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RESUMO 
 

 

Os detectores de diamante tem sido uma das escolhas em medidas de perfis de 
feixes em radioterapia, principalmente em campos pequenos, devido ao seu pequeno 
volume sensível (0.004mm3) e baixa dependência energética, características que lhe 
fornecem maior habilidade nas medidas de output e perfis com melhor definição da 
penumbra. Esse trabalho teve como objetivo caracterizar o detector de diamante 
microDiamond 60019 em relação a sua linearidade, dependência energética, 
dependência com a taxa de dose e dependência direcional; para realização de um 
comissionamento (medidas de perfis, porcentagem de dose profunda e outputs) de 
um equipamento de radioterapia TrueBeam (V2.0) da Varian Medical Systems. 
Desvios de linearidade menores que 0.5% foram obtidos dentro da faixa de 50cGy a 
20Gy para as três energias avaliadas (6,10 e 15MV). Variações menores que 0.5% 
foram observadas na análise da dependência energética e com a taxa de dose. Uma 
dependência angular menor que 0.5% nas direções axial e polar (radial) foi observada, 
corroborando com os 0.9% especificado pelo fabricante. Na comparação dos fatores 
output com vários detectores o diamante apresentou resposta melhor que as câmaras 
CC13, PintPoint 3D e CC01 e resposta igual ao diodo. Nas leituras de PDP seu 
desempenho foi comparável com as câmaras de ionização, mostrando superioridade 
em definir as regiões de buildup e superfície. Em medidas de perfis, mostrou grande 
superioridade em relação às câmaras de ionização na definição das bordas de campo 
e penumbra. Na comparação com o diodo seu desempenho foi equivalente nos perfis 
de campos pequenos e superior nos campos grandes. A Comparação entre os 
comissionamentos do Eclipse com a câmara CC13 e o diamante não mostrou 
diferenças significativas para as análises gamma, apesar do detector de diamante 
apresentar erros médios menores. A análise dos Collimator Backscatter Factors 
(CBSF) para os dois conjuntos de medidas mostrou diferenças nos valores 
principalmente para os campos menores e apresentou uma anomalia para campo 
2x2cm2 com a CC13, algo que normalmente acontece para o campo 1x1cm2.Os 
resultados obtidos nesse estudo indicam que o detector de diamante é um dos 
melhores disponíveis no mercado graças a sua versatilidade em diferentes situações 
de um comissionamento, principalmente para medidas em campos pequenos de 
radioterapia. 
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ABSTRACT 
 
 
Diamond detectors has been one of the choices in beam profile measurements in 

radiotherapy, mainly in small fields, due to their small sensitive volume (0.004mm3) 
and low energy dependence, features that provide greater ability in output and profiles 
measures with better definition of penumbra. This study aimed to characterize the 
microDiamond 60019 detector in relation to its linearity, energy dependence, 
dependence on the dose rate and directional dependence; to carry out a 
commissioning (profile measurements, percentage depth dose and outputs) a 
TrueBeam radiotherapy equipment (V2.0) from Varian Medical Systems. Lower 
linearity deviation that 0.5% were obtained within the 50cGy to 50Gy range for the 
three evaluated energies (6,10 and 15MV). Variations of less than 0.5% were observed 
in the analysis of dependence on energy and dose rate. Angular dependence less than 
0.5% in the axial and polar directions (radial) was observed, confirming the 0.9% 
specified by the manufacturer. In the comparison of the output factors with several 
detectors the diamond presented a better response than the CC13, PintPoint 3D and 
CC01 chambers and equal response to the diode. In the PDP readings, its 
performance was comparable to the ionization chambers, showing superiority in 
defining the buildup and surface regions. In profile measurements, it showed great 
superiority in relation to the ionization chambers in the definition of the field borders 
and penumbra. In comparison with the diode its performance was equivalent in small 
fields and better in large fields. The comparison between the Eclipse commissioning 
with the CC13 chamber and the diamond did not show significant differences for the 
gamma analysis, although the diamond detector had lower average errors. The 
Collimator Backscatter Factors (CBSF) analysis for the two sets of measurements 
showed differences in values mainly for the smaller fields and presented an anomaly 
for the 2x2cm2 field with the CC13, something that usually happens for the 1x1cm2 
field. The results obtained in this study indicate that the diamond detector is one of the 
best available in the market thanks to its versatility in different situations of a 
commissioning, mainly for measurements in small fields of radiotherapy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

Em radioterapia, a acurácia no cálculo da dose realizado pelos chamados TPS 

(Treatment Planning System) é essencial para garantir a qualidade do tratamento aos 

pacientes que fazem uso dessa tecnologia.  O cálculo no TPS, é realizado por 

diferentes algoritmos cada um com uma aplicação (Fótons, elétrons, prótons etc.) e 

dependem genericamente de duas etapas distintas: Modelagem da fonte de radiação 

do acelerador linear (source modeling), e adaptação do source modeling às 

características individuais da máquina do usuário (beam modeling) (AHNESJÖ; 

SAXNER; TREPP, 1992). Apesar do processo de modelagem da fonte ser realizado 

pelo fabricante para um modelo “padrão” de máquina (TrueBeam, Artist, Trilogy, 

Oncor, Versa HD etc.), sabe-se que aceleradores lineares de mesmo modelo 

possuem diferenças entre si e, portanto, essa modelagem precisa ser flexível para 

permitir adaptações a essa individualidade. Ambas as etapas afetam diretamente o 

cálculo final de distribuição de dose no paciente, porém, o processo de source 

modeling em geral é algo fechado, e ao usuário fica a responsabilidade de medir uma 

série de parâmetros exigidos pelo algoritmo do TPS para realização do beam 

modeling. Esse processo de coleta de dados para caracterização do feixe é chamado 

de comissionamento (DAS et al., 2008), e seu sucesso depende, entre outras coisas, 

da escolha correta dos detectores usados nas medidas. Um dos grandes desafios 

dessa importante etapa, é a realização de medidas em campos de radiação 

considerados pequenos (<3x3cm2). A perda de equilíbrio de partículas carregadas 

lateral, a oclusão parcial da fonte, e efeitos de perturbação como por exemplo o 

“volume averaging”, causado pelo tamanho do detector em relação ao tamanho do 

campo, são alguns dos motivos que levam à incertezas entre a dose medida e a dose 

“real” (LAUB; WONG, 2003)(DAS; DING; AHNESJÖ, 2008). Diante disso, o 

desenvolvimento de detectores com volume sensível menor, como o diodo e o 

diamante, tem avançado e levado a comunidade científica a estudar novos protocolos 

de dosimetria específicos para esses dosímetros (DAS; DING; AHNESJÖ, 2008). 

Nesse contexto, técnicas modernas de tratamento como IMRT (Intensity Modulation 

Radiation Therapy) e VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), que em geral fazem 
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uso de campos pequenos, devem em princípio receber atenção especial (LAUB; 

WONG, 2003), principalmente quando utilizadas para SRS (Stereotatic Radiosurgery) 

ou SBRT (Stereotatic Body Radiation Therapy), que empregam altas doses por fração 

(MCKERRACHER; THWAITES, 1999a). Um dos sistemas de planejamento mais 

utilizados no mundo, o ECLIPSE da Varian Medical Systems (Palo Alto, CA), possui 

algoritmos de cálculo para fótons, elétrons, prótons, IMRT e VMAT. Recentemente, o 

fabricante do ECLIPSE despertou o interesse e curiosidade da comunidade cientifica 

internacional, publicando um trabalho sobre o uso de seus dois principais algoritmos 

para o cálculo da dose em campos pequenos (TORSTI; KORHONEN; MEDICAL, 

2013). A surpresa foi a recomendação do uso de câmaras de ionização para todas as 

medidas de perfis necessárias em seus algoritmos, afirmando que uma ótima 

representação da região de penumbra não afeta tanto o resultado final da modelagem. 

Além disso, o fabricante afirma que em principio o Eclipse não necessita de medidas 

de perfis para campos menores que 3x3cm2, mesmo que o sistema seja usado para 

cálculos em campos menores (desde que os colimadores jaws permaneçam em 

3x3cm2 e os campos sejam formados pelo Mult-Leaf-Colimator (MLC)). O estudo até 

encoraja a utilização do diodo para obtenção de perfis, desde que se tenha cuidado 

nas regiões de cauda fora do campo em que o diodo pode apresentar resposta 

superestimada e afetar a modelagem. Caso o usuário deseje utilizar campos com jaws 

menores que 3x3cm2, porém, medidas adequadas dos fatores output para esses 

campos são essenciais no cálculo da dose final e, a escolha do detector correto se 

torna fundamental. 

Posteriormente à publicação da VARIAN, a PTW (Freiberg, Germany) lançou no 

mercado um detector de diamante chamado: microDiamond 60019 com volume 

sensível de 0.004mm3, água equivalente, indicado para medidas em campos de 

(1x1)cm2 à (40x40)cm2, com mínima dependência energética, com a taxa de dose e 

direcional. Aparentemente esse detector poderia ser usado para quase todas as 

medidas necessárias do Eclipse e outros TPS. Uma completa caracterização desse 

dosímetro e comparação com outros de uso frequente é conveniente antes de sua 

utilização no comissionamento de sistemas de planejamento. 
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1.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A câmara de ionização é até hoje o detector mais utilizado no processo de 

comissionamento dos aceleradores lineares. Em meio às vantagens dosimétricas 

conhecidas como a grande estabilidade em feixes de diferentes energias e taxa de 

dose, o seu custo-benefício em relação a outros dosímetros como o diodo e o 

diamante não pode ser desprezado. Em medidas de campos pequenos porém, a 

câmara de ionização pode não ser ideal devido aos efeitos citados anteriormente 

(MCKERRACHER; THWAITES, 1999b) principalmente o volume averaging. A 

utilização de detectores com volume sensível menor para o comissionamento tem sido 

tema de vários estudos (BUCCIOLINI et al., 2003) principalmente para técnicas como 

IMRT e VMAT.  

O detector de diodo, apesar de possuir volume sensível pequeno, alta 

sensibilidade e curto tempo de resposta, em geral apresenta dependência com a taxa 

de dose e com a energia.  Em campos grandes de radioterapia, existe uma maior 

quantidade de radiação espalhada de baixa energia na região fora do campo (região 

de cauda). Medidas de perfis realizadas com o diodo apresentam uma resposta 

superestimada em relação a um detector tipo câmara de ionização, resultado da alta 

seção de choque para o efeito fotoelétrico do Silício (YIN; HUGTENBURG; BEDDOE, 

2004) (TYLER et al., 2013). Alguns modelos de diodo utilizam um metal como barreira 

para as baixas energias para diminuir tal sensibilidade, o que em contrapartida causa 

uma perturbação nas medidas próximas do buildup. Dessa forma, sua utilização fica 

limitada a medidas em campos pequenos e faz com que parte do comissionamento 

ainda tenha que ser realizado com a câmara de ionização e/ou outros detectores.  

Detectores de diamante por sua vez, são encapsulados com material tecido 

equivalente, possuem volume sensível da ordem de mm3, alta resolução espacial e 

temporal, alta sensibilidade e baixa dependência energética e com taxa de dose, 

características que em principio, fazem com que possa ser usado como um detector 

único para todas as medidas de um comissionamento.  

Diamantes são materiais feitos de carbono, elemento químico presente na mesma 

coluna do silício e germânio na tabela periódica. Assim, possui características que 

permitem ser usado como um semicondutor, porém com propriedades físicas e 
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eletrônicas especiais: larga banda proibida de 5.5eV que resulta em uma baixa 

corrente de fuga e sensibilidade seletiva para radiações com comprimentos de onda 

menores que 25nm , alta mobilidade de carga proporcionando rápida resposta, 

elevada condutividade térmica, campo elétrico de ruptura alto (10V/µm), grande 

resistência à radiação, constante dielétrica baixa (baixa capacitância), baixa 

densidade de portadores intrínsecos e quimicamente inerte (FIELD, 2012). 

Os estudos iniciais do uso do diamante como detectores foram feitos com cristais 

naturais e comparando suas habilidades com detectores tipo diodo e/ou câmara de 

ionização (PLANSKOY, 1980) (RUSTGI, 1995) (HEYDARIAN et al., 1993). Esses 

detectores apresentam características favoráveis ao uso em radioterapia, porém, 

como cada diamante é um detector único, dificuldades de se obter um padrão de 

fabricação de âmbito comercial, além de serem raros e caros, tornaram a busca por 

outros tipos de diamante uma realidade. 

Os primeiros estudos com diamantes sintéticos foram realizados com policristais 

obtidos a partir da técnica CVD (Chemical Vapor Deposition) (FIDANZIO et al., 2005) 

ou cristal único obtidos através da técnica HPHT (High Pressure High Temperature) 

(MARCZEWSKA et al., 2007). Contudo, a falta de reprodutibilidade, dificuldades em 

controlar as impurezas no cristal e problemas com encapsulamento, mostraram que 

seria necessárias novas pesquisas para sacramentar o uso desses detectores em 

larga escala. 

Em 2010 todavia, (SCHIRRU et al., 2010) estudaram uma geração de diamantes 

sintéticos de cristal único CVD testando novos contatos metálicos. Os detectores 

apresentaram características como baixa corrente de fuga, alta corrente durante a 

irradiação, estabilidade, repetibilidde e linearidade em diferentes taxas de dose, todas 

condições necessárias para feixes de radioterapia atuais. 

O grande avanço finalmente ocorreu com o grupo de (CIANCAGLIONI et al., 2012) 

que investigaram as características de um detector de diamante sintético SCCD 

(Synthetic Single Crystal Diamond Detectors) fabricado em Roma na universidade de 

“Tor Vergata” que pôde ser montado na configuração de um diodo Schottky (junção 

metal-semicondutor). O detector apresentou desvios de linearidade abaixo de 0.5%, 

baixa dependência com a taxa de dose e direcional (menor que 0.5%) e nas medidas 

de output e PDP apresentou diferenças menores que 1% em relação a uma câmara 

de ionização PTW modelo PinPoint de 15mm3. A evolução desse detector é 
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comercializada hoje pela PTW com o nome comercial microDiamond 60019 que é o 

objeto desse estudo. 

A FIG. 1. 1 mostra uma comparação entre as dimensões de detectores PTW de 

vários tamanhos em relação à um campo de radioterapia 2x2cm2. Os únicos 

detectores capazes de resolver efetivamente o campo em questão são o diodo e o 

diamante se utilizados na posição especificada pelo fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVO 

 

 

Esse estudo tem como objetivo realizar a caracterização do detector de diamante 

microDiamond 60019 da PTW (Freiburg, Germany), comparando seus resultados com 

outros detectores principalmente a câmara de ionização, para comissionamento de 

um equipamento de radioterapia TrueBeam (V2.0) da Varian Medical Systems (Palo 

Alto, CA) e modelagem no sistema Eclipse.  

 

 

 

 

FIG. 1. 1 Comparação das dimensões de diversos detectores e um campo de 

abertura 2x2cm2. Fonte: PTW Freiberg, Germany. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
 
2.1 PARÂMETROS FÍSICOS DO COMISSIONAMENTO 

 

 

A radioterapia moderna faz uso de sistemas computacionais complexos para o 

cálculo das distribuições de dose nos pacientes. Esses sistemas são como 

simuladores virtuais capazes de simular todas as características geométricas dos 

aceleradores lineares (angulações de gantry, colimadores, tamanhos de campo, 

arcos, posições dos colimadores multifolhas, etc.) e, através de algoritmos próprios, 

calcular as distribuições de dose recebidas pelos alvos a serem tratados e órgãos 

sadios adjacentes. Esses sistemas são usados na rotina de físicos, dosimetristas e 

médicos para o planejamento de como tratar da melhor maneira possível os pacientes 

com câncer em serviços de radioterapia, sempre tentando entregar a dose no alvo 

considerada curativa, ao mesmo tempo reduzindo as doses em órgãos sadios. 

Para que isso seja possível, os denominados algoritmos de cálculo necessitam ter 

como parâmetros de entrada, uma série de medidas especificas realizadas através de 

um procedimento chamado comissionamento (DAS et al., 2008). Cada fabricante 

determina quais medidas são necessárias para cada algoritmo e é responsabilidade 

do físico médico especialista do serviço, realizar e/ou acompanhar a coleta de dados 

e introduzir os dados no sistema de planejamento. O fabricante fornece um documento 

com todas as diretrizes sobre o que medir e como medir, porém não entra em detalhes 

de que tipos de detectores devem ser usados para cada medida, deixando a critério 

do cliente escolher. É papel do físico conhecer e selecionar os melhores detectores 

para cada parâmetro a ser medido. A acurácia dos cálculos realizada por esses 

sistemas depende diretamente da qualidade das medidas obtidas para configurar os 

algoritmos e modelar o feixe. 

Especificamente para esse trabalho, o sistema de planejamento estudado foi o 

ECLIPSE da Varian Medical Systems (Palo Alto, CA) e o algoritmo de cálculo utilizado 

foi o Analytical Anisotropic Algorithm (AAA). A Varian especifica para esse algoritmo 

basicamente cinco parâmetros que serão discutidos individualmente a seguir. 
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2.1.1 PORCENTAGEM DE DOSE PROFUNDA 

 

 

A porcentagem de dose profunda (PDP) é dada pela razão entre a dose medida 

em uma profundidade (Z) e a dose na profundidade de equilíbrio eletrônico (Zmax), 

ambas obtidas no eixo central do feixe e no interior de um meio espalhador (água) 

(LARIVIERE, 1989). Alguns parâmetros afetam diretamente a PDP como a energia, 

meio espalhador, distancia fonte-superfície do meio espalhador e tamanho e forma do 

campo (KHAN, 1953). A geometria de medida para a PDP pode ser vista na FIG. 2. 1 

a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PDP caracteriza o comportamento do feixe desde a profundidade até a 

superfície e deve ser medida com detectores com boa resolução espacial na direção 

vertical. Os melhores detectores para essa finalidade são as câmaras de ionização de 

placas paralelas principalmente devido a forma e espessura de seu volume sensível 

(CHAIRMAN et al., 1995), porém, essas têm aplicação limitada no comissionamento 

já que para campos pequenos a área em que está contida seu volume sensível é 

comparável ou maior que alguns campos. Dessa forma, os detectores mais utilizados 

na medida de PDP são as câmaras de ionização cilíndricas, ou detectores do estado 

FIG. 2. 1 Geometria de medida para PDP. Fonte: Adaptado de Khan, 

1953. 
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solido como os diodos e diamantes. As medidas mínimas de PDP para cada energia 

necessárias no comissionamento do AAA podem ser vistas na FIG. 2. 2 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 PERFIS DE FEIXE 

 

 

O perfil de um feixe consiste em leituras ao longo de um campo em uma 

determinada profundidade de um meio espalhador (água). Pode ser obtido nas 

direções transversal ao acelerador (crossline ou x), paralela (inline ou y) ou na 

diagonal do campo. Os perfis são usados para caracterizar a planura, simetria, borda 

do campo, penumbra, transmissão e espalhamento fora do campo. A escolha do 

detector correto é fundamental para a correta caracterização do perfil principalmente 

em campos pequenos (YAN et al., 2008). Um detector de volume sensível grande 

pode levar a uma pobre definição das bordas e penumbra do campo como pode ser 

visto na FIG. 2. 3 abaixo com a câmara de ionização modelo CC13 e CC01. 

 

FIG. 2. 2 Medidas mínimas de PDP para comissionamento do Eclipse. Fonte: Varian 

Medical Systems. 
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Além da escolha do detector, o processo de comissionamento exige um perfeito 

alinhamento do seu equipamento de medida, acelerador e detectores, caso contrario 

os dados obtidos podem carregar um erro sistemático que não refletem a verdadeira 

característica do feixe. As FIG. 2. 4 e FIG. 2. 5 ilustram o efeito de um mal alinhamento 

do fantoma em três diferentes profundidades e do gantry respectivamente, na 

definição do perfil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 3 Perfil de campo medido com três diferentes detectores. Fonte: Adaptado de 

Das et al, 2008 – Report of Task Group No. 106. 
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FIG. 2. 4 Efeito de um mal alinhamento do sistema de varredura na medida de 

perfis. Fonte: Adaptado de Das et al, 2008 – Report of Task Group No. 

106. 

FIG. 2. 5 Efeito do mal nivelamento do gantry nas medidas de perfis. Fonte: 

Adaptado de Das et al, 2008 – Report of Task Group No. 106. 
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Os detectores com melhor resolução para medidas de perfis são os filmes, porém, 

um comissionamento exige em torno de 80 medidas de perfis o que torna sua 

utilização penosa e limitada. As câmaras de ionização são os detectores mais 

utilizados até tamanhos de campo 3x3cm2, para campos menores, o volume da 

câmara começa a ser comparável ao tamanho de campo e torna-se necessário a 

utilização de detectores com volume sensível bem pequenos para a boa 

caracterização do perfil.  

O Eclipse necessita no mínimo de 1 perfil diagonal para 5 profundidades e perfis 

para 11 tamanhos de campos em 5 profundidades na direção x conforme FIG. 2. 6 e 

FIG. 2. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 6 Medidas mínimas de perfis diagonal para o comissionamento do Eclipse. 

Fonte: Varian Medical Systems. 
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2.1.3 FATORES OUTPUTS 

 

 

O fator output descreve a variação relativa de dose com o tamanho de campo e é 

usado para cálculo da dose em feixes de fótons. É definido como a razão entre a dose 

de um campo de interesse e a dose de um campo de referência (em geral 10x10cm2). 

Devem ser medidos em um fantoma de água em uma profundidade de referência (em 

geral 10cm para evitar contaminação com elétrons) com o detector posicionado no 

eixo central, FIG. 2. 8. Constitui um dos parâmetros mais importantes no cálculo das 

unidades monitoras pelos sistemas de planejamento e a escolha do detector 

adequado durante as medidas é essencial para a acurácia desse cálculo (SAUER; 

WILBERT, 2007). 

 

FIG. 2. 7 Medidas mínimas de perfis da direção x (cross) para o comissionamento do 

Eclipse. Fonte: Varian Medical Systems. 
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Os requisitos mínimos de fatores output para o algoritmo AAA no Eclipse podem 

ser vistos na FIG. 2. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 8 Geometria de medida para fatores output. Fonte: Adaptado de Khan, 1953. 

FIG. 2. 9 Fatores Output necessários no comissionamento do Eclipse. Fonte: Varian 

Medical Systems. 
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2.1.4 FATORES DE TRANSMISSÃO  

 

 

Um sistema de colimação perfeito deve ter uma atenuação do feixe infinita em 

uma pequena espessura de material. Infelizmente isso jamais ocorrerá no caso de 

aceleradores de megavoltagem e os colimadores tem espessuras da ordem de 

centímetros e a transmissão entre eles é menor que 1% da fluência primária do feixe. 

Um dos parâmetros importantes e obrigatórios na modelagem do sistema 

ECLIPSE é a transmissão do colimador multifolhas ou MLC que deve ser medida para 

cada acelerador. Nas máquinas Varian, o MLC Constitui o colimador terciário, sendo 

os colimadores jaws nas direções x e y os colimadores secundários FIG. 2. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem basicamente duas transmissões no MLC: Intra-Leaf (radiação transmitida 

através da lamina) e Inter-Leaf (transmissão que ocorre entre as lâminas que estão 

em contato umas com as outras) como ilustrado na FIG. 2. 11.  

 

 

 

FIG. 2. 10 Esquema genérico do sistema de colimação em aceleradores. Fonte: 

Adaptado de Report of Task Group No. 50. 
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Essas medidas são em geral feitas com câmara de ionização cilíndrica de volume 

0.65cc, em um fantoma de água na profundidade de 10cm e acabam sendo uma 

medida combinada das duas transmissões. 

 

2.1.5 DOSIMETRIC LEAF GAP 

 

 

Com objetivo de manter a penumbra do feixe independente dos tamanhos de 

campo, a VARIAN fabrica seu MLC com as pontas arredondadas. Isso gera uma 

transmissão extra na ponta de duas lâminas opostas quando estão em contato devido 

a falta de material, FIG. 2. 12.  

 

 

 

 

FIG. 2. 11 Esquema de transmissão Intra-Leaf (esquerda) e Inter-Leaf (direita). 

FIG. 2. 12 Esquema do MLC Varian com a ponta arredondada e aumento da 

transmissão. Fonte: Varian Medical Systems. 
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O Eclipse porém, não modela o formato das lâminas individualmente e sim 

interpreta como se as duas lâminas opostas tivessem as faces retangulares e 

houvesse um espaço (GAP) entre elas. Esse espaço faz com que o usuário deva 

medir e inserir no ECLIPSE um parâmetro chamado DLG (Dosimetric Leaf Gap) para 

que o sistema ajuste corretamente as transmissões e haja boa concordância entre os 

valores medidos e calculados durante o controle de qualidade de IMRT ou RapidArc. 

O que se deve medir é a distancia entre as lâminas de face retangulares que produz 

a mesma transmissão de lâminas arredondadas em contato, FIG. 2. 13 e FIG. 2. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 13 Distância entre lâminas retangulares que produz a mesma transmissão de 

lâminas arredondadas em contato. Fonte: Varian Medical Systems. 

FIG. 2. 14  Dados dosimétricos de transmissão e DLG dentro do sistema ECLIPSE. 

Fonte: Varian Medical Systems. 
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2.1.6 ANALYTICAL ANISOTROPIC ALGORITHM 

 

 

AAA (Analytical Anisotropic Algorithm) é um algoritmo de cálculo utilizado pelo 

sistema ECLIPSE do tipo 3D pencil beam convolution/superposition. Maiores detalhes 

podem ser obtidos no documento publicado pela VARIAN (SIEVINEN; ULMER; 

KAISSL, 2005) ou nos trabalhos publicados por (ULMER; HARDER, 1995). O cálculo 

da dose é baseado em três modelos separados de convolução: fótons primários, 

fótons espalhados extra focais, elétrons e fótons espalhados pelo sistema de 

colimação. O feixe clínico é dividido em pequenas unidades chamadas beamlets, para 

os quais são aplicadas as convoluções. A distribuição da dose final é obtida pela 

superposição da dose calculada das convoluções dos fótons e elétrons de cada 

beamlet. 

Formas funcionais para as expressões físicas fundamentais no AAA permitem que 

seja realizada uma convolução analítica, reduzindo significativamente os tempos de 

computação normalmente exigidos por esses tipos de algoritmos. A atenuação dos 

fótons e elétrons é modelada a partir de funções de deposição de energia e kernels 

de espalhamento compostos por funções exponenciais. As Heterogeneidades de 

tecido são contabilizados anisotropicamente em toda vizinhança 3D a partir do local 

de interação. Isso é feito a partir do escalonamento radiológico das funções de 

deposição de energia e escalonamento das densidades eletrônicas dos kernels de 

espalhamento em 16 direções laterais.  

A modelagem do AAA é baseada em parâmetros físicos pré simulados por Monte-

Carlo que são adaptados aos dados clínicos medidos durante o comissionamento. 

Estes, por sua vez são utilizados para a construção de um espaço de fase que define 

a fluência de energia e do espectro do feixe clínico específico para cada acelerador 

linear. Acessórios modificadores do feixe como blocos e filtros físicos, filtros 

dinâmicos, compensadores, MLC são totalmente suportados no cálculo dose. 

O modelo de cálculo do AAA é composto por dois componentes principais, o 

algoritmo de configuração e o algoritmo de cálculo de dose real. O algoritmo de 

configuração é usado para determinar os parâmetros físicos básicos utilizados para 

caracterizar a fluência de energia e os espectros dos fótons e elétrons presentes no 

feixe clínico e as suas propriedades de dispersão fundamentais em meios 
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equivalentes em água. Embora alguns dos parâmetros utilizados no algoritmo de 

cálculo da dose podem ser deduzidos com razoável precisão a partir de medidas 

simples de dose em profundidade e perfis de dose laterais em um fantoma de água, 

uma determinação experimental de todos os parâmetros é praticamente impossível. 

Isso é resolvido no AAA pela pré-computação de todos os parâmetros usando 

simulações de Monte Carlo e, em seguida, modificando esses parâmetros para 

combinar com os dados clínicos reais medidos durante a fase de comissionamento do 

feixe. Esta abordagem assegura uma determinação rápida e de alta precisão de todos 

os importantes parâmetros físicos básicos necessários para o cálculo da dose.  

 

2.2 FÍSICA DOS CAMPOS PEQUENOS 

 

 

O termo campos pequenos em radioterapia é algo bastante subjetivo, mas 

basicamente 03 situações devem ocorrer para que um detector esteja sob as 

condições de campos pequenos: o campo de visão da fonte de radiação é 

parcialmente bloqueado pelo sistema de colimação, quando há perda de equilíbrio 

eletrônico lateral ou quando o efeito de volume average causa uma redução do sinal 

medido pelo detector. 

 

2.2.1 OCLUSÃO PARCIAL DA FONTE 

 

 

A fluência de raios-x produzidos em um acelerador linear é formada basicamente 

de duas fontes: fonte de radiação direta originada ao nível do alvo e fonte de radiação 

indireta, espalhada nos componentes próximos ao alvo (colimadores primários e 

secundários, filtro achatador, câmara de ionização etc.), FIG. 2. 15.  
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A fonte direta não é exatamente um ponto e sim uma fonte extensa definida pela 

largura a meia altura da distribuição de fótons que saem do alvo e pode ser 

representada por uma gaussiana. Conforme se diminui o tamanho de campo, a 

componente de radiação indireta espalhada diminui sua contribuição na fluência total 

do feixe e em contrapartida a componente direta aumenta relativamente. Em campos 

muito pequenos, a fonte direta vista do eixo central, é parcialmente bloqueada pelo 

sistema de colimação, FIG. 2. 16. Nessa situação, o número de fótons primários que 

alcançam o eixo central (output) será menor e o feixe estará quase todo na região de 

penumbra (figura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 15 Esquema de um acelerador linear TrueBeam com seus componentes 

internos geradores de espalhamento. Fonte: Varian Medical Systems. 
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2.2.2 PERDA DE EQUILIBRIO ELETRÔNICO LATERAL 

 

 

Quando o tamanho do campo de radiação se torna pequeno em comparação ao 

alcance máximo dos elétrons secundários, ocorre a perda de equilíbrio eletrônico 

lateral. Na pratica isso significa que mais elétrons deixam o centro do campo do que 

chegam conforme ilustrado na FIG. 2. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 16 Ponto de vista do detector no eixo central de um campo normal 

(Esquerda) e pequeno (Direita). Fonte direta de radiação sendo 

bloqueada pelo sistema de colimação. Fonte: Adaptado de IPEM Report 

103. 
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Esse efeito é mais pronunciado conforme se aumenta a energia e/ou o meio tem 

baixa densidade, já que o alcance dos elétrons secundários produzidos aumenta. 

Nessas condições, a forma do perfil transversal do feixe e a dose absorvida no eixo 

central são afetadas. O equilíbrio eletrônico lateral no eixo central na profundidade de 

máxima dose é esperado quando as dimensões do campo são maiores que o alcance 

máximo dos elétrons secundários (ATTIX, 1986) e (WU et al., [s.d.]) 

Ao contrario do que ocorre com campos grandes, em campos pequenos não há 

uma região plana no perfil. Isso ocorre devido a perda de equilíbrio eletrônico lateral 

como já discutido e o perfil se torna “pontiagudo” com as bordas arredondadas. Isso 

tem basicamente duas consequências clinicas importantes no sistema de 

planejamento: Em planejamentos convencionais (não IMRT) é muito mais difícil se 

obter uma distribuição de dose homogênea nos alvos a serem tratados. Mesmo com 

a utilização de vários campos ou tratamentos em arco dinâmico. Em meios de baixa 

densidade como o pulmão por exemplo (FIG. 2. 18), ocorre um alargamento da região 

de doses maiores e uma redução da dose no eixo central devido ao maior alcance 

dos elétrons secundários (DISHER et al., 2012). 

 

 

FIG. 2. 17 Ilustração da perda de equilíbrio eletrônico lateral em campos pequenos. 

Fonte: Adaptado de Jacob Van Dyk, 2013. 
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Um indicador do equilíbrio eletrônico é a razão entre a dose e o kerma colisional. 

Essa deve ser igual a 1 para um perfeito equilíbrio, e >1 para um equilíbrio transiente. 

O estudo conduzido por (LI, 1995), através de métodos de Monte Carlo EGS4, 

determinou o mínimo raio do campo para que haja equilíbrio lateral, de acordo com a 

energia do feixe como pode ser visto na FIG. 2. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 18 Ilustração dos parâmetros que afetam a distribuição de dose em campos 

pequenos na água (esquerda) e no pulmão (direita). Fonte: Adaptado de 

Jacob Van Dyk, 2013. 
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2.2.3 TAMANHO DO DETECTOR 

 

 

Devido ao tamanho finito dos detectores, o sinal medido em seu volume sensível 

é um sinal médio (volume average). Isso fica evidente quando medidas são feitas em 

regiões de penumbra de campo em que o gradiente de dose é alto. Nessas condições 

um detector de volume grande pode não conseguir resolver bem as bordas do campo. 

Além disso, em campos pequenos o efeito de volume average em conjunto com a falta 

de equilíbrio eletrônico lateral e a oclusão parcial da fonte primaria são responsáveis 

pela redução do sinal no eixo central do feixe e consequente redução nas medidas de 

output. 

 

2.2.4 ESPECTRO DE ENERGIA 

 

 

Como consequência da falta de equilíbrio eletrônico lateral e dos diferentes tipos 

de sistema de colimação, o espectro de energia de campos pequenos é diferente do 

FIG. 2. 19 Raio mínimo necessário para atingir equilíbrio eletrônico de partículas 

para feixes de varias energias usadas em radioterapia. Fonte: Adaptado 

de Li et al, 1995. 
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espectro de campos grandes e depende basicamente do método de colimação usado, 

energia, profundidade e da distancia do eixo central do feixe (ASPRADAKIS; BYRNE; 

KAREN ROSSER, 2010). 

Em resumo para campos pequenos:  

No ar, a energia média de um feixe colimado por cones estereotáticos é maior que 

a energia média de um feixe colimado por MLC, devido a grande contribuição de 

espalhamento dos cones (VERHAEGEN; DAS; PALMANS, 1998) e, a energia média 

diminui conforme se aumenta a distancia do eixo central do feixe. 

Na água, a fluência total de fótons é uma contribuição dos fótons primários 

(diretos) e dos fótons espalhados na própria água. Nessas condições o número de 

fótons de baixa energia diminui conforme o tamanho do campo diminui e aumento da 

profundidade. Consequentemente a energia média do feixe aumenta. Essas 

mudanças espectrais são mais acentuadas em feixes com energia menores que 15MV 

(YIN; HUGTENBURG; BEDDOE, 2004). Já a fluência total em energia de elétrons 

(elétrons primários gerados por fótons primários mais elétrons secundários gerados 

por fótons espalhados) também muda com a diminuição do tamanho de campo e 

aumento da profundidade (EKLUND; AHNESJÖ, 2008), o que influencia o cálculo dos 

sttoping powers de massa necessários para determinação da dose na teoria de 

cavidade (WU et al., [s.d.]). 

 

2.2.5 PENUMBRA, OUTPUT E TAMANHO DO CAMPO 

 

 

Quando as dimensões do campo são da ordem do alcance máximo dos elétrons 

secundários, o output é afetado pela falta de equilíbrio eletrônico lateral e oclusão 

parcial da fonte como já discutido (SAUER; WILBERT, 2007). O efeito na penumbra 

pode claramente ser visto quando se mede o perfil do campo de maneira assimétrica, 

ou seja, mantendo-se um lado do campo aberto (x2=10cm por exemplo) e variando-

se o outro lado (x1=50mm, 15mm e 10mm), normalizando sempre na região de campo 

aberto (5.0cm do eixo central na direção de x1) como mostra a FIG. 2. 20 a seguir. 
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A dose no eixo central pode diminuir até 10% de um campo de tamanho 5.0cm 

para 1.0cm.  

Como já discutido anteriormente, a redução do output no eixo central em campos 

pequenos é causada principalmente pela variação no espalhamento no fantoma, 

oclusão parcial da fonte, volume averaging e perda do equilíbrio eletrônico lateral 

(BASSINET et al., 2013). No sistema de planejamento Eclipse, durante a modelagem 

do feixe é possível modificar três parâmetros fundamentais já discutidos: tamanho do 

ponto focal (FS), Dosimetric Leaf Gap (DLG) e a Transmissão do MLC (Trans), sendo 

que os dois últimos são parâmetros efetivamente medidos durante o comissionamento 

e o primeiro definido pelo usuário. A FIG. 2. 21, adaptada do estudo de (TODD 

PAWLICKI, PETER B. DUNSCOMBE, ARNO J. MUNDT, AND PIERRE SCALLIET, 

2014), ilustra o efeito sobre o output quando se altera esses parâmetros durante a 

modelagem. Os valores definidos e medidos durante o comissionamento foram: 

FS=1mm, DLG=1.4mm e Trans=1.4%. Primeiramente, percebe-se a grande diferença 

FIG. 2. 20 Perfil de um feixe de 6MV normalizado a 5cm do colimador jaw oposto. 

Fonte: Adaptado de Aspradakis et al, 2004. 
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nos outputs de campos pequenos medidos e calculados pelo Eclipse para 02 

algoritmos diferentes (AAA e Acuros), mesmo quando esses três parâmetros são 

iguais para os dois. Analisando somente o algoritmo AAA, grandes diferenças são 

observadas quando se altera principalmente o DLG para 1.0mm e a Trans para 1.8%. 

Esse estudo mostrou também que alteração desses parâmetros pode melhorar 

drasticamente o controle de qualidade para IMRT ou RapidArc, já que afetam 

diretamente o output calculado pelo sistema, principalmente para campos pequenos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro parâmetro importante na medida do output é a PDP. Devido a grandes 

diferenças na PDP em campos pequenos, há grandes diferenças nos fatores output 

se esses forem medidos em condições diferentes como pode ser visto na FIG. 2. 22 

adaptada de (KRON et al., 2012). Os valores de output foram obtidos para um feixe 

de 6MV em três profundidades diferentes mantendo-se DFS=90cm. Esse critério 

deve, portanto, ser bem estabelecido seguindo sempre as recomendações do 

fabricante do sistema de planejamento. 

 

 

 

FIG. 2. 21 Efeito sobre o fator output quando se altera os parâmetros FS, DLG e 

Trans. Fonte: Adaptado de Todd Pawlikci et al, 2014. 
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O efeito combinado da sobreposição das penumbras nos dois lados do campo 

quando estão muito próximos pode reduzir a dose no eixo central em 20%. Essa 

redução da dose no eixo central pode ainda afetar a maneira como o tamanho de 

campo é definido em radioterapia. Em aceleradores convencionais, o tamanho de 

campo é definido como sendo a distância entre as curvas de isodose opostas de 50%, 

a 10cm de profundidade de água, no plano do isocentro, quando os perfis são 

normalizados no eixo central (FWHM). Para tamanhos de campos convencionais, 

existe uma relação linear entre a posição dos colimadores jaws e a FWHM, porém, 

para campos pequenos, devido ao efeito de sobreposição das penumbras e 

consequente redução da dose no eixo central, a FWHM terá valores muito baixos e o 

tamanho do campo nessa definição poderá apresentar um valor maior que a abertura 

dos colimadores jaws como mostra a FIG. 2. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 22 Fatores output medidos em profundidades diferentes. Fonte: Adaptado de 

Kron et al, 2012. 
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Cuidados devem ser tomados no momento de modelar o feixe no sistema de 

planejamento para que não haja nenhuma inconsistência em relação ao tamanho de 

campo (AZCONA; SIOCHI; AZINOVIC, 2002). 

 

 

3 METODOLOGIA 
 

 

 

3.1 DETECTORES 

 

 

Nesse estudo como um todo foram usados os detectores listados na TAB. 3. 1 

abaixo. 

FIG. 2. 23 Perda da relação linear entre a largura a meia altura e posição dos 

colimadores jaws em campos pequenos. Fonte: Adaptado de Das et al, 

2008. 
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3.1.1 CÂMARA DE IONIZAÇÃO 

 

 

Em radioterapia o detector de escolha para aquisição de medidas relativas de 

comissionamento, controle de qualidade e também para dosimetria clínica de 

referência é a câmara de ionização. Existem no mercado diversos fabricantes e 

modelos, mas nesse estudo apenas câmaras cilíndricas foram utilizadas. As câmaras 

usadas para calibração dos aceleradores lineares possuem volume sensível 

relativamente grande (0.65cc) já as utilizadas para comissionamento são menores 

(<0.13cc) pois precisam atender os requisitos de vários tamanhos de campo. 

Uma câmara de ionização pode ser considerada como um capacitor no qual a 

corrente ou a carga é induzida pela ação do feixe de radiação. O baixo sinal produzido 

deve ser medido por um equipamento muito sensível, no caso um eletrômetro (TASK 

GROUP 21, 1983) . Esse eletrômetro deve possuir um circuito de alimentação de 

voltagem que permita selecionar a magnitude e a polaridade da tensão aplicada, 

permitindo que se conheça a resposta da câmara, em termos de eficiência de coleção 

de cargas para cada feixe em particular.  

TAB. 3. 1 Características básicas dos detectores utilizados desse estudo. 
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Nesse estudo foram utilizadas as seguintes câmaras de ionização: FIG. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 DIODOS 

 

 

Um diodo é um semicondutor de junção p-n, produzido em base de silício com 

material tipo p (p-Si), ou tipo n (n-Si), e dopado na superfície com material oposto. 

Apenas o tipo p-Si é adequado como dosímetro em radioterapia, uma vez que sofre 

menos dano pela radiação e tem uma corrente de fuga muito menor (TASK GROUP 

21, 1983).  

A radiação produz pares elétron-lacuna (e-l) no cristal, incluindo a camada de 

depleção. As cargas (ou portadores minoritários de carga) produzidas no corpo do 

dosímetro, dentro do comprimento de difusão, se difundem na região de depleção. 

Estas cargas são arrastadas pela região de depleção sob a ação do campo elétrico 

devido ao potencial intrínseco. Desta forma gera-se uma corrente elétrica na direção 

reversa no diodo (TASK GROUP 21, 1983). 

FIG. 3.1 Câmaras de ionização utilizadas nesse trabalho: Farmer FC65-G 

(Superior Esquerda), CC13 (Superior Direita), CC01 (Inferior Esquerda) e PinPoint3D 

(Inferior Direita). 
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Diodos são mais sensíveis e possuem volume sensível menor do que as câmaras 

de ionização tipicamente empregadas na radioterapia. São considerados como sendo 

dosímetros relativos e não devem ser usados para calibração absoluta de feixes 

clínicos, uma vez que sua sensibilidade varia em função da dose acumulada devido 

ao dano produzido pela radiação.  

Os diodos são particularmente úteis nas medidas em objetos simuladores, como 

por exemplo, em campos pequenos usados em Radiocirurgia Estereotática ou em 

áreas de alto gradiente de dose, como nas regiões de penumbra.  

Os diodos apresentam variação na resposta de dose com a temperatura e isto é 

muito importante para tratamentos que envolvam um tempo maior de exposição. Além 

disto, devido à dependência com a taxa de dose, cuidado especial deve ser tomado 

com mudanças nas distâncias fonte-superfície.  

Em detectores semicondutores de silício a camada do tipo n é levada ao contato 

com a camada do tipo p quando elétrons passam de n para p, criando uma zona 

intrínseca de isolamento. A radiação incidente deixa elétrons livres na zona intrínseca 

de isolamento (parte sensível do detector) que deixará a região p carregada 

positivamente, gerando uma corrente, e por isso não há a necessidade de uma 

polarização externa, FIG. 3. 2.  

 
 

3.1.3 DIAMANTE 

 

 

FIG. 3. 2 Princípio funcionamento detector de diodo. Fonte: PTW Freiberg, Germany. 
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Diamantes são feitos de carbono, elemento químico presente na mesma coluna 

do silício na tabela periódica e, portanto, apresenta propriedades de um semicondutor. 

O diamante SCDDs (Synthetic Single Crystal Diamond Detectors) é montado na 

configuração de um diodo Schottky incorporado em um involucro cilíndrico a prova 

d’água de PMMA (poli-metil-metacrilato) com 8mm de diâmetro e comprimento 35mm 

preenchido com uma resina de epóxi.  É fabricado a partir da deposição de filmes finos 

em que três camadas de diamante são superpostas FIG. 3. 3. Como base é criado um 

substrato através do processo de High Pressure High Temperature (HPHT); acima, 

duas camadas de diamante são obtidas a partir de Chemical Vapor Deposition (CVD). 

A primeira recebe uma dopagem com boro atuando como um semicondutor tipo p, ou 

seja, doador de buracos. A segunda não recebe dopagem sendo o diamante 

intrínseco. Por último uma vaporização de um metal cria um contato metálico na 

superfície (junção metal-semicondutor) que permite a utilização do diamante na 

configuração de um diodo Schottky. Maiores detalhes de fabricação podem ser 

obtidos nos trabalhos de (ALMAVIVA et al., 2010) e (ALMAVIVA et al., 2008). A 

superfície do diamante esta localizada a 1.5mm do topo do involucro cilíndrico, FIG. 

3. 3. Ao final do processo de encapsulamento, a sonda cilíndrica é coberta com um 

verniz à base de grafite condutivo usado como uma barreira para reduzir o ruído dos 

sinais externos.  

 

FIG. 3. 3 Esquema e Raio-x ilustrando o detector de diamante SCDD internamente 

(Esquerda) e camadas de diamante obtidas por deposição de filmes finos 

(Direita). Fonte: Almaviva et al, 2010. 
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Comercialmente o diamante SCDDs é chamado de microDiamond 60019 

(Freiberg, Germany) com 0.004mm3 e foi o detector usado nesse estudo como mostra 

a FIG. 3. 4 a seguir. 

 

  

A radiação interage com o diamante produzindo cargas que são coletadas nos 

contatos metálicos como mostra o diagrama da FIG. 3. 5 fornecido pela PTW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido ao seu volume sensível ser muito pequeno, é apropriado para IMRT, 

VMAT, radioterapia estereotática e escaneamento em fantomas de água 

principalmente para medidas de campo pequenos. Algumas de suas características 

podem ser vistas na TAB. 3. 2 abaixo fornecida pela PTW.  

 

FIG. 3. 4 Detector de diamante microDiamond 60019. 

FIG. 3. 5 Esquema simplificado do principio de operação do microDiamond 60019. 

Fonte: PTW Freiberg, Germany. 
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microDiamond Modelo 60019 

Tipo de Detector 

Synthetic Single Crystal Diamond Detector 

(SCDD) 

Quantidade de Medição Dose absorvida em água 

Volume Sensível Nominal 0.004mm3, raio 1.1mm, espessura 1µm 

Direção de Incidência Axial 

Dose de Pré Irradiação 5Gy 

Resposta Nominal 1 nC/Gy 

Dependência com a Temperatura ≤ 0.08 % / K 

Dependência Energética ≤ ± 8% (100keV.....60Co) 

Dependência Direcional Azimutal ≤ 1% para ângulos de incidência ≤ ± 40° 

Voltagem de Operação 0 V 

Janela de Entrada 

0.3 mm RW3, 0.6mm Epoxy, 0.01 mm Al          

99.5 

Espessura de água equivalente 

da janela 1.0 mm 

Dimensões Diâmetro 7mm, Comprimento 45.5 mm 

Energias suportadas 

100keV... 25 MV de Fótons; (6....25)MeV 

de Elétrons 

Tamanhos de campo suportados (1x1)cm2....(40x40)cm2 

 

 
 

3.1.4 FONTES DE RADIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE VARREDURA 

 

 

Todas as medidas desse estudo foram realizadas utilizando o acelerador linear 

TrueBeam da Varian Medical Systems e sistema de varredura automático 3D Blue 

TAB. 3. 2 Características do detector microDiamond 60019. 
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Phantom2 da IBA Dosimetry GmbH (Schwarzenbruck, Germany), FIG. 3. 6. O software 

de controle do BluePhantom2 e comissionamento utilizado foi o OmniPro Accept 

também da IBA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com exceção da análise da linearidade e dependência energética, a energia de 

escolha para esse trabalho foi a de 6MV FF (Flattened Field). 

Para garantir a consistência nas medidas, a máxima coleta de dados foi realizada 

com o mesmo setup de alinhamento do fantoma, somente alterando os detectores 

conforme necessidade. A fixação para o comissionamento foi feita utilizando-se um 

suporte universal da IBA modelo NP20-100 que aceita detectores de diâmetro de 4mm 

a 10mm conforme FIG. 3. 7. 

FIG. 3. 6 Acelerador TrueBeam, sistema de varredura BluePhantom2 e detectores. 
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Para cada troca de detectores, o nível e o isocentro foram redefinidos no software 

do fantoma e o teste “Central Axis” ou CAX para verificação do posicionamento era 

realizado. 

As varreduras foram feitas em modo contínuo e a velocidade usada foi a menor 

possível: 0.3cm/s (2.0cm/s para reposicionamento do detector). O modo contínuo 

apresenta vantagem sobre o modo step-by-step por provocar menor perturbação na 

água do fantoma o que pode alterar a profundidade do detector e distancia fonte 

superfície. 

O diamante e o diodo foram operados com tensão de polarização 0V como 

especificado pelo fabricante e antes das medidas os detectores foram irradiados 

previamente por uma dose de 5Gy para garantir a estabilidade de resposta dos 

dosímetros. 

 

4 RESULTADOS 
 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO DIAMANTE 

 

 

4.1 1 LINEARIDADE 

 

FIG. 3. 7 Suporte para fixação dos detectores. 
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A relação entre a resposta do detector (carga em nc) e a dose absorvida por ele 

é chamada sensibilidade e constitui uma das investigações centrais da dosimetria. Em 

muitas aplicações, uma resposta linear é considerada conveniente para facilidade de 

interpretação dos resultados. Para avaliar esse parâmetro, doses consideradas 

relevantes em radioterapia (50cGy a 20Gy) para um feixe de energia 6, 10 e 15MV 

foram entregues ao detector posicionado em um fantoma de água a 10cm de 

profundidade, DFS=100cm e abertura de campo de 10x10cm. Para essas energias e 

nessas condições o diamante apresentou um comportamento linear como pode ser 

visto no gráfico das FIG. 4. 1, FIG. 4. 2 e FIG. 4. 3.  
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FIG. 4. 1 Análise da Linearidade do detector de diamante para energia 6MV. 
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FIG. 4. 2 Análise da linearidade do detector de diamante para energia de 10MV. 
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FIG. 4. 3 Análise da Linearidade do detector de diamante para energia de 15MV. 
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4.1.2 DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA 

 

 

A dependência energética de um dosímetro pode ser avaliada medindo-se a 

variação de sua leitura por grandeza (Dose, Exposição, Kerma etc.), com a energia 

do feixe de radiação. Um detector pode apresentar independência energética para 

uma grandeza, mas dependência energética para outra. 

Esse estudo avaliou a dependência energética do diamante para a grandeza dose 

absorvida. Para isso utilizou-se 05 energias de fótons presentes no acelerador linear 

TrueBeam (6MV, 10MV, 15MV, 6MV FFF, 10MV FFF). O detector foi posicionado em 

um fantoma de água a 10cm de profundidade, DFS=100cm e abertura de campo 

10x10cm. Foi entregue pelo acelerador uma mesma dose de 500cGy para as 05 

energias disponíveis. A curva de sensibilidade em função da energia foi gerada 

revelando que o diamante não apresenta dependência energética nessa faixa de 

energia como visto na FIG. 4. 4. 
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FIG. 4. 4 Análise da dependência energética do detector de diamante. 
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4.1.3 DEPENDÊNCIA COM A TAXA DE DOSE 

 

 

Em técnicas modernas de radioterapia como VMAT, parâmetros como: velocidade 

das lâminas, taxa de dose e velocidade do gantry variam ao longo do tratamento. 

Dessa forma, é conveniente que os dosímetros usados nessas aplicações apresentem 

independência de sua resposta em função da taxa de dose. Para essa avaliação, 

utilizou-se como padrão uma câmara de ionização tipo Farmer já comprovada como 

um dosímetro que não apresenta essa dependência. Assim, as medidas obtidas com 

o diamante foram normalizadas para as medidas obtidas com a Farmer. Ambos os 

detectores foram posicionados em um fantoma de água a 10cm de profundidade, 

DFS=100cm, abertura de campo de 10x10cm. Foi entregue uma dose de 500cGy para 

diferentes taxas de dose comumente utilizadas em radioterapia (50MU/min a 

2400MU/min). Os resultados da FIG. 4. 5 mostraram que o diamante não apresenta 

dependência com a taxa de dose para a faixa selecionada (<0.5%). 
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FIG. 4. 5 Análise da dependência com a taxa de dose do detector de diamante. 
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4.1.4 DEPENDÊNCIA DIRECIONAL 

 

 

Em medidas de campos pequenos de radiação, o posicionamento do detector se 

torna ainda mais fundamental na obtenção de resultados corretos. Um pequeno 

desalinhamento do detector pode afetar consideravelmente a resposta do mesmo, 

principalmente em medidas de output e PDP. Nesse contexto, se a resposta do 

detector apresentar grandes variações com a direção de incidência do feixe de 

radiação, estará ainda mais suscetível a pequenos erros de posicionamento. Esse 

estudo avaliou duas dependências direcionais: axial, e polar do diamante como no 

esquema da FIG. 4. 6 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para avaliação da dependência direcional axial, o diamante foi posicionado na 

horizontal em um fantoma com água, em uma profundidade de 5.0cm, DFS=100cm, 

abertura de campo 10x10cm, gantry a zero grau. Foi irradiado durante 60s com 

energia de 6MV em 4 posições diferentes (giros sobre o seu próprio eixo – 0˚, 90˚, 

180˚ e 270˚). As respostas foram normalizadas para a primeira posição medida (0˚) e 

os resultados podem ser vistos no gráfico da FIG. 4. 7. 

FIG. 4. 6 Esquema para avaliação da dependência direcional axial (esquerda) e 

polar (direita). 
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Para avaliação da dependência direcional polar ou radial, o diamante foi 

posicionado verticalmente (FIG. 4. 8) em uma profundidade de 5.0cm, DFS=100cm, 

abertura de campo 10x10cm, gantry a zero grau. Foi irradiado durante 60s com 

energia de 6MV em 4 posições diferentes (giros sobre o seu próprio eixo – 0˚, 90˚, 

180˚ e 270˚). As respostas foram normalizadas para a primeira posição medida (0˚) e 

os resultados podem ser vistos no gráfico da FIG. 4. 9. 
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Não houve diferenças expressivas na avaliação da dependência direcional axial e 

polar (0.3% e 0.1% respectivamente), justamente a posição indicada pelo fabricante 

para o melhor uso do detector.  

 

4.1.5 OUTPUT  

 

FIG. 4. 9 Posicionamento para medidas da dependência direcional do detector de 

diamante. 
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Os fatores output descrevem as mudanças relativas com o tamanho de campo. 

Em campos pequenos as características mais importantes de um detector para esse 

tipo de medida são a resolução espacial e a equivalência em água. O detector de 

diamante possui uma melhor equivalência em água comparado com o silício presente 

nos diodos por exemplo, e por essa razão é considerado um dos melhores detectores 

para medida do output em campos pequenos. 

Nesse estudo, cinco detectores diferentes foram usados para medidas de output 

em que o objetivo foi avaliar suas respostas em relação ao diamante.  

Os detectores foram posicionados em um fantoma com água a 5.0cm de 

profundidade, DFS=95cm. Medidas de output normalizadas para o campo 10x10cm2 

para vários tamanhos de campo (1x1cm2 – 40x40cm2) e energia 6MV foram realizadas 

e comparadas com o diamante FIG. 4. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados mostram que até o campo 3x3cm a resposta de todos os detectores 

é muito semelhante. Para campos menores, porém, a resposta pode variar 

significantemente entre os dosímetros (FIG. 4. 11), o que pode levar a diferentes 

interpretações e resultados principalmente nos cálculos do sistema de planejamento.  
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FIG. 4. 10 Fatores Output dos campos 1x1cm2 ate 40x40cm2 obtidos com cinco 

detectores diferentes. 
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4.1.6 PORCENTAGEM DE DOSE PROFUNDA 

 

 

A penetração efetiva de um feixe em um dado material é influenciada pelo 

espalhamento e, portanto, dependente do tamanho de campo. A redução do 

espalhamento de fótons secundários na profundidade é o que reduz a capacidade de 

penetração. Cuidado especial foi tomado com o alinhamento do fantoma, mas 

principalmente dos detectores, já que para campos pequenos um pequeno desvio do 

eixo central do feixe pode diminuir a resposta significativamente. 

Os resultados (FIG. 4. 12) mostraram boa concordância entre a CC13 e o 

diamante, porém, para campos pequenos o diamante foi capaz de definir melhor a 

região de máxima dose e superfície. 
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FIG. 4. 11 Fatores Output para campos menores obtidos com 05 detectores 

diferentes. 
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4.1.7 PERFIS 

 

 

A comparação entre os dois detectores para um campo 1x1cm2, mostra o claro 

efeito do volume average na câmara de ionização e consequente superestimação da 

penumbra do campo, FIG. 4. 13. 
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FIG. 4. 12 PDP de um campo 1x1cm2 (acima) medida com o diamante e câmara 

CC13. Diferença relativa entre as medidas (abaixo). 
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Para efeito de comparação, perfis de campo 0.5x0.5cm2 foram medidos com 

diamante e comparado com a câmara CC01 e diodo, FIG. 4. 14 e FIG. 4. 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante notar uma resposta superestimada da câmara CC01 fora do campo 

de radiação. Isso pode ter ocorrido devido ao eletrodo central dessa câmara ser feito 
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FIG. 4. 13 Perfis de um campo 1x1cm2 medidos com o diamante e câmara CC13. 
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de aço o que aumenta a seção de choque fotoelétrica para fótons espalhados de baixa 

energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na comparação com o diodo, os perfis de ambos ficaram muito parecidos, com o 

diodo parecendo resolver até um pouco melhor a região de penumbra.  

 

4.1.7 COMISSIONAMENTO DO ECLIPSE 

 

 

Além de verificar as características do detector de diamante, foi realizado 02 

comissionamentos para o acelerador TrueBeam para energia de 6MV de fótons: um 

com a câmara CC13 e outro com o diamante.  

Para modelagem do AAA foram medidas as PDP para campos variando de 

(1x1cm2 a 40x40cm2) normalizados em 100% na profundidade de máxima dose. Perfis 

de campo em 5 profundidades e fatores outputs. Os resultados podem ser vistos nas 

FIG. 4. 16, FIG. 4. 17 e FIG. 4. 18 abaixo. 

 

 

 

FIG. 4. 15 Perfis de um campo 0.5x0.5cm2 medidos com o diamante e com o diodo. 
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FIG. 4. 16 PDP obtidas durante o comissionamento do Eclipse com o diamante. . 

Fonte: OmniPro Accept. 

FIG. 4. 17 Perfis obtidos durante o comissionamento do Eclipse com o diamante. . 

Fonte: OmniPro Accept. 
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Afim de quantificar as diferenças entre o que foi medido com os dois conjuntos de 

dados e o que o ECLIPSE calculou, uma ferramenta de análise chamada índice 

gamma (LOW et al., 1998) com parâmetros 1%3mm, presentes no módulo Beam 

Configuration, foi usada. O índice gamma é uma avaliação de quão perto a distribuição 

calculada corresponde com à distribuição medida em um determinado ponto. O 

sistema calcula um histograma e faz uma média dos erros gamma individuais de todos 

os campos em regiões diferentes das curvas. Para PDP é feita uma análise em duas 

regiões: antes e depois da região de máxima dose. Para os perfis a análise é feita em 

03 regiões: dentro do campo (entre as curvas de 80%), na região de penumbra (entre 

as curvas de 20% e 80%) e fora do campo (curvas abaixo de 20%), FIG. 4. 19. 

 

FIG. 4. 18 Fatores Output obtidos durante o comissionamento do Eclipse. Fonte: 

OmniPro Accept. 

FIG. 4. 19 Ferramenta de análise gamma do Eclipse. Fonte: Eclipse - Varian Medical 

Systems. 
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Os resultados podem ser vistos na TAB. 4. 1 e TAB. 4. 2 abaixo. 

  

 

  

 

Os valores obtidos a partir da análise gamma mostram uma pequena vantagem 

do diamante tanto para as PDP quanto para os perfis em todas as regiões avaliadas. 

Até que ponto essa vantagem se traduz em melhores resultados clínicos é algo a ser 

avaliado, já que a própria Varian afirma que uma melhor definição da penumbra não 

afeta tanto a modelagem de seus algoritmos. 

Durante a última fase da modelagem do feixe, o ECLIPSE gera uma tabela de 

Collimator Backscatter Factors (CBSF) que são usados para o cálculo das unidades 

monitoras dos tratamentos e é obtida a partir dos fatores output medidos pelo usuário, 

FIG. 4. 20.  

TAB. 4. 1 Análise gama (1%3mm) das PDP para os detectores diamante e CC13. 

TAB. 4. 2 Análise gama (1%3mm) dos perfis para os detectores diamante e CC13. 
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Os CBSF são usados como fatores de correção residuais, trazendo informações 

principalmente sobre o retro espalhamentos na câmara de ionização monitora do 

acelerador que não são usados na etapa de modelagem intrínseca da fonte (source 

modeling), pelo algoritmo AAA (TORSTI; KORHONEN; MEDICAL, 2013). O trabalho 

realizado por (LIU; MACKIE; MCCULLOUGH, 2000) utilizou Monte Carlo para simular 

valores de CBSF reais ou físicos de um acelerador linear. Seus resultados mostram 

que o CBSF contribui em até 3% nos valores lidos pela câmara monitora afetando o 

output, principalmente em campos pequenos. O Eclipse, portanto, utiliza uma 

informação física medida (fatores output) para melhorar e adaptar sua modelagem. 

Isso reforça a importância das medidas desse parâmetro para acurácia no cálculo do 

sistema de planejamento.  

A FIG. 4. 21 mostra o gráfico dos CBSF para alguns campos quadrados 

calculados pelo ECLIPSE para as modelagens obtidas a partir dos comissionamentos 

realizados com a câmara CC13 e o diamante nesse estudo. Os resultados demostram 

uma discordância dos CBSF para as duas modelagens principalmente para campos 

pequenos. A queda no valor do CBSF no campo 2x2cm2 que ocorreu para a 

modelagem com a CC13, é resultado de uma limitação do algoritmo para campos 

FIG. 4. 20 CBSF gerados pelo Eclipse. Fonte: Eclipse - Varian Medical Systems. 
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pequenos mas que normalmente ocorre para o campo 1x1cm2 , como observado na 

figura 1 do trabalho de (TORSTI; KORHONEN; MEDICAL, 2013). Isso parece 

demonstrar que as medidas feitas com a câmara CC13 afetaram negativamente o 

cálculo já para o campo 2x2cm2.  

 

O verdadeiro impacto no cálculo das distribuições de dose e unidades monitoras 

em pacientes reais e nos controles de qualidade é algo a ser estudado e de grande 

interesse na comunidade científica.  

 

5 CONCLUSÕES 
 

 

 

É fato que um detector perfeito que atenda a todas as necessidades dosimétricas 

e aplicações presentes na radioterapia ainda não existe. Esse estudo procurou 

verificar as principais características do detector de diamante microDiamond da PTW 
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e compara-lo com alguns outros detectores presentes no mercado, especificamente 

para medidas de comissionamento do sistema Eclipse. Características como 

linearidade, dependência energética, dependência com a taxa de dose, dependência 

angular, fatores output, PDP e perfil foram investigadas. Para todas as medidas os 

detectores foram previamente irradiados com uma dose de aproximadamente 5.0Gy 

para estabilização da resposta dos mesmos. 

Uma ótima linearidade de resposta foi obtida pelo diamante para as três energias 

avaliadas (6,10 e 15MV) com desvios de linearidade menores que 0.5% dentro da 

faixa de 50cGy a 20Gy. Variações menores que 0.5% foram observadas na análise 

da dependência energética e com a taxa de dose. Uma desprezível dependência 

angular (menor que 0.5%) nas direções axial e polar (radial) foi observada, 

corroborando com os 0.9% especificado pelo fabricante. Como sugestão para 

trabalhos futuros pode-se tentar analisar a dependência energética para feixes de 

elétrons do acelerador linear e encontrar um fantoma cilíndrico ou esférico para 

analisar a dependência direcional azimutal. 

Na comparação dos fatores output com vários detectores o diamante apresentou 

resposta superior às câmaras CC13, PinPoint 3D e CC01 e semelhante ao diodo, já 

que é fabricado de material água equivalente. Nas leituras de PDP seu desempenho 

foi comparável com as câmaras de ionização, porém superior nas regiões de buildup 

e superfície devido ao seu volume sensível ser bem pequeno. Em perfis, mostrou 

grande superioridade em relação as câmaras de ionização na definição das bordas 

de campo e penumbra, com desempenho parecido ao diodo em campos pequenos e 

superior nos campos grandes, já que o diodo apresenta dependência energética e 

grande sensibilidade à fótons espalhados de baixa energia fora do campo de radiação. 

A Comparação entre os comissionamentos do Eclipse com a câmara CC13 e o 

diamante não mostrou diferenças significativas para as análises gamma realizadas 

para PDP e perfis, apesar do detector de diamante apresentar erros médios menores. 

O fato da modelagem do algoritmo AAA não melhorar tanto quando se mede os perfis 

com uma melhor definição da penumbra ainda é algo a ser compreendido, mas não 

isenta o usuário de tentar realizar sempre medidas mais corretas de seu feixe.  

Importante lembrar que da maneira como o AAA é concebido (03 modelagens de 

fontes individuais), as leituras na região de cauda ou fora do campo, acabam sendo 

mais importantes pois afetam a fonte de fótons extra focais. 
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A análise do CBSF para os dois conjuntos de medidas mostrou diferenças nos 

valores principalmente para os campos menores e apresentou uma anomalia para 

campo 2x2cm2 com a CC13 que normalmente acontece para o campo 1x1cm2. Uma 

análise mais profunda das diferenças de distribuições de dose e cálculo de unidades 

monitoras em pacientes reais deve ser realizada para verificação de impactos clínicos 

na escolha desse detector.  

Em resumo, os resultados obtidos nesse estudo indicam que o detector de 

diamante parece ser um dos melhores disponíveis no mercado para aplicação em 

campos pequenos de radioterapia graças a sua versatilidade em diferentes situações 

de um comissionamento.  
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