
—- 3^- & o

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
DEP CTEx

TESE DE MESTRADO

MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE

DOSE NA MEDULA ÓSSEA

Ricardo Coelho Taboaço



iWL

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE DOSE

EM MEDULA ÕSSEA

POR

RICARDO COELHO TABOAÇO

TESE SUBMETIDA

COMO REQUISITO PARCIAL

PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE

MESTRE EM CIÊNCIAS

EM ENGENHARIA NUCLEAR

Assinatura do Orientador de Tese

JQRO EMÍLIO PEIXOTO - M.Sc.

Rio de Janeiro,RJ
Fevereiro,1982



A

Américo Martins Cardoso e

Rosa C.C. Taboaço



AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador João Emilio Peixoto, pela

entação e colaboração na execução deste trabalho.

A Cinthia Beatriz Guida, que me acompanhou em to

das as fases deste trabalho.

Ao Instituto de Radioproteçao e Dosimetria na

pessoa do seu diretor Carlos Ectuardo Veloso que me recebeu

para que em suas instalações pudesse ser desenvolvido este

trabalho.

Aos colegas do Instituto de Radioproteçao e Dosi_

metria, sem citar nomes para que não sejam cometidas injus

tiças. ; •

Aos membros da banca examinadora, João Emilio ^

xoto, Carlos Eduardo Veloso , Joyce Landmann Lipsztein ,

Luiz Bertelli Neto e ao co-orientador Antonio Carlos Ruas

Santos.

Â Eliane Sarmento de Melo, secretaria da Seção

de Energia Nuclear do IME pela datilografia e revisão grá

fica.

Â leda pela colaboração nas copias das figuras.



Ao Instituto Militar de Engenharia, mais especi-

ficamente ã Seção de Energia Nuclear, pelo curso.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear pela opoj_

tunidade a mim confiada.

A Richard Kramer pela estruturação, discussão e

apoio na execução deste trabalho.



SUMARIO •

Foram analisados diversos modelos de cálculo de

dose na medula óssea ativa para irradiação externa com fó

tons visando a proposição de um modelô  de cálculo a ser a

dotado nacionalmente pelo Instituto de Radioproteção e De)

simetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear e incorpc)

rado ã um programa geral de avaliação 'de doses que está em

fase de execução,

\pós a revisão crítica dos modelos chegou-se a

conclusão que deveria ser adotado o modelo de Rosenstein

para o caso de exposições devidas à exames de RadiodiagnÓ£
-I Q ̂

tico e o modelo de Kramer para o caso de exposições ocu

pacionais.

Foi verificado que o modelo utilizado por Eckerman

e Simpson calculava além da dose na medula óssea, a dose

na camada de células endosteais, para o caso de um emissor

gama uniformemente distribuido no osso, e a dose neste t£

cido superava a dose absorvida média no esqueleto por um

fator 5, o que discorda drasticamente das recomendações da

Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP). De£

ta forma é importante que se determine fatores de convey

são da exposição na superfície da pele em dose absorvida m<|

dia na camada de células endosteais (superfície óssea), a

ser incorporado aos modelos de cálculo de Rosenstein e Kramer.(oux>fôcJ-
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ABSTRACT•

Several methods of bone marrow dose calculation

for photon irradiation were analised.in this work. After a

critical analysis, the author proposes the adoption,by the

Instituto de Radioproteção e Dosimetria/CNEN, of Rosenstein's

method for dose calculations in Radiodiagnostic examinations

and Kramer's method in case of occupational irradiation..

'it was verified by Eckerman and Simpson that for

monoenergetic gamma emitters uniformly distributed within

the bone mineral of the skeleton the dose in the bone sur

face can be several times higher than the dose in skeleton .

In this way, is also proposed the calculation of tissue-

air ratios for bone surfaces in some irradiation geometries

and photon energies to be included in the Rosenstein's me

thod for organ dose calculation in Radiodiagnostic examina

tions.
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CAPITULO I•

INTRODUÇÃO

O uso cada vez crescente de^vradiaçao ionizante v^

sando o progresso e o bem estar das sociedades modernas exî

ge que, paralelamente, sejam adotados procedimentos básicos

de controle e fiscalização das fontes de radiação e seus u

suãrios. Desta forma, tendo em vista o grande número de ins

talações médica' e industriais que utilizam radiações em

suas atividade^ e a entrada em funcionamento de várias in,s

talações nucleares em território nacional, principalmente as

usinas nucleares de Angra dos Reis, a fábrica de elementos

combustíveis de Resende e diversas unidades de mineração e

beneficiamento de material radioativo , faz-se necessário o

desenvolvimento de um programa geral de avaliação de doses

a ser aplicado nas operações de rotina que acarretam a exp£

sição de milhares de pessoas.

A exposição de uma população ã radiação ionizante

durante o desempenho de atividades de rotina, implica em um

certo risco de incidência de leucemia e outros tipos de cân

cer em alguns indivíduos . Dentre estes efeitos observados ,

a leucemia apresenta uma alta taxa de incidência quando com
2 3

parada com outros tipos de câncer ' . Portanto, do ponto

de vista da Proteção Radiolôgica, a medula óssea vermelha

adquire importância especial por ser o tecido gerador de cê

1



lulas sangüíneas e, consequentemente , o tecido associado a

incidência de leucemia . A determinação da dose absorvida

na medula óssea ativa passa a ser , então, um parâmetro de

grande significado quando se calcula o equivalente de dose

de um indivíduo com o objetivo de comparl-lo com os limites

máximos permissíveis estabelecidos em normas nacionais e in

ternacionais para pessoas ocupacionalmente expostas as radiji

ção . Como neste trabalho serão estudados os métodos de

determinação da energia depositada em c'avidades ósseas para

a irradiação externa cora feixes de fótons, o equivalente de

dose, expresso em "rem" ê numericamente ifuai â dose absor-

vida pelo tecido , expressa em "rad"

A medula óssea de um esqueleto de ser humano ê for;

mada por dois componentes : a medula amarela e a vermelha.A

medula óssea amarela, ou adiposa, é inativa sendo porém, ca

paz de transformar-se em ativa se as circunstâncias assim o

exigirem. A medula vermelha., ou ativa, caracteriza-se pela

pronunciada atividade hematopoética e acha-se localizada em

ossos trabeculares. Estes tipos de ossos existem em várias

partes do esqueleto humano e diferem em estrutura e em con

teúdo de medula ativa. Portanto, para a determinação da d<)

se absorvida por este tecido, ê preciso conhecer a localiza

ção e a geometria das cavidades onde ele pode estar locali-

zado.

0 interesse na determinação da dose absorvida na

medula óssea ativa, evidenciou-se na década de 50 quando

7 8 9 ~
Spiers e outros ' ' publicaram uma seqüência de trabalhos



Teferentes a cálculos e medidas de parâmetros associados ao

calculo de dose neste tecido. Outros trabalhos identificam

os tecidos que apresentam risco carcinogenico como sendo não

só as células hematopoeticas distribuídas na medula mas ,

também, as células osteogênicas e o epitélic das superfícies

ósseas * localizados em camadas de somente 10 a 20 mi-

crons de espessura e contíguas a superfície óssea. Para es_

tes autores, o modelo de cálculo da dose absorvida na medu

Ia óssea deve incluir um tratamento mais sofisticado do prô

blema da interface osso-tecido.

Conforme visto acima, a localização em cavidades

ósseas e a distribuição de medula no corpo humano impossibly

lita o desenvolvimento de um método exato de determinação da

dose absorvida neste tecido devido ã irradiação externa com

fótons. Desta forma, com o objetivo de propor a adoção, p«;

Ias instituições responsáveis pelo controle e fiscalização

do uso de radiações ionizantes, de um método unificado de

cálculo de dose na medula óssea ativa, faz-se necessária a

realização de um estudo detalhado e crítico dos modelos de

cálculo existentes e a comparação dos resultados obtidos p£

los diferentes métodos.



CAPITULO II

TIPOS DE ABORDAGEM PARA A DETERMINAÇÃO DA DOSE

ABSORVIDA NO CORPO HUMANO

2.1 - Abordagem Experimental

A determinação direta da dose absorvida na medula

óssea para irradiação externa com fótons esbarra na neces_

sidade de colocar-se detectores no interior dos ossos ao

proceder-se a irradiação, o que, para pessoa vivas, é im

possível. Outra técnica seria a solução da equação de difu

são, entretanto, como os corpos são não-homogêneos e fini

tos, a equação torna-se extremamente complexa, impossibi-

litando obter-se uma solução prática. Tendo em vista que

as duas técnicas acima não se aplicam, em termos práticos,

ao problema que se deseja solucionar, parte-se para a simu

lação da irradiação. Esta pode ser feita de duas maneiras:

simulação física e simulação matemática.

A simulação física consiste em substituir-se o'cor_

po humano por um simulador físico composto de materiais ra_

dioequivalentes aos tecidos do corpo humano de modo que ,

para os fótons, o simulador e o corpo sejam equivalentes .

Neste caso, a fonte de radiação pode ser simulada de aco£

do com as características físicas (distribuição espectral

e angular) e geométricas da fonte real sendo que, para ir

radiações realizadas em Radiodiagnostico o próprio apare_

4



lho de raio-X pode ser utilizado como fonte, evitando-se aŝ

sim a sua simulação.

2.2 - Abordagem matemática

A simulação matemática ê normalmente realizada em

computadores digitais. Para simular-se a irradiação é ne-

cessário a caracterização do agente irradiador (fõton), do

alvo (corpo humano) e estipular-se um algoritmo para a si-

mulação das interações. 0 fóton, agente irradiador, fica

plenamente caracterizado pela sua energia e direção. Para

a simulação do corpo humano, diversos autores usam o mode_

12Io inicialmente desenvolvido por Snyder . Este, considera

o corpo humano composto apenas de formas geométricas de

simples equacionamentc matemático, tanto externamente como

internamente (diferentes órgãos). 0 algoritmo ui-ilizado é

o método de Monte Cario que, utilizando os livres caminhos

médios, ângulos de espalhamento e probabilidades de intera

ção determinados aleatoriamente, segue as histórias dos fó

tons através dos seus caminhos pelos meios materiais e ar_

mazena as energias depositadas nos diversos órgãos e teci

dos do corpo humano, possibilitando assim a avaliação das

doses absorvidas nos pontos de interesse em Proteção Radio

lógica.



CAPITULO III

PROBLEMAS ESPECÍFICOS ASSOCIADOS COM A DETERMINAÇÃO

DA DOSE ABSORVIDA NA MEDULA CSSEA ATIVA E NAS CÉLULAS

DAS SUPERFICIES ÕSSEAS

3.1 - Estruturas óssea e localização dos tecidos de in

teresse em proteção rdaiológica.

A grosso modo, dois tipos de estrutura óssea podem

ser prontamente identificados : o tecido ósseo cortical.de

aparência quase uniforme, e o tecido ósseo esponjoso, forma,

do por uma rede de trabéculos e cavidades nas quais acha-

se localizada a medula óssea vermelha ou ativa. Como exem

pio, o corte sagital de um osso longo, o femur, mostrado na

Figura 1 fa) , apresenta as características estruturais

mais importantes no que concerne aos aspectos físicos da

ação da radiação ionizantes sobre os diferentes tecidos. A

camada"de osso cortical, bastante rígida, tem uma espes.su

ra de cerca de 5 mm na região central porém, torna-se mais

fina â medida que se aproxima da cabeça do osso. O int£

rior da região central do femur é preenchido,principalmen-

te, com tecidos conectivos, medula amarela ou inativa e

vasos sangüíneos mas, nas suas extremidades surge uma rede

de trabéculos de osso rígido, formando cavidades que con

têm a medula óssea vermelha geradora das células sangüíneas.

Um osso trabecular ou esponjoso pode ser visto na Figura

1 (b) representativa de uma vertebra lombar. Os ossos da

6



camada cortical muito fina. Ossos- trabeculares acham-se

também presentes em ossos chatos tais como : osso de pél-

vis, escapula e costelas (Figura 1 (c)).

Figura 1 : Seções de ossos humanos:Ca) Colo e cabeça do

mur. (b) Vertebra lombar. (c) Crista ilíaca.

A espessura dos trabéculos é bastante variável. Psi

ra vertebras e costelas, por exemplo, alguns autores ind̂ L

cam dimensões variáveis entre 20 e 250 um, enquanto outros

pesquisadores indicam espessuras entre 50 e 100 ym.Spiers

(1966) considera que, na maioria dos ossos, 100 ym é um va

lor representativo para fins dosimétricos. Estes trabécu

los contêm, no seu interior, células maduras, os ostéoci^

tos, que acham-se ligados entre si por canalfculos por on

de se processa a circulação de líquidos nutrientes proveni^



entes da medula óssea. A Figura 2 mostra algumas destas cé*

lulas em um trabêculo ósseo assim como outros tipos de cê

lulas, tais como : osteoclastos e osteoblastos. Os osteo-

blastos são encontrados nas superfícies ósseas e são res-

ponsáveis pela secreção dos produtos que ao se calcifica-

rem, formam a substância intersticialy Os osteoclastos são

células gigantes com um número variáveis de núcleos,muitas

vezes de 15 a 20. São encontrados nas superfícies internas,

superfícies endosteais, dos ossos em crescimento diametral

ou nas superfícies externas dos ossos, superfícies perios

teais, que, durante o crescimento estão mudando de forma .

Ainda como componentes do tecido ósseo de interesse em Pro

teção Radiologica, as células precursoras dos osteoblastos

os pré-osteoblastos ou células osteoprogenitoras, acham-se

relativamente distantes das superfícies dos trabéculos. Além

da camada endosteal, as cavidades entre os trabéculos são

preenchidas com medula óssea ativa.

trabéculos ósseos

osteõcitos

-.-.-.--— osteoblastos inativos

—::.-. osteoblastos ativos

„„.,.- osteoclastos

::-.- medula ..hematopoética

' IOO,i

Figura 2 : Fotomocrografia da seção do trabêculo mostrando

as células associadas.



As cavidades em ossos trabeculares variam considera,

velraente em forma e em dimensões,'tanto para um mesmo osso

como para ossos diferentes. A Tabela 1 mostra, para alguns

ossos do esqueleto, a distribuição mais provável (modal) e

o intervalo de dimensões encontrados em diferentes estu-

dosl4.15.16.17.

TABELA 1 : Dimensões de cavidades de medula em ossos de

dultos.

ESTUDO

Engstron
(1958)

Robertson e
Outros (1954)

Spiers

(1968)

Hashimoto e
Outros(1962)

OSSO

Vertebras

Costelas

Vertebras e
Costelas

Dimensão da

Dimensão Modal

-

Crista Ilíaca . 150

Costelas 300

3f Vertebra Lombar 300

Parte Sup. Femur 300

Vertebras

Externo

Ilium

Costelas

-

Cavidade (micra)

Largura (Intervalo)

250 -

1Q0 -

200 -

50-

50-

50-

50-

600

500

50 •

100

950

• 7Q0

• 700

1100

1200

2000

2000

- 1000

-1000

3.2 - Aspectos dosimétricos da irradiação com fótons

Em muitas situações, os tecidos irradiados são hom£

gêneos e os efeitos decorrentes dos limites existentes en-

tre eles não contribuem no resultado da ação biológica da
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radiação ionizante sobre estes tecidos. Esta situação também

ocorre quando o objeto é" bastante extenso quando comparado

com o alcance das partículas ionizantes ou quando sua compo

sição é uniforme por distâncias muito maiores que o alcance

da partícula. E claro, entretanto, que estas condições nem

sempre ocorrem, sendo necessário que se uti l ize métodos do

simétricos mais sofisticados. Este é o caso, por exemplo, de

um tecido tão heterogêneo como o osso. A dosimetria em o£

sos, envolve freqüentemente parâmetros'de escala quase mi-

croscópica jã que é preciso determinar as distribuições de

dose em cavidades de dimensões da ordem de grandeza do al-

cance das partículas ou então, em distâncias que vão desde

alguns microns até centenas de microns na camada de tecido

contígua à superfície óssea. Este é" o caso específico da ir

radiação com fótons, onde os fõtons incidentes liberam foto_

elétrons do osso mineral e da medula óssea que atingem os

tecidos localizados nas cavâdadcs dos trabêculos e na supeir

fície óssea.

As células do esqueleto que apresentam risco carci-

nogênico foram identificadas como as células homatopoéticas

da medula óssea e as células osteogênicas, particularmente as

da superfície endosteal, além de certas células epiteliais

próximas ã -jperfície óssea . As células hematopoéticas ,

em adultos, acham-se distribuídas aleatoriamente na medula

óssea vermelha que se encontra dentro dos ossos trabeculares .

Entretanto, o equivalente de dose, quer determinado por m£

todos experimentais ou matemáticos, é calculado como sendo

a média sobre o tecido que preenche completamente as cavidíi
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des dos ossos trabeculares. Para o tecido osteogênico da su

perfície endosteal e o epitélio das superfícies ósseas, a

Comissão Internacional de Proteção Radiolõgica recomenda que

o equivalente de dose seja calculado como uma media sobre o

tecido localizado dentro de uma faixa de 10 ym de espessura

c~ . - 6
na superfície óssea .

Como conseqüência das dimensões quase microscópicas

dos tecidos de interesse, o cálculo da'energia neles deposi^

tada torna-se bastante complexo uma vez que eles não forne_

cem condições de equilíbrio eletrônico. Em outras palavras,

as dificuldades de se avaliar experimentalmente a energia de

positada em cavidades trabeculares com diâmetros variáveis

de 100 a 1500 ym ou em uma camada de 10 ym de espessura aã

jacente ao osso podem ser representadas por dois aspectos

dosimétricos principais : a necessidade de detectores sufi

cientemente pequenos de modo que a medida obtida possa ser

associada diretamente à dose absorvida em uma cavidade óssea

e o grande número de pontos de medidas, uma vez que os ossos

de interesse estão distribuidos em quase todo o corpo.

A avaliação matemática da dose absorvida nas cavidji

des trabeculares e nas superfícies ósseas pode ser obtida

de diversas maneiras, dependendo de quão realisticamente o

autor simula a interação do feixe de fótons com os ossos



CAPITULO IV

REVISÃO DOS VÁRIOS MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE

DOSE NA MEDULA ÕSSEA ATIVA

4.1 - Introdução

Diversos estudos tem sido publicados apresentando da

dos dosimétricos para medula óssea ativa tanto medidos expe-

rimentalmente quanto determinados matematicamente. A revisão

das publicações relevantes aqui apresentada, restringe-se a

pesquisas concentradas no desenvolvimento de modelos dosinu;

tricôs para o osso que possam fornecer dados para a determjL

nação do equivalente de dose em situação de rotina. 1

Em todos os estudos discutidos neste capítulo é" utji /

lizada a distribuição percentual de medula óssea ativa dedu-

zida por Ellis e apresentada na Tabela 3. Existem outras

distribuições diferentes de medula óssea ativa no esqueleto,

que são de grande importância para o cálculo de dose neste

tecido, entretanto estas distribuições não fazem parte dos

modelos dosimétricos, portanto, não estão incluidas nesta re_

visão.

4.2 - Medidas básicas para a determinação da dose absorv^

da em medula óssea ativa

I
Como foi visto anteriormente, o calculo da dose ab_ •

12
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& sorvida média na medula õssea a t i v a , requer , i n i c i a lmen te ,

|> a determinação da d i s t r i b u i ç ã o de dimensões de cavidades

slí dos ossos considerados. Em relação à camada endosteal, S£

S-; gue-se a recomendação da ICRP e procede-se o cálculo pa

|y ra uma camada de tecido de 10 ym de espessura na superfície
if'"

|:' óssea. _ ̂

\á

fe Além da deposição de energia nos tecidos de inte-

||, resse diretamente pelos fõtons incidentes e pelos foto-el£

|; trons provenientes de interações na parte mineral dos tra

%. bêculos, ocorre ainda um acréscimo da energia depositada de
9"i —

fy vido aos foto-eletrons liberados no cortex do osso. Portan

ff'- to , ê necessário que,, além das dimensões das cavidades tra

|i beculares, tenha-se o conhecimento da espessura do cortex

i:' e das dimensões externas dos ossos.

A determinação da -espessura do cortex e das dimen-

| soes ex| : soes externas dos ossos não envolve grandes dificuldades prá

^ ticas e estes valores acham-se publicados no relatório do
f' * .. 22
jjjf Grupo de Trabalho sobre o Homem Padrão . As medidas das
ti dimensões das cavidades dos ossos trabeculares começaram a

I 23
È ser feitas por Jacobs e Spiers em 1963 . Posteriormente,o
?'•'-

ft; - 1 3
t próprio Spiers sugere dois métodos diferentes para a rea

lização destas medidas. No primeiro método, ele usa a pr£

jeção, sobre uma tela, da imagem de uma seção do osso tríi

becular e, a seguir , procura para uma cavidade qualquer

qual o círculo de área equivalente a cavidade.

O outro método, inteiramente distinto do primeiro.



considera que, as partículas ionjzantes caminhando em l_i

nhas retas, irão atravessar uma ou mais cavidades com dife.

rentes percursos dentro da medula óssea, dependendo do seu

ponto de entrada e do tamanho e forma da cavidade. Se for

possível obter uma distribuição completa de todas as traje_

torias possíveis (em três dimensões) em uma dada região do

osso trabecular, tem-se uma base sobre a qual pode-se cal̂

cular qual a fração da energia da partícula (elétron) depo_

sitada na medula. A distribuição das trajetórias das partí^

cuias foi obtida com a ajuda de uma grade retangular colo-

cada sobre uma projeção magnifiçada da imagem de uma seção

do osso .'trabecular.

A fim de se obter os fatores necessários à conver

são da exposição, em um ponto de referência, em dose absor

vida na camada endosteal e em dose absorvida média na medu

Ia óssea, Spiers 4Cl963) utilizou as distribuições de dimen

soes de cavidades determinadas pelos métodos descritos aci

ma e integrou as equações desenvolvidas por Charlton e

CormaclC (1962) relativas ao cálculo da energia depositada em

cavidades finitas e esféricas. A Figura 3 mostra os fato-

res médios de conversão determinados para quatro ossos dî

ferentes dentro da faixa de 30 a 160 keV.

4.3 - Primeira revisão crítica dos métodos de determina

ção de dose na medula óssea ativa (Shleien - 1973).

Diversos métodos de determinação da dose absorvida

na medula óssea foram estudados nas últimas duas décadas .
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Up

I 1.1
W

0.9 _L ±
40 80 120

ENERGIA DO FOTON

160

Figura 3 : Fator de geometria de Spiers para conversão de

exposição em dose absorvida para alguns ossos.

Embora não se possa dizer qual deles é o mais exato devido

à complexidade intrínseca em se determinar a energia depo-

sitada em pequenas cavidades ósseas preenchidas com teci-

do, ê possível intercomparar os diversos métodos desenvol-

vidos.*

Em 1973, Shleien realizou uma intércomparação dos

métodos então existentes, identificando os dois modelos de

cálculos mais aplicados de acordo com o conhecimento cien

tífico e os recursos de cálculo existentes na época. O prî

meiro baseava-se na medição da exposição em pontos do es-

queleto de um simulador físico do corpo humano usando cama

27
ras de ionização e o segundo utilizava tabelas de percen

- 28tual de dose em profundidade e filmes radiograficos



16

Era trabalhos compleraentares ao de Spiers de 19t>3

vários outros autores determinaram fatores de conversão que,

por terem sido calculados para a mesma energia de fõtons in

cidentes , 35 KeV, puderam ser reunidos na Tabela 2 com o

objetivo de comparação dos valores determinados para os di

ferentes ossos. De acordo com esses autores para a faixa de

energias de fõtons gerados por diferenças de potencial en-

tre 45 e 150 KVp ; ou seja : energia média dos fõtons entre

25 e 45 KeV, os fatores de conversão da exposição em dose

absorvida em cavidades f in i tas , balanceados de acordo com a

distribuição de energia dos fõtons nos volumes de medula es_

tariam na faixa de 0,95 a 1,05.

TABELA 2 : Fatores de conversão da dose absorvida / exposi/
ção para medula óssea em vários ossos:

ESTUDO

Wilson' e outros
C1962)

Spiers (1963)24

ICRU C1959)47

44
Hashizume e outros

C1964)

Fator

Crista

1 ,

1,

1,

de Conversão.dose
frad/T^

Ilíaca

-

02

,11

,03

Costela

1,12

1,03

-

1,03

absorvida/exposição

Vertebra lombar e
fêmur

1,08

0,99

-

1,02
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Determinada a dose absorvida nos diversos pontos

representativos do esqueleto, obtem-se a dose absorvida mie

dia em toda a medula óssea ativa ponderando-se a dose absol-

vida na cavidade pela fração deste tecido que a cavidade r£

presenta e somando-se para todo o esqueleto a contribuição

das doses absorvidas assim ponderadas...

0 modelo de distribuição de medula óssea derivado

por Ellis forma a base das determinações de dose absorvida

média na medula õssea ativa realizada por muitos pesquisado^

1819 33 ' — —
res ' ' . 0 outro modelo de distribuição anatômica deste

tecido, em adultos e crianças fói proposto por Hashimoto em

1964 e é baseado m

cadáveres japoneses.

1964 e é baseado num trabalho experimental realizado com

As informações sobre distribuições similares para

- •• 35

crianças sao esparsas. Atkinsons, em 1962 calculou distri

buições para crianças usando dados de Custer è Ahlfeldt de

1932 que relata as variações de medula óssea em vários o£

sos de acordo com a idade.

Os resultados dos diversos estudos são apresentados

na Tabela 3 tanto para adultos como para crianças..

A Tabela?4 resume as características principais dos

métodos de cálculo relevantes utilizados até 1973. Na prî

meira coluna encontram-se os autores e ano de publicação

do trabalho. Na segunda coluna uma rápida explicação da me_
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todologia empregada. Na terceira coluna é visto se foram feî

tas medidas com dosímetros no interior, do osso. Na quarta

coluna é visto se a radiação que foi espalhada pelos teci-

dos do corpo humano para fora do feixe central de radiação

foi considerada na determinação da dose média absorvida na

medula óssea ativa. Finalmente na quinta coluna verifica-se

se o método faz correção quanto ao efeito fotoelétrico que

ocorre principalmente na parte mineral do osso.

TABELA 3 : Distribuição percentual de medula óssea

em auultos e crianças.
ativa

Distribuição percentual de medula óssea ativa

OSSO Adulto Criança

Cabeça

Sacro

Cintura Escapular

Omoplata e Clavícula

Cintura Pêlvica

Pêlvis*
Extremidades

.Membros

.Fêmur

.Húmero

Hashimoto
(1964)

7

9 .

7

33

-

Ellis
(1951)

13

14

8

26

-

Hashimoto
£1564)

7

8

6

31

I
l

l 
—

0

Atkinsons
(1962)

7

5

19

25
15

5

Vertebras
.Cervical
.Lombar
.Toraxica

3
11
13

4
11
19

3
10
12

15

Externo
Costelas

3
14

2

8

3.

13

2

7
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TABELA 4 : Resumo dos trahalhos relevantes ate 1973.

REFERENCIA
MÉTODO

Medição no
osso ?

Contribuição da ra
diação espalhada do
feixe principal ?

Correção 3o"
efeito fot£
elétrico ?

f Martin (1958)

Unscear(1958)30

Epp, Weiss ,
Laughlin e77
outros (1963)

Committee on
Radiological
Hazards to Pa
tients (I960"
1966)38

Liuzzi, Blatz
e Eizenbund
(1964)"8

Antoku.Melton,
Yoshinaga.Russel
e outros (1971)45

Hashizume e ou-
tros (1971)44

Determinação de dose por computação e tabela
dose-profundidade, modelos anatômicos e dados
da utilização de aparelhos de Raios-X.

Determinação de dose por computação e tabela
dose-pr,pfundidade.,modelos anatômicos e dados
da utilização de aparelhos de raios-X. NAO

Câmaras de ionização no Simulador Físico de
Corpo Humano e conversão de exposição em do
se absorvida. SIM

Câmaras de ionização no Simulador Físico de
Corpo Humano e conversão de exposição em do
se absorvida SIM

Filme para medição de^distância e padrão de
radiação incidente. Calculo da dose utilizan
do tabela dose-profundidade. "" NÂO

Câmaras de ionização distribuidas num simulj*
dor físico de corpo humano. Medidas de expo-
sição na pele e conversão de exposição em dose SIM

TLDs distribuidos num simulador físico de cqr_
po humano e conversão de exposição em dose.

NÂO

SIM

SIM

NAO

NAO

SIM

SIM

NAO

SIM

SIM

NAO

NAO

SIM
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4.4 - Método matemático I CSnyder e outros - 1974J

A aplicação da técnica de Monte Cario na determinação

da dose absorvida nos órgãos e tecidos de interesse.obriga

que o corpo humano e o feixe de fotons sejam descritos mate-

maticamente , afim de tornar possível a simulação dos pr£

cessos físicos que ocorrem quando hã-úma interação. Desta

forma, nesta técnica de cálculo, a trajetória de um foton

no interior do corpo humano ê traçada pela simulação sucejs

siva das interações entre os fotons incidentes e os dife-

rentes tecidos. Após a simulação matemática de cada intera

ção , pode ser calculada a energia depositada no local on

de esta ocorreu e, consequentemente a dose absorvida. A

descrição matemática do «corpo humano e a técnica de Monte

Cario aplicada ao cálculo de dose são apresentados nos Apên

dices A e E.

Dada a dificuldade de equacionamento da intrincada

estrutura óssea, supõe-se ser o esqueleto composto de uma

mistura, homogênea de todos os componentes do osso. Neste

modelo de cálculo não existe representação geométrica das

cavidades de medula óssea ou interfaces osso-medula.

Para o cálculo da dose absorvida na medula óssea a.

tiva parte-se do suposto que o osso compacto e a medula Õ£

sea, absorvem equivalentemente a mesma energia por unidade

de massa. A energia absorvida na medula óssea ativa é, por̂

tanto, determinada raultiplicando-se a energia absorvida na

estrutura óssea pela fração de peso representada pela quan



t idade de medula óssea a t i v a no o.sso considerado. Este pro

cedimento de cálculo é c o n s i s t e n t e com as recomendações da

Comissão In te rnac iona l de Proteção Radiolõgica (JCRP) para

doses i n f e r i o r e s a 100 rad

A expressão u t i l i z a d a para o ca lcu lo da dose na m£

dula óssea a t i v a , por e s t e procedimento ê :

E . = E . . W - ' • CD
mi si mi

onde :

Em- = Energia absorvida na medula õssea ativa da

região i do esqueleto.

E . = Energia absorvida na região i do esqueleto.

W . = Fração de massa de medula óssea ativa relati
mi —

va ã mistura óssea da região i do esqueleto.

Este modelo de cálculo foi inicialmente desenvolvi

do por Snyder para a determinação da dose relativa a in

corporação de emissores gama no organismo.

Em março de 1972, como resultado de uma interação en

tre U.S. Atomic Energy Commission e Food and Drug Administra

tion CFDA) foi iniciado um estudo para a determinação de

doses em órgãos devido a fontes externas de Raios-X com e-

nergias entre 20 e ISO KeV. 0 objetivo da pesquisa era a de



terminação da dose em vários órgãos do corpo (incluindo a

medula óssea ativa) por unidade de radiação incidente. Os

resultados foram publicados no relatório 5000 do laborato

rio de Oak Ridge .

4.5 - Medida direta da dose absorvida na medula óssea a

tiva (Ellis e outros - 1975)

A dose absorvida na medula óssea ativa, conforme

visto no item 3.2 , não pode ser medida diretamente devido

ã distribuição irregular das cavidades de medula no inte_

rior do esqueleto humano. Entretanto, é possível a avalia_

ção da dose média absorvida neste tecido através da seguin

te relação :

Di = Tdi = 7di

onde :

Ç. é a energia depositada na medula óssea atî

va de um indivíduo i, de dada idade e sexo.

D. - é a dose em um incremento de massa dm.

/dm - ê a massa de medula óssea ativa do indiví

duo i.

De acordo com a equação (2), para a avaliação da

dose absorvida na medula óssea ativa, inicialmente mede-se a
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exposição em uma cavidade óssea contendo medula. A seguir ,

converte-se a exposição em dose absorvida nesta cavidade le_

vando-se em conta as suas dimensões. Conhecendo-se a dose

absorvida, D. , e o incremento de massa de medula óssea,dm,

realiza-se a integração somando-se os produtos D..dm , pa-

ra todas as cavidades ósseas e ponderando-se esta soma pela

massa total de medula óssea ativa do indivíduo..

Para proceder-se a medida de exposição em uma cavi-

dade, ê necessário que se u t i l ize um simulador físico do

corpo humano. Este simulador, que foi descrito detalhadamen

te pelo U.K. Committee Second Report , contem um esquele_

to humano seco e materiais radioequivalentes ao tecido mole,

pele e pulmão, além de possuir tubos plásticos Cperspex) pa.

ra que se possa inserir câmaras de ionização em locais esc<3

lhidos.

Este procedimento foi utilizado por Ellis que, pa

ra proceder ãs medições , utilizou câmaras de ionização de

5 mm de comprimento por 3 mm de diâmetro, supondo que, devî

do às suas pequenas dimensões . estas não introduziriam per

turbação no campo do feixe de fotons.

Foram escolhidos 12 pontos de medida como sendo re_

presentativos da exposição media no interior do osso onde o

ponto de medida se localiza. Estas medidas forneceram dados

de exposição na medula óssea no interior do osso por unida-

de de exposição na pele. A l i s ta dos 12 pontos representati^
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vos, e sua localização esta descrita na Tabela 5.

TABELA 5 : Os 12 pontos de medida e sua localização. Publ_i

cação DHEW CFDA) 76-8015.

N9 DESIGNAÇÃO ANATÔMICA _/-LOCALIZAÇÃO DO DOSIMETRO

Pituitária

59 Cervical

39 Toráxica

ExternoCfrente e atras)

Cabeça do Hümero

6Ç Costela Lateralmente

89 Torãxica

2° Lombar

29 Segmento

Pelvis Lateralmente

Fêmur

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Crânio

Vertebra

Vertebra

Externo

Cintura 1

Costelas

Vertebra

Vertebra

Sacro

Cintura

Fêmur

Cervical

Toráxica

Escapular

Torãxica

Lombar

Pélvica

Sobre uma representação grafica do simulador do cor

po humano foi sobreposta uma malha com elementos de 3 cm

na direção horizontal por 5 cm na direção vertical. A roedu

Ia óssea ativa foi repartida pelos elementos da malha a

ela superposta nas vistas AP, PA e lateral, utilizando-se re

lações geométricas. Pode ser visto na Figura 4 uma esquemia

tização das estruturas ósseas, posição dos dosímetros e e_

lementos da malha.



PHOJEÇAO ANTERO-POSTERIOR DO TRONCO

T

• LOCALIZAÇÃO E 1ÍÜMEBO DO EOSlMETüd

2 5 ~l

Figura 4 : Malha de elementos 3x5cm superposta a uma vista

A-P do tronco com localização dos dosímetros.

Na Figura 5, pode-se ver quais os dosímetros que for

necem a exposição para cada elemento da malha e a fração de

medula óssea ativa referente a cada um destes dosímetros.No

ta-se que, em certos elementos da malha, a exposição é med.i

da por um único dosímetro, enquanto em outros, até quatro

dosímetros contribuem cora informações para avaliação da ex

posição no elemento da malha.
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FRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA E NU_
MERO DO DOSIMETRO.

FiguTa 5 : Malha de elementos 3x5cm superposta a uma vista

A.P. do tronco mostrando a fração de medula óssea ativa cor

respondente a cada dosímetro em cada elemento da malha.

As medidas foram realizadas utilizando-se como irréi

diador, um aparelho de raios-X e variando-se parâmetros de

irradiação tais como : distância fonte pele, qualidade do

feixe, e tamanho do campo. Desta forma obteve-se, uma tabe_

Ia de fatores de conversão da exposição na pele em exposi^

ção na medula óssea ativa, dependendo de cada um dos para

if/
t. S



metros e da energia da radiação.

Neste método, para a conversão da exposição na medu

Ia óssea ativa em dose absorvida, levou-se em conta o efei_

to fotoelêtrico que ocorre na parte mineral do osso. Para

tanto, Ellis , utilizou dados levantados por Spiers" no

trabalho de 1963, que fornece a correção a ser introduzida

como função da energia do fôton incidente, no cálculo da

contribuição dos foto-elêtrons no computo da energia total

depositada na medula óssea ativa. 0 fator de conversão de

Spiers é dado, para vários ossos, no gráfico da Figura 3 .

Nos valores obtidos, entretanto, inclui-se apenas a fração

de medula óssea ativa irradiada no feixe direto, de. área

igual a área de entrada do feixe na superfície da pele,não

considerando-se a dose absorvida devido â radiação espalha

da do feixe direto. Medidas indicaram que esta radiação for

nece uma contribuição média.de 221 na dose absorvida. Con

seqüentemente, aplicou-se um fator multiplicativo de 1,22

33na dose absorvida

Uma vez determinada a dose era uma cavidade de medu

Ia, esta é ponderada pela fração de medula óssea ativa que

ela representa sendo, então, somadas as doses ponderadas

por todos os locais irradiados.

4.6 - Método matemático (Rosenstein - 1976)

Como visto no item 4.4 , Snyder para determinar

doses na medula óssea para fontes externas de raios-X su
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pôs que a mistura Óssea homogênea e a medula Ó"ssea. absor

viam a mesma quantidade de energia por unidade de massa.En

tretanto, isto sÔ e valido para valores de energia acima

de 200 KeV. Na faixa de energia utilizada em Radiodiagnõs

tico (20 a 150 KeV), o coeficiente de absorção massa-ener

gia para a medula e significativamente, menor que'para o os

so compacto (Figura 6). Este fato altera de forma signifi-

cativa o calculo da deposição de energia e portanto, deve

ser considerado quando da partição da 'energia absorvida na

mistura 5ssea do esqueleto entre os seus diversos componen

tes (osso mineral e medula Óssea). Alé"m disto, o efeito fo

to-eletrico que ocorre no osso mineral também e responsá-

vel por uma Parcela considerável da energia depositada na

medula Óssea ativa. Este efeito foi estudado por Spiers

que determinou fatores de conversão da exposição era dose

absorvida para a medula óssea ativa em vários ossos do es

queleto humano (Figura 3). ;.

energia do fóton (KeV)

Figura 6 : Coeficiente de absorção massa-energia para medu
la e esqueleto em função da energia.



18Rosenstein colheu dados referentes a fatores de

conversão de exposição em dose absorvida para uma malha su

perposta ao corpo humano cora elementos de 4 x 4 cm (Figura

7) determinados por Snyder do modo descrito no item 4.4.

Estes dados foram tratados com as duas correções acima ci-

tadas, sendo que na utilização do fator de conversão de Spiers

foi utilizado um fator de correção médio para os vários os_

sos, isto por concluir que a diferença entre o fator médio

e o fator real de um determinado osso para qualquer energia

era inferior a 4$. Desta forma determinou,doses na medula

óssea ativa para a faixa de 20 a 150 KeV de modo mais rea-

listico que Snyder. .
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A expressão da dose absorvida na medula óssea

va determinada por Rosenstein tornou-se :

E E ^
m

E f^l
m _ sk w

 s P m r ,-,•>

onde :

E = Energia absorvida na medula óssea ativa
m 6

M = Massa de medule óssea ativa
n

E ^ = Energia depositada no esqueleto

W = Fração de medula óssea ativa na mistura óssea
m *

p m = Relação entre, coeficiente de absorção massa-

• b -"sk energia para a medula e mistura óssea.
y

G = Fator de conversão de Spiers.

Rosenstein ,com o objetivo de testar a validade do

modelo de cálculo por ele utilizado, realizou comparações com

o modelo experimental de Ellis (^ítern 4.5). Após resolver dî

ferenças entre os modelos, tais como : diferentes volumes

de pulmão entre os simuladores, diferentes densidades para

o pulmão, fator de retro-espalhamento, qualidade da radia-

ção e etc., chegou aos valores de dose absorvida na medula

óssea ativa mostrados na Tabela 6, onde notam-se diferenças
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bastante significativas, Estas discrepâncias podem ser der:i

vadas, diz Rosenstein, de diversos fatores, entre eles : dî

ferenças físicas entre os simuladores, aproximação do esque_

leto por uma mistura homogênea dos componentes ósseos e a

discreta localização dos dosímetros no método experimental

que torna a medida muito dependente davlocalização do

metro.

TABELA 6 : Comparação de doses normalizadas na medula õssea

ativa determinada matematicamente e experimentalmente.

Projeção Fator de Conversão (rad/R) Comparação
UU ICiAC —
de raios X

AP COLUNA TORÍXICA

AP PÉLVIS LATEPAL

AP PELVIS

AP COLUNA CERVICAL

AP CRÍNIO

PA CRÂNIO

PATÕRAX

Rosenstein

0,0557

0,0556

0,0924

0,0304' •

0,0269

0,0782

•0,128

Ellis

0,143

0,106

0,134

0,0513

0,0484

0,0329

0,134

Ellis

0,390

0,525

0,690

0,593

0,556

2,38

0,995

LAT CRÂNIO
LAT TflRAX

0,0589
0.0715

0,0822
0,105

0,717
0,681

4.7 - Comparação entre os resultados obtidos pelo método

de Monte-Carlo e medição direta com TLDs CCheri e ou

tros - 1978)39

Rosenstein, fez uma comparação entre os valores de

dose calculados por ele e os valores de dose determinados
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experimentalmente por Ell is (item'4.4) entretanto, devido ,

principalmente, a diferença.- entre simuladores, não foi poj;

sivel chegar a uma comprovação da validade da técnica de

Monte Cario aplicada ao cálculo de dose porque os resultados

apresentavam-se^ra concordantes, ora consideravelmente dis_

crepantes. r-;.>,

Com o objetivo de determinar doses absorvidas em õr

39gãos de crianças , Chen adotou dois procedimentos de simu

lação : Experimental e Matemático. 0 método experimental era

bem semelhante ao método empregado por E l l i s Citem 4.4),com

diferenças no sistema de medição, que passou a ser feito com

dosímetros termo-luminescentes (TLD) ao invés de câmaras de

ionização e no simulador, onde o ut i l izado por El l i s foi

12 -
substituido pelo descrito por Snyder . 0 método matemat^

co ut i l izado era praticamente o mesmo ut i l izado por Rosenstein

Citem 4.6) . Desta forma, o simulador ut i l izado nos dois ca

sos era equivalente.

A dose absorvida na medula óssea ativa de simulador

físico foi determinada através do uso da expressão abaixo :

= DA . CC . C£ . CaCE) C4)

onde

DA = Dose absorvida no t e c i d o mole no i n t e r i o r do

simulador .



Cc = Fator de Spiers para correção devido a diraen

soes de cavidades £1,05).

C = Fator de correção de fração de medula óssea

amarela

Ca(E) = Fator de correção de atenuação para o material

substituto do osso ,em função da energia.

A dose absorvida na medula óssea do simulador mate-

mático do corpo humano foi determinada utilizando-se a se

guinte expressão :

E (—-)
D . = Já = 1 E . . tf . . - H - H . Cc (5)
mi M. M. s i mi yo_

i x bLP Jsk

onde :

E . = Energia depositada na medula óssea ativa da

i-êzima região do esqueleto.

E - = Energia depositada na região i do esqueleto.

M- = Massa de medula óssea ativa presente na re-

. gião i do esqueleto.

W . = Fração de massa de medula óssea ativa da re-
mi *

gião i do esqueleto.
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(—3

— - — — = Razão de coeficiente de absorção inassa-e

^ p J sk nergia para medula óssea ativa e composjl

ção homogênea do esqueleto.

C = Fator de Spiers para correção do tamanho

de cavidade (1,05)..'

Foram construidos simuladores físicos de crianças

com idades de 1 a 5 anos, da mesma forma que foram progra_

mados os simuladores matemáticos, isto é, com mesmas dimen

soes , formas e composição química, de modo que além de de_

terminar a dose, foi possível comparar os valores de dose

fornecidos pelos dois modelos e testar a validade da têcn^

ca de Monte Cario aplicada ao cálculo de dose.

Na Figura 8 podem ser vistos esquemas dos simulado^

res de crianças utilizados, indicando os campos de exames

e localização dos dosimetros.

Foram simulados oito tipos diferentes de exames e

determinados fatores de conversão de exposição em dose ab

sorvida nos tecidos do corpo. A Tabela 7 mostra de forma

comparativa os valores de dose absorvida na medula óssea

ativa para o corpo todo, calculados pelo método de Monte

Cario e medidos experimentalmente com TLD.
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Figura 8 : Esquema dos simuladores de corpo humano de ura e cinco anos

com a localização dos dosímetros e campos de irradiação.
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Os resultados obtidos pelo método de Monte Cario nes_

te estudo, representam um compromisso entre precisão e tem

po de computação. A precisão de um resultado pode ser me_

lhorada significativamente aumentando-se o número de histó

rias de fótons seguidas em cada calculo.

TABELA 7 : Comparação de doses normalizadas na medula óssea
ativa determinadas matemática e experimentalmente para sî
muladores equivalentes.

Tipo de
exame

Cabeça PA

Cabeça LAT

Tórax AP

Tórax PA

Tórax LAT

Abdomem AP

Ab domem PA

Abdomem LAT

Dose Exp.

0,0242

0,0152

0,0253

0,0803

0,0506

0,1637'

0,3321

0,2540

Dose M.C.

0,0259

0,0197

0,0286

0,0860

0,0541

0,1651

0,3167

0,2590

Exp
M.C.

0,93

0,77

0,89

0,93

0,94

0,99

1,05

0,98

4.8 - Método matemático I I I (Kramer-1979)

O método matemático de determinação de dose na ine
- 19 - -

dula óssea a t iva u t i l i z a d o por Kramer e também um aper_

feiçoamento do método u t i l i z a d o por Snyder (item 4*4).Kra

meT aplicou os mesmos f a t o r e s de correção utilizados por

Rosenstein, en t r e t an to o fez durante a execução do cãlcu



Io de Monte Cario por ele realizado. Desta forma, os £at£

res de correção puderam ser aplicados nas mesmas condições

para as quais eles foram determinados.

As diferenças básicas entre os modelos de Kramer e

Rosenstein podem ser assim relacionadas :

a) Rosenstein aplica o fator de correção de absor

ção massa-energia para a energia com que o fóton incide no

simulador. Entretanto, se o fóton incidente no simulador

sofre uma interação antes de ter atingido o osso, a ener

gia que ele possuirá será diferente da inicial assim, o fa.

tor de correção que Kramer aplica é o fator para a nova e_

nergia e não para a energia inicial.

b) Rosenstein aplica um fator de geometria de Spiers

médio para todos os ossos.;Kramer utiliza fatores de con

versão distintos para cada tipo de osso (quando possível) ,

além de utilizar valores de energia próprios do fóton quan

do da interação no osso.

c) Kramer, quando calcula o equivalente de dose no

corpo, leva em consideração a dose absorvida na superfície

óssea, supondo o seu valor como sendo a dose média absorvi^

da no esqueleto, em concordância com o ICRP 30.

Com as alterações acima descritas, o valor de dose

em .ossos na direção do feixe pouco se altera, cerca de 10
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a 20$ entretanto, para os ossos fora do campo de irradia-

ção, as doses na medula óssea ativa calculadas pelos dois

19
métodos diferem em ate *""

4.9 - Dose absorvida nos tecidos radiosensíveis do osso
10devida a fotoeletrons (Eckerman e Simpson-1980)" .

Os tecidos ósseos de interesse, mencionados no item

3.2 não estão explicitamente definidos^no simulador materna

tico do corpo humano devido ã dificuldade de se descrever

sua localização através de formas geométricas simples. O

esqueleto é suposto então, como uma mistura homogêneo de

todos os componentes ósseos.

Para o cálculo das deposições de energia em nível

microscópico, torna-se necessário considerar o tecido no

qual o elétron e colocado em movimento e a sua trajetória

até que tenha dispendido toda sua energia na complexa ge£

metria do osso. Na Figura 9 podem ser vistos exemplos de

trajetórias onde, um fóton pode gerar um fotoelêtron no

trabéculo e este depositar uma fração de sua energia no o£

so mineral do trabéculo, na camada endosteal e na medula ós_

sea. 0 mesmo acontece com os elétrons de espalhamen

to Compton. A probabilidade que uma interação com fó-

tons ocorra no osso mineral do trabéculo ou na medula ós-

sea pode ser deduzida da "regra da mistura" para coeficien

tes de atenuação massa-energia, dado que a interação em

particular tenha ocorrido no osso trabecular homogêneo. Du

rante os cálculos de Monte Cario é possível deduzir-se o



número de interações de cada tipo (Fotoelétrico e Compton)e

o espectro de energias dos elétrons liberados destas inte-

rações para os vários tecidos do esqueleto.

tecido endosteal

Figura 9 : Exemplos de trajetórias de um fõton no interior

de um osso do corpo humano.

Uma fração da energia inicial do elétron provenien

te de uma interação com fótons será depositada nos tecidos

de interesse (medula óssea ativa e tecido endosteal). Esta

fração depende : da energia do elétron, do tecido em que

o elétron se originou e da trajetória do elétron através do

osso. Trajetórias possíveis estão ilustradas na Figura 10.

As deposições de energia nas várias regiões pode ser deteir

minada pela relação energia-alcance dos elétrons.

Spiers e seus colaboradores introduziram uma aboi*

dagem para a dosimetria dos emissores beta no osso tendo
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Figura 10 : Exemplo de trajetórias de elétrons no interior

de um osso do corpo humano,, onde I são as trajetórias p o s

siveis na medula e t no trabeculo Ósseo.

em vista a deposição de. energia ao longo da sua trajetória no

osso ' . Para o desenvolvimento desta abordagem eles rea

lizaram medidas de distribuição de trajetórias no trabécü

Io e na medula para diversos ossos do corpo. A Tabela 8 re

laciona os comprimentos de trajetória médios para medula e

trabêculo em 7 ossos de um adulto do sexo masculino medido

por Spiers40.
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M
1
IP!

TABELA 8 : Razão de comprimentos de t r a j e t ó r i a de e l é t r o n s

no t r a b é c u l o e medula.

Razão do comp. da Traj,
Trabéculo/Nfedula

1,314

0,155

0,265

0,303

0,199

0,197

C,189

PARIETAL

COSTELA

ILÍACO

VERTEBRA CERVICAL

VERTEBRA LOMBAR

TOPO DE FEMUR

MEIO DO FEMUR

A razão de comprimentos de trajetória entre trabéculo e me_

dula varia de 0,16 a 0,30, exceto para o osso parietal cu

ja razão é 1,3 . Para demonstrar esta diferença estrutural

bastante significativa entre dois tipos distintos de ossos,

as Figuras lia e 11b mostram as distribuições de cornprî

mentos.de trajetória para a vertebra lombar e o osso parie_

tal .

o (b) Cavidadesdb
v

N """""-Vertebra Lombar .

vosso
\parietal

O 1000 lÕOÕpn) o 2000 4000 (pül)

Figura 11 : Comparação de distribuição de comprimento de trajetória

para a vertebra lombar e osso parietal: (a) trabéculo. (b)Cavidades de

medula.



Para o cálculo da deposição das frações da energia

dos elétrons no trabéculo e na medula óssea, Eckerman e

Simpson utilizaram o método de Monte Cario, simulando o

trajeto de elétron em ossos trabeculares . 0 gráfico

da Figura 12a representa a fração da energia absorvida na

medula e na camada de células endosteais por elétrons libe_

rados no trabéculo da vertebra lombar e osso parietal-Cada

ponto da curva representa uma simulação de 50.000 elétrons

liberados no trabéculo.

0.1

O.OI

-

/ / r tkT i t i A i p i i i l

' / /

ff osso r A n CTA L
/.',•<<•>•

S K. *aaiA

endosteal'

•

1 1 I I I

.camada endosteal

ro.ri.nt teu»**
es so n ki cr ti "

j , , , , . , , 1 • . , 1

O.OT ".I 1.0

ímíHili 10 LLtTXOt tK~rl

C.OI 0.1

te
<.C

Figura 12 : Fração de energia absorvida na medula e camada

endosteal para vertebra lombar e osso parietal para elé-

trons gerados : (a) no trabéculo e (b) na medula.

A Figura 12b representa a fração da energia abso£

vida na medula óssea e células da camada endosteal para £



létrons liberados na medula óssea'para os dois tipos de os_

sos. Note-se que para energias inferiores a 70 KeV, mais

de 80% da energia dos elétrons é depositada na própria me

dula osséa.

I

O cálculo da dose absorvida nos tecidos de interes_

se do esqueleto pode ser feito a partir do espectro de e_

nergia dos elétrons provenientes dos efeitos fotoelétrico

e Compton, da fração dos elétrons absorvidos para a combji

nação de tecidos fonte e tecidos-alvo e da probabilidade com

que os elétrons são liberados nos vários tecidos-fonte. A

dose no esqueleto, D , , é determinada pela equação (6) a

baixo, que é equivalente, ã equação utilizada para cálculo

dose no método de Monte-Carlo convencional :

K
?

Dsk msk

onde :

n£(E).E.dE + / nC(E).E.dEj (6)

I

msk = m a s s a ^° esqueleto,

n CE) = fração de elétrons gerados por efeito Foto

elétrico, e

n (E) = fração de elétrons gerados por efeito Compton.

A dose na medula óssea ativa, D , é expressa de for

ma similar pela equação (7), com exceção do integrando, que
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inclui a probabilidade que um elétron gerado em um tecido-

fonte possa depositar parte de sua energia na medula óssea

ativa e na camada endosteal. Considera-se dois tecidos-fon

te : trabeculo e medula, que irradiam a medula óssea ativa

e camada endosteal.

Dm = S D" nf(E).E.L

t?q i- 2 c

I
jf? = 1 ; J é medula óssea
If! -j_
fc = 2 ; J é trabéculo

K onde

|i- m = massa da medula ,

j|j n (E) = fração dos :elétrons gerados por efe i to Fo-

j|i toelétrico,

è n (E) = fração dos elétrons gerados por efeito Compton,

É PT = Probabilidade de ocorrência de efeito Foto-
elétrico em J,

CPj = Probabilidade de ocorrência de efeito Compton

em J e

ip = Fração de elétrons gerados em J que atingem a medula.

A dose na camada endosteal é calculada por um equação semelhan

te a do calculo da dose na medula óssea ativa, entretanto, um terceiro

tecido fonte é incluido, representando a deposição de energia por elé

trons que surgem no osso cortical e atingem a porção de tecido-alvo as_
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sociada com a superfície do osso cortical.A fração absorvida para esta

consideração foi deduzida da teoria das cavidades. A massa

de células na camada endosteal, m , é de 0,12 Kg e conside_

ra-se estar igualmente dividida entre osso cortical e osso
?2

trabecular, para o "homem padrão" descrito pelo ICRP n9 23" .

fe.; As probabilidades para efeito fotoelétrico e Compton
I S • ' ' " • '
!;! nos vários tecidos-fonte são mostrados na Tabela 9. À proba
lil ~

pN bilidade que um evento Compton esteja associado com um dado

I'; tecido ê determinado pela fração de massa do tecido no es-

ly queleto. Para o efeito Fotoelétrico, a probabilidade que o

?|. evento ocorra em um determinado tecido depende, além da frji

W cão de massa do tecido no esqueleto, do seu coeficiente de

Ü
| : atenuação de massa parcial. Dentro da faixa de energia de im
fí _ ;

jj| portância do efeito Fotoelétrico a probabilidade varia poiJ
It.
|f: co com a energia.
|
I"
|:: TABELA 9 : Probabilidade de: ocorrência de eventos Fotoelétri
h co e Compton nos tecidos ósseos.

Probabilidade de ocorrência
Tecido

| Medula

I Trabéculo

f Osso cortical

Efeito

0

0

0

Compton

,15

,15

,15

Efeito

0,

0,

0,

Fotoelétrico

032

089
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A Tabela 10 mostra a dose nos tecidos de interesse

em função da energia do fõton. Um emissor monoenergêtico de
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fõtons foi suposto uniformemente distribuido no osso m i n £

ral do esqueleto. A dose na medula óssea e na superfície dos

ossos foram normalizadas pela dose no esqueleto.

TABELA 10 : Razão de dose absorvida para medula óssea ativa

e superfície óssea sobre o esqueleto.

Razão de dose absorvidaEnergia do
fõton(KeV) medula ósse ativa/esqueleto superfície óssea/esqueleto

10

15

20

30

50

100

0,29

0,26

0,26

0,27

0,35

0,76

0,74

0,82

0,83

1,23

1,95

4,65

A última coluna mostra que a dose na superfície do

OSSJ excede a dose na medula óssea por um fator até 6. Isto

reflete* o efeito do aumento da produção de fotoelêtrons

no trabéculo adjacente ã camada endosteal das cavidades de

medula e da massa relativa deste tecido.



CAPITULO V •

REVISÃO CRÍTICA DOS MÉTODOS DE

CALCULO DA DOSE ABSORVIDA EM

TECIDOS RADIOSENSIVEIS DO OSSO

5.1 - Discussão dos métodos apresentados

Os princípios básicos para a determinação da dose ab

sorvida na medula óssea ativa começaram a ser estabelecidos na
on

década de 50 ' porém, somente no início da década de .70

foram propostos os modelos de cálculo utilizados atualmente.

No período de transição, quando o problema principal dos pes_

quisadores era converter a exposição medida nas cavidades Ó£

seas em dose absorvida média na medula óssea ativa, Spiers e

outros ' ' , em meados da década de 60 determinaram fa-

tores de conversão da exposição em dose absorvida, em função

da energia do fõton incidente, para ossos diferentes. Assim,

pode ser então avaliada a contribuição dos foto-eletrons na

dose absorvida na medula óssea ativa. Os fatores de conve_r

são determinados fazem parte de quase todos os métodos, in

elusive matemáticos, hoje utilizados.

Logo a seguir, em 1966 .Spiers propôs um método de

determinação de trajetórias de partículas dentro de cavida-

des ósseas. De posse destas distribuições, ele utilizou as £

quações de Charlton e Cormack para o calculo da dose ab

47
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sorvida nestas cavidades. 0 método proposto foi utilizado ,

posteriormente, como base de outros dois trabalhos ' que

têm como um dos parâmetros do calculo simulativo, empregan-

do a técnica de Monte Carlo, as distribuições de trajetórias

dos foto-eletrons liberados no sistema osso mineral - medu-

la óssea. Estes trabalhos têm como objetivo principal ava

liar matematicamente a dose absorvida na medula óssea atj.

va e na superfície Óssea considerando, nos cálculos, a con

tribuição dos foto-eletrons.

Devido â necessidade de se determinar valores de dc>

se de população; tais como : dose absorvida média na medula

óssea "per Caput" e dose significante para incidência de leu

cernia, definidas pelo relatório de 1971 do Comitê Científi^

co das Nações Unidas sobre Efeitos da Radiação Ionizante ,

na década de 70 surgiram métodos práticos de avaliação da

dose absorvida na medula óssea ativa. Estes métodos deveriam

relacionar, de forma rápida, a exposição em um determinado

ponto da superfície do corpo humano com a dose média na me

dula óssea. Surgiram, então, dois métodos de grande impor-

tância urna vez que poderiam ser aplicados rotineiramente em

levantamentos nacionais de Proteção Radiolõgica.

0 primeiro método, desenvolvido por Ellise outros

em 1975, apresenta um sistema de avaliação da dose absorvi

da média na medula óssea ativa baseado nas razões entre a

exposição na cavidade óssea e a exposição na pele determina

das experimentalmente para 12 pontos representativos de Io
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cais onde acham-se localizadas quantidades significativas

de medula óssea ativa. A seguir, estes valores de exposi-

ção são convertidos em dose absorvida através de um progra_

ma de cálculo bastante simples que realiza o produto da ex

posição em cada cavidade pela fração de medula ativa que

cada ponto de medida representa e, a. seguir, aplica o fa

24tor de conversão de Spiers

•• 18

O segundo método, desenvolvido por Rosenstein em

1976, embora também converta a exposição na pele em dose

absorvida média na medula óssea ativa e baseado nos calcu

los de computador realizados por Snyder e outros que s_i

mulam as interações do feixe incidente de fótons com o cor_

po humano através da técnica de Monte Cario. Neste método,
18

Rosenstein corrige a dose absorvida média na medula o£
-I n

sea ativa, calculada por Snyder e outros , utilizando a ,v

razão entre os coeficientes" de absorção de massa-energia da

medula óssea ativa do esqueleto. A tabela 11 apresenta as ;

razões de dose na medula óssea ativa sobre a dose no esque

— 12

leto calculadas pelos métodos de Snyder e outros , Rosens

tein e Eckerman e Simpson para um emissor de fotons m£

noenergêticos distribuidos uniformemente no osso mineral. '

Observa-se que, enquanto os valores calculados por Rosens_
18 - -

tein são inferiores, em media, cerca de 301 em relação

aos valores calculados por Eckerman e Simpson , o modelo

de cálculo adotado por Snyder e outros superestima estes va

lores em até mais de 300%.



TABELA 11 : Razão de dose na medula óssea ativa sobre a d£

se no esqueleto para um emissor de fôtons monoenergêticos

distribuídos uniformemente no osso mineral.

ENERGIA Razão de dose na medula óssea a t i v a sobre a dose no e s q u e l e t o

Snyder9e4outros Rosenstein [1976^, Eckerman e Simpson
(1980)
0

0

0

0

0

0

,29

,26

,26

,27

,35

,76

10

15

20

30

50

100

1,01

0,99

0,99

0,94

0,92

0,91

0,21

0,19

0,18

0,18

0,25

0,68

A concordância observada entre os cálculos de Eckerman

e Simpson " e Rosenstein não põe em dúvida que a corre

ção introduzida por este nos cálculos de Snyder e outros

representa, de fato, os diferentes modos de absorção de £

nergia pela medula óssea e pelo osso mineral.

19Em 1979 Kramer introduziu as modificações no méto-

18do desenvolvido por Rosenstein mencionados no item 4. 8.As

modificações introduzidas, simulam de forma mais r e a l í s t i c a

as interações dos fõtons quando atingem os ossos. Os valo-

res calculados, para condições de irradiação similares, por

Kramer e Rosenstein são apresentados de forma compara-

tiva na Tabela 12.
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TABELA 12 : Razão de dose absorvida media na medula óssea

ativa calculados por Kramer 1^ e Rosenstein

Exame de Tórax
Região do
Corpo Humano

•campo f35.6 x 4"3.Z cnU
• filtração : 2 mm Al
- dist. foco-filme : 183 cm

Cabeça

Tórax

Abdomem

70 KV

0.84

0 = 96

0.91

80 KV

•0.-79

0.94

0.87

100 KV

0.72

0.89

0.80

Observa-se que a diferença maxima entre os valores

calculados é da ordem de 30% na região do corpo humano (ca

beca) localizada fora do feixe incidente de fotons.

Um outro trabalho utilizando a técnica de Monte

Io, com as correções de Rosenstein, foi apresentado por Chen

39 '

e outros em 1978. Neste trabalho, as condições de irradia

ção utilizadas no calculo simulativo foram reproduzidas em

laboratório e os valores de dose absorvida na medula óssea

ativa tanto calculados como medidos em situações de irradia

ção idênticas puderam ser intercomparados na Tabela 7. A con

cordância encontrada entre os resultados veio confirmar a
validade das correções introduzidas por Rosenstein18

5.2 - Considerações scbre os fatores associados ã dose ab

sorvida nos tecidos radiosensíveis do osso.

O equivalente de dose foi definido pela Publicação

26 da Comissão Internacional de Proteção Radiologies' da
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seguinte forma :

"O equivalente de dose, H , em um ponto de um te_

cido é dado pela equação

H = D.Q.N .,,• (8)

onde D é a dose absorvida , Q é" o fator de qualidade e N o

produto de todos os outros fatores modificantes especifica

dos pela Comissão. Estes fatores podem ser relativos, por

exemplo à taxa ou fracionamento da dose absorvida. No mo-

mento, a Comissão designou o valor 1 para N. 0 nome espe-

cial para a unidade de equivalente de dose é o Sievert(Sv) .

1 Sv = 1 J.Kg 1C=100 rem)

A Comissão recomenda ser usado, tanto para irríi

diação interna como externa com raio-X, gama e elétrons, o

valor 1 para Q".

Como fica claro pela definição do equivalente de

dose, êle não pode ser medido em tecidos do corpo humano .

Uma alternativa é, então, a utilização de um modelo de ex

posição onde a distribuição de equivalente de dose pode ser

medida ou calculada em simuladores de corpo humano para

as condições de irradiação de interesse. A seguir, os equi

valentes de dose determinados por este modelo devem ser

normalizados para quantidades mensuráveis; isto é : os re

sultados são expressos como razões (fatores de conversão) en



tre o equivalente de dose no tecido de interesse,no caso a

medula óssea ativa e a superfície óssea, e a exposição medji

da na superfície do corpo hunano ou no ar livre.

Todas as incertezas associadas â determinação do

equivalente de dose na medula óssea a£iva e na superfície 5s_

sea, podem ser enquadradas em duas categorias.

- incertezas na determinação da dose absorvida nes_

tes tecidos.

- incertezas na aplicação dos fatores de conver-

são da exposição em om ponto na superfície do

corpo em dose absorvida nestes tecidos.

Nos métodos de calculo de dose absorvida nos te_

cidos radiosensiveis dos ossos, todos os componentes do m£

delo; isto ê : simulador que representa o corpo humano e téc

nica de determinação da dose, apresentam incertezas associa

das as aproximações e erros adotados, como por exemplo : a

proximações das dimensões e da composição dos tecidos do

corpo humano, erros nos dados de seção de choque para o cál̂

culo de dose, erros de dosimetros, etc... . No caso dos te

cidos radiosensiveis do osso, a metodologia de determinação

de dose finaliza sempre na distribuição percentual de medu

Ia óssea e na espessura da superfície óssea nas diferentes

regiões dos ossos. Alem destas incertezas é interessante ob

servar que a distribuição percentual de medula óssea varia

de acordo com idade do indivíduo alem, e claro, de variar de
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indivíduo para indivíduo . A espessura da superfície dos

ossos trabeculares, por sua vez, apresenta variações de a-

cordo com a dimensão da cavidade óssea

A aplicação dos fatores de conversão da exposi^

ção na superfície do corpo humano ou no ar l ivre em dose ab_

sorvida na medula óssea requer o conhecimento de parâmetros

da irradiação, ta is como : geometria e energia do feixe de

radiação, posição do corpo humano em relação a este feixe e ,

finalmente, uma quantidade operacional mensurável dada, por

exemplo, por um monitor pessoal ou de área. As incertezas a£

sociadas ao grau de conhecimento destes parâmetros fornece

a incerteza na aplicação do fator de conversão :

5.3 - Importância da dose absorvida nos tecidos radiosen-

síveis dos ossos no cálculo do equivalente de dose

efetivo CHg) ; -

Nas recomendações da publicação 26 da ICRP o s i£

tema de limite de. dose refere-se ã quantidade equivalente de

dose. Esta publicação procura uma abordagem do limite de £

quivalente de dose em termos do risco e a quantidade a ser

limitada, com vistas aos efeitos estocásticos da radiação ,

é o equivalente de dose efetivo (Hp),

= E WT . HT (9)

que ê a soma de todos os equivalentes de dose ponderadas pe

los fatores de risco re la t ivo , VL, ; para todos os tecidos
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de in teresse (T) do corpo humano! Os fatores de risco re l a

tivo são mostrados na Tabela 13 para os tecidos que apre-

sentam r i sco de indução de um efeito f a t a l estocást ico b§_

seado na relação l inear dose-efeito . Nesta Tabela são

também apresentados os valores dos equivalentes de dose cal_
19 -

culados pelo método de Kramer para. uma irradiação fron

ta l (direção antero-poster ior) de corpo todo com um feixe

paralelo de fõtons de 100 KeV. Os valores adotados para 1\'T

foram extraídos das recomendações do r e l a tó r io 26 da ICRP°.

TABELA 13 : Valores de fatores de r isco re la t ivo e equiva.

lentes de dose calculados para os tecidos considerados sob

risco para um adulto masculino sob as seguintes condições:

- Feixe de fõtons monoenergeticos de 100 KeV.

- Irradiação de corpo toco com campo de 40 x 174 cm .

- Fonte paralela e incidência antero-posterior

- Simuladas historias de 400000 fõtons.

- Método de Kramer com 1,54 horas de tempo de computação.

TECIDO (T) WT HT(rem/R)

1.490

0.573

1.132

1.577

1.525

1.427

1.257

1.058

1.131

Gonadas

Med.Óssea Ativa

Pulmões

Tireoide

Sup. Óssea

Estômago

Int. Grosso Sup.

Int. Grosso Inf.

Int. Delgado

0.25

0.15

0.15

0.04

0.04

0.06

0.06

0.06

0.06



TECIDO (T)

Figado

Pancreas

Pele

0:06

0.06

0.01

1.173

1.140

0.931

= 1'719

I WT.HT = 1,2 75 rem/R

I WT.HT = 1,447 rem/R

14'

De acordo com a equação (9), o equivalente de dose

efetivo , H £ , calculado para a irradiação de um adulto mas_

culino e utilizando o método de Kramer para o cálculo do

equivalente de dose ea medula óssea ativa e na superfície

óssea, apresentou o valor 1.275 rem para cada unidade (R)

de exposição nò centro do .campo na superfície do simulador.

Caso o valor determinado para o equivalente de dose na medu

Ia óssea ativa tivesse sido determinado pelo método de

Snyder* e outros êle poderia chegar a valores até 300% ãc_i
19

ma do calculado por Kramer . Se, novamente, fosse aplica-

da a Equação (9) considerando o equivalente de dose três vê
19zes maior que o adotado por Kramer e com os demais equiva_

lentes de dose vsantidos constantes, seria encontrada uma di'

ferença do equivalente de dose efetivo, H E, da ordem de 141.

Consequentemente, como utiliza-se a teoria linear de assoc_i

ação do equivalente de dose efetivo ao risco, este também es

taria acrescido em 14SO, isto ê, a probabilidade associada a



uma população de incidência de efeitos estocasticos (cân-

cer) devido a exposição a radiação, ficaria aumentada em

14 %.

5.4 - Proposição de um método dè calculo de dose absorvi^

da nos tecidos ósseos de interesse em Proteção Ra

diológica, para irradiação com fotons.

Nos itens anteriores deste capítulo foi realizada

uma análise crítica dos modelos de cálculo de dose absorvjL

da na medula óssea ativa e na superfície óssea ã luz do

conhecimento científico disponível atualmente. Com base nes_

te estudo , chega-se a conclusão de que um método de cálcu-

lo de dose nestes tecidos a ser adotado por um programa na

cional de avaliação do detrimento ã saüde associado à de-

terpinada prática que envolve a irradiação de seres huma_

nos com feixes externos de fotons deve atender a dois re-

quisitos fundamentais: :-

- apresentar concordância dos resultados, dentro

de uma faixa de variação aceitável, sob o ponto •

de vista da Proteção Radiolõgica, quando compa

rado com os valores calculados por outro método.

- gerar tabelas de fatores de conversão de modo

que a exposição medida em um determinado ponto

na superfície do corpo humano ou no ar livre pos_

sa ser rapidamente convertida em dose absorvida

nos tecidos ósseos de interesse.



Dentro deste contexto, observa-se que dentre os má

todos apresentados no Capítulo IV, os cálculos realizados

18 19 20

por Rosenstein , Kramer e Eckerman e Simpson apresen-

tara valores concordantes em ± 10% para a dose absorvida na

medula óssea ativa quando as condições de irradiação são

similares. Rosenstein e Kramer também apresentam fato>

res de conversão característicos para várias condições de

irradiação.

Desta forma, propõe-se a utilização do modelo de

Rosenstein para a determinação de doses na medula óssea a

tiva e outros órgãos de interesse no caso de exames de

radiodiagnõstico , visto ser esta a sua aplicação típica.

Propõe-se, porém, para casos de determinação de d£

ses em pessoas pcupacionalmente expostas, a adoção do meto

do de Kramer, devido a facilidade em alterar-se as geom£

trias de irradiação.

5.5 - Conclusão

Eckerman e Simpson desenvolveram um método de cãl

culo de dose na camada de tecido endosteal devida aos foto

elétrons liberados nos trabéculos, na medula óssea e no os_

so cortical. Os resultados foram bastante elevados quando

comparados com cálculos realizados de acordo com a metodo-

logia adotada pala ICRP 30, que recomenda tomar-se a dose

na superfície óssea como sendo a dose absorvida média no

esqueleto. Assim sendo, o presente trabalho deve proseguir



no sentido de determinar fatores, de conversão da exposição

na pele em dose absorvida média na camada endosteal, a se

rem incorporados nos modelos de Rosenstein e Kramer.



APÊNDICE A'

O SIMULADOR MATEMÁTICO DO CORPO HUMANO

Ao proceder-se a descrição do. corpo humano por

meio de equações matemáticas, supõe-se o corpo composto por

um cilindro eliptico coberto com um semi elipsoide (cabeça),

um cilindro eliptico (quadril, tronco', braços) e dois tron

cos de cone (pernas, pés), como mostrado na Figura 13.

Figura 13

no.
Exterior do simulador matemático do corpo humâ

60



Um sistema de coordenadas foi localizado no centro

da base do tronco, tendo o eixo Z a direção crânio-caüdal ,

o eixo X a direção lateral e o eixo Y a direção antero - po£

terior do simulador, formando assim um sistema tri-ortogonaL

As dimensões que caracterizam o simulador são dadas em cen

tímetros. ^('

EXTERIOR DO SIMULADOR

0 tronco do simulador, representado' por um cilin-

dro eliptico ê descrito pelo sistema de inequações :

C 1 0 )

O < -Z <_ 7D (11)

Tendo como referência, a equação de uma elipse cen

trada em (a,B) com semi-eixos a e b :

(123

e observando-se'^ a equação (10) vê-se que ela representa o in

terior de uma elipse com centro na origem e semi-eixos 10 e

20. Como deseja-se que o tronco vi de Z=0 a Z=70, formula-

se a condição (11).

O volume do tronco calculado é 43.982 cm e, a mas

sa, 42.701 g.
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Para a descrição da cabeça, a cota Z varia de 70

a 94 cm, sendo que de 70 a 85,5 , tem-se um cilindro elip

tico que é representado pelo sistema de equações semelhan

te ao do tronco:

(13)

70 < Z < 85,5 . (14)

Da cota 85,5 até o ponto mais alto do simulador ,

na cota 94, a figura geométrica que descreve o formato da

cabeça é um semi-elipsoide. Como um elipsoide de centro em

(a,B,y) e com a, b, c de semi-eixos tem como equação :

(x-q)2 + íy-f +1 l
cl

a equação do topo da cabeça é , então :

^ íõ + C2 8 . s 5 - 5 ) 2 l l (16)

85,5 £ Z < 94 (17)

tendo como volume 4,655 cm e massa 5083 g.

A figura 13 mostra que a região das pernas do si-

mulador é formada pela união de dois troncos de cone com

seções de circunferências tangentes e raios que variam de

10 até 2 cm enquanto varia de zero até 80 negativo.As
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equações qu5 descrevem estes dois troncos de cone são da

seguinte forma :

£x ± (10 + IQU * Y2 ü (10 + JQ)2 (18)

80 < Z < 0 (19)

A equação (16) pode ser simplificada para :

x2 + y2 £ ± x(20 + Z/5) (20)

0 sinal positivo define a perna esquerda e o negativo a

direita. 0 volume total é" de Z0776 cm e sua massa igual a

21901 g.

0 ESQUELETO DO SIMULADOR ; -

O esqueleto como um todo pode ser visto na Figura

14 e para a sua descrição matemática, 12 partes são deta-

lhadas.

Cada osso da perna é" um tronco em um cone circu-

lar tendo como equação :

(x * 10 - + 7 | ^ Z )
2 + y 2 ! C3.5 - |^8 Z) (21)

- 79,8 < Z < 0 (22)
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A equação (21) representa um par de círculos para cada va.

lor de Z. A medida que ê cota Z fica mais negativa; ou se

ja ; a medida que o valor de Z se aproxima dos tornozelos

do simulador , os raios dos círculos diminuem e os seus

centros se aproximam do eixo vertical do sistema de coord£

nadas do simulador. 0 volume dos ossqs'das pernas e 2799

cm e a massa 4160 g.

Figura 14 : Esqueleto do simulador matemático de corpo huma
no.
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Os ossos dos braços são representado por troncos

de cone e l ipt icos , e têm como equação :

2

(Z-69) • (x-18,4) _ 7 138 + (Z-69)
1381.4

(23)

0 < Z < 69 . (24)

Assim como nos ossos das pernas, os troncos de cone elipticos dos

ossos dos braços não estão na direção vertical, já que os

centros das elipses se afastam do eixo vertical conforme a

cota Z diminui. Os semi-eixos das elipses variam de 2,8 a

1,4 e 5,4 d! 2 , 7 . 0 volume ê de 956 cm e a massa 1421

g-

A pêlvis ê uma poTção do volume entre dois cilin

dros circulares não concentricos descritos por :

x 2 + (y+3) 2 < ( 1 2 ) 2

x 2 + ( y + 3 . 8 ) 2 > ( 1 1 . 3 ) 2

(25)

(26)

y + 3 > 0 (27)

0 < Z < 22 C2S)

onde, y < 5 se Z < 14 (29)
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Estas equações são mais facilmente entendidas obser_

vando-se a Figura 14. 0 volume ê de 606,1 cm e massa 900,8g.

A coluna do simulador é" um cilindro eliptico que

tem como base o ponto mais alto da Pélvis (Z=22) e atinge

a cota Z = 78,5 , na altura da cabeça*/ Os semi eixos medem

2 e 2,5 cm, o eixo da coluna é" uma reta vertical que passa

por x = 0 e y = 5 , 5 ,e tem como equação :

(30)

22 < Z < 78,5. (31)

A coluna tem volume 887,5 cm e a massa d? 1319g.

O crânio ê" a região-entre 2 elipsõides não concen

tricôs definidos pelas equações:

C f ) 2 * C|) 2 • C'-U.t 6- 5) 2 > 1 C32)

Um melhor entendimento das equações pode se/ conseguido ven

do-se a Figura 14. Seu volume ê de 846,6 cm e massa 1258g.

As costelas são uma série de faixas entre dois cji

lindros elípticos verticais, que podem ser representados por:
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(34)

(35)

35,1 <. 67,3 (36)

A seleção das faixas, em computador, pôde ser programada

como INTEGER (fZ . 35.1) /l. 4) sendo par. Isto eqüivale consi_

derar a faixa entre 35,1 e 36,5 como sendo uma costela e a

faixa entre 56,5 e 37,9 uma região sem osso, e assim por

diante entre as cotas 35,1 e 67,3. 0 volume das costelas

e 694 cm e a massa é" de 1031 g.

CDSTOAS

CLAViaUA

Figura 15 : Região da clavícula do simulador matemático do

corpo humano.



A clavícula é representada por dois cilindros enver

gados, como pode ser visto na Figura 15. A equação ê a de

um toroide de raio 10 cm e raio interno 0,79 cm na cota Z =

= 68,25 , limitados pelos planos 11,1 - y = (x) cotg 6 com

6 = 8°55' e 9 = 48° 12'. O modulo inclui o lado direito e

esquerdo. A equação simplificada da clavícula ê :

(Z-68,25)2 + [20 - x2 + (y-11,1)2] 2 < (0,7883)2

0,89415 < 11' < 7,0342

(37)

(58)

y < 0 . (39)

O volume da clavícula é de 54,7 cm e massa 82 g.

0 omoplata extende-se de Z = 67,3 cm (sobre a 12^

vertebra) até Z = 50,9 , :e fica compreendido entre dois c_i

lindros elipticos cuja equação é :

' > 1

50,9 < Z < 67,3

1/4 < y/± x < 0,80

y > 0

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)
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O sinal negativo na equação (43)' é" utilizada para o lado

direito e o positivo para o lado esquerdo. 0 volume do orno

plata é" 100,7 cm e sua massa 150 g.

Desta forma fica representado matematicamente o es_

queleto do simulador. De maneira análoga, define-se os Õ£

gãos, tomando-se o cuidado de não permitir interseção en

tre eles e evitar vazios no simulador.



APÊNDICE B

A TÉCNICA DE MONTE CARLO APLICADA AO CÁLCULO

DE DOSE POR RADIAÇÃO GAMA (ROSENSTEIN18)

Empregando-se a t é c n i c a de Monte Car lo no c ã l c u

Io da dose absorvida, a trajetória do fõton incidente étra.

cada simulando-se interações sucessivas entre ele e a mat£

ria que compõe o simulador de corpo humano. Desta forma, é

possível calcular a energia depositada a cada interação em

cada õrgão ou tecido do simulador por cada fõton inciden

te. Os processos físicos de interação utilizados durante a

aplicação da técnica de Monte Cario são : efeito foto-elé-

trico, espalhamento Compton e produção de pares. No proce_

dimento de cálculo utilizado por Snyder e outros e Kramer,

eles supõe que a energia perdida pelo fõton ê localmente

absorvida no õrgão ou tecido onde ocorre a interação.

No início de cada história de fõton, o ponto de

entrada do fõton na superfície do simulador será randomica_

mente determinado. A direção de entrada ê estabelecida de_

terminando-se os cossenos diretores para cada eixo do sis_

tema de coordenadas.

As histórias dos fõtons são seguidas usando-se coeficientes

de atenuação de massa para cada tipo de interação (Fotoelétrico ,Comptm

e Produção de Pares), e cada tecido que compõe o simulador.
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Inicialmente, é escolhido o maior dos coeficien

tes de atenuação de massa dos tecidos do corpo, que passa

a ser representado pelo simbolo y • 0 local potencial para

interação é" determinado tomando-se a distância como sendo:

x = (- Ln r)/yQ

onde:

x = distância transversa

r = número escolhido randomicamente entre 0 e 1

y = maior coeficiente de atenuação de massa, do

simulador.

Esta expressão escrita de maneira inversa torna

se a própria lei de atenuação, onde "r" representaria o

quociente de contagens. • -

0 ponto na direção do fõton que estiver ã uma

distância "x" do ponto inicial será o local potencial para

interação. Este ponto determinara através das equações do

simulador a Região de Provável Interação e será chamada de

região 'I'. Começa-ce então, o 'jogo de azar' com probabi-

lidade y./y ,onde y. é o coeficiente de atenuação de massa

da região 'i'. Caso para o orgãn em questão V- = V_ , a

probabilidade será igual a 1. Isto implicará na interação
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obrigatória do fõton neste ponto. Entretanto, se v-<\i en

tão gera-se um numero randBmico entre 0 e 1, e caso este

numero seja menor que IU/U então, a região é" também tom£

da como região de interação. No entanto, se o número gerji

do for maior que y./y , o procedimento deve ser repetido

calculando-se e adicionando-se uma nova distância transver

sa ã trajetória inicial no último local potencial de inte

ração, e repetindo-se todo o 'jogo' acima descrito.

Este procedimento dâ ao fóton uma expectativa re

alística de alcançar qualquer ponto sem levar em conta quan

tas fronteiras êle terá de cruzar.

Quando ocorre uma interação tem-se de escolher

uma nova direção para o fóton seguir seu caminho. Isto . é

feito escolhendo-se o angulo de espalhamento pela fórmula

da distribuição de Klein-Nishina e o angulo azimutal por

uma distribuição uniforme. A nova energia ê determinada a

partir da fórmula de Compton.

Além da probabilidade do fóton ser espalhado ,

existe também a probabilidade dele ser absorvido, que pre

dominara em baixas energias. Muitos poucos fótons penetra

rão longas distâncias e,consequentemente, a estatística da

estimativa para estas regiões distantes será pobre. Para

compensar-se este fato, a cada fóton é" atribuido um peso

estatístico, que inicialmente tem valor unitário. A cada

interação este peso é reduzido e novo peso é" determinado pe

Ia expressão :
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W = w

onde :

W = peso estatístico após a n-ézima inte

ração.

W , = peso estatístico/ apôs a (n-l)-ézima in

teração.

y (E ,) = coeficiente de espalharaento Compton

y (E _ i ) = coeficiente de espalhamento total.

Esta redução no peso estatístico é igual à pro"bji

bilidade de espalhamento Compton que o fõton teria no pr<D

cesso físico real.

• A historia de um fõton se encerra na ocorrência

de um dos casos abaixo descritos:

- Fuga para fora do simulador

- Energia do fõton abaixo .da E .
° mm

- Peso estatístico tornar-se menor, que W .
^ min

Nos dois últimos casos, a energia remanescente do

fõton ê considerada localmente absorvida na região onde um

dos dois critérios foi aplicado.
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A deposição de energia na n-êzima interação serã

determinada pela expressão :

En " V i

A energia depositada pelas várias interações em cada

órgão ê" acumulada até que todas as histórias de fótons pro

gramadas se completem. São necessários, para que se possa ter
- - - 2

uma estatíst ica razoável, cerca de 2000 fotons por cm de

área de incidência na superfície do simulador.

Com o procedimento descrito pode-se obter para

cada órgão e para todo o simulador :

- dose absorvida média

- coeficiente de variação

- número de colisões

- energia total depositada

• - fração da energia total irradiada, depositada

no interior do simulador.
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