervalo de energia de feixes de elétrons entre 3 e 9 MeV, enquanto que o LIAC HWL 

entrega feixes de elétrons entre 4 e 12 MeV. Devido a isso e à versatilidade de 

movimento, esses aceleradores tornam-se eficientes nas aplicações mais exigentes 

(SIT, 2015). 

 

2.1.3. IOERT no câncer de mama 

 O câncer de mama, também denominado de carcinoma da mama, é uma 

doença em que as células mamárias se multiplicam de forma anormal, excessiva e 

descontrolada. Quando as células cancerígenas começam a crescer, caracterizando 

uma neoplasia maligna, elas formam um tumor que pressiona os tecidos próximos, 

geralmente compostos por células saudáveis. Com o crescimento do tumor, as células 

podem espalhar-se para órgãos distantes de sua origem, como gânglios linfáticos e 

ossos, caracterizando uma metástase. Alguns tumores se desenvolvem rapidamente 

e outros não, por isso a cura depende principalmente de um diagnóstico precoce. 

Nos últimos 30 anos, o tratamento cirúrgico do câncer de mama sofreu uma 

grande revolução, com avanços significativos no tratamento conservador, no qual não 

é necessária a retirada total da mama. Nesse caso, é feita a extração do tumor e, em 

seguida, o tratamento intraoperatório é aplicado para eliminar qualquer tecido 

neoplásico que não tenha sido ressecado cirurgicamente. O tratamento radioterápico 

é responsável por eliminar o risco de reincidência do tumor no local (LUINI et al., 

2005).  

Após a cirurgia conservadora, o local da mama é preparado para o 

procedimento, também denominado ELIOT (do inglês, Electron intraoperative 

therapy). A paciente é submetida a uma quadrantectomia, um caso particular de 

mastectomia em que se remove apenas um quarto da mama. Então, como mostrado 

na Figura 2.2, o tecido mamário é separado do músculo peitoral e um disco de 

alumínio pode ser inserido sob o tecido para proteger a parede torácica, o coração e 

os pulmões durante a irradiação. 
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Figura 2.2 – Disco de alumínio inserido para proteção da parede torácica na IORT. 

 

A cavidade operatória é mantida aberta com a ajuda de espaçadores metálicos 

para introduzir o aplicador. O tratamento é feito com o uso de aplicadores circulares 

com diferentes diâmetros, que devem fornecer uma cobertura segura do volume alvo 

com a dose prescrita (Figura 2.3). O procedimento completo é feito em poucos 

minutos, com irradiação de dose única de 21 Gy, o que corresponde a uma dose de 

60 Gy usando radioterapia convencional fracionada (VERONESI et al., 2003). Após o 

tratamento, os espaçadores e suturas são removidos, e o tecido mamário é 

reconstruído. 

Com o advento desses aceleradores móveis e de novas técnicas em 

radioterapia, como a IOERT, é necessário verificar as aplicações destas técnicas e 

implantar um programa de controle de qualidade nos equipamentos utilizados. 
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Figura 2.3 – Situação idealizada de um aplicador de elétrons para IOERT. 

 

2.2. Controle de qualidade em radioterapia 

 Para validar de maneira quantitativa a aplicação do planejamento, é preciso 

verificar, principalmente, a distribuição da dose prescrita. Atualmente são utilizados 

simuladores e detectores de radiação que são capazes de realizar as dosimetrias 

necessárias. Assim, é possível conferir os procedimentos de controle de qualidade e 

revisar os planejamentos em radioterapia, que requerem uma manutenção contínua 

(IAEA, 2013). 

 Existem diferentes tipos de verificações de controle de qualidade que podem 

ser realizados, e cabe ao especialista em física médica definir os protocolos que serão 

utilizados. Na maioria dos serviços de radioterapia, a dosimetria envolve a medição 

da distribuição de dose em um objeto simulador e a medição da dose absoluta para 

um ponto representativo. Para isso, seguem-se as recomendações da Comissão 

Internacional de Unidades e Medidas em Radiação (ICRU, do inglês International 

Commission on Radiation Units and Measurements). 

O controle de qualidade em radioterapia pode ser dividido em aspectos clínicos 

e físicos. Os aspectos clínicos estão relacionados aos pacientes, como por exemplo 

a verificação dos acessórios que serão utilizados nos planejamentos e as reações ao 

tratamento. Os aspectos físicos se referem ao bom funcionamento dos equipamentos 



23 
 

e acessórios utilizados nos planejamentos, simulações e calibrações. Procedimentos 

dosimétricos também devem ser realizados para o controle de qualidade dos feixes 

de elétrons, onde são observados, entre outros fatores, a curva de perfil de campo, a 

curva de porcentagem de dose em profundidade (PDP) e o índice de qualidade do 

feixe (R50) (IAEA, 2013).  

  

2.2.1. Porcentagem de dose em profundidade (PDP) 

Para que feixes de elétrons sejam utilizados, é necessária a caracterização do 

feixe por meio de parâmetros dosimétricos específicos. Esses parâmetros geralmente 

dependem da energia do feixe, da distância entre a fonte e a superfície irradiada, e do 

tamanho do campo de irradiação. A geometria e a composição do volume alvo a ser 

tratado também devem ser consideradas (KHAN, 2010).  

Uma forma de caracterizar o feixe de elétrons é por meio da curva de PDP. Ela 

expressa a razão, em porcentagem, entre a dose absorvida em uma profundidade 

arbitrária de interesse d, e a dose absorvida na profundidade de referência do, como 

mostra a equação 2.1: 

 

𝑃𝐷𝑃 (𝑑) =  
𝐷𝑑

𝐷𝑑𝑜

. 100%                                        (2.1) 

 

em que 𝐷𝑑 é a dose depositada na profundidade de interesse e 𝐷𝑑𝑜
 é a dose 

depositada na profundidade de máxima dose. 

A PDP no eixo central do feixe de elétrons aumenta com a energia. Feixes de 

alta energia tem maior poder de penetração e, assim, apresentam um maior 

percentual de dose de acordo com a profundidade (KHAN, 2010). A curva de PDP 

exibe uma alta dose superficial, quando comparada com os feixes de fótons de alta 

energia, e a dose se acumula até um máximo a uma certa profundidade (zmáx), 

denominada como a profundidade da dose máxima. Além desse ponto, a dose cai 

rapidamente, o que é uma vantagem clínica em relação aos modelos convencionais 

de raios X no tratamento de tumores superficiais (IAEA, 2003). 

Com as informações da PDP podemos determinar parâmetros que 

caracterizam um feixe de elétrons como: alcance máximo (Rmáx), alcance prático (Rp), 

alcance terapêutico (R90), e índice de qualidade do feixe (R50), como mostra a 

Figura2.4 (IAEA, 2003). 
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Figura 2.4 - Típica curva de PDP na água para um feixe de elétrons,  

ilustrando a definição de Rmáx, Rp, R50 e R90 (IAEA, 2003).  

 

O alcance R90, profundidade além do zmáx onde a dose absorvida atinge 90% 

da dose máxima, é definido como alcance terapêutico. Esse alcance é estabelecido 

como a profundidade relevante para o tratamento, que deve, se possível, coincidir 

com o volume alvo a ser tratado. É aproximadamente dado por E/4 em centímetros 

de água, onde E é a energia em MeV do feixe de elétrons. Geralmente R80 também é 

utilizado como alcance terapêutico, onde a dose absorvida atinge 80% da dose 

máxima, e pode ser dado por E/3 em centímetros de água, aproximadamente (ICRU, 

1984). 

Devido às colisões dos elétrons com o meio, profundidades que vão além do 

alcance Rp continuam recebendo dose devido aos elétrons espalhados de menor 

energia. O alcance máximo em que o feixe de elétrons pode depositar energia é 

denominado Rmáx. 

 

2.2.2. Perfil de campo 

 Fazendo a verificação da distribuição de dose ao longo do eixo central, temos 

apenas uma parte da dose no paciente. Para enriquecer essas informações, utilizam-

se objetos simuladores para verificação dos perfis de dose fora do eixo, cujas medidas 
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são feitas nos eixos perpendiculares ao eixo central, geralmente na profundidade de 

dose máxima. 

 As leituras devem ser feitas e comparadas em posições simétricas em relação 

ao eixo central do feixe de radiação. Dessa forma, por meio da varredura de todo o 

feixe, pode-se avaliar a homogeneidade do campo (Figura 2.5). É uma verificação 

bastante importante em dosimetria, já que uma grande variação na simetria do feixe 

pode modificar de forma considerável a distribuição da dose no paciente, levando a 

gradientes inadequados de dose absorvida (KHAN, 2010). 

 

 

Figura 2.5 – Típica curva de perfil de campo para feixe de elétrons  

com campo de irradiação de 10x10 cm2. 

 

 Com a determinação do perfil de campo, são obtidas informações da região de 

penumbra e a simetria do campo de irradiação que dependem do tipo e da energia do 

feixe. A penumbra é definida pelas distâncias laterais do eixo do feixe referentes aos 

valores de porcentagem da dose entre 80% e 20%. Na região de penumbra, a taxa de 

dose diminui rapidamente em função da distância lateral do eixo do feixe, enquanto 

que a simetria é definida como o desvio percentual máximo na dose entre ambos os 

lados do campo de irradiação, em relação ao eixo central, em 80% do tamanho do 

campo, e é definida pela equação 2.2: 
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𝑆 =  
[𝐷𝑑𝑖𝑟− 𝐷𝑒𝑠𝑞]80%

𝐷𝑒𝑖𝑥𝑜
. 100%                                           (2.2) 

 

onde 𝐷𝑒𝑠𝑞  representa a dose absorvida do lado esquerdo, 𝐷𝑑𝑖𝑟 representa a dose 

absorvida do lado direito e 𝐷𝑒𝑖𝑥𝑜 é a dose absorvida no eixo central do campo de 

irradiação (IAEA, 2003). 

 O perfil de campo é determinado na profundidade de máxima dose, enquanto 

que o perfil de dose pode ser obtido em uma profundidade arbitrária. A partir do perfil 

de dose, pode-se obter a planura do feixe, pela equação 2.3: 

 

𝑃 =  
[𝐷𝑚á𝑥− 𝐷𝑚í𝑛]80%

[𝐷𝑚á𝑥+ 𝐷𝑚í𝑛]80%
. 100%                                          (2.3) 

 

onde 𝐷𝑚á𝑥 e 𝐷𝑚í𝑛 são os valores de dose máxima e mínima, dentro dos 80% centrais 

da área do campo de irradiação utilizado. 

Atualmente, nos serviços de radioterapia, existem simuladores e detectores de 

radiação capazes de realizar a caracterização do feixe de elétrons, bem como detectar 

a distribuição da dose absorvida em seu volume sensível. Dentre esses detectores 

podemos destacar o dosímetro Fricke gel, que foi utilizado nesse trabalho e fornece 

medidas de dose tridimensionais. 

 

2.3. Dosimetria gel 

Inicialmente, por volta dos anos 1950, pesquisadores sugeriram a dosimetria 

gel para quantificar a dose clínica absorvida (GORE et al., 1984), e nos últimos anos 

o número de pesquisas que contribuem para o aumento de informações no campo da 

dosimetria gel tem crescido consideravelmente. Day & Stein foram os primeiros 

pesquisadores a notarem que a radiação ionizante é capaz de alterar a coloração dos 

géis sensíveis à radiação, quando estes contêm corantes em sua composição (DAY 

& STEIN, 1950). Posteriormente, Andrews e colaboradores decidiram fazer 

experimentos por absorção óptica para estudar a distribuição da dose em 

profundidade nesses géis (ANDREWS et al., 1957).  

Dosímetros gel geralmente consistem em dois tipos: Polimérico e Fricke. Os 

primeiros dosímetros gel polimérico foram os géis tipo BANANA (do inglês Bis 
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Acrylamide Nitrous Oxide And Agarose) (MARYANSKI et al., 1993), BANG (do inglês 

Bis Arylamide Nitrous Oxide Gel) (MARYANSKI et al., 1994), e PAG (do inglês 

Polymer Acrylamide Gelatine) (BALDOCK et al., 1998). Nesses tipos de dosímetros, 

monômeros são imersos numa matriz gelatinosa aquosa e sofrem polimerização 

devido à radiação ionizante como consequência da dose absorvida, levando a uma 

matriz gel polimérica tridimensional.  

Após a irradiação, a reação polimérica causa alterações nas propriedades de 

relaxamento dos spins do átomo de hidrogênio que podem ser avaliadas pelas 

características da relaxação de ressonância magnética nuclear (RMN). Como estas 

alterações podem estar diretamente ligadas à dose absorvida, isto possibilita uma 

dosimetria clínica tridimensional real.  

Porém, esses géis apresentam desvantagens para o uso da rotina clínica, pois 

são altamente tóxicos e a presença de oxigênio inibe a reação polimérica. Na busca 

por um gel de baixa toxicidade, Fong e colaboradores criaram um novo gel polimérico 

chamado MAGIC (do inglês Methacrylic And Ascorbic Acid In Gelatin Initiated By 

Copper), formado por monômeros à base de metacrilato, sulfato de cobre e ácido 

ascórbico (FONG et al., 2001).  

O complexo metalo-orgânico captura o oxigênio livre e permite que a 

polimerização aconteça (BALDOCK et al., 2010). Essa retenção do oxigênio é a 

principal diferença entre o gel MAGIC e os outros tipos de géis citados, porém o 

mesmo apresenta instabilidade mecânica, derretendo quando mantido à temperatura 

ambiente. Fernandes e colaboradores, em 2008, resolveram esse problema 

acrescentando formaldeído à solução original do gel MAGIC (FERNANDES et al., 

2008). O novo gel foi nomeado MAGIC-f e possui um ponto de fusão alto (69°C), o 

que evita o derretimento e consequentemente mantém a distribuição tridimensional 

da dose absorvida.  

 

2.3.1. Dosimetria Fricke gel 

 Paralelamente às pesquisas com géis poliméricos, iniciou-se o estudo com o 

Fricke gel. Foi de Gore e colaboradores a ideia inicial de criar dosímetros sensíveis à 

radiação ionizante, que também funcionam como objetos simuladores (phantoms) já 

que são feitos com um material tecido-equivalente. Para isso eles usaram a solução 
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Fricke, estabelecida desde 1927 por Fricke e Morse, dispersando-a em uma matriz 

gelatinosa (FRICKE & MORSE, 1927; GORE et al., 1984).  

O Fricke gel contém íons ferrosos (Fe2+), em soluções de sulfato ferroso, que 

são espalhados em toda a matriz gel. Após a irradiação, os íons ferrosos são 

convertidos em íons férricos (Fe3+) com uma equivalente alteração nas propriedades 

paramagnéticas. Nota-se uma mudança no parâmetro de relaxação T1 de acordo com 

a porcentagem de dose em profundidade, sendo possível realizar medidas utilizando 

as propriedades de relaxação de ressonância magnética nuclear. Gore e 

colaboradores demonstraram que as alterações químicas no gel induzidas por 

radiação podem ser visualizadas por Imageamento de Ressonância Magnética (IRM), 

já que a concentração de íons férricos afeta fortemente a propriedade magnética do 

dosímetro (GORE et al., 1984).  

Outra forma de avaliar a dosimetria Fricke gel é pela técnica de absorção óptica, 

que consiste em um método fotométrico analítico (ANDREWS et al., 1957). Utilizando 

um espectrofotômetro, é possível detectar a quantidade de luz absorvida por uma 

amostra a um dado comprimento de onda.  

No entanto, os íons férricos formados após a irradiação tendem a se difundir, 

espalhando-se na matriz gel do volume irradiado, uma vez que eles são muito 

pequenos e altamente móveis. Isso acaba causando uma perda no registro espacial 

da dose (BALDOCK et al., 2001). Para evitar a difusão, é preciso adicionar agentes 

quelantes à matriz gel, tais como o alaranjado de Xilenol (XO). Esse agente serve 

também como indicador dos íons férricos no volume irradiado, pois dão coloração à 

solução Fricke, variando do alaranjado ao violeta conforme o aumento da quantidade 

de íons férricos (APPLEBY & LEGHROUZ, 1991). A partir daí, o dosímetro ficou 

conhecido como Fricke Xilenol Gel (FXG) e tornou-se, de longe, o mais adotado e 

estudado. No início dos anos 2000, Chu e colaboradores propuseram dispersar a 

solução Fricke numa matriz aquosa de álcool polivinílico (PVA, do inglês polyvinyl 

alcohol), um polímero sintético com uma simples estrutura química (CHU et al., 2000).  

Apesar das vantagens do XO, Alves e colaboradores do grupo de pesquisa da 

Universidade Federal de Sergipe, investigaram novos agentes quelantes para os 

dosímetros Fricke gel e constataram que o azul de Metiltimol (MTB) pode ser um bom 

substituto do XO, merecendo posteriores investigações (ALVES et al., 2018). 
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Atualmente existe uma nova formulação bastante recente dos dosímetros 

Fricke gel, proposta por d’Errico e colaboradores, em parceria com a Universidade 

Federal de Sergipe. Eles apresentaram uma nova síntese baseada em PVA 

quimicamente reticulado com glutaraldeído (GTA), oferecendo o melhor desempenho 

dos atuais dosímetros Fricke gel (D’ERRICO et al., 2017). Para avaliar esse nova 

formulação baseada em uma matriz hidrogel de PVA-GTA, Gallo e colaboradores 

analisaram de forma preliminar a resposta desse dosímetro ao imageamento por 

RMN, confirmando sua efetividade (GALLO et al., 2017). 

Em comparação com os géis poliméricos, o Fricke gel apresenta várias 

vantagens; por exemplo, eles podem ser preparados com facilidade, na presença de 

oxigênio, e a determinação espacial da dose pode ser feita logo após a irradiação. 

Outra importante vantagem dos dosímetros Fricke gel é que eles exibem excelente 

equivalência de água e tecido para dosimetria (KRON et al., 1993). 

 

2.3.2. Princípios da Dosimetria Fricke gel 

 O principal fundamento dos dosímetros Fricke gel está na transformação dose-

dependente de íons ferrosos (Fe2+) em íons férricos (Fe3+) causada pela radiação 

ionizante (FRICKE & MORSE, 1927). Como o dosímetro é composto de 96% de água, 

quando uma amostra contendo a solução Fricke é irradiada, ocorre um processo de 

decomposição da água chamado radiólise (equação 2.2). Essa decomposição produz 

átomos de hidrogênio que reagem com o oxigênio para produzir o radical 

hidroperóxido: 

 

𝐻•  + 𝑂2 → 𝐻𝑂2
•                                               (2.2) 

 

 Outras importantes reações subsequentes envolvidas no processo são: 

 

𝐹𝑒2+  +  𝑂𝐻•  →  𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻−                                  (2.3) 

𝐹𝑒2+  +  𝐻𝑂2
•  →  𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑂2

−                                  (2.4) 

𝐻𝑂2
−  +  𝐻3𝑂

+  →  𝐻2𝑂2 + 𝐻2𝑂                                  (2.5) 

𝐹𝑒2+  +  𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻• + 𝑂𝐻−                            (2.6) 
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Como visto nas reações acima, alguns dos radicais livres descritos na equação 

2.2 se ligam ao íon Fe2+ transformando-o em íon Fe3+ por meio do processo de 

oxidação. O íon Fe3+ interage com o alaranjado de Xilenol, produz o complexo 

indicador de dose absorvida (Fe3+-Xilenol), que é medido utilizando o 

espectrofotômetro. Nesse processo, a coloração da solução varia de alaranjado ao 

violeta conforme a dose de radiação aumenta (Figura 2.6), ou seja, quanto maior a 

dose, maior o número de íons Fe3+ resultantes da oxidação (APPLEBY & LEGHROUZ, 

1991). 

  

 

Figura 2.6 - Amostras do Fricke gel irradiadas na faixa de 0 a 30 Gy (da esquerda para a direita), com 

incrementos de 5 Gy. 

 

A quantidade de íons Fe3+ produzida depende da energia absorvida pela 

solução. Como esses íons perturbam o tempo de relaxação dos prótons presentes 

nos átomos de hidrogênio, isso pode ser avaliado por imagens de RMN. 

 

2.3.3. Imageamento por Ressonância Magnética (IRM) 

 A ressonância magnética foi sugerida como método de leitura dos dosímetros 

gel em 1984 por Gore e colaboradores (GORE et al., 1984). Imagem por Ressonância 

Magnética (IRM) é um método de imagem tomográfica que produz imagens sobre as 

características físicas e químicas de um objeto e é medido por sinais de ressonância 

magnética nuclear (RMN). É uma técnica tridimensional avançada que mede de 
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maneira não invasiva e não destrutiva a magnetização dos prótons nos átomos de 

hidrogênio presentes nas moléculas de água. O núcleo desses átomos é o utilizado 

devido à abundância no tecido biológico e, além disso, por conter um único próton, é 

o núcleo mais simples.  

Os prótons giram continuamente ao redor de um eixo e possuem um campo 

magnético definido. Agindo como pequenos ímãs, esses prótons alinham-se 

espontaneamente ao longo das linhas de força de um campo magnético externo 

uniforme. Porém, seus momentos magnéticos spin podem se orientar em duas 

direções: na direção do campo magnético externo (paralelamente) ou na direção 

contrária (antiparalelamente), que é o chamado fenômeno de RMN.  

Ao colocarmos uma amostra contendo moléculas de água em um campo 

magnético externo uniforme, os prótons de spins 1 2⁄  “quebram” a sua degenerescência 

pelo efeito Zeeman e assumem dois diferentes estados de energia: um estado de 

menor energia, em que os spins apresentam seu momento magnético paralelo, e outro 

estado de maior energia, onde o momento magnético é antiparalelo.  

 Quando os prótons paralelos e antiparalelos se distribuem podemos definir um 

vetor de magnetização (�⃗⃗� ). Esse vetor realiza o movimento de precessão ao redor do 

campo magnético externo com frequência angular 𝜔𝑜 (Figura 2.7), diretamente 

proporcional à intensidade do campo. A frequência angular representa o número de 

vezes que �⃗⃗�  realiza o movimento de precessão num segundo e pode ser obtida pela 

equação de Larmor: 

 

𝜔𝑜 =  𝛾𝐵𝑜                                                     (2.7) 

 

onde 𝛾 é a razão giromagnética e 𝐵𝑜 é o campo magnético externo aplicado. 

Existe uma relação entre a frequência angular expressa em radiano/s e a 

frequência de precessão fo expressa em Hertz (Hz), dada por: 

 

𝜔𝑜 =  2𝜋𝑓𝑜                                                    (2.8) 
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Figura 2.7 - Movimento de precessão do vetor magnetização sob efeito do campo Bo. 

  

Combinando as equações 2.7 e 2.8, chegamos à frequência de precessão, ou 

também conhecida como frequência de ressonância, dada por:  

 

𝑓𝑜 = 
𝛾

2𝜋
𝐵𝑜                                                   (2.9) 

 

 Num campo Bo de 1 Tesla, por exemplo, sendo 𝛾 2𝜋⁄  = 42,6 MHz, a frequência 

de ressonância do átomo de hidrogênio será fo = 42,6 MHz. O tempo de retorno do 

vetor magnetização ao estado inicial, de menor energia, é chamado de tempo de 

relaxação e pode ser dividido em dois componentes: tempo de relaxação longitudinal 

(T1) e transversal (T2).  

 Relaxação longitudinal ou spin-rede (T1): É o tempo necessário para que o 

vetor magnetização retorne a 63% do valor inicial, e segue o comportamento dado 

pela equação 2.10: 

 

𝑀𝑧 = 𝑀𝑜(1 − 𝑒
−

𝑡

𝑇1)                                          (2.10) 

 

onde Mz é o vetor magnetização no eixo z, Mo é a intensidade do vetor no estado de 

equilíbrio e t é o tempo a partir da retirada do pulso de radiofrequência. Inicialmente 

no eixo z a magnetização Mz é igual a Mo. Ao aplicarmos o pulso de radiofrequência, 

a magnetização é deslocada para o eixo x-y, sendo agora Mxy igual a Mo (TOFTS, 

2004). A Figura 2.8 mostra esquematicamente o vetor Mz antes e após a aplicação do 

pulso de radiofrequência. 
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Figura 2.8 - Comportamento da Magnetização longitudinal a um pulso de 90°. (a) vetor Mz antes da 

aplicação do pulso de 90º tem intensidade Mo. (b) depois do pulso de 90º a magnetização é deslocada 

para o plano x-y. (c) após o tempo de relaxação T1 a magnetização Mz possui 63% de Mo. (d) vetor Mz 

retorna ao estado inicial. 

 

Relaxação transversal ou spin-spin (T2): Quando o vetor magnetização é 

deslocado para o plano x-y, os spins passam a rotacionar em torno do eixo z com a 

mesma frequência que a frequência de Larmor. Durante esse processo, a 

magnetização total entra em defasagem como consequência dos campos magnéticos 

dos spins de cada núcleo que passam a interagir, girando com sua própria frequência. 

Assim, a intensidade do vetor magnetização no plano x-y (Mxy) diminui devido à 

superposição das diferentes magnetizações (Figura 2.9). O tempo de relaxação 

transversal é aquele necessário para que Mxy retorne a 37% do seu valor inicial 

(TOFTS, 1999). O comportamento desse fenômeno é dado pela equação 2.11:  

 

𝑀𝑥𝑦 = 𝑀𝑜𝑒
−

𝑡

𝑇2                                             (2.11) 

 

onde Mxy é o vetor magnetização no plano x-y, Mo é a intensidade do vetor quando no 

estado de equilíbrio e t é o tempo após a aplicação do pulso de radiofrequência. A 

Figura 2.7 mostra esquematicamente o vetor Mxy antes e após a aplicação do pulso 

de radiofrequência. 
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Figura 2.9 - Comportamento da Magnetização transversal a um pulso de 90°. (a) vetor Mz na posição 

de equilíbrio com intensidade Mo. (b) depois do pulso de 90º a magnetização é deslocada para o plano 

x-y. (c) início da defasagem que faz a intensidade de Mxy diminuir. (d) vetor Mxy completamente 

defasado resultando em Mxy = 0. 

 

Uma sequência de pulso utilizada na dosimetria com géis poliméricos é a 

sequência Inversão-Recuperação junto com a sequência Spin Eco (SSE). Nessa 

sequência de pulsos, primeiro é aplicado um pulso de inversão de 180º. O vetor 

magnetização é invertido a 180º até sua saturação plena. Ao ser removido o pulso de 

inversão, o vetor magnetização começa a relaxar de volta à direção do campo 

magnético Bo. Em seguida começa a SSE, quando é aplicado um pulso de 

radiofrequência de 90°, que gira o vetor magnetização, seguido de um pulso de 180° 

que coloca novamente em fase o vetor magnetização (Figura 2.10). Durante esse 

processo os spins do átomo de hidrogênio entram em fase por um tempo até que 

entrem em defasagem novamente e gerem um sinal nos receptores, conhecido como 

Sinal de Eco (SE).  

 

 

Figura 2.10 - Sequência de pulso Inversão-recuperação seguida da SSE. Contém dois pulsos de 

inversão de 180º, um de 90° e outro de 180°. 
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O tempo entre a aplicação de um pulso de 90° e a máxima intensidade do sinal 

de eco é denominado Tempo de Eco (TE). Outro parâmetro importante na sequência 

é o Tempo de Repetição (TR), que indica o tempo entra o primeiro e o próximo pulso 

de 90°. Ambos são variáveis técnicas, selecionadas pelo operador do sistema de IRM 

para a aquisição de imagens ponderadas nos tempos de relaxação T1 e T2.  

Quando o dosímetro Fricke gel é irradiado formam-se cadeias poliméricas que 

influenciam na mobilidade das moléculas de água, reduzindo os movimentos dos 

prótons do núcleo de hidrogênio e alterando os tempos de relaxação do meio. Assim, 

utilizando o dosímetro Fricke gel, é possível calcular a porcentagem de dose em 

profundidade por meio da avaliação da distribuição da dose de radiação absorvida na 

matriz gel com a técnica de IRM. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Nesse capítulo serão apresentados os materiais e métodos utilizados na 

obtenção da distribuição da dose em três dimensões com o dosímetro Fricke gel. As 

principais etapas incluem: preparação do gel, irradiação por acelerador linear móvel 

com feixe de elétrons, utilizando a técnica de radioterapia intraoperatória, 

imageamento dos dosímetros por ressonância magnética, e análise dos dados das 

imagens de ressonância para obtenção dos resultados desse trabalho. 

 

3.1. Preparo do Fricke gel 

 O gel foi preparado na Universidade de Pisa (Itália), no laboratório de química 

do polo de engenharia. Obtivemos o Fricke gel infundindo a solução Fricke e o 

alaranjado de xilenol na matriz hidrogel PVA-GTA. A composição da solução que foi 

desenvolvida nesse trabalho é apresentada na Tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1: Composição do dosímetro Fricke gel para 600 ml de solução. 

Componentes Quantidade 

Água deionizada 529,5 ml 

Álcool polivinílico (PVA) 75 g 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 51 ml 

Sulfato ferroso de amônia 

[Fe(NH4)2(SO4)2 6H2O] 

6 ml 

Alaranjado de xilenol 

[C31H28Na4O13S] 

6 ml 

Glutaraldeído (GTA) 7,5 ml 

 

 O processo de manufatura do gel se inicia dissolvendo a quantidade necessária 

de PVA em água deionizada. A dissolução é feita mantendo a mistura em um 

recipiente hermeticamente fechado, a 120° C em autoclave por uma hora. Depois de 

retirar a solução do autoclave, nota-se que o PVA se sedimenta no fundo do recipiente, 

então é necessário realizar uma agitação mecânica por 30 minutos até que tudo seja 

dissolvido uniformemente. Quando todo o PVA é dissolvido, tem-se uma solução 

transparente e homogênea. 
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Em seguida, a solução água-PVA é resfriada a 20° C e, mantendo sob agitação, 

adiciona-se gradativamente o ácido sulfúrico, o sulfato ferroso de amônia e o 

alaranjado de xilenol. Nesse ponto, tem-se uma solução alaranjada (Figura 3.1). Após 

uma homogeneização de 5 minutos, adiciona-se o GTA. Se necessário, uma 

quantidade de água deionizada é adicionada para atingir o volume final desejado. 

 

 

Figura 3.1 – Preparo do Fricke gel usando um agitador mecânico. 

 

 Por fim, a solução é homogeneizada por mais 5 minutos e, em seguida, 

acondicionada nos recipientes que funcionarão como objetos simuladores. A solução, 

que eventualmente se transforma em um gel, pode ser moldada em volumes de 

qualquer formato e tamanho. Os recipientes são mantidos a 20° C, sob o abrigo da 

luz, durante uma hora para que ocorra total gelatinização da solução. Após esse 

processo, eles são revestidos com uma película Parafilm M (Bemis NA, Neenah, 

Winsconsin, EUA), para aumentar a proteção contra o oxigênio exterior, que pode 

causar oxidação e afetar a resposta do Fricke gel.  

O gel é preparado geralmente um dia antes da irradiação e, durante esse 

período, mantido refrigerado a aproximadamente 5° C. Cerca de uma hora antes da 

irradiação, os objetos simuladores são levados à temperatura ambiente para atingirem 

equilíbrio térmico com o local onde serão irradiados. 
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3.2. Objetos simuladores 

 Nessa seção apresentam-se os objetos simuladores, feitos de plástico 

(polietileno), que foram utilizados para acondicionar o gel. Um objeto simulador 

(phantom) é um instrumento com material equivalente ao tecido mole do organismo, 

utilizado para reproduzir as interações da radiação ionizante no corpo. São utilizados 

nos testes de controle de qualidade de equipamentos de radioterapia, 

radiodiagnóstico, medicina nuclear, etc. 

 Como os recipientes seriam utilizados para reproduzir o tratamento de câncer 

de mama por radioterapia intraoperatória, então sua escolha exigiu um volume 

adequado para simular a região mamária. Além disso, os recipientes deveriam isolar 

adequadamente o gel da influência do oxigênio exterior, pois o mesmo pode causar 

oxidação. 

Um recipiente plástico cilíndrico com 12 cm de diâmetro, 5 cm de altura e 

volume de 600 ml (Figura 3.2), foi utilizado com o NOVAC 7. Uma vez que o aplicador 

desse acelerador tem 10 cm de diâmetro, o tamanho do objeto foi adequado para 

simular a região irradiada. 

 

 

Figura 3.2 – Objeto simulador utilizado na irradiação com o acelerador móvel NOVAC 7. 
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Com o LIAC HWL foram utilizados três objetos simuladores com medidas 

diferentes (Figura 3.3): um recipiente plástico cilíndrico com 10 cm de diâmetro, 7 cm 

de altura e volume de 600 ml, e outros dois também cilíndricos com 8 cm de diâmetro, 

5 cm de altura e volume de 300 ml cada. Com esses objetos foi utilizado o aplicador 

de 6 cm de diâmetro. 

 

 

Figura 3.3 – Objetos simuladores utilizados na irradiação com o acelerador móvel LIAC HWL. 

 

3.3. Irradiações do gel 

 As irradiações foram realizadas em duas etapas, em dias diferentes. A primeira 

foi feita com o acelerador linear móvel NOVAC 7, no serviço de radioterapia do 

Hospital Santa Chiara (HSC), em Pisa (Itália). Essa etapa serviu como um teste, pois 

era a primeira vez que nosso grupo de pesquisa desenvolvia essa quantidade do gel. 

A segunda etapa foi executada com o acelerador linear móvel LIAC HWL, na empresa 

Sordina IORT Technologies, em Aprilia (Itália).  

Os objetos simuladores foram irradiados seguindo o planejamento do 

tratamento de câncer de mama por radioterapia intraoperatória a fim de verificar a 

resposta do dosímetro, utilizando as curvas de PDP e o perfil de dose como fatores 

de comparação. 
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3.3.1. Irradiação com o NOVAC 7  

Para alinhar o objeto simulador ao eixo do feixe, o recipiente foi posicionado 

sobre um suporte de plástico e uma placa de água sólida, com o objetivo de direcionar 

o colimador perpendicularmente à superfície do gel, como mostra a Figura 3.4. A 

irradiação foi realizada com a película Parafilm sobre o gel, evitar o contato com o 

oxigênio exterior, que pode causar oxidação e afetar a resposta do Fricke gel. 

Nessa etapa, utilizando um feixe de elétrons de 7 MeV, o físico médico 

responsável forneceu uma dose de 10 Gy, de acordo com o painel de controle do 

NOVAC 7. A distância fonte superfície (SSD, do inglês Source surface distance) para 

essa irradiação foi de 100 cm, padrão para o aplicador de 10 cm de diâmetro. O campo 

de irradiação é circular medindo também 10 cm de diâmetro, seguindo as medidas do 

colimador. Após uma hora, foram realizadas as imagens de ressonância magnética 

(RM) no próprio HSC. 

 

 

Figura 3.4 – Objeto simulador sob o NOVAC 7 com colimador de Ø = 10 cm. 
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3.3.2. Irradiação com o LIAC HWL 

Para a irradiação, os objetos simuladores foram posicionados sobre um suporte 

de acrílico, com o objetivo de aproximar o colimador da superfície do gel, mantendo o 

eixo do feixe perpendicular à superfície, como mostra a Figura 3.5. A distância fonte 

superfície (SSD) para essas irradiações foi de 65 cm, com o aplicador de 6 cm de 

diâmetro. O campo de irradiação é novamente circular, medindo 6 cm de diâmetro. 

Nessa etapa, utilizando um feixe de elétrons de 8 MeV, o objeto simulador de 

8 cm de diâmetro recebeu uma dose de 20Gy, de acordo com o painel de controle do 

LIAC HWL. Outro objeto simulador de 8 cm de diâmetro recebeu uma dose de 15 Gy, 

utilizando um feixe de elétrons de 10 MeV. E por fim, o objeto simulador de 10 cm de 

diâmetro recebeu uma dose de 15 Gy, utilizando o feixe de 12 MeV.  

 

 

Figura 3.5 - Objetos simuladores de (a) 8 cm e (b) 10 cm de diâmetro  

sob o LIAC HWL com colimador de Ø = 6 cm. 
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3.4. Aquisição das imagens por ressonância magnética 

A aquisição das imagens de ressonância magnética seria realizada em Aprilia, 

porém o equipamento que utilizaríamos estava fora de funcionamento. Então, após 

cerca de quatro horas, as imagens foram realizadas no HSC. Devido ao longo intervalo 

entre a irradiação e a RM, o gel sofreu difusão e isso afetou a determinação das curvas 

de PDP e perfil de dose. 

Para o imageamento por RM, foi utilizado uma unidade Magnetom Simphony 

Tim de 1.5T (Siemens Medical System, Erlangen, Alemanha), mostrado na Figura 3.6, 

que fica no HSC. 

 Os objetos simuladores foram colocados na sala da unidade de ressonância 

magnética cerca de uma hora antes da leitura ser efetuada, a fim de se alcançar o 

equilíbrio térmico do gel com o ambiente no momento da aquisição das imagens. 

 

 

Figura 3.6 – Unidade de ressonância magnética de 1.5T do HSC com uma bobina de cabeça. 
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A imagens foram adquiridas utilizando uma bobina de cabeça de 18 canais, 

com sequência de pulso descrita na Tabela 3.2. Durante as leituras, os objetos 

simuladores foram posicionados na região central da bobina de cabeça, pois nessa 

posição as amostras ficam submetidas à área mais homogênea do campo magnético.  

 

Tabela 3.2: Parâmetros de aquisição das imagens por Ressonância Magnética 

Sequência Inversão-Recuperação / Spin-Eco 

Ponderação T1 

Tempo de Repetição (TR) 5570 ms 

Tempo de Eco (TE) 28 ms 

Tempo de Inversão (TI) 650 ms 

Matriz 256 x 256 pixels 

Campo de Visão (FOV*) 150 x 150 mm2 

Plano de Orientação  Axial e Sagital 

*do inglês field of view. 

 

Foram obtidos cortes axiais e sagitais (Figura 3.7) com espessura de 1,6mm 

para cada objeto simulador. As imagens foram gravadas em um CD-ROM para 

posterior visualização utilizando o software syngo fastView (Siemens AG), que permite 

aos usuários visualizar imagens em formato DICOM (do inglês Digital Imaging and 

Communications in Medicine), formato padrão das imagens de ressonância 

magnética.  

O syngo fastView também permite converter dados DICOM em outros formatos, 

como jpeg e bmp. Assim, foi possível fazer a conversão das imagens (Figura 3.7) para 

posterior análise com o software ImageJ. É possível verificar a diferença na escala de 

cinza das imagens, onde as regiões em cinza claro são as áreas irradiadas. 
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Figura 3.7 – Imagens de ressonância magnética em plano sagital dos objetos simuladores irradiados 

com as energias de (a) 7 MeV, (b) 8 MeV, (c) 10 MeV e (d) 12 MeV; (e) Ilustração para auxílio da 

orientação dos planos das imagens: frontal, sagital e axial. 

 

3.5. Análise das imagens de ressonância magnética 

 O programa ImageJ permite carregar as IRM em formato jpeg ou bmp, e 

também permite selecionar a região de nosso interesse, conhecida como ROI (do 

inglês region of interest), destacada em amarelo na Figura 3.8. Utiliza-se o programa 

com o objetivo de obter as distribuições de dose e determinar os parâmetros 

dosimétricos com feixes de elétrons, por meio das curvas de PDP e perfis de campo. 
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Figura 3.8 – Software ImageJ utilizado para análise das imagens de ressonância magnética,  

com exemplo de ROI em um corte sagital e sua curva de PDP. 

 

 Para a obtenção da PDP, seleciona-se uma ROI em cada corte sagital das IRM 

no eixo central do plano de irradiação, para todos os feixes de elétrons utilizados, 

como mostra a Figura 3.8. De forma similar, as curvas de perfil de campo são 

determinadas para profundidade de máxima dose ao selecionar uma ROI nos cortes 

axiais das IRM. Os dados obtidos para os métodos dosimétricos adotados com o 

Fricke gel foram comparados com os dados da literatura, obtidos com câmaras de 

ionização e simulações Monte Carlo.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Nesse capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos para a 

determinação dos parâmetros dosimétricos com os métodos adotados para os objetos 

simuladores com Fricke gel. São apresentados os resultados de distribuição de dose 

para avaliação de condições de irradiação e do tratamento de radioterapia 

intraoperatória com elétrons.  

  

4.1. Resposta em função da imagem de ressonância magnética 

 Na Figura 4.1 são apresentadas as imagens, em escala de cinza, dos objetos 

simuladores contendo o Fricke gel preparado com matriz PVA-GTA, irradiados com 

feixe de elétrons de 7, 8, 10 e 12 MeV, obtidas por meio da técnica de IRM. Essas 

imagens foram obtidas com a finalidade de associar a intensidade dos pixels à dose 

absorvida. 

 

 

Figura 4.1 – Imagens obtidas por ressonância magnética dos cortes sagitais nos objetos simuladores 

irradiados com (a) 7 MeV, (b) 8 MeV, (c) 10 MeV e (d) 12 MeV. 

 

 Da Figura 4.1 podemos verificar a região irradiada bem delimitada no volume 

do Fricke gel. A intensidade dos pixels é diretamente proporcional à concentração dos 

íons Fe3+ e, portanto, diretamente proporcional à dose absorvida. Por isso, quanto 

maior a dose de radiação, mais intenso é o brilho da imagem ou mais claros são os 

tons de cinza em virtude da maior quantidade de íons Fe3+ presentes nas amostras 

irradiadas com doses mais altas. Todos os valores de intensidade do sinal de RM 

foram obtidos por meio das imagens apresentadas na Figura 4.1 e, assim, pudemos 

obter as curvas de PDP e perfil de campo do dosímetro Fricke gel. 
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4.2. Curvas de porcentagem de dose em profundidade (PDP) 

As curvas de PDP foram obtidas experimentalmente ao longo do eixo do feixe 

com o dosímetro Fricke gel. Os resultados obtidos, para todas as energias, foram 

comparados aos dados da literatura obtidos com o uso de câmara de ionização ou 

simulação Monte Carlo (BAGHANI et al., 2015; RIGHI et al., 2013). Nas Figuras 4.2 e 

4.3 são apresentadas as PDP’s obtidas com os objetos simuladores, irradiados com 

os aceleradores NOVAC 7 e LIAC HWL, respectivamente. 

 

   

Figura 4.2 – Curva de PDP medida no acelerador móvel NOVAC 7, com colimador de Ø = 10 cm, 

para elétrons de 7 MeV e SSD = 100 cm. 

 

    

Figura 4.3 – PDP’s medidas no acelerador móvel LIAC HWL, com colimador de Ø = 6 cm, para 

elétrons de 8, 10 e 12 MeV e SSD = 65 cm. 
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 As Figuras 4.2 e 4.3 apresentam as leituras de porcentagem de dose versus 

profundidade no dosímetro Fricke gel. Observou-se que o percentual de dose de 

acordo com a profundidade aumenta com a energia, ou seja, quanto maior a energia 

do feixe de elétrons, maior o poder de penetração dessas partículas no volume 

irradiado. 

A partir da curva de dose em profundidade obtida com os objetos simuladores, 

apresentadas nas Figuras 4.2 e 4.3, foram obtidos os valores de profundidade onde a 

dose é máxima (𝑧𝑚á𝑥), mostrados na Tabela 4.1. Para comparação entre os valores 

determinados com o dosímetro Fricke gel e os dados da literatura (𝑧𝑚á𝑥
𝑙𝑖𝑡 ), a tabela 

também apresenta as diferenças entre os valores para as diferentes energias de 

elétrons utilizadas.  

A profundidade de dose máxima define diversos parâmetros dosimétricos nas 

determinações das doses absorvidas para a rotina na radioterapia. Assim, a partir 

desse ponto, é possível obter os parâmetros que caracterizam o feixe de elétrons, 

como o índice de qualidade do feixe (R50), o alcance terapêutico (R90) e o alcance 

prático do feixe (Rp). 

 

Tabela 4.1: Profundidade 𝑧𝑚á𝑥 comparada aos dados da literatura (𝑧𝑚á𝑥
𝑙𝑖𝑡 ) para as 

energias de 7 a 12 MeV e suas respectivas diferenças percentuais. 

Energia do 

Feixe (MeV) 

𝑧𝑚á𝑥    

(mm) 

𝑧𝑚á𝑥
𝑙𝑖𝑡

  

(mm) 

Diferença % 

7 9 12 (a) 25 

8 3,3 12,1 (b) 72 

10 4,2 15,7 (b) 73 

12 8,6 16,0 (b) 46 

(a) RIGHI et al., 2013; (b) BAGHANI et al., 2015 

 

 Verificou-se o comportamento do dosímetro Fricke gel na região de não-

equilíbrio, até o ponto de equilíbrio (𝑧𝑚á𝑥). Na região antes de alcançar a dose máxima, 

quando comparamos os valores obtidos experimentalmente e os dados da literatura, 

as diferenças percentuais foram de 46% até 73%, como mostra a Tabela 4.1.  
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Para a energia de 7 MeV, essa diferença se deve ao fato de que nossas 

medidas foram realizadas com um dosímetro diferente (Fricke gel) daquele utilizado 

na literatura (câmara de ionização). Ou seja, os dosímetros apresentam propriedades 

distintas e por isso não podemos confrontar as medidas diretamente. Para as demais 

energias, as irradiações foram realizadas sem a película Parafilm protegendo o objeto 

simulador. Assim, o gel sofreu oxidação quando em contato com o oxigênio externo, 

criando íons férricos que não foram provenientes da radiação. 

A partir da profundidade 𝑧𝑚á𝑥 obtemos o alcance onde o valor da dose atinge 

90%, definido como alcance terapêutico (R90). Essa profundidade é muito importante 

para o planejamento do tratamento já que é o alcance de prescrição da dose. Em um 

bom planejamento, é o ponto no qual o volume alvo deve estar localizado. Os dados 

obtidos com o Fricke gel estão listados na Tabela 4.2 e comparados com os dados da 

literatura (𝑅90
𝑙𝑖𝑡). A diferença percentual máxima, como mostra a tabela, foi de 45% para 

a energia de 12 MeV. 

 

Tabela 4.2: Valores de 𝑅90 comparados aos dados da literatura (𝑅90
𝑙𝑖𝑡) para as energias 

de 7 a 12 MeV e suas respectivas diferenças percentuais. 

Energia do 

Feixe (MeV) 

𝑅90  

(mm) 

𝑅90
𝑙𝑖𝑡  

(mm) 

Diferença % 

7 15 18 (a) 16 

8 12,1 21,6 (b) 43 

10 15,3 27,3 (b) 44 

12 17,1 31,6 (b) 45 

(a) RIGHI et al., 2013; (b) BAGHANI et al., 2015 

 

 Analisando os valores de R90 verifica-se uma limitação na cobertura adequada 

de alvos com profundidades superiores a 32 mm. De acordo com o dosímetro Fricke 

gel esse alcance cai para 17 mm. A diferença percentual entre os dados obtidos com 

o LIAC HWL e os dados da literatura para energias de 8 a 12 MeV se deve, 

principalmente, à presença dos íons Fe3+ provenientes da oxidação no volume do gel. 

Os índices de qualidade do feixe (R50) aumentam quando se aumenta a energia 

do feixe. Os dados experimentais obtidos com o Fricke gel, quando comparados com 



50 
 

os dados da literatura, apresentaram-se próximos, como mostra a Tabela 4.3. A 

diferença percentual máxima foi de 17% para a energia de 8 MeV. 

 

Tabela 4.3: Valores de 𝑅50 comparados aos dados da literatura (𝑅50
𝑙𝑖𝑡) para as energias 

de 7 a 12 MeV e suas respectivas diferenças percentuais. 

Energia do 

Feixe (MeV) 

𝑅50  

(mm) 

𝑅50
𝑙𝑖𝑡  

(mm) 

Diferença % 

7 25 27 (a) 7 

8 26,1 31,6 (b) 17 

10 33,3 40,0 (b) 16 

12 39,8 46,7 (b) 15 

(a) RIGHI et al., 2013; (b) BAGHANI et al., 2015 

 

 Com os índices de qualidade do feixe de elétrons (R50), foram determinadas as 

energias médias dos feixes, por meio da relação 4.1 (IAEA TRS 398, 2000): 

 

�̅�𝑜 = 𝐶𝑅50                                                    (4.1) 

 

onde C = 2,33 MeV/cm para a água. Considerando que o dosímetro Fricke gel 

apresenta características semelhantes à água (KRON et al., 1993), o valor da energia 

pode ser determinado da equação 4.1. Os valores das energia médias utilizando o 

dosímetro Fricke gel estão listados na Tabela 4.4. A concordância entre os valores de 

energia média foi de 17% para o NOVAC 7 e de até 24% para o LIAC HWL.  

 

Tabela 4.4: Valores da energia média dos feixes de elétrons de 7 a 12 MeV e suas 

respectivas diferenças percentuais. 

Energia Nominal (MeV) 7 8 10 12 

Energia Média (MeV) 5,82 6,06 7,70 9,32 

Diferença % 17 24 23 22 

 

O uso dos aplicadores cilíndricos feitos de PMMA para colimação do feixe de 

elétrons causa uma diminuição na energia média na saída do aplicador de IOERT, 

devido ao múltiplo espalhamento dos elétrons na parede do aplicador, e com a 

interação dessas partículas com o ar.  



51 
 

A Tabela 4.5 mostra os valores obtidos para o alcance prático (Rp) para todas as 

energias avaliadas. Os resultados mostram valores similares obtidos na literatura com 

outros métodos dosimétricos para todas as energias. Quando comparamos os valores 

do Fricke gel e os dados da literatura, entre todos eles a diferença máxima foi de 9% 

para a energia de 10 MeV. 

 

Tabela 4.5: Valores de 𝑅𝑝 comparados aos dados da literatura (𝑅𝑝
𝑙𝑖𝑡) nas energias de 

7 a 12 MeV e suas respectivas diferenças percentuais. 

Energia do 

Feixe (MeV) 

𝑅𝑝  

(mm) 

𝑅𝑝
𝑙𝑖𝑡  

(mm) 

Diferença % 

7 33 35 6 

8 41 43 4 

10 48 53 9 

12 55 56 2 

(a) RIGHI et al., 2013; (b) BAGHANI et al., 2015 

 

 O último parâmetro determinado a partir da curva de PDP foi a porcentagem de 

dose na entrada da pele, um parâmetro muito importante, pois a pele é considerada 

um órgão de risco para tratamentos com feixes de elétrons. Na Tabela 4.6 estão as 

porcentagens de dose na superfície (𝐷𝑠) dos objetos simuladores e os dados da 

literatura. Os dados experimentais obtidos com o Fricke gel, quando comparados com 

os dados da literatura, apresentaram-se próximos. 

 

Tabela 4.6: Valores da porcentagem da dose na superfície comparados aos dados da 

literatura (𝐷𝑠
𝑙𝑖𝑡) para as energias de 7 a 12 MeV e suas respectivas diferenças 

percentuais. 

Energia do 

Feixe (MeV) 

𝐷𝑠  

(%) 

𝐷𝑠
𝑙𝑖𝑡  

(%) 

Diferença % 

7 89 86 (a) 3 

8 93 91 (b) 2 

10 96 93 (b) 3 

12 97 94 (b) 3 

 (a) RIGHI et al., 2013; (b) BAGHANI et al., 2015 
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Em comparação com o NOVAC 7, a dose na superfície da pele com os feixes 

de elétrons do LIAC HWL aumenta consideravelmente devido ao aumento no número 

de elétrons de baixa energia por causa da presença da folha de espalhamento 

adicional nesse acelerador. Mudanças no comprimento do colimador utilizado na 

IOERT, consequentemente no SSD, podem modificar a região de acúmulo de dose, 

incluindo a dose na superfície. A máxima diferença percentual foi de 3% quando 

comparamos o Fricke gel com os dados da literatura. 

 

4.3. Curvas de perfil de campo 

 Os objetos simuladores foram utilizados para determinar as curvas de perfil de 

campo para um campo de irradiação de 100 mm de diâmetro com o feixe de 7 MeV e 

um campo de 60 mm de diâmetro com os feixes de 10 e 12 MeV. As curvas foram 

obtidas na profundidade de máxima dose para todos os feixes de elétrons, isto é, nas 

profundidades 5, 4 e 9 mm para os feixes de 7, 10 e 12 MeV.  

Não foi possível obter a curva de perfil de campo para a energia de 8 MeV 

devido à disposição dos objetos simuladores no momento de obtenção das imagens 

de ressonância magnética. Dois deles foram colocados juntos, para leitura simultânea, 

permitindo a obtenção da imagem axial de apenas um deles. 

 

 

Figura 4.4 – Curva de perfil de campo obtida com o Fricke gel para feixe de 7 MeV. 
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Figura 4.5 – Curvas de perfil de campo obtidas com o Fricke gel para feixes de 10 e 12 MeV. 

  

 Normalmente, a recomendação do Task Group (TG) 142, da Associação 

Americana de Física Médica, requer uma planura com uma variação máxima de 3%. 

Da Figura 4.4, observa-se qualitativamente que a dose dentro da porção de 80% da 

região central do feixe de 7 MeV não é plana. Isso se confirma com o valor de 5% para 

a planura desse feixe, como mostra a Tabela 4.7. Esse comportamento ocorre 

provavelmente devido ao excesso de filtração no eixo central, na profundidade de 

máxima dose, causada pela presença da película Parafilm. Da Figura 4.5, as doses 

para os feixes de 10 e 12 MeV apresentam uma planura aceitável dentro da porção 

de 80% da região central do feixe, como mostram os dados da Tabela 4.7. 

 Em relação à simetria do feixe, a recomendação, de acordo com o TG142, é 

que o feixe deve apresentar uma simetria típica com discordância de, no máximo, 2% 

entre dois pontos equidistantes do eixo central, em um mesmo perfil de campo. Da 

Figura 4.4 podemos inferir qualitativamente que o perfil do campo de 100 mm é 

simétrico. Os dados obtidos da Tabela 4.7 confirmam essa simetria. Para o campo de 

60 mm, da Figura 4.5, é possível notar a discordância entre os dados, que ultrapassa 

os 2%, como mostra a Tabela 4.7.  

 

Tabela 4.7: Planura e simetria dos campos de irradiação para 7, 10 e 12 MeV. 

Energia do 

Feixe (MeV) 

Planura 

(%) 

Simetria 

(%) 

7 5,0 1,2 

10 3,0 4,0 

12 2,6 4,5 
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  Por meio das curvas de perfil de campo foram obtidos os tamanhos dos campos 

de irradiação, entre as distâncias laterais relacionadas com a porcentagem de dose 

em 80%. Assim, os valores do tamanho de campo foram comparados com os campos 

de irradiação para cada objeto simulador, definido pelos colimadores de 100 e 60 mm, 

como mostra a Tabela 4.8.  

Além disso, as penumbras esquerda e direita também foram obtidas. São as 

distâncias entre os pontos de 80% e 20% em ambos os lados do perfil de dose. Em 

todos os casos, o nível de dose de 80% não ultrapassa mais de 10 mm do limite do 

campo no eixo principal do feixe. 

 

Tabela 4.8: Parâmetros dos campos de irradiação para 7, 10 e 12 MeV. 

Energia do 

Feixe (MeV) 

Penumbra 

esquerda 

(mm) 

Penumbra 

direita 

(mm) 

Campo 

utilizado 

(mm) 

Campo 

calculado 

(mm) 

7 5,5 5,2 100 87,3 

10 5,8 5,1 60 58,5 

12 4,7 4,3 60 59,7 

 

As diferenças entre os tamanhos dos campos obtidos e aquele definido pelos 

colimadores mostraram uma diferença percentual máxima de 12%, quando 

comparamos os valores do tamanho do campo obtido com o Fricke gel para a energia 

de 7 MeV, o que representa uma diferença de 12 mm do campo de referência. 
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5. CONCLUSÕES 

 A dosimetria Fricke gel com leitura por ressonância magnética é um método de 

verificação da dose administrada para o tratamento de radioterapia intraoperatória 

com elétrons (IOERT) do câncer de mama, o qual foi avaliado neste trabalho. Buscou-

se o uso do tipo de Fricke gel mais recente baseado na formulação de d’Errico e 

colaboradores, com uma matriz hidrogel de PVA-GTA (D’ERRICO et al., 2017). Uma 

comparação entre dois aceleradores lineares móveis utilizados nesse tipo de 

tratamento foi feita experimentalmente. São eles o NOVAC 7 e o LIAC HWL. 

 Foram utilizados objetos simuladores cilíndricos, feitos de material equivalente 

ao tecido, contendo o Fricke gel para derivar a porcentagem de dose em profundidade 

e os perfis de campo no eixo central do feixe, como forma de caracterização dos feixes 

de elétrons utilizados para irradiar o gel. As energias propostas foram 7 MeV para o 

acelerador linear NOVAC 7, e 8, 10 e 12 MeV para o acelerador linear LIAC HWL.  

As imagens de ressonância magnética (IRM), obtidas como forma de leitura 

dos objetos simuladores contendo o Fricke gel, mostram que o dosímetro responde 

bem à esta técnica. O formato simplificado e prático dos objetos simuladores de mama 

é adequado para a leitura no equipamento de ressonância magnética. Além disso, se 

seu baixo custo, juntamente com o Fricke gel, torna o sistema dosimétrico adequado 

e conveniente para ser utilizado em um serviço de IOERT. Apesar do potencial do 

dosímetro Fricke gel, ainda é preciso tomar alguns cuidados em relação ao intervalo 

entre a irradiação e a aquisição por IRM, já que o gel apresenta um problema de 

dispersão dos íons Fe3+ (BALDOCK et al., 2001). 

A curva de porcentagem de dose em profundidade (PDP), uma vez obtidas com 

o Fricke gel sob as mesmas condições de energia e geometria do feixe utilizados na 

literatura, apresentou resultados satisfatórios para o feixe de 7 MeV. Algumas 

discordâncias nos dados podem ser atribuídas à diferença na resposta dos dosímetros 

utilizados, uma vez que utilizamos o Fricke gel e na literatura foi utilizada uma câmara 

de ionização. Para os feixes de 8, 10 e 12 MeV, as diferenças percentuais se devem 

principalmente à oxidação do gel e à dispersão dos íons Fe3+, porque o tempo entre 

a irradiação e a aquisição das imagens de ressonância magnética foi de 4 horas. 

Assim, dentro desse intervalo os íons ferrosos sofreram dispersão no volume 

irradiado, causando perda da informação espacial no gel. 
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A avaliação do perfil de campo de irradiação para o campo de 100 mm de 

diâmetro, com o qual utilizamos o feixe de 7 MeV, mostrou uma simetria aceitável. O 

valor de discordância foi de 1,2%, ficando dentro do limite previsto de 2,0%. Os 

campos de 60 mm, com o qual utilizamos os feixes de 10 e 12 MeV, mostraram-se 

mais planos e menos simétricos. Os valores de planura foram 3,0% e 2,6% 

respectivamente para os feixe de 10 e 12 MeV, ficando dentro do limite de 3,0%. 

Apesar de notarmos algumas diferenças significativas entre os dados obtidos 

experimentalmente com o Fricke gel e os dados da literatura obtidos com câmaras de 

ionização e simulação Monte Carlo, é possível concluir que a metodologia definida 

neste trabalho pode ser utilizada para a obtenção tridimensional da dose nos serviços 

de IOERT, confirmando o objetivo deste trabalho. 

 

5.1. Perspectivas futuras 

 Este trabalho apresentou o uso do dosímetro Fricke gel na caracterização dos 

feixes de elétrons utilizados em radioterapia intraoperatória para auxiliar o controle de 

qualidade desse serviço. A proposta futura é investigar os possíveis motivos pelos 

quais alguns resultados não concordam com aqueles obtidos na literatura.  

Otimizar a forma de irradiação, sem o uso da película Parafilm por exemplo, 

buscando padronizar os objetos simuladores com todas as energias propostas, além 

de ampliar o intervalo de atuação para todas as energias disponíveis no NOVAC 7, 

como foi feito com o acelerador LIAC HWL, para uma melhor comparação entre eles. 

 Realizar um planejamento computacional prévio para posterior comparação da 

dose planejada com aquela obtida experimentalmente com o dosímetro Fricke gel. 

Além disso, efetuar a reconstrução da distribuição tridimensional da dose por meio 

dos mapas R1 e/ou R2 obtidos com tempos de relaxação T1 e/ou T2 das imagens de 

ressonância magnética. 
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