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1. OBJETIVOS

Apresentar ao estudante do curso os princípios físicos dos detectores de radiação, os equipamentos
existentes, procedimentos e técnicas empregados para sua utilização.

2. CONTEÚDOS

Detectores de radiação: propriedades gerais, tipos de detectores, teoria da cavidade, dosimetria 
absoluta e não-absoluta.
•  Detectores a gás: princípio de funcionamento, câmaras de ionização, detectores proporcionais, 
detectors Geiger-Müller.
•  Dosímetros químicos: filme dosimétrico, dosímetro fricke.
•  Detectores baseados na medição de luz: cintiladores, contadores de cerenkov, dosímetros
termoluminescentes, dosímetros OSL, dosímetros RPL
•  Detectores baseados na medição de calor: calorímetro.
•  Aplicações práticas dos detectores.
•  Programas de controle de qualidade para equipamentos médicos que utilizam radiação ionizante.
•  Testes de controle de qualidade.
•  Relatórios de desempenho e limites legais.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

O estudante que cursar INSTRUMENTAÇÃO PARA FÍSICA MÉDICA deve ser capaz de:
 Compreender a física associada à interação da radiação ionizante com a matéria;
 Compreender os diferentes processos de detecção da radiação;
 Escolher e utilizar corretamente os dosímetros para determinação de dose de radiação em

diversas atividades;
 Escolher e utilizar os detectores corretos para determinação de radioisótopos presentes em

amostras;
 Escolher e utilizar os detectores para equipamentos médicos
 Realizar testes de controle de qualidade dos detectores;
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