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RESUMO 
 
Este trabalho visa caracterizar o MOSkin para dosimetria em tomografia computadorizada. 

Desta forma, a resposta do detector foi avaliada para as qualidades de referência RQT 8, RQT 

9 e RQT 10 e estudos foram realizados para avaliar a sensibilidade, dependência energética, 

reprodutibilidade, desvanecimento e dependência angular da resposta do dosímetro. Em 

seguida, o dosímetro foi empregado para avaliação do kerma ar em um tomógrafo Philips 

Brilliance 6 CT e o seu desempenho foi comparado com o filme radiocrômico Gafchromic XR-

CT, dosímetros termoluminescentes TLD-100 e uma câmara de ionização tipo lápis. Os 

resultados mostraram que a resposta do dosímetro é linear e reprodutível dentro da faixa de 

dose escolhida (até 7 cGy). Para as energias de feixe avaliadas, o fator de correção para a 

dependência energética variou no máximo 15% e a dependência angular foi inferior à 7,78% 

na faixa de 0 a 90º. Assim como esperado, a sensibilidade do dosímetro declinou com o 

histórico de dose. Para um MOSkin irradiado com a qualidade de feixe RQT 9 (120 kV) a 

sensibilidade no final da vida útil era 4,76% menor do que a sensibilidade inicial. Porém, com 

o uso do processo de annealing por pulsos de corrente, foi possível recuperar a resposta do 

MOSkin, tornando-o reutilizável. Por fim, os resultados obtidos no tomógrafo mostraram que 

o MOSkin é adequado para obtenção da distribuição do kerma no ar em tomografia 

computadorizada e para a avaliação da Dose Total Acumulada no Centro.  

 

Palavras-chave: MOSkin; MOSFET; tomografia computadorizada; dosimetria.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research was to characterize the response of the MOSkin dosimeter for x-ray 

Computed Tomography beams. The dosimeter’s response was evaluated for standard radiation 

qualities RQT 8, RQT 9 and RQT 10 and experiments were performed to investigate the 

sensitivity, energy dependence, reproducibility, fading and angular dependence of the response 

for the device. The MOSkin was also used for kerma air evaluation in a Philips Brilliance 6 CT 

unit and a comparison was made with TLD-100 thermoluminescents dosimeters, a 

radiochromic film Gafchromic XR-CT and a pencil ionization chamber. The results have shown 

that the MOSkin response was linear and reproducible within the kerma air range used in this 

research (until 7cGy). Energy dependence correction factors varied up to 15% among the tested 

x-ray energies. Angular dependence of the dosimeter was not greater than 7.78% within the 

angle range from 0 to 90 degrees. As expected, the MOSkin sensitivity was found to decline 

with the dose history. For a MOSkin irradiated at a tube potential of 120 kVp (RQT 9) the 

sensitivity at its end live was 4.76% smaller than the sensitivity at the beginning of its lifetime. 

Also, pulsed current annealing was proved to be successful for recovering the threshold voltage 

and sensitivity. At last, the MOSkin is proved a good alternative for the CT air kerma profile 

measurements and was adequate for the Total Accumulated Dose assessment. 

 

Keywords: MOSkin; MOSFET; computed tomography; dosimetry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Tomografia Computadorizada (TC) é considerada a maior inovação tecnológica na 

área radiológica desde o descobrimento dos raios-X (SIEMENS, 2000). Em uma descrição 

simplificada, pode-se dizer que a Tomografia Computadorizada utiliza de feixes de raios-X 

altamente colimados para obter imagens finas de secções transversais do corpo (KALENDER, 

2006). Introduzida em práticas clínicas em 1972 pelo engenheiro G. N. Hounsfield, ela foi a 

primeira técnica moderna de obtenção de imagens anatômicas em secções (KALENDER, 

2006). 

Desde então, a TC passou por diversas evoluções tecnológicas e tomógrafos de diversas 

gerações foram desenvolvidos (BUZUG, 2008). Inicialmente, a técnica de obtenção de imagem 

consistia na aquisição de imagens axiais, também chamado de método convencional. Nesta, 

cada corte é adquirido separadamente e a mesa move o paciente através do grantry (cabeçote) 

em incrementos maiores ou iguais à espessura da fatia (KALENDER, 2006).  

 Em 1989, foi introduzida a modalidade de TC helicoidal ou espiral, na qual a mesa é 

movida através do cabeçote continuamente, e a aquisição de imagens é feita initerruptamente. 

Uma vez adquirido os dados da anatômica a ser examinada, as imagens axiais podem ser 

reconstruídas (SEERAM, 2008). 

Um dos mais novos avanços na tomografia computadorizada se deu através do 

tomógrafo multicorte, o qual baseia-se no uso de fileiras de detectores para efetuar a varredura 

de mais de duas fatias em cada rotação, reduzindo consideravelmente o tempo de aquisição e 

os artefatos gerados na imagem devido aos movimentos do paciente  (CIERNIAK, 2011).  

Apesar de toda a evolução tecnológica e vantagens proporcionadas, os exames de 

tomografia computadorizada ainda resultam em altas doses absorvidas em órgãos e tecidos dos 

pacientes. Segundo Buzug (2008), ao invés de promover a redução da dose, novos tomógrafos 

tem provocado o aumento das mesmas, por proporcionar espessuras de corte cada vez menores 

e varredura de grandes volumes de forma simples e rápida. Como exemplo, um grande número 

de parâmetros mal dimensionados em TC podem ser encontrados na literatura (SMITH-

BINDMAN et al., 2012) e a preocupação com a dose recebida em TC tem crescido ao longo 

dos anos (Mccollough; Bruesewitz; Kofler, 2006; Niemann et al., 2015).  

A preocupação se deve também ao aumento no número de exames realizados, 

ocasionado pela popularização da tecnologia. Por exemplo, em 1996  a TC era responsável por 

5,7% dos exames de imagem nos Estados Unidos e correspondia a 30% da dose populacional 
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em exames clínicos (SMITH-BINDMAN et al., 2012). Em 2010 TC passou a ser responsável 

por 12% dos exames de imagem realizados e a sua contribuição na dose populacional aumentou 

para 67,8% (SMITH-BINDMAN et al., 2012). 

Estes equipamentos possuem características que permitem a redução das doses 

absorvidas, como o controle automático de exposição e a possibilidade de efetuar varreduras 

mais rápidas ou fatias maiores (MCCOLLOUGH; BRUESEWITZ; KOFLER, 2006), porém 

protocolos específicos devem ser aplicados de acordo com o objetivo do exame e características 

do paciente. Portanto, de modo a garantir a segurança do paciente, o controle de qualidade e 

monitoramento de doses devem ser implementados. 

O dosímetro mais utilizado em TC é uma câmara de ionização (CI) tipo lápis com 

100 mm de comprimento, que é considerada o dosímetro de referência para obtenção das 

grandezas dosimétricas em tomografia, tais como o índice de kerma no ar em tomografia 

computadorizada (Ca,100) e o produto kerma no ar pelo comprimento (PKL,CT). Contudo, diversas 

pesquisas apontam que 100 mm não são mais suficientes para mensurar toda a radiação 

espalhada do perfil de kerma ar em um único corte, principalmente após o surgimento dos 

tomógrafos multicorte. Da mesma forma, a câmara de ionização tipo lápis não é adequada para 

representar variações na exposição, provocadas pelo controle automático de exposição (Dixon, 

2003; Geleijns et al., 2009; AAPM, 1998).  

Ao invés de optar por câmaras ainda maiores, Dixon (2003) propôs uma forma 

alternativa de dosimetria utilizando câmaras de ionização pontuais, a qual foi adotada 

posteriormente pela Associação Americana de Física Médica (AAPM, 2010). Neste novo 

método, o único corte na região central é substituído por um número de varreduras 

suficientemente grande, efetuando múltiplas rotações do tubo de raios-X. Desta forma, o 

interesse em dosímetros de pequeno volume tem crescido para aplicações em CT. 

Dentre os dosímetro pontuais, os semicondutores possuem características que 

despertam interesse na dosimetria das radiações ionizantes, como: a capacidade de leitura em 

tempo real; as pequenas dimensões e portabilidade; alta resolução espacial; menor energia 

necessária para produzir pares de íons; alta reprodutibilidade e sensibilidade (ROSENFELD et 

al., 2011).  

Um semicondutor com um novo design, chamado MOSkin, baseado na tecnologia 

MOSFET, foi desenvolvido pelo o Centre for Medical Radiation Physics, na Universidade de 

Wollongong, Austrália. O MOSkin foi criado visando a dosimetria em feixes de alta energia, 

principalmente em radioterapia, de modo a fornecer alta precisão e monitoramento da dose em 
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tempo real. Quando utilizados em feixes de alta energia, este dosímetro possui a habilidade de 

medir a dose absorvida na pele a uma profundidade de 0,07 mm. 

Diversos estudos foram realizados para avaliar a utilização do MOSkin em dosimetria 

de feixes de alta energia, seja em radioterapia (ALNAWAF; BUTSON; YU, 2012) ou 

braquiterapia (GAMBARINI et al., 2014), porém ainda não existem estudos sobre a sua 

aplicação em tomografia computadorizada. 

Portanto, este trabalho, em uma parceria com a Universidade de Wollongong - 

Austrália, visa caracterizar a resposta do dosímetro MOSkin para tomografia computadorizada 

e avaliar a sua aplicação para obtenção da Dose Total Acumulada no Centro. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Dosimetria em Tomografia Computadorizada 

 

2.1.1 Grandezas dosimétricas em Tomografia Computadorizada  

 

Em tomografia computadorizada, as grandezas dosimétricas diferem das utilizadas em 

radiografia convencional devido às características específicas dos tomógrafos. Tais grandezas, 

são definidas para medidas no ar ou em fantomas de PMMA (polimetilmetacrilato), conforme 

será discutido a seguir. 

 

2.1.1.1 Grandezas dosimétricas medidas no ar  

 

O índice de kerma ar no ar em tomografia computadorizada (Ca,100) é medido para uma 

única rotação do tubo de raios-X e corresponde ao quociente da integral do kerma no ar ao 

longo de uma linha paralela ao eixo de rotação do tomógrafo (eixo z), com 100 mm de 

comprimento e colimação total de feixe NT, conforme a Equação 1.  

 

𝐶𝑎,100[mGy] =
1

𝑁𝑇
∫ 𝐾(𝑧) 𝑑𝑧

+50

−50

 1 

 

onde N é o número de fileiras de detectores ativos durante a varredura, ou seja, o número de 

cortes efetuados em cada rotação, T é a espessura de cada corte e K é o kerma ar ao longo do 

eixo z(IAEA, 2007). 

Essas medidas são geralmente efetuadas com câmara de ionização tipo lápis, mostrada 

no arranjo experimental da Figura 1. 
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Figura 1 – Arranjo com câmara de ionização tipo lápis para medida do Ca,100 

  

  

 

2.1.1.2 Grandezas dosimétricas medidas em fantomas 

 

Dois tipos de fantomas de PMMA são recomendados pela Comissão Internacional de 

Unidades e Medidas de Radiação para dosimetria em TC (ICRU, 2005). O primeiro, com 32 

cm de diâmetro, representa o tronco do paciente adulto e o segundo, com 16 cm de diâmetro, a 

cabeça de um adulto ou o tórax de um paciente pediátrico. Ambos possuem comprimento 

mínimo de 14 cm, com diversas cavidades, as quais possibilitam medições do centro à periferia 

do fantoma. 

Os fantomas são alinhados com o centro do cabeçote e o seu eixo longitudinal deve 

coincidir com o eixo de rotação do cabeçote. Define-se então, o índice de kerma ar (CPPMA,100) 

como a integral do kerma ar para uma rotação do cabeçote, dividida pela colimação total do 

feixe (NT), medida em um fantoma padrão de cabeça ou abdômen, ao longo do eixo de rotação 

(ICRU, 2005). O CPPMA,100  pode ser calculado conforme a Equação 2. 

 

𝐶𝑃𝑃𝑀𝐴,100[mGy] =
1

𝑁𝑇
∫ 𝐾𝑃𝑃𝑀𝐴(𝑧)𝑑𝑧

+50

−50

 2 

 

onde KPPMA é o kerma ar ao longo do eixo z e os demais termos seguem as definições anteriores. 
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Valores de CPMMA,100  medidos no centro e na periferia do fantoma de cabeça ou 

abdômen permitem calcular o índice ponderado de kerma ar em fantomas de TC (CW), definido 

pela IAEA (2007) como: 

 

𝑪𝑾[𝐦𝐆𝐲] =
𝟏

𝟑
(𝑪𝑷𝑷𝑴𝑨,𝟏𝟎𝟎,𝑪 + 𝟐𝑪𝑷𝑷𝑴𝑨,𝟏𝟎𝟎,𝑷)  3 

 

onde o CPMMA,100,c é medido no centro de um fantoma de PMMA e o CPMMA,100,p é a média das 

leituras em quatro pontos da periferia do fantoma a 10 mm da superfície, conforme mostrado 

na Figura 2.  

 

Figura 2 - Esquema de fantoma dosimétrico padrão para TC e indicação dos pontos de medida 

do CPPMA,100,P e CPPMA,100,C 

 

 

O CW pode ser normalizado pelo produto corrente-tempo utilizado (PIt) em uma rotação 

completa do tubo, conforme a Equação 4 (IAEA, 2007). 

 

 𝑛𝐶𝑤[
mGy

mAs
] =

𝐶𝑊

𝑃𝐼𝑡
 4 

 

onde, a partir dos valores de CW, é possível obter o índice volumétrico de kerma ar em 

tomografia computadorizada (CVOL), o qual expressa a média do kerma ar num volume para 

um protocolo específico, levando em consideração o pitch helicoidal ou o incremento 

sequencial (IAEA, 2007). O CVOL pode ser calculado de acordo com a Equação 5. 
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𝐶𝑉𝑂𝐿[mGy] = 𝐶𝑊

𝑁𝑇

𝑙
=

𝐶𝑊

𝑝
 5 

 

onde NT é a colimação total do feixe de radiação, l é a distância percorrida pela mesa do 

paciente por rotação helicoidal ou entre rotações sequenciais consecutivas e p é o fator pitch, 

ou seja, a razão entre NT e l para varreduras helicoidas (IAEA, 2007).  

Outra grandeza, o produto kerma ar pelo comprimento em TC (PKL,CT), é utilizada por 

estar mais diretamente associada ao kerma total durante o exame tomográfico (IAEA, 2007) .O 

PKL,CT pode ser calculado de acordo com a Equação 6 e, a partir deste valor, é possível calcular 

doses absorvidas em órgãos. 

𝑃𝐾𝐿,𝐶𝑇[mGy. cm] = ∑  𝑛𝐶𝑉𝑂𝐿 

𝑗

𝑙𝑗𝑃𝐼𝑡𝑗
 6 

 

Na Equação 6 os termos 𝐶𝑉𝑂𝐿 e 𝑃𝐼𝑡𝑗
 guardam os significados anteriormente definidos. 

O índice j representa cada varredura sequencial ou helicoidal e lj é a distância percorrida pela 

mesa durante rotações consecutivas do cabeçote (IAEA, 2007). Como normalmente não há 

diferenças de parâmetros entre rotações de um mesmo exame, o PKL,CT pode então ser definido 

como: 

 

𝑃𝐾𝐿,𝐶𝑇[mGy. cm] = 𝐶𝑉𝑂𝐿 𝐿    7 

 

onde L, para uma sequência helicoidal, é o comprimento total exposto durante a aquisição de 

imagens. Na varredura axial, L é a distância entre as margens externas do primeiro e do último 

corte em sequência. 

 Com o avanço tecnológico dos tomógrafos, outras grandezas foram definidas. Estas, 

ainda que não estejam totalmente difundidas, desempenham um papel importante na evolução 

da dosimetria, por proporcionar formas mais acuradas de monitorar a dose em CT. Tais 

grandezas são apresentadas a seguir. 

 

2.1.1.3 Novas grandezas dosimétricas 

 

O índice de kerma ar Ca,100 e o CPMMA,100 foram definidos supondo que toda a radiação 

espalhada no perfil de dose de um único corte estivesse dentro do intervalo de integração de 
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100 mm. No entanto, com o avanço tecnológico dos tomógrafos, percebeu-se que 100 mm de 

largura não são suficientes para coletar toda a radiação de um único corte e foi verificado que 

as bordas do perfil de kerma ar não são integradas (PASCHOAL, 2012). Essa situação tornou-

se ainda mais crítica com o surgimento dos tomógrafos multicorte e helicoidais, que produzem 

feixes com espessura maior que 100 mm (DIXON, 2003).  

Outro problema foi apresentado por Brenner, McCollough e Orton (2006), que 

estudaram a aplicação do Ca,100 e o CPMMA em tomógrafos que fazem uso da modulação de 

corrente, empregada para compensar a atenuação ao longo do volume do paciente. Segundo os 

autores, o Ca,100 e o CPMMA,100 não fornecem parâmetros suficientes para determinar se a corrente 

utilizada está de acordo com a atenuação do volume irradiado, tornando-os inadequados em 

controle de qualidade. 

Como solução, Dixon (2003) propôs a utilização de câmaras de ionização de volume 

pequeno (0.6 cm3), geralmente utilizadas em dosimetria de feixes radioterápicos. 

Posteriormente, semicondutores também passaram a ser utilizados neste propósito, por 

possuírem o volume reduzido e uma maior eficiência energética quando comparados com a 

câmara de ionização (Lian et al., 2013; Mori et al., 2005;Wong et al., 2011). Neste novo método, 

ao invés de se utilizar uma câmara de ionização com 100 mm de comprimento, realizam-se 

leituras pontuais, obtendo-se uma representação da distribuição do kerma ar ponto a ponto. 

Assim, foi introduzida uma nova grandeza chamada Dose Total Acumulada no Centro 

para uma varredura (DIXON, 2003).  Esta nova grandeza pode ser calculada através da Equação 

8.  

 

𝐷𝐿(𝑧) =
1

𝜈𝜏
∫ 𝐷(𝑧) 𝑑𝑧

𝐿
2

−
𝐿
2

 8 

 

onde D(z) é o kerma ar na posição z em única varredura; 𝜈 é a velocidade de deslocamento da 

mesa; 𝜏 é o tempo de uma rotação do tubo ou tempo de uma varredura; L é o comprimento da 

região analisada. Para casos onde 𝜈𝜏 é igual à espessura de corte T e L é igual a 100 mm, o 

valor do Ca,100 é igual ao valor de DL(z). 

Ao aumentar o comprimento L, a DL(z) também aumenta devido à contribuição da 

radiação espalhada. Quando L é suficientemente grande, DL(z) atinge seu valor máximo, 

chamado de Deq, pois a radiação espalhada deixa de contribuir para a integral do kerma ar. Tais 

grandezas, inicialmente sugeridas por Dixon (2003) foram recomendadas pela AAPM 
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(Associação Americana de Física Médica) no relatório número 111, o qual apresenta um 

método de dosimetria ponto a ponto, em substituição ao Ca,100 e  CPPMA,100  (AAPM, 2010). 

Para as grandezas definidas acima, a câmara de ionização é o dosímetro de referência, 

seja no fantoma ou no ar. Todavia, outros dosímetros, tais como os termoluminescentes e filmes 

radiocrômicos também podem ser utilizados. O princípio de funcionamento e aplicações de tais 

dosímetros são descritos a seguir.  

 

2.1.2 Métodos Dosimétricos em Tomografia Computadorizada 

 

2.1.2.1 Câmara de ionização 

 

A câmara de ionização possui o seu funcionamento baseado na medição da ionização 

pela radiação em um gás.  Dentre os detectores a gás, câmaras de ionização são as que possuem 

o funcionamento mais simples. Nesta, o sinal medido é resultado da coleta de todos os íons 

primários, gerados pela radiação incidente. Para coletar as cargas geradas antes que os pares de 

íons se recombinem, é necessária a presença de um campo elétrico suficientemente grande, de 

forma a atrair os íons para os eletrodos (KNOLL, 2010).  

 

Figura 3 – Esquema básico de uma câmara de ionização 

 

 

Segundo Attix (2004), existem dois tipos de câmaras de ionização: as câmaras de ar 

livre e as câmaras cavitárias.  

As câmaras de ar livre são normalmente detectores grandes, uma vez que é necessário 

um grande volume de ar para garantir as condições de equilíbrio eletrônico (ATTIX, 2004). 

Elas são consideradas dosímetros absolutos, ou seja, que avaliam a exposição sem a necessidade 



22 

 

 

 

de calibração do detector em um feixe de radiação de referência e geralmente são utilizadas 

como referência primária para calibração dos demais dosímetros (ATTIX, 2004).  

Por outro lado, as câmaras cavitárias são mais compactas e versáteis, por serem 

constituídas basicamente de uma parede que envolve uma cavidade preenchida por um gás. Em 

relação às câmaras de ar livre, as câmaras cavitárias podem ser mais compactas, pois a condição 

de equilíbrio eletrônico é alcançada mais rapidamente quando o feixe atravessa um material 

sólido, como o da parede da câmara (ATTIX, 2004). Portanto, a determinação do kerma ar 

depende de uma calibração prévia, em uma cadeia de comparações até um padrão primário, o 

qual, em radiologia convencional, mamografia e tomografia computadorizada, é uma câmara 

de ar livre. Câmaras com esse tipo de rastreabilidade possuem um certificado de calibração, 

emitido por um laboratório autorizado, no qual a cadeia de calibrações é identificada.  

As câmaras cavitárias, podem ser construídas em diversas formas e configurações, de 

acordo com a finalidade. Para a dosimetria em TC, o dosímetro de referência é a câmara de 

ionização  de formato cilíndrico (tipo lápis) de 100 mm de comprimento e volume sensível de 

3 cm3 (ICRU, 2005). Esta possui resposta uniforme ao longo de todo o dosímetro, o que a torna 

adequada para dosimetria em CT. Uma imagem de uma câmara de ionização tipo lápis é 

apresentada na Figura 4.  

 

Figura 4 – Câmara de Ionização tipo lápis PTW Freiburg Modelo TW 30009 

 

Fonte: PTW (2015) 

 

Câmaras de ionização tipo lápis foram desenvolvidas exclusivamente para dosimetria 

em TC, de forma que a carga elétrica produzida pela radiação ao longo do volume sensível da 
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câmara é proporcional à distribuição da radiação no corte tomográfico. Utilizando a câmara 

tipo lápis, é possível medir a integral do perfil de kerma ar de um único corte com apenas uma 

varredura na região central e, assim, obter os valores do Ca,100 ou CPMMA,100 (IAEA, 2007). 

Portanto, a leitura obtida com a câmara lápis é proporcional a ∫ 𝑲(𝒛) 𝒅𝒛
+𝟓𝟎

−𝟓𝟎
, a qual é 

correspondente ao valor da integral do kerma ar no volume da câmara, de modo que o 𝑪𝒂,𝟏𝟎𝟎 

pode ser escrito como (IAEA, 2007):  

 

𝐶𝑎,100[mGy] =
1

𝑁𝑇
𝑀𝑁𝑃𝐾𝐿 ,𝑄𝑜

𝑘𝑞𝑘𝑇𝑃   9 

 

onde, M é a média das leituras da câmara de ionização lápis; NT é a colimação total irradiada 

(nº de cortes x espessura de corte, em cm); 𝑁𝑃𝐾𝐿 ,𝑄𝑜
é o é o fator de conversão de carga para 

kerma ar por comprimento (nC/Gy.cm); 𝑘𝑞 é o fator de calibração da câmara para a qualidade 

de feixe utilizada; 𝑘𝑇𝑃 é o fator de correção de pressão e temperatura. 

 Uma câmara modelo Farmer, de menor volume, é utilizada como referência para 

obtenção da Dose Total Acumulada no Centro DL (DIXON, 2003). Esta possui comprimento 

de 20 – 35 mm e volume sensível de 0,6 cm3 (AAPM, 2010). A imagem de uma câmara Farmer 

da PTW pode ser vista na Figura 5. 

 

Figura 5 – Câmara Farmer PTW 

 

Fonte: PTW (2015) 

 

A câmara Farmer foi inicialmente desenvolvida para dosimetria de feixes de fótons de 

alta energia, porém passou a ser usada em medições pontuais em TC, por apresentar um 

pequeno volume sensível e dependência energética de apenas 1,5% para feixes com tensão do 

tubo entre 80 – 150 kV (AAPM, 2010).  O exemplo de um perfil de kerma ar obtido com a 

câmara Farmer pode ser visto na Figura 6. 

http://www.ptw.de/uploads/pics/farmer_chamber_08.jpg
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Figura 6 – Perfil de kerma ar medido em um tomógrafo com filtro bow tie  

 

Fonte: Geleijns et al. (2009) 

 

2.1.2.2 Dosímetro Termoluminescente (TLD) 

 

Dosímetros termoluminescentes são cristais que, quando aquecidos, emitem luz com 

intensidade proporcional à dose de radiação absorvida. Assim, ao se mensurar a intensidade da 

luz emitida, é possível determinar a quantidade de radiação recebida (CUNNINGHAM, 1983). 

O fenômeno da termoluminescência é explicado com a utilização do modelo de bandas 

para os níveis de energia dos elétrons nos cristais. Os materiais termoluminescentes são, em 

geral, cristais com impurezas, nos quais a banda de valência se encontra preenchida com 

elétrons e a banda de condução vazia e ambas são separadas por uma banda proibida 

(CUNNINGHAM, 1983). Quando o material é exposto à radiação ionizante, são produzidos 

pares de elétrons e buracos, que podem ser recombinados ou capturados em armadilhas, cujas 

energias se encontram na banda proibida (CUNNINGHAM, 1983).  

Ao aquecer o material, os elétrons ou buracos armadilhados, absorvem energia térmica 

e escapam das suas armadilhas (KNOLL, 2010). Neste caso, os elétrons podem deslocar-se até 

a recombinação com os buracos armadilhados, havendo, eventualmente, a emissão de luz 

(KNOLL, 2010).  

Os buracos também podem passar por um processo análogo. Os mesmos seguem para a 

banda de valência, onde movimentam-se livremente até se recombinarem com os elétrons 
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armadilhados, podendo então haver a emissão de luz (KNOLL, 2010). Um modelo simplificado 

do fenômeno da termoluminescência é mostrado na Figura 7.  

 

Figura 7 - Diagrama esquemático de excitação e estimulação térmica em um fósforo TL 

 

Fonte: adaptado de Campos (1998) 

 

Dosímetros TL são encontrados em diversas formas e materiais, de acordo com a 

aplicação desejada e , conforme a ICRU (2005), são adequados para a avaliação da dose em 

TC, seja no ar ou em fantomas. Desta forma, a utilização de TLDs em TC visa a obtenção do 

perfil de kerma ar, bem como o controle de qualidade e avaliação de doses absorvidas em 

pacientes ou fantomas. 

Para se obter o perfil de kerma ar utilizando TLDs é necessário criar um arranjo, 

dispondo uma série de dosímetros lado a lado, paralelo ao eixo de rotação do cabeçote. Ainda, 

o comprimento do arranjo deve abranger a área de varredura e a leitura deve ser feita para uma 

única rotação de 360º (ICRU, 2005).  

Os dosímetros TLDs mais utilizados são os de LiF:Mg,Ti (TLD-100) e suas aplicações 

em TC são diversas, seja para avaliação da dose in vivo (GONZAGA et al., 2014), controle de 

qualidade (PINA et al., 2009) ou estudos com fantomas (RUSSO et al., 2010; OLIVEIRA; 

MOURÃO; SILVA, 2011). Dentre as vantagens do LiF:Mg,Ti, destacam-se: linearidade para 

baixas doses; resposta independente da taxa de dose a até 1011 rad/s, tamanho compacto; grande 

disponibilidade comercial; baixo custo; é reutilizável através do annealing (ATTIX, 2004). 

Contudo, a falta de uniformidade dos dosímetros no mesmo lote, desvanecimento do sinal e 

longo tempo de leitura tem motivado a busca por detectores alternativos para leituras pontuais.  
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2.1.2.3 Filme Radiocrômico 

 

Filmes radiocrômicos consistem em uma série de camadas sobrepostas compostas de 

micro cristais sensíveis à radiação dispostos em um aglutinante gelatinoso. Após a exposição, 

os micro cristais se polimerizam, alterando a cor do filme, sendo que a coloração e sensibilidade 

depende do tipo do filme (DAM; MARINELLO, 2006).  

O efeito radiocrômico, por definição, consiste na direta coloração de um material após 

interagir com a radiação, o qual não requer pós processamento, revelação ou amplificação 

(BUTSON et al., 2003). Estes dosímetros apresentam uma alta resolução espacial e, assim como 

os filmes radiográficos, podem ser utilizados para armazenamento de informação (BUTSON et 

al., 2003). 

A informação obtida com o filme radiocrômico pode ser analisada de duas formas: (a) 

qualitativamente, através de inspeção visual e comparação com o grau de escurecimento de um 

filme de referência fornecido pelo fabricante; (b) quantitativamente, através da mudança na 

densidade óptica ou refletância. Assim, a dose absorvida é proporcional à diferença da 

densidade óptica. A imagem de um filme radiocrômico irradiado com diversas doses pode ser 

vista na Figura 8. 

 

Figura 8 – Filme Gafchromic XR-RV2 irradiado com diversas doses 

 

Fonte: Silva et al. (2010) 

Tiras irradiadas com: 0 mGy (não irradiada); 150/ 500/ 1000/ 2000/ 3000/ 4000 e 5000 mGy, 

respectivamente. 

 

Diversos tipos de filmes, com diferentes sensibilidades, materiais e formatos estão 

disponíveis no mercado e cada filme possui características específicas. Em dosimetria clínica, 

os modelos de filmes mais usados são da marca Gafchromic, a qual produz filmes para diversas 

aplicações. Para dosimetria em tomografia computadorizada, dois modelos são geralmente 

utilizados (Gafchromic™ XR-CT2 e Gafchromic XR-QA2), cujas características estão 

apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Características do filme Gafchromic™ XR-CT2 e Gafchromic XR-QA2 film 

Faixa de 

Dose 

(cGy) 

Configuração Camadas Expessura (µm) 

0,01 a 30 substrato 

camada adesiva 

camada sensora 

substrato 

poliéster amarelo 

camada adesiva 

camada sensora 

poliéster branco 

97 

20 

25 

97 

Fonte: Ashland (2015) 

 

Os filmes Gafchromic XR-CT2 e XR-QA2 são opacos. Portanto, neste caso, o 

densitômetro óptico por refletância é o instrumento recomendado para a leitura. Esse tipo de 

densitômetro permite medir a intensidade da luz refletida no material.  

 

2.2 Dosimetria com semicondutores  

 

2.2.1 Princípio de funcionamento dos dosímetros semicondutores 

 

Detectores semicondutores podem ser aplicados nas mais diversas áreas da dosimetria, 

seja na medicina nuclear (BRADFORD BARBER, 1999), radioterapia (PINI et al., 2003), 

dosimetria espacial (RAY et al., 1992) ou em física de partículas, como aplicações no CERN-

LHC (AMBROSI et al., 2007). 

Como resultado da alta densidade e menor energia necessária para produzir pares de 

íons, dosímetros semicondutores possuem uma sensibilidade aproximadamente 18000 vezes 

maior do que uma câmara de ionização do mesmo volume, possibilitando medições com alta 

resolução espacial (ROSENFELD et al., 2011). 

Nos semicondutores puros ou intrínsecos pode ocorrer movimentação de carga devido 

à excitação térmica (SZE; LEE, 2012). Para diminuir a corrente de fuga em dosímetros 

semicondutores, é necessário que estes tenham a resistividade elevada, na ordem de 108 Ω·cm 

(KNOLL, 2010). Devido à dificuldade de se obter cristais com esta resistência, prefere-se 

trabalhar com a região intrínseca formada a partir da junção entre semicondutores do tipo p e 

tipo n. 

Um semicondutor do tipo-n (Figura 9) é formado a partir de um cristal tetravalente puro, 

onde átomos de impureza pentavalentes são introduzidos através de um processo de dopagem. 



28 

 

 

 

O átomo da impureza terá quatro elétrons compartilhando ligações covalentes com os átomos 

do cristal puro, geralmente silício ou germânio. Assim, o quinto elétron ficará fracamente ligado 

ao núcleo, podendo ser levado à banda de condução com uma pequena quantidade de energia, 

sendo que, cada átomo de impureza gera um elétron livre na rede cristalina, resultando em um 

excesso de elétrons na região (KNOLL, 2010). 

 

Figura 9 – Representação de um semicondutor tipo-n formado por Silício e Fósforo  

 

Fonte: modificado de Knoll (2010) 

 

Nos semicondutores tipo-p (Figura 10) átomos trivalentes como boro, alumínio e gálio, 

são adicionados como impureza à estrutura cristalina, originando lacunas pela falta de ligação 

covalente entre o cristal semicondutor e o átomo da impureza. Desta forma, a lacuna pode então 

ser preenchida por um elétron livre, gerado por agitação térmica ou quebra de uma ligação 

covalente, provocando, por sua vez, a mobilidade da lacuna e produzindo portadores de carga 

positiva (KNOLL, 2010). 

  

Figura 10 – Representação de um semicondutor tipo-p formado por Silício e Boro 

 

Fonte: modificado de Knoll (2010) 
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Assim, elétrons são portadores majoritários em um silício do tipo n e as lacunas são 

portadores minoritários. Em um semicondutor do tipo p ocorre o inverso, lacunas são portadores 

majoritários e elétrons minoritários (KNOLL, 2010). 

Os elétrons da região n tendem a se difundir no material tipo p e as lacunas da região p 

tendem a se difundir no material tipo n, havendo uma recombinação de cargas, fazendo com 

que os átomos doadores do lado n sejam ionizados positivamente, enquanto os átomos 

aceitadores do lado p ficam ionizados negativamente. 

Um campo elétrico E, conforme a Figura 11, é então formado, criando uma barreira de 

potencial que impede a difusão continuada de portadores majoritários de um lado para o outro. 

 

Figura 11 – Junção p-n 

 

Fonte: modificado de Knoll (2010) 

 

Define-se uma junção p-n como uma união entre uma região do tipo p e uma região do 

tipo n no mesmo cristal. Para tal, inicialmente o cristal é dopado com impurezas aceitadoras, 

tornando-o do tipo p, e em seguida, impurezas doadoras são difundidas na superfície do material 

tipo p, para formar a região n, ou vice-e-versa. 
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Um diodo, por exemplo, é formado por uma junção p-n, conforme visto na Figura 12. 

No modo passivo, entre a região tipo-p e região tipo-n existe uma barreira com um forte campo 

elétrico produzido pela difusão de elétrons do Si tipo-n para a região tipo-p, assim como das 

lacunas do Si tipo-p para a região tipo-n (D’ERRICO et al., 2006) . 

 

Figura 12 – Interação da radiação com um diodo  

 

Fonte: modificado de D’Errico et al. (2006) 

 

Esta região com o campo elétrico é conhecida como Região de Depleção (W) e pode ser 

estendida ao se aplicar uma polarização reversa (D’ERRICO et al., 2006). 

Sob influência da radiação, portadores de cargas minoritários são gerados nos materiais 

tipo-p e tipo-n e se difundem rumo à junção p-n. Contudo, somente os portadores de cargas 

gerados dentro das regiões de difusão Lp e Ln são coletados e geram corrente (FREEMAN; 

HOLMES-SIEDLE, 1978). Tal corrente é proporcional à dose absorvida e pode ser medida por 

um eletrômetro, considerando que a energia para produção de um par de elétron/lacuna é de 

3,6 eV e no silício e a geração de pares de elétrons é proporcional a 4,2 x 1013 pares/cGy.cm3. 

 

2.2.2 Dosímetros MOSFET 

 

O transistor MOSFET (sigla inglesa para Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor, ou Transistor de Efeito de Campo com Metal em português) é um transistor usado 

comumente para chaveamento ou amplificação de sinais elétricos.
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Diferente do diodo, o MOSFET é formado por uma combinação p-n-p, ou ainda n-p-n, 

constituindo-se de uma Fonte (S), Dreno (D), uma Porta (G) e um Substrato semicondutor (S). 

Uma camada fina, tipicamente entre 2 e 50 nm, de dióxido de silício (SiO2), (isolante 

elétrico), é aplicado na superfície do substrato, cobrindo a área entre as regiões da fonte e do 

dreno (CARVALHO, 2009). Esta camada é responsável por isolar a porta (G) do substrato. 

O MOSFET canal-n é um transistor fabricado num substrato do tipo-p, onde são criadas 

duas regiões do tipo-n fortemente  dopadas, indicadas na Figura 13 como Fonte (S) e Dreno 

(D) (SZE; LEE, 2012).  

 

Figura 13 – Esquema de um MOSFET canal-n  

 

 

Ao se polarizar positivamente a porta (G) e a fonte (S) com uma tensão contínua Vgs, 

cargas positivas se acumulam na porta, criando um campo elétrico que repele as lacunas do 

substrato e atrai elétrons para a região, de forma que, o número de lacunas existentes na região 

compreendida entre fonte e dreno torna-se igual ao número de elétrons atraídos pelas cargas 

positivas (SZE; LEE, 2012). Nesta condição temos um equilíbrio momentâneo entre elétrons e 

lacunas. Ao se ultrapassar este valor de Vgs o número de elétrons superará o número de lacunas, 

criando-se um canal de elétrons entre a fonte e o dreno. Esta tensão, chamada de Tensão de 

Limiar (Vth) corresponde à menor tensão aplicada entre a porta e a fonte do MOSFET para 

induzir o canal de condução, possibilitando o fluxo da corrente Ids (corrente dreno-fonte), 

exemplificado na Figura 14 (SZE, 1969). 
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Figura 14 – Comportamento da corrente Ids e tensão Vgs 

 

Fonte: modificado de Alshaikh (2012) 

 

Um MOSFET de canal-p é fabricado num substrato do tipo-n, com regiões p para a 

fonte e o dreno, e usa lacunas como portadoras de carga. O dispositivo funciona de forma 

similar ao MOSFET canal-n, exceto que no MOSFET de canal p Vgs (Tensão Porta-Fonte), 

Vds (Tensão Dreno-Fonte) e a tensão de limiar Vth são negativa (SZE; LEE, 2012)s.  

O uso de detectores MOSFET na dosimetria foi inicialmente proposto para o 

monitoramento da radiação espacial em satélites, e a sua utilização na radioterapia é 

relativamente nova, quando comparado com o uso de diodos (ROSENFELD et al., 2011).Seu 

princípio de funcionamento é baseado na geração de pares de elétron/lacuna na camada isolante 

do MOSFET (SiO2) devido à radiação ionizante (FREEMAN; HOLMES-SIEDLE, 1978). 

Depois da criação dos pares, as cargas positivas se movem rumo à interface Si/SiO2, onde são 

capturadas em armadilhas e criam uma carga positiva de build-up QT, mostrada na Figura 15 

(FREEMAN; HOLMES-SIEDLE, 1978; ROSENFELD et al., 2011).  

 

Figura 15 – Esquema da interação da radiação com o MOSFET 

 

Fonte: modificado de Freeman; Holmes-Siedle (1978) 
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A carga de build-up QT possui influência na Tensão de Limiar (Vth). Como 

consequência de QT, o valor prévio da tensão de limiar não é mais suficiente para criar o canal 

de condução. Portanto, um aumento no Vth é necessário para que a mesma corrente Ids flua 

entre o dreno e a fonte. Observando a variação da tensão de limiar (∆Vth), é possível então 

estimar a dose, pois a dose é proporcional ao  ∆Vth (FREEMAN; HOLMES-SIEDLE, 1978; 

ROSENFELD et al., 2011). Na Figura 16 é possível visualizar o aumento na ∆Vth durante a 

irradiação do MOSFET. 

 

Figura 16 - Deslocamento na tensão de limiar durante a operação do MOSFET 

 

Fonte: modificado de Alshaikh (2012) 

 

Conforme reportado por Alshaikh (2012) o valor de ∆Vth depende de parâmetros tais 

como a espessura da camada isolante e da tensão de polarização aplicada. Ainda, o valor da 

∆Vth pode variar de acordo com o modo de operação do MOSFET.  

Se um MOSFET tipo-p estiver no modo passivo (sem tensão aplicada na porta), o valor 

de ∆Vth varia conforme a seguinte relação: 

 

∆Vth ≈ 0,0022D0,4t2
ox  10 

 

No modo ativo (Equação 11), o qual é o mais usado, um comportamento quase linear é 

estabelecido, pois a porta é polarizada positivamente de modo a reduzir a recombinação de 

pares de elétrons/lacuna produzidos no SiO2. 

 

∆Vth ≈ 0,04D.f.t2
ox  11 
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onde D é a dose, f é a probabilidade do elétron/lacuna de escapar de uma recombinação, e tox é 

a espessura da camada de óxido. 

Pode-se observar também que ∆Vth será maior para camadas mais espessas de óxido e 

quando o MOSFET for operado no modo ativo com tensão de polarização aplicada 

(especialmente se f=1, com altos valores de Vg).  

A resposta de um dosímetro MOSFET pode ser de até 50 mV/rad, com um Vg de 100 V. 

Sendo que, aproximadamente, a resposta varia com Vg0,7, tornando-o adequado para a 

dosimetria de baixas doses (JURSINIC, 2001). 

Dentre as vantagem do uso de MOSFET como dosímetro destacam-se o tamanho 

extremamente reduzido da região dosimétrica (espessura menor de 1um); resposta 

independente da taxa de dose até  108 Gy/s; a possibilidade de compensar instabilidades na 

tensão de limiar devido a temperatura usando um termômetro acoplado; leitura em tempo real 

e possibilidade do ajuste da sensibilidade ao alterar a tensão da porta; alta resolução espacial 

(ROSENFELD et al., 2011; D’ERRICO et al., 2006). Ainda, segundo Hardcastle et al. (2010) 

um grupo de MOSFET produzidos no mesmo lote podem apresentar uma alta sensibilidade 

com variação na resposta do grupo de apenas 1%. 

Tais vantagens tornam os detectores MOSFET especialmente aplicáveis em regiões de 

grande desequilíbrio eletrônico, tais como a superfície do corpo, cavidades anatômicas e regiões 

de build up de feixes de raios-x (ROSENFELD et al., 2011). 

Contudo, dosímetros MOSFET possuem dois principais problemas: a diminuição da 

sensibilidade e o aumento da instabilidade conforme o acúmulo de dose. Especial atenção 

também deve ser dada à instabilidade térmica, dependência energética e dependência angular, 

conforme será discutido a seguir. 

 

2.2.3 Fatores que influenciam a resposta do dosímetro MOSFET 

 

2.2.3.1 Influência da temperatura 

 

Nos dispositivos semicondutores atenção especial deve ser dada à influência da 

temperatura na tensão de limiar (Vth) e na corrente Ids (corrente dreno-fonte), uma vez que a 

temperatura influencia a mobilidade dos portadores de carga no canal de condução.  
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Scarantino et al. (2004) mostraram que mudanças na temperatura podem afetar a tensão 

de limiar na ordem de 4 a 5 mV/ °C e a sensibilidade pode variar de 8 a 20 cGy/mV por °C. 

Numa pesquisa realizada por Cheung, Butson e Yu (2004) a resposta de um dosímetro 

MOSFET foi monitorada para temperaturas entre 20 e 45 °C, apresentando uma variação 

máxima de 50 mV no valor do Vth neste intervalo. O gráfico obtido a partir dos resultados dos 

seus trabalhos é apresentado na Figura 17. 

 

Figura 17 – Variação da tensão de limiar em função da temperatura  

 

Fonte: Cheung, Butson e Yu, (2004) 

 

Observa-se portanto que, com o aumento da temperatura ouve uma redução da tensão 

de limiar. Da mesma forma, Kinhikar et al. (2006) mostraram que a dose absorvida avaliada 

por MOFEST pode ser reduzida em 1,5% ao aumentar a temperatura de 20°C para 37 °C. 

Um método para reduzir os efeitos da temperatura nas medidas é utilizar dois sensores 

MOSFET, com tensão de porta distintas, no qual a dose é calculada em função da diferença da 

tensão de limiar dois sensores. Soubra, Cygler e Mackay (1994), utilizando-se deste método, 

mostraram que no intervalo de 0 a 80 °C o coeficiente de temperatura variou entre 0 e 

0,015mV/°C, sendo muito menor do que apresentado por Scarantino et al. (2004) que utilizou 

apenas um MOSFET. 
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2.2.3.2 Dependência energética 

 

A resposta dos dosímetros MOSFET apresenta grande dependência energética, devido 

ao alto número atômico dos materiais que os constituem, tornando-se necessário avaliar a 

resposta do dosímetro em função da energia da radiação, de modo a realizar as correções 

necessárias e uniformizar a resposta para feixes de energias distintas. 

Tal dependência energética foi avaliada por Ramaseshan et al. (2004), que constataram 

uma variação de ±2% na resposta do dosímetro para feixes de elétrons entre 5 MeV e 21 MeV 

e variação de ±3%  para feixes de fótons de 4 MV a 25 MV. 

A Figura 18 mostra a resposta de um dosímetro MOSFET (normalizada para 9 MeV) a 

feixes de elétrons com energias de 4 a 18 MeV, onde se observa que entre 6 e 18 MeV não 

houve uma mudança significativa na sensibilidade (MANIGANDAN et al., 2009). 

 

Figura 18 -  Dependência energética de um dosímetro MOSFET  

 

Fonte: Manigandan et al. (2009) 

A resposta de um MOSFET a feixes de raios-X com tensão de tubo entre 50 kVp e 

10 MV foi avaliada por Cheung, Butson e Yu (2009). A maior sensibilidade foi encontrada em 



37 

 

 

 

75 kVp, o qual corresponde, na Figura 19, a feixe com energia de 35 keV. Neste ponto, a resposta 

foi 3,2 vezes maior do que a obtida em 6 MV. 

 

Figura 19 – Resposta de um detector MOSFET para feixes de raios-X de diversas energias 

 

Fonte: Cheung, Butson e Yu (2009) 

 

Lian (2013) avaliou a resposta de dosímetros MOSkin para feixes de raios-x com tensão 

de tubo entre 50 kV e 250 kV. Conforme visto na Figura 20 a resposta do dosímetro diminui 

com o aumento da energia do feixe. Isso ocorre porque a maior parte da energia depositada na 

região sensível do MOSkin é gerada por efeito fotoelétrico, o qual é dominante para fótons de 

baixa energia.  
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Figura 20 – Dependência energética do MOSkin para feixes de raios-X entre 50 kV e 250 kV  

 

Fonte: Lian (2013) 

 

2.2.3.3 Dependência Angular 

 

A dependência angular de um MOSFET está relacionada ao seu formato e construção, 

uma vez que a estrutura de um MOSFET não é esférica e homogênea. Portanto, em tal 

dosímetro, a resposta pode variar dependendo do ângulo de incidência da radiação (IAEA, 

2013).  

A Figura 21 mostra a dependência angular de um MOSFET irradiado com doses de 

3 Gy, onde visualiza-se o desvio máximo de 5,5% entre 0o e 180º (KINHIKAR et al., 2006). 
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Figura 21- Avaliação da dependência angular de um dosímetro MOSFET  

 

Fonte: Kinhikar et al. (2006) 

 

A dependência angular também pode variar em função da energia da radiação incidente 

e o fator de correção angular varia em função do ângulo e da energia do feixe (DONG et al., 

2002). 

Tal diferença foi constatada por Dong et al. (2002), o qual avaliou a dependência angular 

da resposta de um dosímetro MOSkin para feixes de raios-x de 60 kVp, 90 kVp e 117 kVp .  

 

Figura 22 – Dependência angular de um dosímetro MOSFET  

 

Fonte: Dong et al. (2002) 
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Na Figura 22, Dong et al. (2002) apresentaram a dependência da resposta de um 

dosímetro MOSFET com relação ao ângulo de incidência da radiação e tensão do tubo de raios-

x, mostrando que a energia do feixe também influencia na dependência angular. 

 

2.2.3.4 Efeito “creep-up” 

 

O efeito creep-up acontece ao se realizar leituras consecutivas em dosímetros MOSFET, 

onde a tensão aplicada no MOSFET pelo circuito de medida provoca uma perturbação 

temporária na distribuição de cargas e o aumento da tensão de limiar medida (RAMANI; 

RUSSELL; O’BRIEN, 1997; LIAN, 2013).  

Tal efeito ocorre para doses acumuladas maiores do que 20 Gy e a perturbação 

geralmente decai alguns minutos após a leitura. Porém, caso outra leitura seja realizada antes 

da estabilização do dosímetro, a perturbação pode ser amplificada, resultando em numa falsa 

elevação da dose aparente medida (RAMANI; RUSSELL; O’BRIEN, 1997).  

 

Figura 23 - Efeito creep-up  

 

Fonte: Ramani, Russell e O’Brien (1997) 

 

O gráfico apresentado na Figura 23, que é decorrente do trabalho de Ramani et al (1997), 

mostra que após 60 segundos não há mais influência do efeito creep-up. Ainda, o maior 

incremento observado foi de 4 mV, resultando em uma dose aparente de 0,04 Gy, que pode ser 

significativa ao se mensurar baixas doses.  
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2.2.3.5 Danos causados pela radiação 

 

Dosímetros MOSFET possuem uma vida útil limitada e devem ser descartados após 

atingirem determinado histórico de dose, informado pelo fabricante. Tais limites são baseados 

na redução da sensibilidade, estabilidade e linearidade.  

A perda de sensibilidade se explica pelo armadilhamento de cargas positivas na camada 

de óxido de silício, sendo que a quantidade de cargas armadilhadas é proporcional à dose 

absorvida pelo MOSFET e, quanto maior o número de cargas armadilhadas, menor será a 

sensibilidade (ALSHAIKH, 2012). 

A instabilidade é um resultado do aumento no número de armadilhas na interface Si-

SiO2 na região do silício, assim como, de impurezas criadas durante a construção do dispositivo 

(ALSHAIKH, 2012). 

Na Figura 24 é possível observar a distribuição de cargas após a irradiação de um 

dispositivo MOSFET, na qual visualiza-se o armadilhamento de cargas positivas na camada de 

óxido de silício e o aumento de armadilhas na interface Si-SiO2, responsáveis pela perda de 

sensibilidade e aumento da instabilidade.  

 

Figura 24 - Distribuição de cargas após a irradiação de um MOSFET  

 

Fonte: Alshaikh (2012) 

 



42 

 

 

 

Conforme exemplificado por Scarantino et al. (2004) a sensibilidade inicial de um 

MOSFET em feixes de fótons de alta energia é tipicamente em torno de 0,5 mV/cGy e pode 

cair para 0,3 mV/cGy após receber uma dose de 80 Gy. 

Para os dosímetros MOSkin, Lian (2013) recomenda que haja uma recalibração do 

mesmo à cada 2,5 Volts de incremento na tensão de limiar. Recomenda-se também que o 

dosímetro não seja utilizado quando a tensão de limiar estiver acima de 10 Volts, pois a 

sensibilidade e o aumento do erro na resposta comprometem sua utilização. 

Para recuperar a sensibilidade e estabilidade originais, métodos de annealing podem ser 

utilizados. Tais métodos serão discutidos no próximo tópico. 

 

2.2.4 Métodos de recozimento (annealing) 

 

Métodos de annealing (em português chamado de recozimento) podem ser utilizados 

em MOSFET para recuperá-lo dos danos causados pela radiação, fazendo com que o dosímetro 

readquira a sensibilidade, linearidade e tensão de limiar suficientes para aplicações 

dosimétricas.  

O annealing não pode ser aplicado a todos os MOSFETs de uso comercial, contudo 

testes previamente realizados com o MOSkin concluíram que tal detector pode ser reutilizado 

desde que o annealing seja realizado (ALSHAIKH, 2012). 

Quatro métodos foram avaliados por Alshaikh (2012) no recozimento de MOSFETS 

tipo MOSkin: annealing por luz ultra-violeta, annealing térmico, annealing com corrente 

contínua e corrente pulsada.  

Alshaikh (2012) constatou que o uso da luz-ultravioleta era ineficiente para tal 

aplicação, pois apenas a tensão de limiar foi recuperada e a sensibilidade continuou reduzida. 

O annealing térmico, de modo isotérmico, foi considerado uma boa alternativa, pois foi 

possível recuperar a sensibilidade em 99 % e a tensão de limiar com uma estabilidade de ±4 mV. 

Contudo, este método possui limitações devido ao tempo de recozimento ser em torno de 100 

horas a 150 ºC.  

O annealing de corrente contínua e o de corrente pulsada foram os que mais se 

destacaram.  No annealing de corrente contínua, uma corrente contínua foi aplicada entre a 

fonte e o dreno de um MOSFET tipo-p (modelo MOSkin), mantendo-se a porta e o dreno em 

curto (Vg = Vd), de modo a provocar um aumento na temperatura do dispositivo. Neste 
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experimento, a corrente de annealing foi testada numa faixa de 5 mA à 15 mA, o que 

corresponde a uma diferença de potencial entre 40 V e 55 V no MOSFET tipo-p.   

 

Figura 25 -  Circuito para annealing de corrente contínua 

 

Fonte: Alshaikh (2012) 

  

Segundo os resultados de Alshaikh (2012), a temperatura ideal foi obtida entre 90º C e 

102º C, o que equivale a uma corrente entre 11 e 15,7 mA, pois acima deste valor a temperatura 

interna do MOSFET era suficiente para danificar o dosímetro.  

Também foi constatado que depois do annealing é necessário realizar uma pré-

irradiação do MOSFET MOSkin com dose de 2,5 Gy, para recuperar a estabilidade da resposta. 

Com o método de annealing de corrente contínua todas as armadilhas de interface 

criadas pela radiação foram dissipadas e a sensibilidade, linearidade e tensão de limiar foram 

recuperadas. O único problema apresentado pelo autor foi relacionado à deterioração dos 

contatos eletrônicos do dosímetro, devido ao manuseio e temperatura. 

Por fim, Alshaikh (2012) investigou o uso de pulsos de corrente entre 50 mA e 200 mA 

no annealing de MOSFET modelo MOSkin. A motivação no uso desta sequência de pulsos era 

poder aumentar a intensidade da corrente e provocar o aquecimento de forma rápida e 

localizada na área da porta, sem danificar os contatos eletrônicos. Testes também foram 

realizados com o dosímetro submerso na água ou com uma gota d’água sobre o MOSkin, 

tentando minimizar o desgaste dos contatos eletrônicos.  

O circuito utilizado é mostrado na Figura 26, onde as duas junções p-n (fonte-substrato 

e dreno-substrato) operam com polarização direta, permitindo-se a passagem de corrente de alta 

intensidade entre as duas junções p-n (ALSHAIKH et al., 2014). Tal configuração é eficiente 

na injeção de elétrons quentes (hot carriers) e no aquecimento localizado da região sensível 

(SiO2). Elétrons quentes, também chamados de portadores quentes, têm energias suficientes 

para atravessarem a junção semicondutor/metal. Na interface Si-SiO, a barreira de energia é de 
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3,1 eV para elétrons e 3,8 eV para lacunas, assim, para se emitir elétrons com energia superior 

à 3,1 eV é necessário ter um alto campo elétrico próximo à interface (NING, 1978). 

 

Figura 26 – Circuito para annealing de corrente pulsada 

 

Fonte: Alshaikh (2012) 

 

O circuito da Figura 26 baseia-se no fato de que junções p-n podem ser facilmente 

polarizadas, induzindo multiplicações por avalanche. Dependendo da tensão na porta, tanto 

avalanches de elétrons quanto avalanches de lacunas podem ser injetadas no óxido de silício 

(NING, 1978).  

Utilizando deste princípio, Alshaikh (2012) observou que, para se recuperar a tensão de 

limiar e a sensibilidade do MOSFET, era necessário realizar o annealing em duas etapas. 

Inicialmente, utiliza-se uma sequência de pulsos de corrente de alta intensidade e curta duração 

de modo a recuperar a Vth e em seguida aplica-se um segundo pulso de baixa intensidade e 

maior duração, para provocar o aquecimento do MOSFET e recuperar a sensibilidade. Assim, 

dentre as combinações analisadas a que apresentou melhor resultado foi utilizando-se um pulso 

de 200 mA com duração de 3 segundos, seguido por um intervalo de 1 segundo e 50 pulsos de 

100 mA com intervalos de 4 segundos entre cada pulso, com o dispositivo no ar.  

Portanto, assim como mostrado por Alshaikh (2012), conclui-se que o annealing 

térmico, annealing por corrente contínua e por pulsos de corrente são viáveis e podem ser 

utilizados. 
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2.2.5 Aplicação de semicondutores em dosimetria 

 

Dosímetros semicondutores tem se destacado dentre os demais dosímetros devido à alta 

tecnologia envolvida, permitindo modernos sistemas de leitura, alta resolução espacial e alta 

sensibilidade, podendo ser utilizado em um grande número de aplicações. Abaixo seguem 

exemplos de pesquisas e aplicações relacionadas a semicondutores. 

Consorti et al. (2005) investigaram o uso de dosímetros MOSFET para utilização in-

vivo em radioterapia intraoperatória com feixes de elétrons, avaliando a reposta do MOSFET 

com relação a reprodutibilidade, linearidade, dependência angular e dependência da taxa de 

dose. Conforme avaliado pelo autor, as incertezas relacionadas às medidas foram de 3,5%, 

menores do que o valor de 5% recomendado pela ICRU (1976). A dependência angular, 

avaliada em um acelerador linear, pode ser observada na Figura 27.  

 

Figura 27 – Avaliação da dependência angular para dosímetros MOSFET   

 

Fonte: Consorti et al. (2005) 

 

Khoury et al. (2007) avaliaram o uso de diodos de silício comerciais modelo RXA-50 

para dosimetria de elétrons. Utilizando um acelerador linear a reposta dos diodos foi analisada 

para feixes de 4 a 15 MV, conforme visto na Figura 28. 
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Figura 28 – Análise da linearidade dos diodos RXA-50  

 

Fonte: Khoury et al. (2007) 

 

Ao se avaliar a taxa de dose observou-se que feixes com tensão entre 4, 9 e 15 MV a 

resposta do diodo foi independente da taxa de dose, com uma variação na resposta menor do 

que 2%. A porcentagem de dose profunda também foi avaliada e se mostrou de acordo com os 

resultados obtidos em uma câmara de ionização. Desta forma Khoury et al. (2007) concluíram 

que o diodo modelo XRA-50 era adequado para dosimetria de feixe de elétrons. 

Chida et al.  (2009) avaliaram o uso de dosímetros MOSFET modelo OneDose para 

medir dose em radiologia intervencionista. Os MOSFET OneDose são projetados para 

dosimetria em radioterapia e nesta pesquisa foi investigado a sua aplicabilidade para dosimetria 

de feixes de raios-x de diagnóstico. Os resultados mostraram que o sistema OneDose apresenta 

uma alta sensibilidade para feixes de raios-X de baixa energia, quando comparado à uma 

câmara de ionização, assim como visto na Figura 26. 
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Figura 29 – Avaliação da sensibilidade do MOSFET OneDose em feixes de raios-X  

 

Fonte: Chida et al. (2009) 

 

Assim, conforme Chida et al. (2009) o MOSFET OneDose pode ser utilizado em 

radiologia intervencionista desde que se aplique um fator de correção na resposta, de modo a 

uniformizar a sensibilidade do dosímetro. 

Eaton et al. (2012) utilizaram diodos de silício tipo-p para dosimetria in-vivo na região 

pélvica durante tratamentos de radioterapia com aceleradores lineares multifolhas. Nesta 

pesquisa as respostas dos diodos foram utilizadas como referência de dose, para verificar a 

qualidade do tratamento. Os autores observaram que em 6,2% dos casos a dose administrada 

ao paciente era maior do que planejada. 

Beyer et al. (2007) utilizaram dosímetros MOSFET para medir a dose aplicada em 

tratamentos de câncer de próstata. Nesta pesquisa o MOSFET foi implantado no paciente para 

monitorar a dose no decorrer das sessões de radioterapia com feixes de raios-x de alta energia. 

Beyer et al. (2007) mostraram para 37% dos casos a dose era superior à dose planejada, ainda 

que técnicas de posicionamento dos pacientes estivessem sendo usadas. 

Yoshizumi et al. (2007) compararam dosímetros MOSFET com dosímetros 

termoluminescentes em aplicações de monitoração de dose durante exames tomográficos e os 

resultados são apresentados na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Comparação da dose órgão determinada por dosímetros TLDs e MOSFET  

Local  (cGy) Diferença nas 

Respostas (%) MOSFET TLD 

tireoide 0,34 0,31 –8 % 

lobo médio do pulmão 2,4 3,0 26 % 

medula óssea  2,2 2,5 11 % 

estômago 1,0 0,93 –6 % 

fígado 2,5 2,6 6 % 

seio esquerdo 3,0 2,9 1 % 

Fonte: Yoshizumi et al. (2007) 

 

Nesta pesquisa, a dose foi monitorada em vinte pontos de um fantoma antropomórfico 

feminino e a dose equivalente foi determinada. Medidas foram realizadas para determinados 

órgãos e a diferença entre as leituras dos TLDs e MOSFET foi estimada. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Descrição do Sistema dosimétrico MOSkin 

 

 Para a realização deste trabalho foram utilizados detectores MOSFET modelo MOSkin 

produzidos pelo CMRP (Centre for Medical Radiation Physics), na Austrália. A imagem do 

detector pode ser observada na Figura 30. 

 

Figura 30 – Detector MOSkin  

 

Fonte: copyright of CMRP 

 

A sonda MOSkin possui 30 cm de comprimento e 2,5 mm de largura, com uma 

espessura de 0,4 mm. Numa das extremidades da sonda localiza-se o dosímetro semicondutor 

de silício, com dimensões de 0,8 mm x 0,6 mm x 0,35 mm. Na outra extremidade encontra-se 

um conector de quatro pinos, correspondentes à Fonte (S), Dreno (D), Substrato (S) e Porta (G). 

O conector é ligado ao eletrômetro, chamado de Sistema Clínico Dosimétrico para 

Semicondutores (CSDS), o qual foi desenvolvido pelo o CMRP e é apresentado na Figura 31. 
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Figura 31 - Sistema Clínico Dosimétrico para Semicondutores (CSDS)  

 

Fonte: copyright of CMRP 

 

A construção do MOSkin difere dos outros dosímetros MOSFET disponíveis no 

mercado por ser construído de forma plana, sem a camada de epóxi cobrindo o volume sensível. 

Desta forma, a camada de build-up foi reduzida alcançando o valor de 0,07 mm, tal como visto 

na Figura 32.  

 

Figura 32 – MOSFET com a camada de epóxi e MOSkin 

 

Fonte: modificado de Zahra (2009) 

 

A leitura do dosímetro é feita através do monitoramento da tensão de limiar do 

MOSFET, sendo que a dose absorvida é proporcional à diferença na tensão de limiar após e 

antes da irradiação. A leitura pode ser feita utilizando o Sistema Dosimétrico Clínico para 
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Semicondutores ou através do Software FETch (Figura 33), o qual possibilita a leitura da tensão 

de limiar até 5 sensores, em tempo real, com precisão de ± 1mV.  

 

Figura 33 – Imagem da dela do software FETch  

 

Fonte: copyright of CMRP 

 

Tanto o CSDS quanto o computador acoplado são alimentados por baterias, de forma a 

reduzir ruídos causados pela rede elétrica. O sistema CSDS monitora a tensão de limiar do 

sensor e fornece 15 V na porta do MOSFET, de modo a melhorar a linearidade e sensibilidade 

da resposta do dosímetro. 

Neste trabalho, a resposta dos sensores foi caracterizada para as qualidades de feixe 

RQT-8, RQT-9 e RQT-10 no Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes 

(LMRI/DEN-UFPE) da Universidade Federal de Pernambuco. As medidas foram realizadas em 

um campo de radiação com as qualidades RQT, definidas pela CEI/IEC 61267, a qual define 

as qualidades de feixe para raios-x diagnóstico (IEC, 2005). As qualidades RQT simulam o 

feixe de raios-x de equipamentos de tomografia computadorizada sem atenuação (IAEA, 2007) 

e são definidas pela tensão do tubo e filtração apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Caracterização das qualidades de feixe RQT  

Qualidade do 

Feixe 

Tensão do tubo 

de raios-x (kV) 

Energia do 

Feixe (keV) 

1º camada semi-

redutora (mm Al) 

(IEC, 2005) 

1º camada semi-

redutora (mm Al) 

DEN-LMRI/UFPE 

RQT 8 100 48,0 6,9 6,89 

RQT 9 120 55,6 8,4 8,50 

RQT 10 150 65,1 10,1 10,27 

 

Em seguida, o MOSkin foi utilizado em campo, para obtenção do perfil de kerma ar em 

um tomógrafo computadorizado e para avaliação da Dose Total Acumulada no Centro. 

 

3.2  Determinação da taxa de kerma no ar para calibração dos dosímetros 

 

Na calibração do MOSkin, utilizou-se uma câmara de ionização da PTW  Freiburg tipo 

lápis (Modelo TW 30009, Número de Série 0666). A  câmara possui 100 mm de comprimento 

e 3,14 cm3 de volume sensível, com resposta homogênea ao longo de todo o seu comprimento 

(PTW FREIBURG, 2013). O eletrômetro acoplado à câmara de ionização fornece o valor das 

leituras em Coulomb e a resposta da câmara em termos de kerma ar é calculada conforme a 

Equação 12. 

 

Taxa de Kerma  ar [mGy. cm/min] = MNkkqkTP 12 

 

onde M é a média das leituras em nC/min obtidas com a câmara de ionização em um tempo de 

integração de 1 minuto; Nk é o fator de conversão da carga em kerma ar vezes comprimento 

(mGy.cm/nC) obtido pelo certificado de calibração; kq é o fator de calibração para a qualidade 

de feixe utilizada; e kTP o fator de correção de temperatura e pressão, obtido através da Equação 

13.  

 

kTP = (
273,15 + 𝑇

273,15 + 𝑇𝑜
)(

𝑃𝑜

𝑃
)  13 
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onde T e P são a temperatura e a pressão ambientes durante as medições; e To e Po são a 

temperatura e a pressão padrões. Normalmente os valores de To e Po são tomados como 

referências e iguais a 20°C e 101,325 kPa. 

A câmara de ionização tipo lápis é calibrada em termos de produto taxa de kerma ar - 

comprimento (mGy.cm/min) e se necessitava calibrar o MOSkin em termos de taxa de kerma 

ar (mGy/min). Para tanto, retirou-se a colimação colocada na saída do tubo de raios-x, de forma 

a irradiar a câmara de ionização por inteiro. A câmara foi então alinhada no centro do campo 

de raios-X, a uma distância de 100 cm do foco, conforme mostra a Figura 34.  

 

Figura 34 – Esquema do arranjo experimental de calibração da câmara de ionização tipo lápis 

 

 

Fixando o filtro de referência para a qualidade RQT na saída do feixe de raios-X, cinco 

leituras foram coletadas e a taxa de kerma ar - comprimento foi calculada. Este, valor foi 

dividido pelo o comprimento da câmara de ionização, obtendo-se o valor de taxa de kerma ar 

mGy/min. A temperatura e a pressão ambiente também foram medidas no início e término das 

leituras e a média foi utilizada para a determinação do fator de correção kTP da resposta da 

câmara de ionização.  

Acoplada à saída do tubo de raios-X há a câmara de ionização PTW Freiburg TN34014 

- 0039, que atua como câmara monitora do feixe de raios-x. A resposta da câmara monitora é 

utilizada como referência para correções na resposta do dosímetro a ser calibrado. O arranjo 

experimental pode ser visto na Figura 35. 
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Figura 35 –Arranjo experimental para calibração com o equipamento de raios-X Pantak 

  
    

 

Depois de obtidos os valores de taxa de kerma ar para as qualidades de feixe RQT, o 

sensor MOSkin foi posicionado na mesma geometria da câmara de ionização e a caracterização 

do mesmo foi realizada, conforme descrito a seguir. 

 

3.3 Caracterização dos Dosímetro MOSkin 

 

3.3.1 Repetibilidade da resposta 

 

A repetibilidade da resposta do MOSFET foi avaliada realizando-se repetidas 

exposições com o kerma no ar e medindo-se a resposta do dosímetro que foi fixado no centro 

do campo de irradiação há uma distância focal de 1 metro. O arranjo utilizado foi o mesmo para 

calibração da câmara de ionização, conforme apresentado na Figura 36. 
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Figura 36 – Arranjo para caracterização dos dosímetros MOSkin 

 

 

Para análise da repetibilidade foi utilizada a qualidade de feixe RQT 9 e os dosímetros 

foram irradiados com 5,27 cGy. Uma leitura foi coletada a cada três exposições, de forma a 

aumentar a resposta acumulada e reduzir a influência da incerteza do equipamento. Assim, o 

coeficiente de variação foi calculado para nove irradiações. 

 

3.3.2 Resposta em função do kerma ar e dependência energética 

 

Utilizando o arranjo da Figura 36 a resposta do MOSkin foi avaliada irradiando o 

dosímetro com diferentes valores de kerma ar, obtidos através da variação do tempo de 

exposição.  A partir dos dados, foram traçadas as curvas da resposta do dosímetro em função 

do valor do kerma ar para as qualidades de feixe de raios-x RQT 8, RQT 9 e RQT 10. A partir 

do coeficiente da curva de calibração, dado em cGy/mV, foi obtido o fator de calibração do 

dosímetro para cada energia de feixe. 

Em seguida, tomando como referência o fator para a qualidade RQT 9, determinou-se 

o fator de correção da sensibilidade para as qualidades RQT 8 e RQT 10, obtendo-se assim a 

informação sobre a dependência da resposta do dosímetro em função da energia da radiação 
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3.3.3 Desvanecimento da resposta 

 

Dosímetros MOSFET tem por característica o armazenamento da leitura por um longo 

período de tempo. Para avaliar o desvanecimento da resposta no MOSkin, o dosímetro foi 

irradiado no ar apenas uma vez, com um kerma ar de 8,71 cGy (RQT 9) e o valor do delta da 

tensão de limiar foi registrado ao longo do tempo no decorrer de 10 minutos. A primeira leitura, 

tomada como referência, foi realizada 10 segundos após a irradiação e as leituras consecutivas 

foram normalizadas ao valor inicial. 

 

3.3.4 Dependência angular 

 

A dependência da resposta do dosímetro em função do ângulo de incidência da radiação 

foi avaliada com o MOSkin posicionado no ar e fixado em um suporte, no qual foi possível 

rotacioná-lo ao longo do eixo z, conforme mostrado no esquema da Figura 37.  

 

Figura 37 – Esquema do eixo de referência para avaliação da dependência angular 

 

 

O dosímetro foi irradiado com o feixe de raios-x qualidade RQT 9 com o valor de kerma 

ar de 5,27 cGy.  Mantendo os mesmos parâmetros de irradiação, o dosímetro foi guiado em 

incrementos de 15º e a irradiação e leitura foram repetidas. Este procedimento foi realizado 

dentro do intervalo de 0 a 90º, seguindo o mesmo incremento. As leituras obtidas foram 

normalizadas com a leitura inicial, a qual corresponde à resposta do MOSkin irradiado no 

ângulo de 0o. 
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3.3.5 Sensibilidade do dosímetro com o histórico de dose 

 

Devido ao acúmulo de cargas na interface Si-SiO2, a sensibilidade do dosímetro tende a 

cair ao longo da sua vida útil. Conforme recomendações do fabricante, o MOSkin deve ser 

utilizado até atingir uma tensão de limiar próxima de 10 V, o que equivale, em feixes de baixa 

energia, aproximadamente a uma dose absorvida entre 8 e 10 Gy. Para avaliar a variação da 

sensibilidade do MOSkin no decorrer da sua vida útil, foram efetuados estudos com um único 

dosímetro em três condições:  

1) MOSkin virgem, cuja tensão de limiar é de aproximadamente 2 V; 

2) MOSkin irradiado, com tensão de limiar próxima de 5 V; 

3 MOSkin irradiado no final da vida útil, cuja tensão de limiar é próxima de 10 V; 

Para o estudo, o MOSkin com a tensão de limiar próxima de 2 Volts foi irradiado com 

diversos valores de kerma ar (RQT 9) e o fator de calibração foi determinado, o qual equivale 

ao coeficiente da curva de calibração em cGy/mV.  

No final do procedimento, o mesmo dosímetro foi irradiado com kerma ar suficiente 

para que a sua tensão de limiar atingisse a faixa de 5 V e a curva de calibração, com o valor do 

coeficiente de calibração, foi novamente obtida.  

Posteriormente, o dosímetro foi irradiado até atingir a tensão de limiar de 10 V e o fator 

de calibração foi avaliado, conforme descrito anteriormente. A comparação entre os valores dos 

coeficientes de calibração obtidos para um único MOSkin com diferentes valores de tensão de 

limiar, permitiu a análise da variação da sensibilidade ao longo da vida útil do dosímetro. 

 

3.3.6  Annealing dos dosímetros 

 

O annealing, ou zeramento do dosímetro, se torna necessário porque, depois de 

irradiado, há um acúmulo de cargas positivas na região da porta, assim como surgem armadilhas 

de interface próximas à camada do dióxido de silício, resultando na degradação da resposta do 

dosímetro (ALSHAIKH, 2012). Portanto, caso o annealing não seja aplicado, ao final da sua 

vida útil, o MOSkin deve ser descartado. 

O annealing foi principalmente aplicado em MOSkins que possuíam a tensão de limiar 

acima ou próxima a 10 volts, pois o fabricante não recomenda mais a sua utilização acima desta 

tensão. 
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Tomando como referência os resultados obtidos por Alshaikh, (2012), foi utilizado o 

método de annealing por pulsos de corrente, uma vez que neste método o tempo de annealing 

é reduzido e há uma maior preservação do MOSkin devido ao aquecimento localizado. O 

circuito mostrado na Figura 26 foi utilizado para a realização do annealing.  

Inicialmente foram aplicados 20 pulsos de 100 mA com 2 segundos de duração e 

intervalo de 3 s entre pulsos, seguidos por 50 pulsos de 50 mA com duração de 1 s e intervalo 

entre pulsos de 3s, conforme visto na ilustração da Figura 38. 

 

Figura 38 – Sequência de pulsos de corrente utilizada para o annealing  

 

 

Os pulsos de corrente foram gerados utilizando uma fonte de corrente programável 

Keythley modelo 224 e o circuito foi alimentado com uma fonte de tensão DC da BK 

PRECISION modelo 1760, mostrados na Figura 39. 

 

Figura 39 – Arranjo para o annealing do MOSkin com pulsos de corrente 
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Todos os MOSkins que passaram por este procedimento tiveram a tensão de limiar 

registrada e a sensibilidade para a qualidade de feixe RQT 9 avaliada, de modo a verificar se o 

sensor havia retornado para as suas condições iniciais, com sensibilidade acima de 6 mV/cGy 

e desvio padrão percentual em torno de 3%. 

 

3.4  Avaliação da distribuição de kerma ar em tomografia 

computadorizada 

 

3.4.1 Obtenção do perfil de kerma ar 

 

O MOSkin foi utilizado para estudo do perfil de kerma ar em um tomógrafo de 6 cortes 

fabricado pela Philips, modelo Brilliance 6 CT, localizado em um hospital de Recife. Para 

comparação dos resultados, além do MOSkin, foram utilizados o dosímetro termoluminescente 

TLD-100 e filme Radiocrômico Gafchromic XR CT. A distribuição do kerma ar, medido com 

cada dosímetro, foi obtido para uma rotação com colimação de 24 mm no modo de exposição 

axial, com 120 kV e 250 mAs. Todas as medições foram realizadas no ar, utilizando um suporte 

de isopor na extremidade superior da mesa de exame para fixação dos detectores, visto na 

Figura 40 (b).  

Inicialmente, cinco dosímetros MOSkin, previamente calibrados para a qualidade RQT 

9, foram dispostos lado-a-lado em um arranjo, mostrado na Figura 40 (a). 

 

Figura 40 – (a) Arranjo com cinco MOSkin para obtenção do perfil de kerma ar e (b) 

posicionamento do arranjo no tomógrafo 

  
  (a) (b) 
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O arranjo cobriu uma faixa de 15 mm e a posição relativa de cada dosímetro foi 

registrada tomando como referência a posição inicial do MOSkin central. Os dosímetros, 

fixados na mesa, foram deslocados ao longo do feixe junto com a mesa ao passo de 6 mm e 5 

exposições foram feitas em cada ponto de leitura, pois a resposta obtida em apenas uma 

exposição é baixa e a influência da incerteza do equipamento (± 1 mV) comprometia a leitura.  

 As respostas dos dosímetros em mV em função da posição foram utilizadas para se 

traçar o gráfico da distribuição do kerma ar. A Figura 41 é mostra um esquema do deslocamento 

dos MOSkin ao longo do feixe de irradiação.  

 

Figura 41 – Deslocamento dos MOSkins ao longo do feixe para obtenção do perfil de kerma ar 

em TC 

 

 

Um segundo arranjo foi criado com um conjunto de TLD-100 dispostos lado a lado, 

formando uma faixa de 200 mm. Diferente do MOSFET, os TLDs permaneceram fixos no 

centro do feixe (Figura 42) e três exposições foram realizadas. 
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Figura 42 – Arranjo de TLDs para obtenção do perfil de kerma ar em TC 

 

 

Depois os TLD foram lidos individualmente na leitora Victoreen 2800M e integração 

da área da glow curve na região de 110 ºC a 300 ºC foi utilizada para traçar o perfil de kerma 

ar, o qual corresponde ao valor da leitura do dosímetro TL (em nC) em função do seu 

posicionamento ao longo do eixo central do feixe de radiação. 

Por último, também se determinou a variação do perfil de kerma ar do feixe de raios-x 

do tomógrafo clínico utilizando o filme Gafchromic XR CT de 150 mm de comprimento, que 

foi posicionado no centro do feixe e três exposições foram realizadas. 

 

Figura 43 – Caixa do filme Gafchromic XR CT 

 

 

Após a exposição à radiação ionizante, foram realizadas as leituras da densidade óptica 

do filme utilizando o densitômetro de reflexão da X-rite, modelo 530. As medidas foram 

realizadas em pontos a 5 mm um do outro e ao longo de todo o eixo longitudinal do filme e um 
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gráfico da densidade óptica com relação à posição foi traçado para representação do perfil de 

kerma ar. 

 

3.4.2 Comparação entre a Dose Total Acumulada no Centro e o CPMMA,100 

 

Após avaliar a aplicabilidade do dosímetro MOSkin para a obtenção do perfil de kerma 

ar em TC, a Dose Total Acumulada no Centro (DL) foi obtida para uma região com 100 mm de 

comprimento em um fantoma de PMMA. Nesta condição, o valor de DL deve ser igual ao do 

CPMMA,100, conforme indicado pela AAPM (2010). 

DL e CPMMA,100 foram avaliados para uma colimação de 9 mm de extensão no modo de 

exposição axial, com uma tensão de 120 kV e 250 mAs no tomógrafo Philips Brilliance 6 CT 

em um fantoma cilíndrico de PMMA de 16 cm de diâmetro e 14 cm de comprimento.  

Três leituras foram obtidas com a câmara de ionização da PTW Freiburg (TW 30009) 

posicionada no centro do fantoma e o CPMMA,100 foi calculado conforme a Equação 14. 

 

𝐶𝑃𝑀𝑀𝐴,100[mGy] =
1

𝑁𝑇
𝑀𝑁𝑃𝐾𝐿 ,𝑄𝑜

𝑘𝑞𝑘𝑇𝑃   14 

 

onde, M é a média das leituras da câmara de ionização lápis; NT é a colimação total irradiada 

(em cm); 𝑁𝑃𝐾𝐿 ,𝑄𝑜
é o é o fator de conversão de carga para kerma ar (nC/Gy); 𝑘𝑞 é o fator de 

calibração da câmara para a qualidade de feixe utilizada; 𝑘𝑇𝑃 é o fator de correção de pressão 

e temperatura. 

As fotos do arranjo experimental são mostradas na Figura 44.  

 

Figura 44 – Arranjo experimental para avaliação do (a) CPMMA,100 e (b) DL 

  
   (a)      (b) 
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Em seguida, um único MOSkin, calibrado na qualidade de feixe RQT 9, foi posicionado 

no centro do fantoma, fixado à mesa do tomógrafo. O dosímetro foi fixado em um suporte de 

PMMA projetado para esta aplicação, mostrado na Figura 45, de modo a garantir que o centro 

do fantoma fosse preenchido com PMMA e não houvesse contato do dosímetro com o ar.  

 

Figura 45 – Estrutura de PMMA para acoplamento do MOSkin 

 

 

Tomando como referência o centro do feixe de radiação, o dosímetro foi deslocado ao 

longo do eixo de rotação do tubo de raios-x, com o auxílio da mesa de posicionamento, e leituras 

foram coletadas neste eixo, ao longo de ± 50 mm. Em cada ponto de leitura cinco exposições 

foram realizadas, a fim de melhorar a leitura do dosímetro, sendo a resposta final 

correspondendo a 1/5 da leitura. O esquema do deslocamento do dosímetro ao longo do feixe 

de radiação é apresentado na Figura 46. 
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Figura 46 – Esquema de deslocamento do dosímetro e fantoma de PMMA para avaliação da 

Dose Total Acumulada no Centro 

 

Fonte: adaptado de AAPM (2010) 

 

A partir das leituras obtidas foi possível traçar o gráfico da distribuição do kerma ar ao 

longo do eixo do campo de radiação. Ao se integrar a curva do kerma ar ao longo de ± 50 mm, 

obteve-se então a dose acumulada, a qual foi utilizada para o cálculo de DL, conforme 

apresentado previamente na Equação 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



65 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Determinação da taxa de kerma no ar para calibração dos dosímetros 

 

A Tabela 4 mostra as leituras obtidas com a câmara de ionização tipo lápis, posicionada 

no ar a um metro do foco do tubo de raios-X, para as qualidades de feixe RQT. 

 

Tabela 4 – Leituras obtidas com a câmara lápis irradiada com as qualidades de feixe RQT 

Qualidade do Indicação do Instrumento Média S 

feixe (nC) (nC) (%) 

RQT 8 1,842 1,841 1,840 1,844 1,844 1,842 0,097 

RQT 9 2,398 2,456 2,384 2,390 2,381 2,398 1,07 

RQT 10 3,975 3,977 3,974 3,973 3,968 3,973 0,084 

 

A câmara havia sido previamente calibrada no LMRI/DEN-UFPE para as qualidades de 

feixes RQT, e seus coeficientes de calibração, apresentados na Tabela 5, foram definidos no 

Certificado de Calibração Número 0251RX/0312. 

 

Tabela 5 – Coeficientes para calibração da câmara  

Qualidade do Nk*Kq 

feixe (mGy.cm/nC) 

RQT 8 71,552 

RQT 9 72,100 

RQT 10 73,643 

 

Utilizando os coeficientes de calibração e da média das leituras da câmara, foi calculado 

a taxa de kerma no ar para as três qualidades de feixe RQT (Tabela 6), assim como apresentado 

previamente na Equação 10. 

 

Tabela 6 – Taxa de kerma ar obtidos com câmara de ionização PTW Freiburg Modelo TW 

30009 

Qualidade do Feixe Taxa de Kerma ar 

(mGy/min) 

LMRI - RQT 8 13,20 
LMRI - RQT 9 17,42 
LMRI - RQT 10 30,16 
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Estes dados foram utilizados para determinar o kerma ar com o qual seria irradiado o 

dosímetro MOSkin durante os procedimentos de calibração.  

 

4.2 Caracterização do Dosímetro MOSkin 

 

4.2.1 Reprodutibilidade da resposta 

 

 A Tabela 7 mostra os resultados obtidos com as três leituras do valor de delta da tensão 

de limiar, realizadas com o MOSkin, irradiado com o valor de kerma ar de 5,22 cGy e qualidade 

de feixe RQT 9. Nesta tabela é apresentado o valor médio das leituras, o desvio padrão (S) e o 

percentual de variação (S(%)). 

 

Tabela 7 – Leituras para um kerma ar de 5,22 cGy (RQT 9) 

  Leituras  Média S S(%) 

Delta Vth (mV)  40 39 40 39,33 0,57 1,5 

Câmara Monitora (nC) 894,27 894,27 893,98 894,17 0,16 0,3 

Delta Vth (mV) /Câmara 

Monitora (nC) 
0,0447 0,0436 0,0447 0,0443 0,00065 1,5 

 

Para análise da reprodutibilidade, as leituras obtidas com o MOSkin foram divididas 

pelas leituras da câmara monitora, de modo a reduzir flutuações introduzidas na resposta do 

dosímetro por variações no tubo de raios-X. 

Os dados mostram que o coeficiente de variação percentual na resposta do sensor é de 

1,5%, o qual é compatível com o  encontrado  na literatura para o  uso do MOSkin em feixes 

de fótons de baixa energia, que é de 3% (Lian, 2013; Brady; Kaufman, 2012). 

 

4.2.2 Resposta em função do kerma ar e dependência energética 

 

A Figura 47 mostra o resultado da resposta do MOSkin (variação da tensão limiar) em 

função do kerma ar para os feixes de raios-X qualidade RQT 8, RQT 9 e RQT 10. Os resultados 

mostram que o dosímetro apresenta resposta linear na faixa de kerma ar analisada, entre 1,7 e 

7 cGy, Esta faixa foi escolhida por ser suficiente para a utilização do MOSkin em aplicações 

clínicas e controle de qualidade em TC. 
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Figura 47 – Curva da resposta do MOSkin em função do kerma no ar para as qualidades de 

feixe RQT 

 

Na maioria dos casos as barras de erro correspondentes ao desvio padrão são menores que os marcadores e não 

podem ser visualizadas.  

 

Os valores das leituras obtidas para cada energia de feixe, juntamente com a média e 

desvio padrão, podem ser visualizados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Resposta do dosímetro para diferentes valores de kerma ar nas qualidades de feixe 

RQT 

RQT 8 

Kerma ar (cGy) Leituras (mV) Média S S(%) 

1,32 11,8 12,0 11,90 0,14 1,2 

2,64 24,7 24,7 24,70 0,00 0,0 
3,96 37,5 36,5 37,00 0,71 1,9 
5,28 49,0 50,5 49,75 1,06 2,1 
6,60 60,0 59,0 59,50 0,71 1,2 

RQT 9 

Kerma ar (cGy) Leituras (mV) Média S S(%) 

1,74 13,8 14,2 14,00 0,28 2,0 

3,48 27,0 26,5 26,75 0,35 1,3 

5,22 42,0 41,0 41,50 0,71 1,7 

6,96 53,0 52,0 52,50 0,71 1,4 

RQT 10 

Kerma ar (cGy) Leituras (mV) Média S S(%) 

1,50 10,4 10,6 10,50 0,14 1,4 

3,01 20,7 21,0 20,83 0,24 1,1 

4,52 30,0 29,5 29,75 0,35 1,2 

5,78 38,0 39,0 38,50 0,71 1,8 

6,88 47,0 46,5 46,75 0,35 0,8 
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A partir da curva de resposta em função do kerma ar, foi possível obter o coeficiente de 

sensibilidade do dosímetro, o qual corresponde ao coeficiente angular de cada reta. Os dados 

obtidos estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Coeficiente de sensibilidade do MOSkin para as qualidades de feixe RQT 

Qualidade do Feixe Energia efetiva 

(keV) 

Sensibilidade 

(mV/cGy) 

RQT 8 48,0 9,21 

RQT 9 55,6 7,69 

RQT 10 65,1 6,72 

 

Os dados mostram que há um aumento na sensibilidade do dosímetro com a redução da 

energia do feixe de radiação, de modo que para o RQT 8 obtém-se o maior valor de 

sensibilidade. Este fato é esperado pois o efeito fotoelétrico é mais significativo em feixes de 

baixa energia, principalmente em semicondutores, os quais são formados por materiais com 

altos números atômicos.  

Ao normalizar os valores para a qualidade RQT 9, obteve-se os fatores de correção para 

as qualidades RQT 8 e RQT 10, apresentados na Tabela 10, que evidenciam a dependência 

energética do dosímetro: 

 

Tabela 10 – Fatores de correção para a Dependência Energética 

Qualidade do Feixe Energia (keV) Fator de Correção 

RQT 8 48,0 0,83 

RQT 9 55,6 1,00 

RQT 10 65,1 1,14 

 

Hussain et al. (2007) avaliaram a dependência energética do MOSFET da Thomsen-

Nielsen, o qual é um dos concorrentes de mercado do MOSkin. De acordo com seus resultados, 

o coeficiente de variação da sensibilidade do MOSFET para feixes de TC na faixa de 80 a 140 

kV em tomografia foi de 12%, apresentando menor dependência energética que o MOSkin, que 

obteve uma variação de 15%  na sensibilidade para feixes de raios-x entre 100 e 150 kV. 

  

4.2.3 Desvanecimento da resposta do dosímetro 

 

A Figura 48 mostra a variação da resposta do dosímetro em função do tempo após ter 

sido irradiado com 8,72 cGy na qualidade de feixe RQT 9. As leituras obtidas foram 
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normalizadas para a leitura inicial, realizada 10 segundos após a irradiação, a qual corresponde 

a um delta de 74 mV. 

 
Figura 48 – Variação da resposta do dosímetro no intervalo de 10 minutos 

 
 

Através do gráfico pode-se observar que durante os primeiros 180 segundos houve um 

decréscimo na resposta do dosímetro na ordem de 4% em relação à leitura inicial. Ainda, dentro 

do intervalo de 600 segundos, observa-se que o dosímetro perdeu apenas 9% da resposta 

armazenada. Os dados também mostram que após 300 segundos houve um acréscimo na 

resposta que provavelmente foi ocasionado por um ruído eletrônico, e não tem relação com o 

efeito creep-up. 

Estes resultados mostram que o dosímetro armazena a informação depois de irradiado, 

permitindo releituras com perda de no máximo 9% no intervalo de 10 minutos após a irradiação. 

 

 

4.2.4 Dependência angular 

 

A dependência angular da resposta do MOSkin foi avaliada no ar com a variação da 

incidência da radiação entre 0o e 90º. Os resultados obtidos, normalizados para a leitura do feixe 

incidente em 0o, são apresentados na Figura 49. 
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Figura 49 – Resposta do MOSkin para o valor de kerma ar de 5.22 cGy em função do ângulo de 

incidência da radiação para a qualidade de feixe RQT 9. 

 
 

O gráfico polar mostra que para a incidência de feixe em 15 graus há um decréscimo na 

resposta do dosímetro de aproximadamente 4% em relação ao valor obtido com a incidência da 

radiação em zero grau. Para ângulos acima de 15 graus, a resposta do dosímetro diminui entre 

8% e 5%, sendo que a maior redução foi observada entre 30 e 45 graus.  

Lian (2013) avaliou a dependência angular do MOSkin na superfície de um fantoma de 

PMMA, para feixes de raios-X de 100 e 150 kVp, cujos resultados estão mostrados na Figura 

50.  

 

Figura 50 – Dependência angular do MOSkin na superfície de um fantoma de PMMA 

 
Fonte: Lian (2013) 
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Para o feixe de 100 kVp a resposta do dosímetro variou em no máximo 3%, enquanto 

que para o feixe de 150k kVp variação máxima foi de 8% (LIAN, 2013). 

O MOSFET TN-502RDI da Thomson-Nielsen, construído buscando eliminar a 

anisotropia dos dosímetros MOSFET, apresenta dependência angular para feixes de raios-X 

diagnóstico menor do que  ±3% (ROSHAU; HINTENLANG, 2003).  

 

4.2.5 Variação da sensibilidade do dosímetro com o histórico de dose 

 

Um dosímetro MOSkin virgem tem a sua tensão de limiar entre 1 e 2 volts e ao final da 

sua vida útil a tensão é de 10 volts, o que equivale a uma dose recebida entre 8 e 10 Gy. Contudo, 

dentro do lote de 20 dosímetros recebidos para o desenvolvimento desta pesquisa, nenhum dos 

dosímetros apresentava uma tensão de limiar menor que 5 Volts. Devido ao longo processo de 

importação do equipamento, o qual foi transportado de Wollongong na Austrália até Recife, ele 

foi exposto à radiação ambiental durante o translado. Ainda, informações sobre a procedência 

dos dosímetros não foram fornecidas pelo fabricante, portanto era possível que o lote fosse 

composto por dosímetro que já haviam sido irradiados, o que justificaria a tensão de limiar 

encontrada. 

Para avaliar a sensibilidade do dosímetro no início da sua vida útil, foi aplicado um ciclo 

de annealing por pulsos de corrente de forma a reduzir a tensão de limiar de um único MOSkin 

a próximo a 2 V. Em seguida, a sensibilidade foi avaliada, obtendo o valor que está apresentado 

na Tabela 11, e que serviu de referência para a análise da variação de sensibilidade do dosímetro 

ao longo da vida útil. Nesta Tabela observa-se o resultado da sensibilidade do dosímetro 

correspondente aos estágios da sua vida útil, que apresentam tensão de limiar de 2 V a 10 V. 

 

Tabela 11 – Sensibilidade do MOSkin com o histórico de dose para a qualidade de feixe RQT 9 

Tensão de 

Limiar (V) 

Sensibilidade 

(mV/cGy) 

2 5.357 

5 5.130 

10 5.100 
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É possível constatar que ao atingir uma tensão de limiar de 5 V a sensibilidade do 

dosímetro foi reduzida em 4,2 %, em relação ao valor inicial. E, ao final da sua vida útil, com 

tensão de limiar próxima a 10 volts, a sensibilidade do MOSkin reduziu 4,8 %. 

Lian (2013) relatou uma perda ainda maior na sensibilidade, chegando a uma redução 

de 9%, porém, em sua pesquisa, o annealing não foi necessário, pois o MOSkin utilizado 

apresentava tensão de limiar inicial próxima de 2 V. Assim, vemos que o uso do annealing pode 

ter contribuído no aumento da vida útil do MOSkin, porém futuras análises são necessárias, de 

modo a avaliar a reprodutibilidade do procedimento. 

 

4.2.6 Annealing por pulsos de corrente 

 

O procedimento de Annealing por pulsos de corrente foi utilizado em dois dosímetros 

saturados e em um grupo de cinco dosímetros não irradiados, mas que possuíam a tensão de 

limiar acima de 5 volts. 

Após aplicar um ciclo de annealing em um dos dosímetros saturados, a sensibilidade do 

dosímetro foi recuperada em 90% e a tensão de limiar foi reduzida de 15,194 V para 1,097 V. 

No segundo MOSkin saturado, a sensibilidade foi recuperada em 99% e Vth foi reduzido de 

15.171 para 3.513 Volts. Ambos os dosímetros apresentaram boa reprodutibilidade depois do 

annealing, com coeficiente de variação menor que 2,1%.  

 

Tabela 12 – Vth e S(%) dos MOSkins antes e depois do annealing 

 Antes do Annealing Depois do Annealing 

 

MOSkin # Vth (V) Sensibilidade 

(mv/cGy) 

S(%) Vth (V) Sensibilidade 

(mv/cGy) 

S(%) 

5 15,194 8,561  3,53 1,097 7,597 2,1 

4 15,171 11,171 18,73 3,513 11,144 1,7 

 

O MOSkin 4, apresentado na tabela acima, possuía um coeficiente de variação muito 

alto (18,7%) antes do annealing e, ainda assim as suas características iniciais foram recuperadas 

após um único ciclo de annealing.  

Segundo testes realizados por Alshaik (2012), outros ciclos de annealing podem ser 

utilizados para melhorar a sensibilidade e reprodutibilidade dos sensores. Conforme 

apresentado na Figura 51, após 4 ciclos de annealing a sensibilidade de dois dosímetros 

alcançou valores próximos aos originais (ALSHAIKH, 2012) . 
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Figura 51 – Sensibilidade do MOSkin durante 4 ciclos de annealing 

 

Fonte: Alshaik et al. (2014) 

 

Segundo Alshaik et al. (2014), ciclos de annealing não afetam a reutilização do 

MOSFET dentro de um histórico de dose de até 400 Gy.  

Um ciclo de annealing também foi aplicado em um conjunto de MOSkins não 

irradiados, mas que já possuíam a tensão de limiar na saturação. Neste caso, apenas a tensão de 

limiar foi avaliada, conforme visto na Tabela 13.  

 

Tabela 13 – Tensão de limiar antes e depois do annealing 

MOSKIN 

# 

Vth antes do annealing 

(V) 

Vth depois do annealing 

(V) 

3 13,291 2,084 

8 11,551 2,159 

11 10,141 1,805 

19 11,491 1,075 

20 10,325 1,485 

 

 Posteriormente este grupo de MOSkin foi calibrado para a qualidade de feixe RQT 9 e 

utilizado na obtenção do perfil de kerma ar em um tomógrafo computadorizado. 
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4.3  Avaliação da distribuição de kerma ar em tomografia 

computadorizada 

 

4.3.1 Obtenção do perfil de kerma ar 

 

A distribuição de kerma ar em um tomógrafo Philips Brilliance 6CT foi obtida 

utilizando dosímetros MOSkin, dosímetros TLD-100 e o filme Gafchromic XR CT. O perfil de 

kerma ar foi obtido para uma varredura de 24 mm de extensão no modo de exposição axial, 

com uma tensão de 120 kV e 250 mAs. 

Na Figura 53 observa-se o perfil de kerma ar obtido com o arranjo de MOSkin, com o 

filme Gafchromic e arranjo de TLDs. 

A distribuição do kerma ar no filme Gafchromic foi obtida através da densidade óptica 

do filme mostrado na Figura 52. 

 

Figura 52 – Filme Gafchromic XR CT irradiado 

 

 

O filme radiocrômico e o arranjo de TLDs não foram previamente calibrados, pois o 

foco nesta etapa não é estimar a dose, mas sim, avaliar aplicação do MOSkin para a obtenção 

da distribuição da dose em tomografia.  
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Figura 53 – Perfil de kerma ar obtido com o (a) arranjo de MOSkin, (b) filme Radiocrômico e 

(c) arranjo de TLDs 

a) 

 
 

 

b) 

 
 

c) 
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Ao compararmos os gráficos apresentados na Figura 53, vemos que o arranjo de 

MOSkin forneceu uma resposta mais uniforme, principalmente na região com kermas ar mais 

altas. Este resultado é garantido pelo o Gafchromic XR CT (Figura 53 – b) o qual foi 

desenvolvido especificamente para dosimetria em tomografia computadorizada e é considerado 

referência nesta etapa da pesquisa.  

Ao se comparar os perfis de kerma ar obtidos com o MOSkin (Figura 53 - a) e o TLD-

100 (Figura 53 - c) com o do filme radiocrômico (Figura 53 - b) é possível visualizar que o 

arranjo de MOSFETs apresentou um perfil mais similar ao do obtido com o filme 

radiocrômicos, mostrando a estabilidade da resposta do MOSkin. Portanto, por representar com 

qualidade a distribuição do kerma ar ao longo do feixe de irradiação o arranjo de MOSkin 

mostra-se adequado para avaliação da Dose Total Acumulada no Centro (DL). 

 

4.3.2 Comparação entre a Dose Total Acumulada no Centro e o CPMMA,100 

 

Na Tabela 14 são encontrados as leituras realizadas com a câmara de ionização tipo 

lápis, posicionada no centro do fantoma de PMMA. As exposições foram realizadas no modo 

axial, com espessura de corte de 9 mm, 250 mAs e 120 kV. 

 

Tabela 14 – Leituras no centro do fantoma com a câmara lápis 

Leituras (nC) 
Média 

(nC) S (%) 

0,430 0,433 0,433 0,432 0,40 

  

Os fatores usados para conversão da média das leituras da câmara de ionização para 

cGy.cm/nC são apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Fatores de conversão 

NPKL,Qo 
(cGy.cm/nC) Kq Ktp 

7,16058 1,0133 1,088 

 

Utilizando da Equação 14, da média das leituras da câmara e dos fatores de conversão, 

foi possível calcular então o CPMMA,100, o qual foi de 3,79 cGy. 

O perfil de kerma ar obtido com o MOSkin posicionado no eixo central do fantoma e 

irradiado com os mesmos parâmetros é mostrado na Figura 54.   
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Figura 54 – Distribuição do kerma ar no centro do fantoma de PMMA 

 

 

A integral da curva, realizada por integração numérica no método trapezoidal, foi de 

3,57 cGy. Portanto, a Dose Total Acumulada no Centro encontrada, conforme a Equação 8, foi 

de 3,97 cGy.  Os valores de CPMMA,100 e DL obtidos são apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Comparação entre o CPMMA,100 e DL 

CPMMA,100  3,79 cGy 

DL  3,97 cGy 

 

O valor de DL, obtido com o MOSkin, foi 4,75 % maior do que o CPMMA,100, obtido com 

a câmara de ionização tipos lápis. Ao aplicar o teste t de Student, com 95% de confiança, foi 

mostrado que os dois valores são estatisticamente iguais, comprovando a adequação do 

MOSkin para obtenção de DL. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa permitiram concluir que o detector MOSkin, incialmente 

caracterizado para feixes de raios-x de alta energia, também apresenta características 

dosimétricas que permitem o seu uso para dosimetria de feixes de raios-x com qualidade 

utilizada em tomografia computadorizada. 

Verificou-se também que, apesar de elevada dependência energética para feixes de 

tomografia com energias entre 48 keV (RQT 8) e 65,1 keV (RQT 10), o MOSkin pode ser 

utilizado para a dosimetria de feixes primários de radiação, desde que se tenha os valores dos 

fatores de correção obtidos através das curvas de calibração. Atenção também deve ser dada à 

dependência angular da resposta do dosímetro, que foi no máximo de 7,78%. Uma sugestão 

para a redução da dependência angular do MOSkin é a utilização de um arranjo de dois ou mais 

dosímetros, de forma a compensar as perdas causadas pela geometria ou, ainda, desenvolver 

um encapsulamento de epóxi, para uniformizar a sensibilidade do sensor ao longo do seu 

volume. 

A técnica de annealing por pulsos de corrente se mostrou eficaz para recuperar a tensão 

de limiar e a sensibilidade do dosímetro, possibilitando o seu re-uso e aumento da sua vida útil. 

Outros métodos de annealing, ou outras sequências de pulsos de corrente, não foram testados 

nesta pesquisa e estudos futuros podem ser realizados. 

Por fim, foi observado que a resposta do MOSkin e suas dimensões permitem a sua 

aplicação para a obtenção da Dose Total Acumulada no Centro, grandeza esta recentemente 

adotada pela Associação Americana de Física Médica para dosimetria em tomografia 

computadorizada (AAPM, 2010). Esta característica é importante pois abre novas perspectivas 

nesta área, uma vez que, até o momento, somente camaras de ionização de pequeno volume 

foram utilizadas. 
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