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RESUMO 

 

A radioterapia é uma técnica que utiliza radiação ionizante para tratamento de 

pacientes com câncer. Estima-se que, no mundo, 52% dos pacientes com essa 

doença são submetidos à radioterapia pelo menos uma vez durante o seu 

tratamento. Segundo as instituições reguladoras internacionais, esse tipo de 

procedimento exige alta precisão na administração da dose prescrita durante cada 

sessão radioterápica. Dentre os parâmetros de avaliação de um equipamento de 

radioterapia, segundo os padrões internacionais, tem-se a simetria e a planura do 

campo de radiação ionizante. Os objetivos deste trabalho são pesquisar sobre 

sensores semicondutores de radiação tipo transistor bipolar de junção (TBJ) e 

desenvolver um sistema dotado de uma matriz desses sensores para mensurar os 

principais parâmetros de campo de radiação: simetria e planura. Para isso, o TBJ foi 

caracterizado eletricamente e submetido a testes de sensibilidade aos feixes de 

radiação ionizante. Os resultados demonstram que tal tipo de dispositivo eletrônico, 

como sensor de radiação ionizante, é eficiente para avaliar a simetria e a planura de 

campo em feixes de radioterapia. 

 

Palavras-chave: Radioterapia. Simetria. Planura do campo. Transistor.  

  



 

ABSTRACT 

 

Radiotherapy is a technique that uses ionizing radiation for the treatment of 

cancer patients. In the world, it is estimated that 52% of patients with this disease are 

submitted to the radiotherapy procedure at least once during their treatment. 

According to the international institutions, this type of procedure requires high 

precision in the prescribed dose delivery during each radiotherapy session. Among 

the parameters of evaluation in the radiotherapy the symmetry and flatness of the 

field of ionizing radiation are two main parameters which the equipment must to be in 

conformity with to the international standards. Therefore, the aim of this work is to 

investigate if the bipolar junction transistor (BJT) can be used as a semiconductor 

sensor and develop a system with a matrix of these sensors to measure the main 

radiotherapy field parameters: symmetry and flatness. For this, the BJT device was 

first electrically characterized and second tested for its sensitivity to the ionizing 

radiation beams. The results demonstrate that this type of electronic device can be 

used as ionizing radiation sensor and its efficiency is adequate to evaluate the field 

parameters in radiotherapy beams. 

 

Keywords: Field parameter. Radiotherapy. Transistor. Flatness. Symmetry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a descoberta do raio X em 1895 por Wilhelm Conrad Roentgen, a radiação 

ionizante se consolidou na área médica em vários aspectos, tanto na obtenção de 

imagens como no combate a algumas doenças como o câncer. Uma das 

modalidades médicas mais utilizadas é a radioterapia, a qual faz uso das radiações 

ionizantes para destruir ou impedir o crescimento de células tumorais. Esta técnica é 

subdividida em braquiterapia e teleterapia, sendo a braquiterapia um tratamento feito 

por meio de nuclídeos radioativos onde a fonte de radiação fica a uma curta 

distância ou até mesmo implantada na região que deve receber a dose de radiação 

(SCAFF, 2002). Já a teleterapia não é invasiva, uma vez que a fonte de radiação é 

colocada a uma determinada distância do local de interesse. 

A avaliação da qualidade dos serviços na radioterapia se torna essencial para o 

paciente oncológico, pois na radioterapia torna-se obrigatória uma precisa 

localização da área a ser irradiada, para que os níveis preestabelecidos de dose 

sejam quantificados bem homogeneamente dentro do volume determinado e que 

estruturas adjacentes a ele recebam a menor dose possível (SCAFF, 2002). Nesse 

sentido, instituições internacionais como a IAEA (Agência Internacional de Energia 

Atômica), a ICRP (Comissão Internacional de Proteção Radiológica), a WHO 

(Organização Mundial de Saúde) entre outras, se preocupam com a proteção 

radiológica dos pacientes. Isto se deve ao fato de que quando os equipamentos não 

estão atuando dentro dos padrões exigidos, os pacientes podem estar recebendo 

doses subestimadas ou superestimadas. Dessa forma, é importante que as medidas 

de controle de qualidade sejam adequadas, como a realização do controle dos 

parâmetros dosimétricos, bem como estejam em conformidade os parâmetros dos 

campos de radiação utilizados na radioterapia. Isso reduz a probabilidade dos riscos 

de acidentes ou erros durante o procedimento radioterápico, evitando que o paciente 

seja prejudicado. 

Os detectores mais utilizados no controle de qualidade na radioterapia são: as 

câmaras de ionização, os filmes radiográficos e os dosímetros termoluminescentes 

(TLD). O tipo mais comum é a câmara de ionização cilíndrica. Contudo, existem 

algumas dificuldades com o uso da câmara de ionização, pois são muito delicadas e 

volumosas para uso rotineiro (KHAN, 2003), e não conseguem determinar partículas 
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carregadas com baixo valor energético, sendo mais recomendável para esse 

propósito o uso do detector semicondutor. 

Nesse sentido, o estudo científico sobre o uso de materiais semicondutores como 

detector de radiação vem aumentando, pois eles possuem uma determinação 

precisa da energia das partículas carregadas e um bom tempo de resposta além do 

seu baixo custo (LILLEY, 2001).  

Dentro do estudo de semicondutores vem se destacando o Transistor Bipolar de 

Junção (TBJ), que embora não tenham sido projetados para serem submetidos aos 

feixes de radiação ionizante, eles têm se mostrado altamente sensíveis nos 

experimentos para avaliar a uniformidade do campo de radiação em mamografia, 

gerando respostas constantes de corrente elétrica, mostrando-se útil a sua 

reutilização para novas irradiações (SILVA FILHO, 2017). 

Portanto, o objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade de utilização do 

dispositivo semicondutor TBJ como sensor de radiação para avaliar os seguintes 

parâmetros de campo de radiação em radioterapia: planura e simetria do feixe.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Radioterapia 

Dentre as diversas patologias, o câncer encontra-se bastante presente no 

cenário atual brasileiro. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

“câncer” consiste em um conjunto de mais de cem doenças que tem em comum o 

crescimento desordenado de células malignas que invadem os tecidos e órgãos, 

podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é inquestionável que o câncer 

é um problema de saúde pública, especialmente entre os países em 

desenvolvimento, onde é esperado, nas próximas décadas, vinte milhões de novos 

casos estimados para 2025 (STEWART et al. 2014). A descoberta precoce da 

doença é a principal aliada na luta contra o câncer e implica diretamente na 

eficiência do tratamento aplicado.  

A partir do momento em que o paciente é diagnosticado com câncer, ele é 

encaminhado para o médico oncologista que irá decidir o tratamento mais adequado 

para o caso. Os tratamentos mais empregados são: quimioterapia, cirurgia e a 

radioterapia. Estima-se que metade dos pacientes com câncer sejam submetidos à 

radioterapia em algum momento do tratamento (MINEO et al., 2013). 

A radioterapia constitui-se em uma modalidade terapêutica que utiliza radiações 

ionizantes no combate a neoplasias, impedindo a sua multiplicação por mitose e/ou 

determinando a morte celular (SAWADA et al., 2006). Esse procedimento é 

realizado de modo que possa causar o menor dano possível às células saudáveis 

circunvizinhas a área que irá ser irradiada.  

O primeiro tratamento radioterápico bem-sucedido foi realizado por Leopold 

Freund em 24 de novembro de 1896 em três sessões para tratar hipertricose, que 

consiste no aumento da pilosidade em alguma região do corpo (KOGELNIK, 1997). 

Vale lembrar, que Freund não só realizou o procedimento, mas também provou 

cientificamente a eficácia biológica dos raios X para o tratamento de patologias. 

Desse modo, essa comprovação científica marcou a inauguração da radioterapia 

como uma nova especialidade médica. 

É importante destacar, que a técnica radioterápica é dividida em braquiterapia e 

teleterapia. A braquiterapia é um tratamento onde a fonte radioativa fica em contato 

direto com o tumor, e o seu objetivo é aumentar a dose na região tumoral, 
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reduzindo, assim, a exposição e o risco de dano aos tecidos sadios.  Na teleterapia, 

também conhecida como radioterapia externa, a fonte de radiação é posicionada 

distante do paciente, consequentemente, a certa distância da região de interesse. 

Nessa modalidade o paciente é irradiado por um feixe de fótons, elétrons ou a partir 

de fontes de isótopos radioativos. Para esse procedimento os equipamentos mais 

utilizados são as fontes de 60Co e os aceleradores lineares. Essas técnicas 

constituem a radioterapia clínica e se prestam para tratamento de lesões 

superficiais, semiprofundas ou profundas, dependendo do tipo da radiação gerada 

pelo equipamento, como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Fontes usadas na radioterapia e os tipos de radiação gerada, energias e 

métodos de aplicação. 

Equipamento Tipo de radiação Energia 
Método de 

aplicação 

Unidade de cobalto Raios gama 1,25 MeV 
Teleterapia 

profunda 

Acelerador linear 
Raios X de alta energia ou 

elétrons 
1,5 - 40 MeV 

Teleterapia 

profunda 

Isótopos radioativos Raios gama e/ou beta 

Variável 

conforme o 

isótopo utilizado 

Braquiterapia 

Fonte: ADAPTADO, INCA, (acesso em 02 de Julho de 2018) 

 

É importante ressaltar que antes da realização de qualquer tratamento é 

essencial que haja um planejamento radioterápico, já que é a partir desse 

planejamento que irá ser determinado a administração da dose no volume alvo e nos 

pontos de interesse em áreas adjacentes. 

 

2.1.1 Acelerador linear 

 

Os aceleradores de partículas, dos quais os mais comuns são os lineares, são 

equipamentos utilizados para produzir feixes de radiação ionizante. Em geral são 

feixes de raios-X (fótons) ou elétrons. Nestes equipamentos, obtêm-se energias 

superiores às das unidades de Cobalto e as doses de cada tratamento são dadas 

em unidades de doses proporcionais à dose terapêutica (PERES et al,. 2004). 
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O acelerador de partícula linear (LINAC) é um equipamento que utiliza micro-

ondas para acelerar elétrons ao longo de um tubo, fazendo com que os elétrons 

adquiram elevada energia cinética. Em seguida, esses elétrons irão desacelerar ao 

colidir em alvos metálicos com alto número atômico, normalmente, de Tungstênio 

(KHAN, 2003). Logo, o feixe de elétrons acelerados de alta energia pode ser usado 

para tratar tumores superficiais, ou pode para atingir um alvo, o qual produz raios X 

Bremsstrahlung, que é o processo de formação de raios X quando cargas elétricas 

sofrem desaceleração.  

Os principais componentes de um acelerador linear são: magnetron ou 

klystron, modulador, fonte de elétrons, tubo acelerador, alvo, colimador, braço ou 

gantry. Esses componentes estão ilustrados na Figura 1, que mostra um diagrama 

de blocos de um acelerador linear de Radioterapia. 

 

Figura 1 - Diagrama de um acelerador linear de Radioterapia 

 

Fonte: ADAPTADO, KHAN (2003). 

 

A fonte de energia fornece corrente contínua ao modulador, onde há a formação 

de impulsos. Esses impulsos são encaminhados à fonte de elétrons e ao magnetron, 

que tem função de fornecer micro-ondas para a aceleração dos elétrons (SCAFF, 

2002). 

 As micro-ondas produzidas são encaminhadas para o tubo acelerador por meio do 

sistema de guias de ondas. Os elétrons que entram no tubo sofrem uma aceleração, 

como ilustra a Figura 2, e quando saem do tubo acelerador esses elétrons colidem 

com o alvo de metal localizado no gantry, que gira em torno do isocentro. Após a 
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colisão, uma parte da energia é convertida em raios X de frenamento ou 

Bremsstrahlung. 

 

Figura 2 - Princípio de aceleração dos elétrons em um acelerador linear 

 

 

Fonte: CANCINO (2016). 

 

Vale ressaltar que o acelerador linear é uma máquina isocêntrica, como mostra a 

Figura 3, ou seja, permite a irradiação segundo várias direções de incidência cujos 

eixos centrais se interceptam num mesmo ponto do espaço, o isocentro. O qual 

consiste em um ponto virtual que intercepta o eixo de rotação do gantry e dos 

colimadores (SCAFF, 2002).  

 

Figura 3 - Isocentro de um Acelerador Linear 

 

Fonte: INCA (2001). 
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O isocentro está situado normalmente a 100 cm do foco do feixe (LOPES, 2007). 

Os outros movimentos como o do colimador e da mesa também respeitam este 

ponto. O uso da técnica de isocentro tem a vantagem de minimizar o tempo de 

tratamento, além de proporcionar a diminuição em erros de posicionamento (SILVA, 

2008). 

 

2.1.2 Campo de Radiação 

 

As dimensões de um plano que corta perpendicularmente o feixe a certa distância 

da fonte de radiação é chamado de "campo de radiação". Para a seleção do 

tamanho do campo deve ser observado o tamanho do tumor e o volume que irá ser 

irradiado. 

Os feixes utilizados em radioterapia possuem diversas formas: quadrada, 

retangular, circular e irregular. Os campos quadrados e os retangulares são 

produzidos através do uso de colimadores. Esses colimadores estão localizados no 

que se chama cabeçote do equipamento e delimitam a saída do feixe de radiação 

que vai incidir na área a ser tratada, ou seja, no campo de irradiação. 

 Quando a irradiação é realizada em áreas irregulares, estas são delimitadas 

através de proteções de partes do campo, de forma a produzir um contorno 

adequado do mesmo. Essas proteções são feitas com Chumbo, cerrobend (liga 

metálica com ponto de fusão menor que o do chumbo) e colimadores multifolhas. 

Nos tratamentos com equipamentos de megavoltagem (aceleradores e cobalto), as 

proteções são muito espessas (mínimo de cinco centímetros), são colocadas 

próximas à saída do feixe, num acessório denominado bandeja evitando, assim, 

radiação secundária (PODGORSAK, 2005). Nos aceleradores mais atuais o sistema 

de colimador multifolhas que absorvem a radiação nas áreas que não deverão ser 

irradiadas. Dessa maneira, com esse sistema de colimação é possível irradiar os 

tumores (volume alvo) com altas doses sem prejudicar os tecidos sadios. 

Para um certo tamanho de campo (normalmente 10 cm x 10 cm) e para uma certa 

distância (usualmente 100 cm), é medida a quantidade de radiação que o feixe emite 

por unidade de tempo. Este valor é referido como o "rendimento" do equipamento. 

Os aceleradores lineares podem gerar campos de irradiação bem pequenos até 40 

cm x 40 cm na altura do isocentro e cada paciente pode ser tratado com um ou mais 

campos de radiação (SCAFF, 2002). 
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2.1.2.1 Uniformidade de Campo 

 

A Comissão Internacional de Medidas e Unidades de Radiação (ICRU- 

International Commission on Radiation Units and Measurements) recomenda que a 

incerteza da dose em um tratamento de radioterapia não deve ultrapassar ± 5%, ou 

seja, cada parte do processo de administração de dose no paciente deve ter uma 

incerteza bem menor que esse valor (FURNARI, 2009). Esses são valores que 

medem a exatidão e quando seguidos confirmam que o procedimento está sendo 

executado dentro dos padrões. Com base nisso, é necessário determinar o perfil da 

dose do feixe o qual é avaliado com a determinação da uniformidade. A 

uniformidade do feixe de radiação é avaliada através da análise de seus dois 

principais parâmetros: planura e simetria. 

 

2.1.2.2 Planura do feixe em Radioterapia 

 

A planura do feixe em radioterapia é expressa a partir das doses máxima 

(Dmax) e mínima (Dmin) encontradas no perfil do campo em 80% da largura do perfil à 

meia altura (FWHM) do feixe (KHAN, 2003), como mostra a Figura 4. A planura 

expressa o quão constante é o perfil do campo, encontrando os valores para a dose 

Dmax e Dmin. Para um feixe de megavoltagem, a planura pode ser medida na 

distância foco-superfície de 100 cm. A variação da intensidade mínima para a 

intensidade máxima dentro de 80% das dimensões do campo não deve ser maior 

que 6% (SCAFF, 2002). 

 A planura é calculada de acordo com a Equação 1 ( IAEA, 2005): 
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Figura 4 - Método utilizado para medição da planura e simetria do feixe 

 

Fonte: ADAPTADO, KHAN (2003). 

 

2.1.2.3 Simetria do feixe em Radioterapia 

 

A análise simetria verifica se o feixe é consistente em cada lado do perfil de 

campo, ou seja, ela compara a área de cada lado do perfil (  
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Figura 4). A simetria do feixe pode ser obtida por meio da medida dos níveis de 

dose em pontos equidistantes ao eixo central do feixe e é calculada pela Equação 2 

(IAEA, 2005): 

 

                                                            
             

             
                                                                         

 

 Em que Área L é a área do lado esquerdo do eixo central e a Área R é a área do 

lado direito do eixo central do feixe.  

Vale salientar, que segundo Khan (2014), a simetria do feixe é medida na 

profundidade da dose máxima (Dmax), que é a dose padrão para a avaliação desse 

parâmetro. 

A recomendação da Associação Americana de Física Médica é que o feixe deve 

apresentar uma simetria precisa com discordância de no máximo ±2% entre os dois 

pontos equidistantes do eixo central em um mesmo perfil (GIGLIOLI, 2012).  

 

2.1.3 Unidade Monitor (UM) 

 

Os feixes do acelerador linear são pulsados e devem ser monitorados 

constantemente. Essa monitoração visa garantir a segurança e a maior 

probabilidade de sucesso no tratamento no paciente. Este procedimento ocorre com 

o uso de duas câmaras de ionização que estão localizadas no gantry. Quando a 

dose para certo tratamento é alcançada o sistema cessa a exposição. No caso da 

radioterapia, é utilizado o termo unidade-monitor (UM), que está associado à dose 

em cGy (Gray), sendo esta associação feita por meio de fatores de correção. 

Comumente, ajusta-se a calibração do acelerador linear para que 1UM seja 

equivalente a 1cGy. 

 

2.2 Detectores de Radiação 

 

2.2.1 Câmara de Ionização 

 

A câmara de ionização é um detector a gás e o seu princípio de funcionamento 

baseia-se na coleta de todas as cargas criadas pela ionização direta dentro do gás 
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por meio da aplicação de um campo elétrico (KNOLL, 2010). Dessa forma, a câmara 

de ionização é um detector bem estabelecido para a dosimetria de referência em 

radioterapia e recomendado por diferentes protocolos de medição de dose de 

radiação no mundo, inclusive pelo protocolo TRS-398 (IAEA, 2000). 

Apesar do seu uso contínuo nessa área existe uma desvantagem na utilização da 

câmara de ionização para dosimetria: são muito frágeis e suas dimensões da ordem 

de centímetros impossibilita medições realizadas em áreas de ordem milimétricas. 

Com isso, materiais com alto valor de resolução espacial estão sendo cada vez mais 

difundidos na radioterapia como, por exemplo, os dispositivos eletrônicos 

semicondutores. 

 

2.2.2 Detectores Semicondutores 

 

Os detectores semicondutores são dispositivos que se baseiam no princípio 

de excitação dos elétrons, que passam da banda de valência para a banda de 

condução, permitindo assim a coleta destes elétrons dando origem ao sinal desejado 

(KNOLL, 2010). 

A teoria de bandas de energia em sólidos se refere aos estados energéticos 

eletrônicos e as distâncias interatômicas de um determinado material (CALLISTER, 

2007). Segundo a teoria, que é baseada na equação de Schrödinger da física 

quântica, as soluções apresentam três situações para os estados eletrônicos: 

energia de ligação maiores, elétrons mais presos aos núcleos dos átomos (a banda 

de valência); energia de ligação menores e por isso mais fáceis de se 

movimentarem ao longo do material (a banda de condução); estados energéticos 

teoricamente “proibidos” (banda proibida ou gap), onde normalmente não se espera 

encontrar elétrons com esses valores de energias (CALLISTER, 2007). O gap de 

energia é equivalente a diferença de energia que corresponde à energia mínima 

necessária para remover um elétron da banda de valência e ser transferido para a 

banda de condução e isso contribui significativamente para a condutividade elétrica 

do material (DUNCAN,1997). 

 A partir da estrutura de bandas de energia, pode-se diferenciar eletricamente 

os materiais como sendo isolantes, condutores ou semicondutores, como mostra a 

Figura 5. Vale lembrar também que se a temperatura for muito baixa a banda de 

valência estará completamente cheia e a banda de condução vazia.  Contudo, à 
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temperatura ambiente a energia térmica é o suficiente para mover alguns elétrons 

para a banda de condução, alterando assim a condutividade devido a geração de 

pares de elétrons e lacunas (LUTZ, 2007). 
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Figura 5 - Representação de bandas de energia para materiais isolantes, condutores e 

semicondutores 

 

Fonte: A AUTORA 

 

Se intencionalmente forem adicionados impurezas pentavalentes em 

concentração pequena no material semicondutor, como o silício, por exemplo, o 

semicondutor é denominado tipo N. Esse estado faz alterar a condutividade elétrica 

do material. No semicondutor tipo P a impureza acrescentada é trivalente, como por 

exemplo, o Boro, o que também acarreta o aumento da condutividade elétrica do 

material. A Figura 6 representa os materiais tipo N e tipo P. 

É importante ressaltar também que os semicondutores apresentam 

condutividade elétrica intermediária, geralmente entre 10-6 e 104 Ω-1m-1, e que a 

condutividade poderá aumentar ou diminuir com a temperatura, por exemplo, a 

depender do tipo de material semicondutor, (cristalino, amorfo, orgânico, composto, 

óxido de metal, etc). (SANTOS, 2018; CALLISTER, 2007). 

 

Figura 6 – Esquema de semicondutor tipo N e tipo P 

 

 

Fonte: A AUTORA 

Tipo N Tipo P 
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2.2.2.1 Junção PN 

 

O que denomina-se de junção PN consiste em dois tipos de materiais 

semicondutores justapostos, sendo um dopado com impurezas tipo P e outro com 

impurezas tipo N como ilustrado na Figura 7.  

 

Figura 7 - Esquema de uma junção PN 

 

Fonte: A AUTORA 

 

 Dispositivos semicondutores como diodos, transistores, tiristores, entre 

outros, apresentam pelo menos uma junção PN na sua estrutura, ou seja, é a base 

para a grande maioria dos dispositivos eletrônicos da atualidade usados em 

computadores, televisores, telefones e os mais diversos equipamentos eletrônicos 

existentes.  

 

2.3 Transistor Bipolar de Junção 

 

O Transistor Bipolar de Junção também conhecidos por TBJ é um dispositivo 

eletrônico semicondutor modelado por Ebers- Moll (SEDRA & SMITH, 2005) 

composto por três regiões semicondutores denominados de base (B), emissor (E) e 

coletor (C), que estão ilustradas na Figura 8Figura 8. 

 

Figura 8 - Estrutura e constituição básica de um TBJ tipo NPN 

 

Fonte: TAVARES (2011). 



28 

 

 

O TBJ é formado por duas junções PN originando um transistor tipo NPN ou 

PNP. A Figura 8 mostra a constituição de um transistor NPN. Ele é caracterizado por 

duas junções PN, sendo que o semicondutor tipo P comum às duas junções é 

denominado “base”. O semicondutor tipo N de uma das junções, com alto nível de 

dopagem, é denominado “emissor”, enquanto que o outro semicondutor tipo N com 

baixo nível de dopagem é chamado “coletor”. 

O emissor é a região rica em portadores de carga, sua função é emitir esses 

portadores para a base. O coletor coleta os portadores que atravessam a base e a 

base, por sua vez, atua como região de controle do fluxo de portadores de carga do 

emissor para o coletor (SZE, 2007). 

Sabe-se que a principal utilização do transistor é como elemento de 

amplificação de corrente e/ou tensão, ou para permitir ou não a passagem de 

corrente, como um controle ON – OFF. Para isto é necessário polarizar as junções 

do transistor. Polarizar um transistor significa que é necessário escolher o seu ponto 

de funcionamento em corrente contínua, ou seja, definir a região em que ele vai 

funcionar. 

 

2.3.1 Princípio de Funcionamento 

 

O principio básico de funcionamento de um transistor bipolar de junção é 

polarizar diretamente a junção base-emissor e inversamente a junção base-coletor. 

A corrente de coletor (IC) passa a ser controlada pela corrente de base (IB). 

Consequentemente, um aumento na corrente de base IB provoca um aumento na 

corrente de coletor IC. 

É importante ressaltar que a região da base é muito estreita quando 

comparada com a espessura das regiões do emissor e do coletor, e com isso os 

elétrons que fluem do emissor para a base atravessam esta região e são atraídos 

para o coletor, antes de haver tempo para a recombinação com os buracos na base. 

Dessa forma, a corrente no coletor (IC) é da mesma ordem de grandeza da corrente 

do emissor amplificada por um fator β, conhecido como ganho de corrente de 

coletor, ou ganho do transistor: 

 

                                      IC = β . IB                                                           (3)  
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Em transistores comerciais, o valor de ganho está entre 100 a 300, 

dependendo dos parâmetros de fabricação. Para ganhos elevados, a base deve ser 

estreita e fracamente dopada. Na prática, β varia com diversos fatores, inclusive 

considerando o mesmo lote de transistores de um mesmo fabricante.  

 A corrente do emissor IE é igual à soma da corrente do coletor IC e da corrente 

de base IB, como mostra as Equações 4 e 5, ou seja: 

 

                                       IE = IC + IB                                                       (4) 

 

                                     IE   β    IB                                                    (5) 

 

A Figura 9 mostra sentido das correntes IC, IB e IE adotado é o da corrente 

convencional, a corrente real é a do fluxo de elétrons.  

 

Figura 9 - Polaridade das tensões e fluxos de corrente para um TBJ NPN 

 

Fonte: SANTOS et al.,( 2015) 

 

2.3.2 Transistor Bipolar de Junção como detector de radiação 

 

O MOSFET (Transistor de Efeito de Campo), fotodiodos e os fototransistores 

são os mais frequentes dispositivos usados para medir a radiação ionizante 

(SANTOS et al, 2013). Segundo Santos et al,. (2013), as principais vantagens de 

usar esses dispositivos eletrônicos como detectores de radiação provêm de suas 

próprias dimensões, sensibilidade, característica de não necessitar de alta tensão e 

a capacidade de medição em tempo real.  
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No entanto, o Transistor de Junção Bipolar, o TBJ, não é um dispositivo típico 

usado como um detector de radiação aplicado para diagnóstico (SANTOS et al., 

2013). Mas, alguns trabalhos foram realizados com o intuito de mostrar como o TBJ 

pode funcionar como um detector de radiação apesar do aparente problema de sua 

perda de sensibilidade às radiações ionizantes (ARAUJO, 2014.). 

De acordo com Santos et al,. (2015), para que o TBJ opere como um detector 

de raios X é necessário que a corrente de base, IB, seja muito baixa (na ordem de 

pA). Isso é fundamental, pois IB deve ser da mesma ordem de grandeza quanto à 

corrente induzida pela radiação que nesse trabalho denominamos (ICX). Esse tipo de 

polarização faz com que o TBJ seja sensibilizado pelos fótons de raios X e por isso a 

corrente de coletor durante a irradiação vai ter um valor maior que IC. Assim, a 

corrente de coletor devida aos fótons de raios X poderá ser expressa pela Equação 

6: 

                                       ICX = β · IBX                                                                  (6) 

 

Onde IBX seria uma corrente virtual na base devido aos fótons de raios X. 

Sabe-se que é possível avaliar a variação da corrente de coletor de acordo com a 

Equação 7: 

                                       ΔIC=ICX-IC                                                                  (7) 

 

Dessa maneira, pode-se afirmar que a medição de ICX também leva em conta 

os elétrons secundários produzidos durante a irradiação do TBJ. Portanto, é capaz 

de medir a corrente induzida pela radiação que é proporcional à taxa de dose. 

 Sabe - se que quando o TBJ é exposto à radiação, ocorrerá ao longo do 

tempo à perda de sensibilidade do dispositivo, resultando em perda do ganho de 

corrente (β) e consequentemente uma redução de IC (SILVA, 2016). Isso é devido às 

características geométricas do transistor e sua sensibilidade a pequenas variações 

de tensão e corrente. O dano da radiação no TBJ ocorre de forma gradual, de modo 

mais acentuado na amplificação de baixa corrente (SPIELER, 2005). 

A partir disso algumas pesquisas foram realizadas com o objetivo de verificar 

a funcionalidade do TBJ com a radiação ionizante. Como por exemplo, Silva (2008) 

usou um fototransístor para avaliar parâmetros dosimétricos em feixes de 

radioterapia, as leituras de dose foram obtidas em tempo real, ou seja, no modo 

ativo.  
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Monte (2014) realizou um trabalho que tinha como objetivo a avaliação do uso 

do TBJ para mensurar a camada semirredutora (CSR) de alumínios em feixes de 

equipamentos de raios X convencionais. Os TBJs foram avaliados com o intuito de 

descobrir qual seria o mais adequado para o uso como sensor de raios X. O TBJ 

Darlington mostrou-se mais adequado para esse propósito.  

Alves (2014) realizou um trabalho sobre a viabilidade de se empregar TBJ 

para estimar dose em profundidade para feixes de raios X diagnósticos. Cavalcanti 

(2014) utilizou TBJ para estimar potencial de pico em equipamentos de raios X 

diagnóstico. 

Santos (2016) mostrou que quando o TBJ é submetido a fótons de 

megavoltagem e esses fótons interagem com o material semicondutor, eles são 

capazes de produzir o que é chamado de fotocorrente, ao mesmo tempo em que 

provocam danos na estrutura cristalina do transistor. O trabalho foi realizado 

caracterizando um TBJ para analisar como o dispositivo eletrônico poderia ser 

utilizado como detector de radiação no modo ativo, mensurando em tempo real a 

dose, taxa de dose, dependência energética, os efeitos direcionais e de tamanho de 

campo de irradiação em radioterapia.  

Filho Silva (2018) desenvolveu uma pesquisa que tinha como proposta 

verificar a viabilidade de utilização do TBJ como sensor de radiação para avaliar a 

uniformidade do campo de raios X em mamografia. 

Lopes (2018) realizou um trabalho utilizando transistores submetidos a feixes 

de raios X diagnóstico em mamografia para o estudo de medição não invasiva da 

tensão de tubo e estimativa da camada semirredutora. 

  

2.3.3 Transistor Darlington 

 

O transistor utilizado nesse trabalho foi o tipo Darlington, que consiste em 

uma ligação realizada entre dois transistores quando se deseja obter um transistor 

equivalente com valor de ganho de corrente elevadíssimo, como mostra a Figura 10. 
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Figura 10 - Configuração do transistor tipo Darlington 

 

Fonte: ADAPTADO, SEDRA;SMITH (2005). 

 

O transistor equivalente possui ganho de corrente, aproximadamente, igual à 

Equação 8 :  

 

                                           β ≈ β1 ·β2                                                                   (8) 

 

Em que β1 e β2 são os ganhos dos transistores Q1 e Q2, respectivamente. A 

tensão base emissor quando em condução segue a Equação 9: 

 

                                        VBE = VBE1 + VBE2                                                               (9) 

 

 Esse tipo de transistor é usado na saída de estágios de potência, em fontes 

de alimentação e em qualquer outra ocasião em que for necessário obter variações 

de corrente baixíssimas e com fornecimento de grandes correntes. 

 

2.3.4 Danos causados pela Irradiação no TBJ 

 

A própria radiação ionizante pode causar dano a qualquer detector 

semicondutor. Pois, a radiação interage com a nuvem de elétrons, e também com os 

núcleos na rede. E essa interação com a rede pode levar a mudanças permanentes 

do material, que muitas vezes são prejudiciais (LUTZ, 2007). Dois mecanismos 
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podem afetar os dispositivos semicondutores, são eles: dano de deslocamento 

atômico e dano de ionização. 

Dano de deslocamento atômico: a radiação incidente desloca os átomos de 

Silício de sua rede (posição inicial) e os defeitos resultantes alteram as 

características elétricas do cristal. O dano de deslocamento depende da perda de 

energia não ionizante, ou seja, energia e transferência de momentum para átomos 

de rede, que depende da massa e energia do fóton incidente (SPIELER, 2005). 

Dano de ionização: a energia absorvida por ionização em camadas isolantes, 

geralmente SiO2, libera portadores de carga que podem se deslocar para outros 

locais gerando cargas positivas devidas a lacunas armadilhadas de forma 

semipermanente (LUTZ, 2007). Os efeitos de ionização dependem principalmente 

da energia absorvida, independente do tipo de radiação. Nas energias incidentes 

típicas, a ionização é o mecanismo dominante, de modo que o dano de ionização é 

proporcional à absorção de energia por unidade de volume (dose), geralmente 

expresso em Gray (SPIELER, 2005). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Sensores semicondutores de radiação 

 

 Neste trabalho foram utilizados como sensores semicondutores de radiação, 

16 transistores NPN comerciais, ZTX605, marca Diodes Incorporated. A Figura 11 

mostra dois deles, cujas principais características elétricas estão na Tabela 2. Esses 

transistores foram dispostos alinhados de forma equidistantes de 10 em 10 mm, em 

uma fileira com 16 dispositivos. Eles foram soldados em uma placa de circuito 

impresso (matriz de sensores) e a leitura foi feita de forma serial por um sistema 

eletrônico cujo valor corresponde à carga elétrica acumulada por cada TBJ após a 

irradiação. Isto significa que o processo de medição foi em tempo real, sem 

multiplexagem, pois a informação fica armazenada em memórias associadas a cada 

dispositivo e se obtém tal informação imediatamente após a irradiação simultânea 

dos sensores semicondutores. 

 

Figura 11 - Transistores ZTX605 

 

Fonte: A AUTORA 
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Tabela 2 - Parâmetros elétricos do ZTX605 

Parâmetros elétricos Valor 

Tipo NPN 

VCE 120V 

Ganho do TBJ 2000 a 10000 

Fonte: A AUTORA 

 

3.2 Equipamentos Eletrônicos de Medição 

 

Foi utilizado para a leitura dos dispositivos um sistema eletrônico modelo 

EFF1705, marca Scients, como mostra a Figura 12, que foi conectado ao circuito da 

placa matriz de sensores via modo de comunicação serial e a um notebook 

conectado a um rádio de comunicação digital como acessório secundário ao 

eletrômetro. 

 

Figura 12 - Sistema eletrônico utilizado para leitura dos sensores semicondutores

 

Fonte: SCIENTS  

 

3.2.1 Matriz de Sensores 

 

Para a construção da matriz de sensores semicondutores foram utilizados 16 

TBJs selecionados pelo ganho. Os ganhos foram avaliados a partir da relação da 

corrente de IC versus a corrente de IB. O esquema da medição do ganho dos 

transistores foi sugerido por Santos (2013) e está ilustrado na Figura 13.  
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Figura 13 - Esquema para medição do ganho dos transistores 

 

Fonte: ADAPTADO, SANTOS (2013) 

 

A ideia inicial era utilizar uma matriz com 48 transistores como mostra a Figura 

14, com o objetivo de em uma única irradiação abranger o máximo de área útil do 

campo de radiação. 

  

Figura 14 - Disposição dos transistores na matriz de sensores 

 

Fonte: A AUTORA 
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Porém, por problemas técnicos não foi possível utilizar os 48 transistores. 

Então apenas 16 transistores, que compreendem a coluna do meio, foram utilizados. 

Esta matriz (placa de circuito impresso - PCI) foi posicionada dentro do gabinete do 

detector de forma tal que a linha central ficou posicionado no meio do gabinete. 

Desse modo, a área sensível para medição da uniformidade do campo compreende 

10 mm por 160 mm, conforme a delimitação ilustrada na   
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Figura 15.  

Vale lembrar que o campo de radiação que foi usado nesse trabalho é o 

campo padrão de 10 cm  10 cm. Com isso, alguns sensores ficaram fora do campo 

de radiação no eixo alinhado aos sensores. Para varrer todo o campo de irradiação 

no eixo perpendicular aos sensores foi necessário deslocar o detector 6 vezes para 

a esquerda e 6 vezes para a direita a fim de se conseguir mensurar a variação da 

planura e da simetria no limite campo. Neste sentido, foram feitas 13 medições no 

eixo perpendicular, já que também foi realizada a do centro do campo. 
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Figura 15 - Delimitação da área sensível para medição. 

 

Fonte: A AUTORA 

 

3.2.1.1 Calibração em feixes de raios-X dos sensores individualmente 

 

 Foram utilizados para a calibração dos sensores (TBJs) pequenos 

colimadores de chumbo justapostos, conforme a Figura 16, de forma que um campo 

de 10mm  10mm fosse criado e que apenas um TBJ por vez fosse irradiado, ou 

seja, a irradiação é individual. O arranjo de chumbo foi deslocado de modo que 

todos os TBJs fossem irradiados, um por vez. O objetivo foi medir a resposta a um 

feixe de radiação de cada sensor individualmente. Foi necessário ter uma leitura 

antes dos transistores serem submetidos ao feixe radioterápico, pois apesar de 

todos os transistores terem o ganho equivalente aproximado de 3000, a leitura pode 

variar haja visto que a espessura do encapsulamento do TBJ influencia a medição 
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devido ao efeito de build up. Este efeito é bem conhecido (KNOLL, 2010) e 

corresponde ao aumento do número de interações da irradiação com a matéria 

(elétrons) devido à espessura do encapsulamento da pastilha semicondutora 

(TAUHATA, et, al., 2014).  

As irradiações para a calibração quanto aos feixes de raios X foi feita no 

laboratório de Física Médica do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, 

em um equipamento de radiodiagnóstico Polymat Plus 30/50 da Siemens, com os 

seguintes parâmetros:100kV e 320mAs. Estes valores servirão para montar uma 

tabela com as respectivas sensibilidades aos feixes de radiação de cada sensor 

individualmente. 

 
 

Figura 16 - Esquema de colimadores para a calibração dos sensores quanto ao raio X 

 

 

Fonte: A AUTORA 

 

3.2.2 Câmara de Ionização 

 

Os dados do procedimento padrão foram fornecidos por um hospital do 

Recife, eles foram realizados com a câmara de ionização tipo farmer Marca PTW e 

modelo PN 30013, como ilustra a Figura 17. Essas medidas foram realizadas 

considerando a profundidade padrão para a medição da planura e simetria que é a 

de 10cm na água. A Tabela 3 mostra algumas de suas especificações. 

 

  

Pb 

Área da 

irradiação 
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Figura 17 - Câmara de Ionização utilizada nas leituras padrões 

 

Fonte: HOSPITAL (2018) 

 

Tabela 3 - Especificações técnicas da câmara de ionização 

Volume de Medição 

(cm³) 

Tensão da câmara 

(V) 

Faixa de 

energia  
Densidade (g/cm³) 

0,6 ± 100 a 400 
30KeV a 50 

MeV 
1,19 

Fonte: A AUTORA 

 

3.3 Equipamento de Radioterapia 

 

O equipamento utilizado para realizar os experimentos deste trabalho foi um 

Acelerador Linear Clinac 600C, como mostra a Figura 18Figura 18, marca Varian 

Medical System®, pertencente a um hospital do Recife. Os fatores técnicos do 

equipamento estão descritos na Tabela 4, e neste trabalho foi utilizado uma 

qualidade dos feixes de radiação de 6 MV e taxa de dose de 240 UM/min para raios 

X. 
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Tabela 4 - Fatores Técnicos do Acelerador Linear Clinac 600C 

Qualidade dos 

feixes de 

Radiação (MV) 

Taxa de Dose 

(UM/min) 

Energia do 

feixe(MeV) 

Taxa de Dose 

do feixe de 

elétrons 

(UM/min) 

    

6 80 até 400 4, 6, 9 12 e 15 
80, 160, 240,320 

e 400 

Fonte: A AUTORA 

 

Figura 18 – Acelerador linear utilizado nos procedimentos experimentais 

 

Fonte: A AUTORA 

 

3.3.1 Medição da planura e simetria do feixe de radioterapia 

 

A planura e a simetria dos feixes serão calculadas a partir dos resultados 

obtidos da análise do perfil de campo, sendo o campo padrão de 10 x 10 cm², e os 

valores obtidos serão utilizados com base nas Equações 1 e 2. O arranjo 

experimental está mostrado na Figura 19 

Cabeçote 

Gabinete metálico 

contendo a matriz 

de sensores 

Mesa de 

tratamento 
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Figura 19. A distância foco superfície (DFS) foi igual a 100 cm, no entanto as 

pastilhas semicondutoras dos transistores estavam a 10mm da superfície do 

gabinete, e tinham duas camadas de materiais acima delas: uma de epóxi (o próprio 

encapsulamento do transistor) e a outra de alumínio que é a tampa do gabinete da 

matriz de sensores cuja espessura é de 2mm. Levando em conta a densidade 

desses materiais, pode-se assumir que as pastilhas se encontram aproximadamente 

a uma distancia de 15mm da superfície do gabinete, que corresponde a 

profundidade de dose máxima.  

 

Figura 19 – Esquema utilizado para medição da planura e simetria do campo de 

radiação 

 

Fonte: A AUTORA 

 

A mesa será deslocada de 1cm em 1 cm para direita e para esquerda como 

mostra a Figura 20 até chegar na borda do campo. 

 

Figura 20 – Deslocamento na mesa para medições da Planura e Simetria 

 

DFS = 1 m 

Matriz 

sensores  

Cabeçote do Linac 

Mesa de 

exames  

1 cm   1 cm   
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Fonte: A AUTORA 

 

A Figura 21Figura 21 mostra o gabinete que contém a matriz de sensores 

posicionada no centro do campo de irradiação, o qual foi denominado de posição 

zero. A partir do momento que a mesa foi deslocada 1 cm para a direita, a posição 

foi denominada de +1, depois de deslocada novamente foi denominada de +2, e 

assim por diante, ate chegar em +6. Da mesma forma foi feito para o lado esquerdo, 

porém foi denominado -1, depois -2 até -6. Percebe-se também na Figura 21 que 

duas placas de chumbo foram utilizadas com o objetivo de evitar irradiação nos 

componentes internos do circuito eletrônico. 

 

 Figura 21 - Arranjo experimental no Ponto 0 de medição 

 

Fonte: A AUTORA 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Medição do ganho dos Transistores 

 

O resultado da caracterização elétrica dos dispositivos estão dispostos na 

Tabela 5, bem como a sua disposição na matriz de circuito impresso. Utilizando 

como espaço amostral os 16 dispositivos da matriz, o valor médio do ganho é de 

3185±320. Esse procedimento visou otimizar a escolha dos sensores, pensando-se 

que isso ajudaria obter resultados equivalentes utilizando dispositivos semelhantes, 

embora se saiba previamente que a sensibilidade à radiação ionizante pode ser 

diferente para cada dispositivo individualmente. 

 

Tabela 5 - Ganho e disposição dos transistores na matriz de sensores 

Disposição Ganho (β) Disposição Ganho (β) 

T07- (S1) 3630 T01+ (S9) 2810 

T06- (S2) 3540 T02+ (S10) 2830 

T05- (S3) 3400 T03+ (S11) 3140 

T04- (S4) 3360 T04+ (S12) 3360 

T03- (S5) 3130 T05+ (S13) 3440 

T02- (S6) 2820 T06+ (S 14) 3540 

T01- (S7) 2810 T07+ 3630 

T0 (S8) 2780 T0X 3210 

Fonte: A AUTORA 

 

Os 16 transistores da matriz foram denominados, conforme a Tabela 5, 

segundo cada distância do sensor posicionado no centro (T0). Assim, sinal negativo 

(T01-; T02-; ...) representam a distância para esquerda (-1cm; -2cm; ...), enquanto 

que sinal positivo (T01+; T02+; ...) representam valores para a direita (+1cm; +2cm; 

...). Escolheu-se para os experimentos soldar os dispositivos de maior ganho em 

posições mais distantes sem qualquer critério específico. O dispositivo T0X consiste 

em um transistor posicionado fora do campo de radiação incidente, que segundo a 

engenharia da empresa que desenvolveu a técnica serve apenas como dispositivo 
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de referência, sendo utilizado como teste durante o processo de fabricação do 

sistema eletrônico de avaliação do campo de radiação.  

 

4.2 Resposta da matriz de sensores ao feixe de raios X diagnóstico  

 

 Embora os transistores tenham sido caracterizados eletricamente, para tentar 

se ter uma equalização, sabe-se que não é o ganho do transistor o fator 

determinante para a sensibilidade aos raios X. Isto porque o próprio encapsulamento 

pode contribuir pelo efeito conhecido como build up, e por isso um transistor com 

ganho menor pode ter um sinal maior se a espessura do encapsulamento for maior. 

Nesse sentido, foi elaborado um procedimento que neste trabalho denominou-se de 

calibração em feixes de raios X diagnóstico e pode ser considerado como uma pré-

calibração aos feixes de radioterapia, embora se saiba que as energias de fótons 

utilizadas no radiodiagnóstico e na radioterapia sejam consideravelmente diferentes. 

Dessa forma, foi estabelecido um arranjo experimental específico para obter as 

leituras com feixe de raios X ajustado no painel de controle do equipamento Polymat 

com parâmetros de irradiação de 100kV@320mAs, para um intervalo de tempo de 

160ms. Os resultados estão apresentados na Tabela 6, onde os transistores 

mostrados na Tabela 5 tiveram, para facilitar a compreensão, a nomenclatura 

alterada para “S” de sensor. Desse modo, S1 corresponde ao T07-, S2 ao T06-, e 

assim sucessivamente. É importante salientar que o próprio feixe pode estar 

variando sua intensidade fotônica, até mesmo porque se trata de um equipamento 

elétrico de geração de raios-X, ligado à rede elétrica a qual também pode sofrer 

variações. A Tabela 6 na prática apresenta uma amostragem realizada para 3 

repetições do experimento da denominada pré-calibração em feixes de radiação 

ionizante. Embora a leitura de cada sensor represente o valor da corrente de coletor, 

esses valores nas tabelas correspondem ao valor bruto adimensional que é o 

resultado de uma conversão de analógico para digital cuja técnica não pode ser 

descrita neste trabalho por motivos de sigilo industrial. Observa-se que todos 

sensores apresentam incerteza da medição relativa menor que 1%, para esta 

amostragem, embora se possa notar uma sistemática e leve diminuição nas leituras, 

o que pode estar associado à perda de sensibilidade do transistor (Santos et al., 

2013). 
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Tabela 6 - Pré-calibração dos TBJs em feixe de raios X diagnósticos 

Sensor Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 

S1 162 161 160 

S2 178 177 176 

S3 170 169 169 

S4 156 155 154 

S5 129 128 128 

S6 134 133 132 

S7 130 129 128 

S8 142 141 141 

S9 138 137 137 

S10 154 153 153 

S11 167 166 166 

S12 180 179 178 

S13 179 178 177 

S14 151 150 150 

 Fonte: A AUTORA 

 

 Esta informação significa que, para o feixe de raios X gerado pelo 

equipamento Polymat, tem-se repetitividade nas leituras dos sensores. Assim, se a 

intensidade for a mesma, ou seja, se a intensidade fotônica do feixe de raios X não 

variar, a leitura teoricamente será a mesma caso a perda de sensibilidade do TBJ à 

feixe de radiação seja desprezível.  

 A Tabela 7 mostra os valores de cada sensor individualmente normalizados 

para o sensor S8, o qual se encontra praticamente disposto no centro da matriz. 

Esta normalização tem o propósito de poder avaliar como os transistores funcionam 

como sensores de raios-X e se existe alguma discrepância significativa, mesmo que 

para feixes de fótons da faixa de energia utilizada em radiodiagnóstico. Observa-se 

que apenas S2, S3, S12 e S13 tiveram valores de sensibilidade próximos a 20% em 

relação ao sensor S8 o qual se encontra posicionado perto do centro da matriz. 
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Tabela 7 – Normalização da sensibilidade aos feixes de raios-X diagnósticos dos 
sensores em relação ao sensor S8 

Sensor 
Leitura 

Normalizada 

S1 1,136 

S2 1,255 

S3 1,191 

S4 1,082 

S5 0,855 

S6 0,909 

S7 0,882 

S8 1,000 

S9 0,955 

S10 1,064 

S11 1,118 

S12 1,255 

S13 1,264 

S14 1,064 

Fonte: A AUTORA 

 

4.3 Comparações entre ganho e sensibilidade dos sensores em feixe de raios X 

diagnóstico 

 

 Para fins de comparação, a Tabela 8 foi montada com base nos ganhos dos 

transistores também normalizados para S8. Pode-se observar que, apesar de haver 

diferenças, as normalizações apresentam semelhanças, embora se saiba que cada 

dispositivo pode ter sensibilidade aos feixes de raios-X completamente diferente por 

causa do efeito build up, principalmente em feixes de alta energia onde espessuras 

de ordem micrométricas podem justificar o não uso da calibração em termos de 

ganho do TBJ. 
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Tabela 8 - Comparação das Normalizações 

Sensor 

Normalização 

do ganho 

Normalização em 

raios X 

diagnósticos 

S1 1,306 1,136 

S2 1,260 1,255 

S3 1,201 1,191 

S4 1,070 1,082 

S5 0,932 0,855 

S6 0,820 0,909 

S7 0,794 0,882 

S8 1,000 1,000 

S9 1,011 0,955 

S10 1,007 1,064 

S11 1,110 1,118 

S12 1,070 1,255 

S13 1,024 1,264 

S14 1,029 1,064 

Fonte: A AUTORA 

 

4.3 Resultados da resposta dos sensores em feixes de Radioterapia 

 

Para avaliar a resposta dos sensores em feixes de radioterapia foi elaborado 

um procedimento de deslocamento da cama de 1cm em 1cm, e isso corresponde a 

13 medições, variando de -6cm até +6cm. Foram realizadas duas leituras para cada 

ponto e as respectivas tabelas de cada ponto apresentam os valores médios com 

suas respectivas normalizações em relação ao sensor S8, o qual praticamente 

estava no centro do campo de radiação. As tabelas a seguir correspondem aos 

pontos para cada posição sistematicamente, mais uma tabela extra onde 

representa-se o deslocamento de 0,8cm ao invés de 1 cm, para se ter apreciação da 

resolução espacial do método empregado. Nos pontos -6cm e +6cm a resposta foi 

nula para todos os sensores da matriz. Os valores obtidos encontram-se descritos 

da Tabela 9 até a Tabela 15. 
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Tabela 9 - Leitura média dos sensores para os pontos -5 e -4 cm. 

 
Ponto -5 Ponto -4 

  Média Norma Média Norma 

S1 0 0 0 0 

S2 0 0 0 0 

S3 6 0,203 13 0,441 

S4 16,5 0,559 32 1,085 

S5 8,5 0,288 24,5 0,831 

S6 11 0,373 27 0,915 

S7 8,5 0,288 25,5 0,864 

S8 10,5 0,356 29,5 1,000 

S9 7,5 0,254 26 0,881 

S10 7,5 0,254 31 1,051 

S11 9 0,305 32,5 1,102 

S12 10,5 0,356 36 1,220 

S13 2,5 0,085 10 0,339 

S14 0 0 0 0 

Fonte: A AUTORA 

 

Tabela 10 - Leitura média dos sensores para os pontos -3 e -2 cm. 

 
Ponto -3 Ponto -2 

  Média Norma Média Norma 

S1 0 0 0 0 

S2 0 0 0,5 0,016 

S3 13 0,433 13 0,426 

S4 33 1,100 33 1,082 

S5 25 0,833 25,5 0,836 

S6 27,5 0,917 28 0,918 

S7 26 0,867 26 0,852 

S8 30 1,000 30,5 1,000 

S9 27 0,900 27 0,885 

S10 32 1,067 32 1,049 

S11 34 1,133 34 1,114 

S12 37 1,233 37,5 1,229 

S13 11 0,367 11,5 0,377 

S14 0 0 0 0 

 Fonte: A AUTORA 
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Tabela 11 - Leitura média dos sensores para os pontos -1 e 0 cm. 

 
Ponto -1 Ponto 0 

  Média Norma Média Norma 

S1 0,5 0,016 0 0 

S2 0,5 0,016 1 0,032 

S3 13,5 0,443 13 0,413 

S4 33,5 1,098 34,5 1,095 

S5 26 0,852 26,5 0,841 

S6 28,5 0,934 29 0,921 

S7 26,5 0,869 27 0,857 

S8 30,5 1,000 31,5 1,000 

S9 27,5 0,902 28 0,889 

S10 32,5 1,066 33 1,048 

S11 34,5 1,131 35,5 1,127 

S12 38,5 1,262 39 1,238 

S13 11,5 0,377 12 0,381 

S14 0,5 0,016 0 0 

Fonte: A AUTORA 

 

Tabela 12 - Leitura média dos sensores para os pontos 0 e +1 cm. 

 
Ponto 0 Ponto +1 

  Média Norma Média Norma 

S1 0 0 0 0 

S2 1 0,032 0 0 

S3 13 0,413 12 0,414 

S4 34,5 1,095 31,5 1,086 

S5 26,5 0,841 24 0,828 

S6 29 0,921 26 0,897 

S7 27 0,857 25 0,862 

S8 31,5 1,000 29 1,000 

S9 28 0,889 26 0,897 

S10 33 1,048 30,5 1,052 

S11 35,5 1,127 32,5 1,121 

S12 39 1,238 36 1,241 

S13 12 0,381 11 0,379 

S14 0 0 0 0 

Fonte: A AUTORA 



52 

 

Tabela 13 - Leitura média dos sensores para os pontos +2 e +3 cm. 

 
Ponto +2 Ponto +3 

 
Média Norma Média Norma 

S1 0 0 0 0 

S2 0 0 0 0 

S3 12 0,421 12 0,421 

S4 31 1,088 30,5 1,070 

S5 24 0,842 24 0,842 

S6 26 0,912 26 0,912 

S7 25 0,877 25 0,877 

S8 28,5 1,000 28,5 1,000 

S9 25,5 0,895 25,5 0,895 

S10 30 1,053 30 1,053 

S11 32 1,123 32 1,123 

S12 35,5 1,246 35 1,228 

S13 11 0,386 11 0,386 

S14 0 0 0 0 

Fonte: A AUTORA 

 

Tabela 14 - Leitura média dos sensores para os pontos +4 e +5 cm. 

 
Ponto +4 Ponto +5 

 
Média Norma Média Norma 

S1 0 0 0 0 

S2 0 0 0 0 

S3 11 0,393 0 0 

S4 30 1,071 0 0 

S5 23 0,821 0 0 

S6 25 0,893 0 0 

S7 24 0,857 0 0 

S8 28 1,000 0 0 

S9 25 0,893 0 0 

S10 29,5 1,054 0 0 

S11 31 1,107 0 0 

S12 34 1,214 0 0 

S13 10,5 0,375 0 0 

S14 0 0 0 0 

Fonte: A AUTORA 
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Tabela 15 - Leitura média dos sensores para os pontos +4,0 e +4,8 cm. 

 
Ponto +4,0 Ponto +4,8 

 
Média Norma Média Norma 

S1 0 0 0 0 

S2 0 0 0 0 

S3 11 0,393 7 0,25 

S4 30 1,071 17 0,607 

S5 23 0,821 16,5 0,589 

S6 25 0,893 17 0,607 

S7 24 0,857 17 0,607 

S8 28 1,000 18,5 0,660 

S9 25 0,893 19 0,678 

S10 29,5 1,054 23 0,821 

S11 31 1,107 23 0,821 

S12 34 1,214 25,5 0,910 

S13 10,5 0,375 8 0,285 

S14 0 0 0 0 

Fonte: A AUTORA 

 

 Na Tabela 15 são apresentadas os resultados do deslocamento da mesa de 

apenas 2mm próximo ao ponto +5cm, o que corresponderia à posição de +4,8cm, ao 

invés de +5cm. Observa-se que as leituras correspondem a valores próximos aos 

valores encontrados para os sensores posicionados em +4cm, o que demonstra 

que, na realidade, o campo pode ter dimensões de 9,8 cm ao invés de 10 cm no eixo 

alinhado aos sensores. 

Na Figura 22 tem-se um gráfico em 3D para visualização dos resultados da 

leitura de todos os sensores em conjunto. Neste gráfico, os valores foram 

normalizados com referência ao sensor S8 para melhor comparar simultaneamente 

a planura e simetria do campo de radioterapia utilizado neste experimento. Observa-

se que a queda abrupta na intensidade do campo ocorre nos pontos 5cm 

aproximadamente, e que os sensores que detectaram fótons são justamente os que 

estão entre S3 e S13, o que evidencia que o campo de fato estava praticamente 

dentro do tamanho de campo padrão (10 10 cm).   
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Figura 22 - Resultados das leituras em radioterapia em 3D 

 

Fonte: A AUTORA 

 

A Figura 23 é o gráfico da Figura 22 rotacionado, possibilitando assim uma 

melhor visualização dos pontos 0 a +6. A partir dessa figura é possível perceber de 

uma melhor forma a queda no ponto +5 devido à proximidade do limite do campo de 

radiação. 
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Figura 23 - Resultados das leituras em radioterapia em 3D rotacionado 

 

Fonte: A AUTORA 

 

  

4.4 Resultados da Planura do Feixe de Radioterapia 

 

A Tabela 16 mostra o resultado da planura do feixe de radioterapia obtido 

para o eixo (x) que é perpendicular à mesa do acelerador e a Tabela 17 para o eixo 

paralelo (y). Os resultados dos sensores apresentados correspondem ao tamanho 

de campo de 80% do tamanho do campo padrão (1010cm²) para se ter 

conformidade com a norma TRS398 da Agência Internacional de Energia Atômica 

(IAEA). Observa-se que, com os TBJs, a planura desse campo de radioterapia se 

manteve com variação de menos que 5% e 2,5% para os pontos avaliados no 

campo de radiação padrão em relação ao eixo x e y, respectivamente.  
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Tabela 16 – Planura do feixe de radioterapia em função da posição 

Disposição dos sensores (cm) Planura no eixo x (%) 

-4 4,32 

-3 3,77 

-2 4,26 

-1 4,22 

0 4,19 

1 3,34 

2 3,51 

3 3,44 

4 2,86 

Fonte: A AUTORA 

 

Tabela 17 - Planura do feixe de radioterapia em função dos sensores 

Sensores  Planura no eixo y (%) 

S4 1,37 

S5 1,85 

S6 2,27 

S7 1,43 

S8 0,00 

S9 1,14 

S10 0,90 

S11 1,42 

S12 1,94 

Fonte: A AUTORA 

 

 Na Figura 24 consta o perfil de campo obtido através das medidas do eixo x 

com a matriz dos sensores, levando em consideração todos os pontos de 

deslocamento. A Figura 25 mostra o perfil de campo das medidas do eixo y. 
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Figura 24 - Perfil de campo obtido através das leituras no eixo x  

 

Fonte: A AUTORA 

 

Figura 25 - Perfil de campo obtido através das leituras no eixo y  

 

Fonte: A AUTORA 
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 Conforme os dados fornecidos pelo procedimento padrão atuais (Tabela 18 e 

Tabela 19 – obtidos junto ao supervisor técnico do hospital), que foi feito com a 

câmara de ionização, pode-se observar que o resultado para a câmara de ionização 

foi de 0,5% em x e 0,4% em y enquanto que para qualquer TBJ o valor de planura 

do feixe foi maior que 2,80% (em x) e 0% (em y). Se for tomado o valor médio entre 

todos os sensores tipo TBJ, a fim de comparar com o resultado da câmara de 

ionização, obtém-se então 3,59% para o eixo x e 1,66% para o eixo y, ou seja, esses 

valores ainda são superiores aos valores obtidos com a câmara de ionização. Esta 

diferença pode ser atribuída ao fato de que os TBJs são, na realidade, dispositivos 

micrométricos, enquanto que a câmara de ionização é consideravelmente maior. 

Outra diferença foi o arranjo experimental, enquanto que as medidas com a câmara 

de ionização foram obtidas com a profundidade de 10 cm na água, a matriz de 

sensores teve a profundidade de aproximadamente 15mm na superfície.  

 

Tabela 18 - Valores das leituras com a câmara de ionização e da planura para o eixo x 

Disposição 

(cm) 

Leitura média 

(nC) 
Norma  Planura (%) 

-6,0 3,90 0,245 

0,5 

-5,5 10,29 0,647 

-5,0 15,01 0,944 

-4,5 15,67 0,986 

-4,0 15,85 0,997 

-3,0 15,90 1,000 

-2,0 15,92 1,001 

-1,0 15,90 1,000 

0 15,90 1,000 

1,0 15,94 1,002 

2,0 16,00 1,006 

3,0 15,99 1,006 

4,0 15,96 1,004 

4,5 15,82 0,995 

5,0 15,41 0,969 

5,5 12,05 0,758 

6,0 4,70 0,296 

Fonte: HOSPITAL (2018) 
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Tabela 19 - Valores das leituras com a câmara de ionização e da planura para o eixo y 

Disposição 

(cm) 

Leitura média 

(nC) 
Norma  Planura (%) 

-6,0 4,07 0,256 

0,4 

-5,5 10,55 0,664 

-5,0 15,10 0,95 

-4,5 15,72 0,989 

-4,0 15,85 0,997 

-3,0 15,90 1,000 

-2,0 15,92 1,001 

-1,0 15,92 1,001 

0 15,90 1,000 

1,0 15,92 1,001 

2,0 15,88 0,999 

3,0 15,85 0,997 

4,0 15,80 0,994 

4,5 15,73 0,989 

5,0 15,16 0,953 

5,5 10,6 0,667 

6,0 4,48 0,282 

Fonte: HOSPITAL (2018) 

 

 Na Figura 26 tem-se o perfil do campo oriundo das medidas realizadas com a 

câmera de ionização para o eixo x. E na Figura 27 tem- se o perfil de campo traçado 

para o eixo y.  
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Figura 26 - Perfil do campo para o eixo x obtidos com a câmara de ionização 

 

 Fonte: ADAPTADO, HOSPITAL (2018) 

 

Figura 27 - Perfil do campo para o eixo y obtidos com a câmara de ionização 

 

Fonte: ADAPTADO, HOSPITAL (2018) 
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 4.5 Resultados da Simetria do Feixe de Radioterapia 

 

 A Tabela 20 apresenta o resultado dos cálculos da simetria do feixe de 

radioterapia com pares de sensores tipo TBJ escolhidos de forma simétrica, para o 

eixo x, e a Tabela 21 mostra os valores da simetria de acordo com o eixo y. 

Observa-se que se fosse tomado como referência estes sensores tipo TBJ o campo 

de radiação apresentaria simetria menor que 1,5% e 1% para a maioria dos 

sensores no eixo x e y, respectivamente. Ao comparar os dados com o 

procedimento padrão (Tabela 22 e 23), observa-se que existe uma pequena 

diferença entre os resultados e pode-se concluir que o método proposto também 

pode fornecer o parâmetro de simetria de campos de radioterapia.   

 
 Tabela 20 - Resultados obtidos no cálculo da simetria no eixo x 

Disposição (cm) Simetria (%) 

-4 1,05 

-3 0,46 

-2 0,73 

-1 0,69 

1 0,19 

2 0,73 

3 0,71 

4 0,25 

Fonte: A AUTORA 

 

Tabela 21 - Resultados obtidos no cálculo da simetria no eixo y 
Disposição 

(cm) 
Simetria (%) 

-4 (S4)  0,51 

-3 (S5)  0,25 

-2 (S6)  0,86 

-1(S7)  -0,27 

1(S9)  -0,13 

2(S10)  0,23 

3(S11)  0,07 

4(S12)  0,15 

Fonte: A AUTORA 
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Tabela 22 - Resultado da simetria para o eixo x com câmera de ionização 

Disposição 

(cm) 
Simetria (%) 

1 0,1 

2 0,3 

3 -0,28 

4 -0,3 

4,5 -0,5 

Fonte: HOSPITAL (2018) 

 

Tabela 23 - Resultado da simetria para o eixo y com câmera de ionização 

Disposição 

(cm) 
Simetria (%) 

1 0 

2 -0,1 

3 0,2 

4 0,2 

4,5 0 

Fonte: HOSPITAL (2018) 
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5. CONCLUSÃO 

 

O transistor bipolar de junção NPN foi utilizado em uma matriz de sensores 

para mensurar planura e simetria do feixe de radioterapia e do estudo realizado 

pode-se concluir que: 

 

 Transistores bipolares de junção tipo Darlington NPN são sensíveis aos feixes 

de raios-X de megavoltagem os quais foram submetidos. 

 

 Os ganhos dos TBJs estão congruentes com os fatores de sensibilidade aos 

feixes de raios-X utilizados, como mostrado na Tabela 8 e sugere-se que seja 

feita uma caracterização elétrica dos dispositivos antes do procedimento de 

irradiação dos dispositivos. 

 

 Uma vez feita a pré-calibração elétrica, é importante que seja feita uma pré-

calibração quanto ao feixe de irradiação para confirmar ou corrigir a 

sensibilidade de cada sensor. 

 

 Embora seja conhecido que um TBJ apresente perda de sensibilidade quanto 

à dose acumulada nas irradiações, isso não inviabiliza o uso para o 

procedimento de medição de parâmetros de campo como planura e simetria 

do feixe, haja visto que são medidas relativas e não absolutas. 

 

 Os resultados da planura do feixe de radiação quando comparados com os 

valores fornecidos pelo procedimento feito com a câmara de ionização 

apresentam diferenças que podem estar associadas às dimensões dos dois 

tipos de detectores utilizados.  

 

 Analisando os resultados da simetria do feixe de radiação, observa-se que 

existe uma pequena diferença com os valores obtidos com a câmara de 

ionização e pode-se concluir que o método proposto também pode fornecer o 

parâmetro de simetria de campos de radioterapia.   
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 O procedimento de medição dos parâmetros de campo aqui apresentados, 

utilizando sensores semicondutores tipo TBJ Darlington, é uma inovação ao 

estado da técnica de mensuração de parâmetros de campo de radiação em 

radioterapia.  

 
 O procedimento utilizado tem a vantagem de ser realizado no curto espaço de 

tempo haja visto que com a câmara de ionização é feita uma varredura 

(várias irradiações) e com a matriz dos sensores em apenas uma única 

irradiação é possível ter o resultado final dos parâmetros de campo. 
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