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RESUMO

Foi realizado um estudo da distribuição de do-

se absorvida de elétrons, levando-se em cont* a influência

da energia do feixe, do tamanho de campo e de característi-

cas de construção do acelerador.

Experimentalmente foram utilizados três acele-

radores lineares com características diferentes quanto aos

sistemas de espalhamento e de colimação, o que implica em di

ferenças na distribuição espectral e angular dos elétrons in

cidentes no meio.

Construiu-se um modelo teórico para explicar o

aumento da dose na superfície com o aumento da energia, div_i

dindo-se o meio em regiões caracterizadas por um efeito pre-

dominante. Tal modelo utiliza um formalismo tridimensional

baseado na teoria de espalhamento múltiplo de Fermi-Eyges,

levando-se em conta a produção de elétrons secundários.

Os resultados teóricos apresentam uma boa con-

cordância com os dados experimentais obtidos nos diversos

aceleradores.



ABSTRACT

A study of the depth absorbed dose distribution

in an homogeneous medium irradiated by electron beams with

energies from 3 to 20 MeV was made taking into account the

influence of the beam energy, the energy spread, field size

and design characteristics of the accelerator.

Although the electron beam from the accelerator

may be initially approximated tc a monoenergetic and

monodirecticnal beam, the passage through the various

materials in the beam, i.e. scattering foil, transmission

chamber, implies in a significant energy and angular spread.

Three accelerators with different scattering

and collimation systems were studied leading to different

depth dose distributions. The slope of fall-off region of

the depth dose curves as well as the surface dose values are

the parameters which have showen some variations.

A theoretical model was constructed in order to

explain the increase in the depth dose in the build -up

region with the increase of the energy. The model utilizes a

three-dimensional formalism based on the Fermi-Eyges

multiple scattering theory, with the introduction of

modifications that takes into account the criation of

secondary electrons, an uniform rectangular distribution, the

energy spread, and a low energy electron contamination.

The theoretical distributions obtained fits

with good precision fe experimental depth dose curves for

small field sizes.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Os feixes de elétrons vim substituindo os fei-

xes de raios-x de baixa energia no tratamento de lesões loca

lizadas na superfície da pele ou pouco abaixo dela, em virtu

de de alto gradiente de dose apresentado pelo feixe de elé-

trons depois de ter penetrado alguns centímetros de tecido,

~oupando assim de serem irradiadas as estruturas mais profun

das.

A aplicação de feixe de elétrons de alta ener

gia requer um conhecimento de diversas características(SIBA-

TA e de ALMEIDA, 1980). Uma dessas características é a forma

da curva de dose em profundidade na região de "build-up", àe

finida como o intervalo entre as profundidades de 0,5mm (do

se superfície, D ) e aquela em que os elétrons atingem total

difusão(BRAHME e SVENSSON, 1976). Esse intervalo é de grande

importância para o tratamento de nodos e lesões superficiais.

A distribuição de dose para profundidades maio

res que a de dose máxima é bam conhecida e fácil de se obter,

principalmente através do uso de câmara de ionização ou fil-

mes. Entretanto , para a distribuição de dose na região de

"build-up", um refinamento dos métodos de dosimetria se faz

necessário, devido a fatores lijnitaníes nos métodos conven-

cionais, tais como tamanho do detector e problemas de inter-

face com.o filme.

Foram feitos diversos estudos quantitativos

das curvas de dose absorvida na região de "build-up"

(SVENSSON e HETTINGE*, 1967; HULTEN e SVENSSON, 1975; SIBATA

e de ALMEIDA, 1980), bem como comparações entre feixes de âí

ferentes aceleradores(SIBATA e de ALMJIDA, 1979; BRAHME e

SVENSSON, 1979).

Por outro lado, estudos qualitativos, baseados

na solução da equação de difusão de elétrons, assumem confi-

gurações uimples devido à dificuldade de se achar soluções

analíticas. Assume-se que há uma perda contínua de energia

-1-



("continuous-slowing-down"), e que o feixe é paralelo e es-

treito (feixe puntual e monodirecional), incidindo normalmen-

te em um meio homogêneo, semi infinito, «festas condições,

foi verificado(SELTZER, 1977) que a dose superfície aumenta

de 65% para 85% para elétrons entre 5 MeV e 60 MeV.

Os valores de dose superfície para feixes terá

pêuticos são maiores que os valores computados para feixes

monoenergêticos e monodirecionais(Figura 1-1), uma vez que a

presença de materiais que interceptam o feixe(janela de vá-

cuo, câmaras de monitoração, ar, etc) produz uma contamina-

ção de elétrons secundários, além dos elétrons pri.nãrios so-

frerem um alargamento na distribuição angular e energética,

produzindo um menor crescimento da fluência com a profundida

de(ICRU, 1979).

0 objetivo deste trabalho foi estudar a distri

buição de dose em pequenas profundidades, levando-se em con-

ta a influência de detalhes de construção do acelerador,

tais como os sistemas de espalhamento e de colimação, e de

parâmetros inerentes ao feixe(energia e distribuição espec-

tral de energia).

Além da distribuição de dose obtida experimen-

talmente em diversos aceleradores, foram obtidas distribui-

ções teóricas a partir de um formalismo da teoria de espalha

mento múltiplo, e construído um modelo que pudesse explicar

o aumento da dose superfície com o aumento da energia do fe_i

xe.

0 formalismo da teoria de espalhamento múlti-

plo foi desenvolvido por Fermi(ROSSI e GREISEN, 1941), que

obteve a distribuição lateral e angular das partículas que

sofreram espalhamento elástico, não sendo considerada a per-

da de energia. Posteriormente EYGESÍ1948) resolveu a equação

de Fermi, admitindo uma perda arbitraria de energia.

A solução de Eyges foi aplicada na obtenção da

distribuição de dose em feixes de elétrons terapêuticos

(PERRY e HOLT, 1980; HOGSTROM e col., 1981} WJERNER e col.,

1982), desenvolvendo-se algoritmos que calculam a distribui-
l

ção de dose pela soma de feixes em forma de pincel na presen

ça de tecidos heterogêneos.

-2-
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Figura 1-1: Intervalo de dose superfície para feixes
terapêuticos obtidos experimentalmente.
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A partir de um fomalisno geral tri-dimensio -

desenvolvido para aplicação em dosimetria de feixes de e-

létrons terapêuticos(JETTE e col., 1981), foram feitas modi-

ficações na distribuição de espalhamento múltiplo que levam

era conta a criação de elétrons secundários. Tais modifica-

ções implicam na introdução de um termo adicional na equação

original de Fermi, gerando assim uma nova solução.

A contribuição dos elétrons secundários, em

tunção da profundidade, é representada por uma função cujos

parâmetros foram ajustados, sendo apresentados por formas ana_

? íticas relativamente simples. '

Considerando-se que os feixes terapêuticos não

são monoenergeticos, mas apresentam uma distribuição de ener

gia, foi possível obter-se uma distribuição de dose em pro-

fundidade que apresentasse boa concordância com os dados ex-

perimentais.

-4-



CAPITULO II

SISTEMAS DE MEDIDA E CÁLCULO

A. Fantoma

1. Equivalência a ãgua. Correções

A ãgua i considerada o melhor substituto do te
cido mole, e utilizada -orno meio padrão em medidas de ioniza
ção. No entanto, placas de material sólido são mais úteis pa
ra certos tipos de dosimetria , como as com filmes e medidas
em pequenas profundidades.

Para a utilização de um material como fantoma,
deve-se escolhi-lo tal que .1 densidade do mesmo seja a mais
próxima possível â da ãgua, devido âs diferenças geométricas
que surgem na correção da profundidade e divergência do fei-
xe.

Para dois materiais serem equivalentes , eles
devem ter , para o intervalo de energia considerado, quatro
quantidades físicas semelhantes;
D a densidade (p)
2) o poder de freamento de massa total (S../p)

3) o poder de freamento de massa de colisão (sco]/p)
U) o poder de espalnamento angular de massa (T/p)

Na pratica é conveniente comparar os dados de
um material com os do material de referência ( normalmente a
ãgua), usando um dos seguintes fatores de escala:

a) a densidade eletrônica efetiva, k (NACP, 1980 e DIN, 1976 ):

"X efet,ãgua *

sendo,

-R-



f. a fração em peso do elemento constituinte de número atômi
— ~ — 3 ~*

co Z. e massa atômica A.» p a densidade em g*cm e R o ai

—* —* ~ J? ~
cance pratico. -

A expressão (2-1) é válida para (-?-) f . ̂ 1 .
b) o alcance na aproximação de perda contínua de energia
(ICRU, 1979):

Este alcance é o percurso que o elétron teria
em um meio homogêneo» até perder toda sua energia, se a taxa
de perda de energia ao longo de todo o traço fosse igual à
perda média de energia. Tal alcance é calculado pela integra
ção do inverso do poder de freamento linear total ( BERGER e
SELTZER, 1361). Se os alcances de dois materiais, são iguais
para uma dada energia, eles são considerados equivalentes
neste mesmo valor de energia(Tabela II-l).

Considerando as profundidades d (p) e d(p)
correspondentes à porcentagem de dose profunda(p) em ãgua(a)
e num material(m) qualquer, respectivamente, temos:

r° P m (2-2)

onde r é o alcance na aproximação de perda contínua de ener
gia e p a densidade.

Como alcance ê obtido integrando-se o inver-
so do poder de freamento linear total, que varia com a ener-
gia, deve-se utilizar um valor médio do alcance para a corre
ção da profundidade.

Considerando-se que r é calculado supondo - se
perda contínua de energia, enquanto que R é obtido direta-
mente da curva de ionização, foi utilizada , na correção das
curvas obtidas em um fantoma de poliestireno, a correção pe-
la densidade eletrônica efetiva, k . Na Tabela II-? são apre-
sentados valores de k para alguns materiais utilizados como
fantoma.
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ENERGIA MÚSCULO/ÂGUA LUCITE/ÁGUA POLI ESTIRENO/ÃGUA POLIETILENO/ÁGUA

P - 1,06 G-CM"3 P - 1,15 G-CM~3 P * 1,06 G-CM~3 P - 0,94 G-CM"3

(MEV) C6.CM"2) (CM) (G.CM~2) (CM) CG.CM"2) (CM) (G.CM~2) (CM)

D

0

0

1

2

5

10

20

50

a
• 2

,s

1,007

1,011

1,012

1,012

1,013

1,012

1,012

1,012

1,012
•H1HHHPWNMHMM

0,950

0,955

0,954

0,954

0,955

0,956

0,955

0,954

0,955

1,029

1,030

1,029

1,037

1,042

1,044

1,045

1,045

1,053

0,893

0,896

0,897

0,902

0,906

0,908

0,908

0,910

0,916

1,029

1,027

1,029

1,033

1,039

1,040

1,045

1,049

1,065

0,971

0,968

0,971

0,974

0,980

0,982

0,985

0,990

1,004

0,950

0,952

0,954

0,961

0,970

0,976

0,982

0,991

1,014

1,036

1,036

1,017

1,021

1,030

1,040

1,045

1,055

1,078

Tabela II-l: Alcance obtido na aproximação de perda contínua de energia para

diversos materiais, normalizado para a ãgua(BERGER e SELTZER, 196U;
BERGER e SELTZER, 1966).



MATERIAL COMPONENTES <Z/A)EFET,

ÁGUA

POLIESTIRENO

LUCITE

H20

C8H8

C5H8O2

1,00

1,05

1,18

0,555

0,538

0,540

1,000

1,018

1,146

i
«30
t

Tabela II-2: Características dos materiais comumente utilizados como

fantomaíNACP, 1980).



2. Materiais utilizados

Em função da dificuldade de se utilizar a água

como fantoma, Toi escolhido o poliestireno, que apresenta as

quantidades físicas mais próximas às da água , necessitando,

portanto, de pequenas correções. Foram utilizadas placas de
2

10x10 cm e espessuras de 0,15 cm e 1,0 cm.

B. Dosímetro

1. Escolha da câmara de ionização

Na determinação das curvas de ionização, o pon

to efetivo de medida da câmara precisa ser conhecido para se

reduzir a incerteza.

Câmaras cilíndricas apresentam dificuldades ,

pois apesar de existir uma série de trabalhos sobre os fato-

res de perturbação e deslocamento, pode-se encontrar algumas

inconsistências entre alguns deles. Jã para câmaras de pla-

cas paralelas, resultados experimentais mostraram que a cor-

reção para efeito de perturbação ê menor que 0,5% para elé-

trons acima de 0,5 MeV (MORRIS e 0WEN, 1975) e desprezível pa

ra elétrons entre 2,2 MeV e 14,3 MeV (MARKUS, 1976).

Quanto ao ponto efetivo de medida, considera -

se a superfície anterior da câmara(NACP, 1981), o que não di_

fere muito dos resultados obtidos por DUTREIX e DUTREIX

(1966), onde o ponto efetivo se encontra a 0,1.d abaixo da

superfície da câmara(d: separação entre os eletrodos).

É recomendada a utilização de câmaras àr>. pla-

cas paralelas com volume variável (câmaras de extrapolação).

Tais câmaras, no entanto , consomem muito tempo de feixe,

alem do volume não ficar bem definido quando a separação en-

tre os eletrodos diminui abaixo de 0,5 mm (SIBATA e de ALMEI-

DA, 1980).

Dois fatores de correção devem ser levados em

conta quando se utiliza uma câmara de ionização de placas pa

ralelas: saturação e polaridade.
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2. Características do sistema de medida utilizado

2*1. Câmara de ionização

Câmara : PTW

Tipo n9 :

Volume : 0,3 cm

Corpo : lucite

Material
da parede: plástico grafitado

Espessura _,
da parede: 0,03 mm (2,3 mg-cm" )
Dimensões: (Figura II-l)

2.2. Eletrômetro

Eletrômetro : digital Keithley

Modelo : 616

Intervalo : + IO"15 C/dxgito(10"12 C fundo de escala)
(medida de carga) ... ± 1Q-5 c / d í g i t o

Exatidão : • (5% da leitura + 0,1 da escala)
(20° a 30°C)

- 7 — 1 ft

Escalas : 10 a 10 xu C

Quando na condição de medir carga, um capaci-

tor ê conectado a um elo de realimentação do amplificador de

tensão, de tal maneira que a tensão é proporcional ã inte-

gral da corrente (Figura II-2):

. * • / .
i-dt • (2-3)

onde V i a tensão no capacitor de integração C, e i a correri

te que está sendo integrada.

A corrente de fuga e de 5>10~ A.

-10-
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Figura II-1: Dimensões da câmara de ionização utilizada.
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3. Estudo do sistema de medida

3.1. Eficiência de coleção de íons

Em baixas tensões, alguns íons produzidos na
cavidade da câmara podem se neutralizar antes de atingir o
eletrodo. Existe, no entanto, um limite para c campo elétri-
co, aplicado de maneira a não ocorrer ionização por colisão,
ou seja, um elétron pode ganhar energia adicional do campo
elétrico suficiente pai»a produzir uma ionização.

A recombinação de íons ê classificada como;
a) inicial, quando ocorre com íons produzidos no traço de
uma mesma partícula, tendo importância quando a densidade de
ionização for alta ( ex; partículas alfa).

b) geral, quando ocorre com *ons formados por diferentes par
tículas.

Vamos considerar uma câmara de ionização de
placas paralelas, cuja tensão aplicada é V, que recebe um

pulso de radiação liberando uma quantidade finita de car -
_3

ga denotada por £ esu»cm (Figura II-3). Se o pulso for
muito curto(da ordem de j,s), e o intervalo entre os pulsos
longo, comparado com o tempo de trânsito dos íons na câmara
(da ordem de ms), a ionização por pulso é coletada indepen-
dentemente .

Apôs ó irradiação, os íons positivos e negati-
vos irão mover-se para a placa de sinal oposto com velocida-
de ^i#E e J<2'Er» respectivamente, sendo representado pelo
movimento de duas 'Folhas" em cujo interior se encontram íons
de ambas as cargas, k. e k« são as mobilidades dos íons posi^
tivos e negativos, respectivamente e E o campo elétrico na
borda da "folha".

Ignorando o efeito de blindagem das cargas nas
"folhas", e assumindo que o campo inicial V/d permanece
constante no intervalo entre elas, temos que o espaçamento
entre as mesmas se contrai de acordo com a seguinte equação
(BOAG, 1950):

-13-



Figura II-3: Câmara de ionização de placas

paralelas. Çi e Co s^° as P°"
sições das "folhas" positiva
e negativa, respectivamente.
A região de sobreposição con-
tem n íons*cm~ de ambos os
sinais. E. e o campo elétrico
na borda da "folha"(BOAG,1950).
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d ' Ç l * C 2 } s<*1*k2)»Er « Ckx • k2)» 4r <2-»>

portanto,

Ht C2"5)

Quando as duas "folhas*1 se encontram

=d), o tempo gasto é de:

T s 2 __ (2-S)

No espaço entre as "folhas", a densidade de

[l + o»n »t) e o numero de Ions qo ^
recombinação, ?por cm5., i dado porCBOAG, 1950):

íons e n=n /(l + a*n *t) e o numero de Ions que escapam ã

í n

(k, +ko)»V .2
—-± 'ln{l + «»nrt« — ) (2-7)°

onde a e o coeficiente de recombinação e nA o numero de
• ~ -3 _fi
ions'cm de ambos os sinais.

A eficiência de coleção(f), definida como sen

do a razão entre a carga coletada e a carga liberada, serã

(BOAG, 1951):

c ^ n d
lníl + % ) (2-8)

ou,

f •JLlnCl+u) . (2-9)

-15-



sendo»

.."V1

onde n é uma constante e r a carga liberada por pulso.

Nos cálculos acima, d carga espacial foi des-
prezada, uma vez que tratamentos mais detalhados(B0A6, 1952)
mostraram que ocorre apenas um deslocamento na curva de f*u,

que pode ser ajustado quando da escolha do valor de £.
2

Expandindo-se (2r-9) e definindo-se s=yd como

uma constante característica da câmara de ionização, obtemos:

f = ! - £ - = 1 - ^ (2-11)

A câmara utilizada foi estudada quanto ao efe_i
to de saturação, nas condições em que foram feitas as medi -
das(200 UM/min e distância fonte superfície de 100 cm), na
profundidade de dose máxima. Tais medidas foram feitas vari-
ando-se a tensão aplicada ã câmara entre 50 V e 100 V( Figu-
ras II-4 e II-5).

A carga coletada foi plotada em função do in-
verso da tensão, extrapolando-se linearmente até a intersec-
ção com o eixo das ordenadas(l/V = 0), que corresponde a uma
eficiência de coleção de íons de 100%.

Para a tensão utilizadaOOO V) , a eficiência
de coleção de íons variou entre 99,2%(para a energia de 6MeV)
e 97,9%(para 20MeV), não tendo sido feita, por isto, nenhu-
ma correção.

3.2. Polaridade

Quando a polaridade da tensão aplicada â câma-
ra de placas paralelas em um feixe de elétrons é invertida ,
podem ser observadas diferenças na carga coletada, devido
principalmente a três fatores(B0AG, 1966):
19) a emissão de elétrons secundários na direção do feixe i-

-18-



8,50

f
L

0

I

Q x V

6 MeV

D * 200 UM/MIN

DFS - 100 CM

100
•

200

0,005 0,010

300 400

TENSÃO(VOLT)

0,015

TENSÃO"1(VOLT"1)
0,020

Figura II-1*: Curva de saturação da câmara de ionização em um feixe com energia nominal de

6 MeV.A carga produzida(QQ = 9,107 nC) i obtida determinando-se o ponto onde a
-1reta ajustada, quando se plota QxV~x, intercepta o eixo das ordenadas.
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Figura II-5: Curva de saturação da câmara de ionização em um feixe com energia nominal de

20MeV.A carga produzida(QQ * 12,10 nC) e obtida determinando-se o ponto onde a

reta ajustada, quando se plota QxV , intercepta o eixo das ordenadas.



nicial. Esses elétrons não são defletidos pelo campo coletor,
representando una corrente negativa independente da ioniza -
ção. Este efeito é maior quando os eletrodos são similares
em ãrea e orientados em ângulo reto com o feixe.
29) variação do volume ativo, devido a distorções no campo e_
létrico, causadas por cargas espaciais. Com tensões próximas
à saturação, este efeito é minimizado.
3?) o freamento de alguns elétrons do feixe primário, no co-
letor, pode não ser inteiramente balanceado pela ejeção de
elétrons de recuo, do coletor.

Em todos os casos, tor indo-se a média das car-
gas coletadas com ambas as polaridades, obtém-se uma boa a-
proximação da carga coletada real ( NACP, 1981). '

As medidas foram sistematicamente realizadas
em ambas as polaridades. A câmara utilizada apresentou dife-
renças entre as polaridades menores que 2% (Figura II-6), no
intervalo de energia utilizado, sendo os resultados tomados
como a média das cargas coletadas nas duas polaridades.

4. Fatores de conversão de ionização para dose absorvida

Para converter a ionização obtida com a câmara
de ionização em dose absorvida, é necessário corrigir a pri-
meira, para a profundidade em questão , através da razão de
poder de freamento. Como estamos utilizando uma câmara de io
nização de placas paralelas, não há necessidade de se corri-
gir para perturbação e deslocamento radial, o que exigiria
cuidados maiores ( CECATTI, 1979).

4.1. Razão de poder de freamento

A razão de poder de freamento Sa^ua exprime a
r ar

diferença na composição atômica do meio(água) e da cavidade
da câmara(ar), assumindo que a cavidade é exposta â mesma
fluência de elétrons primários que o meio antes da introdu -
ção da cavidade*
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Figura II-6: Influência da polaridade aplicada â câmara nas
curvas de ionização. As diferenças encontradas
foram menores que 2%. Os pontos experimentais
não foram representados para facilitar a compa
ração.
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Considerando que os elétrons dissipa» energia

continuamente, a razão de poder de freamento é dada por:

dE

onde L e a distribuição da fluincia de elétrons em energia,

(S/p) , o poder da freamento de massa de colisão para um

elétron de energia jE, e E a energia maxima dos elétrons no

ponto de interesse.

Assumindo uma relação linear entre (S/p) , e

a energia do elétron, o que é verdade para feixes com largu-

ra de espectro estreita, a integração sobre a fluincia de e-

nergia pode ser aproximada pelo poder de freamento de massa,

para a energia média ̂ , e a expressão (2-12) simplifica-se

para:

(S/p)?
sagua 5 col (2-!3)

A suposição de que elétrons con alta energia

dissipam energia continuamente não é válida, porque ocorrem

transferências de grande quantidade de energia de uma sõ vez,

que ocasionam a projeção de elétrons secundários.

Como as câmaras de ionização utilizadas em do-

simetria de elétrons possuem parede cuja composição e espes-

sura permitem um equilíbrio de elétrons secundários na inter

face ar-parede, a energia transportada para fora do volume

de ar por elétrons secundários é compensada pelo transporte

para dentro do volume de ar. Nestas condições, a energia dis_

sipada no ar é igual â energia perdida pelos elétrons primá-

rios (exceto a energia perdida como raio-x), e o poder de

freamento de colisão dos elétrons primários pode ser usado
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para calcular a energia dissipada no ar(Tabela II-3).

U.2. Posição efetiva da fonte de elétrons

Existem diversas maneiras de se determinar ex-
perimentalmente a posição efetiva da fonte:
a) projeção da imagem em um filme e medida da separação pro-
jetada por um par de fios de arame geometricaraente paralelos
(POHLIT, 1965).
b) variação do tamanho de campo com a distância de final do
colimador(FEHRENTZ e col., 1975).
c) medida da variação de rendimento em função da distância
nominal da fonte(BRIOT e DUTREIX, 1976).

Foi utilizado o último método, uma vez que os
dois primeiros não são úteis quando o tamanho da fonte é
grande.

Foram feitas medidas variando-se a distância
fonte superfície nominal entre 93 cm e 130 cm, para o tama-
nho de campo em estudo(CECATTI e col., 1983). Os valores en-
contrados para as energias de 6, 9 e 13 MeV( Tabela II-U) in-
dicaram não haver necessidade de se obter a distância fonte
superfície efetiva(DFS -. + ) para as energias de 17 e 20 MeV ,
podendo-se utilizar a distância nominal(100 cm).

C. Microcomputador

As curvas teóricas foram obtidas em um micro-
computador Apple 2-plus com 18 KByte de memória e duas unida
des de disco.
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I
IS»

PROFUE
DIDADE
(MM)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

40

60

80

2

1,112

1,119

1,127

1,137

1,153

4

1,071

1,079

1,087

1,096

1,105

1,114

1,122

1,127

1,130

1,134

6

1,044

1,048

1,054

1,062

1,070

1,078

1,086

1,094

1,101

.1,109

ENERGIA

8
1,025

1,028

1,032

1,037

1,043

1,049

1,055

1,062

1,069

1,076

1,130

(MEV)

10
1,010

1,013

1,016

1,020

1,024

1,029

1,033

1,038

1,044

1,049

1,109

12
0,998

1,001

1,003

1,007

1,010

1,013

1,017

1,021

1,025

1,030

1,082

1,124

14

0,988

0,990

0,993

0,996

0,998

1,001

1,004

1,008

1,011

1,014

1,058

1,108

1,125

16
0,979

0,981

0,984

0,985

0,989

0,991

0,994

0,997

1,000

1,002

1,038

1,085

1,119

PROFUU
DIDADE
(MM)

5

10

15

20

30

40

50

60

80

100

120

ENERGIA(MEV)

18

0,974

0,982

0,989

0,997

1,011

1,025

1,046

1,069

1,114

20

0,969

0,975

0,982

0,988

1,001

1,015

1,031

1,051

1,094

1,128

1,105

Tabela II-3: Valores recomendados de s a g u a em função da profundidade e da energia aiédia na super

fície do fantoma. Os valores foram obtidos para energia de corte(A) de 10 keV, poten

ciai de ionizaçio da águad- „ ) e do ar(I ) de 75,0 eV e 85,7 eV, respectivamente,

para feixes até 16 MeV (BERGER e SELTZER, 1982). Para energias acima de 16 MeV, os

cálculos utilizando A = 15 keV, I- t, = 71,3 eV e I = 92,9 eV( BERGER e col.,1975),

não apresentam diferenças significativas.



(MEV)

6 81,0

9 91,4

13 98,1

Tabela II-4: Distâncias fonte superfície

efetiva(DFSefet> obtidas pa

ra um tamanho de campo de

10x10 cm2.
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CAPÍTULO III

ACELERADORES UTILIZADOS

A. Descrição

1. Saturne

0 acelerador linear Saturne da CGR-MeV foi
construído para produzir feixes de elétrons com energias no-
minais de 6, 9» 13, 17 e 20 MeV, e um feixe de fõtons de
18 MV.

0 feixe terapêutico de elétrons e conseguido a
traves da aceleração dos elétrons liberados por um filamento,
ao longo de um tubo linear de ondas progressivas, com 2,3 m
de comprimento. A fonte de energia necessária à aceleração
dos elétrons é obtxda através de um campo eletromagnético de
alta frequência(3000 MHz).

0 nível de potência requerido(5 MW) ê forneci-
do por um amplificador, o Klystron. A potência inserida no
tubo acelerador atravessa as cavidades de ressonância pela a
bertura do feixe, sendo a potência restante dissipada.

0 feixe, saindo do acelerador, é desviado de
270°, para a cabeça do aparelho, por um quadrupolo de varre-
dura que homogeneiza o feixe através da oscilação de dois
campos magnéticos em forma de dente.de serra com freqüências
diferentes, não necessitando de folha de espalhamento.

0 Saturne utiliza colimadores ajustáveis que
são conectados aos colimadores de fõtons e movem-se com eles,
fornecendo tamanhos de campo contínuos e retangulares, entre

2 22x2 cm e 30x30 cm .

2. Neptune 10

0 acelerador linear Neptune 10 da CGR-MeV pro-
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duz feixes de elétrons com energias nominais de 6, 8 e 10 MeV
e fôtons de 9MV.

0 acelerador ê composto de um filamento que e-
mite elétrons e um tubo acelerador de ondas estacionarias de
1,3m ds comprimento, constituído de 48 cavidades. 0 feixe
se propaga no eixo do tubo e interage com uma onda de radio-
freqüência produzida por uma fonte de potência tipo
Magnetron de 1,9 MW , acelerando os elétrons por pulsos com
duração de 4,5 ys repetidos 300 vezes por segundo.

0 eixo da seção aceleradora apresenta um ângu-
lo de 8o com a horizontal, fazendo com qu,e os elétrons, na
extremidade da seção, sofram um desvio de 262° através de um
campo magnético acromático e afocal.

Quando opera para produzir um feixe terapêuti-
co de elétrons, uma bobina suplementar é acionada para evi-
tar o alvo de fõtons. 0 filtro uniformizador ê substituído a
través de um sistema de tambor por uma folha difusora de
0,09 mm de chumbo(para 6 e 8 MeV) ou 0,06 mm de chumbo ( para
10 MeV).

Os campos de elétrons são definidos por colima
dores adicionais moveis, permitindo tamanhos de campo variá-

2 2
veis entre 3x3 cm e 25x25 cm .

3. Mevatron XII

0 acelerador linear Mevatron XII da Siemens
produz feixes de elétrons com energias nominais de 3, 7 e
11 MeV, é um feixe de fõtons de 10 MV. 0 sistema utiliza um
tubo acelerador de ondas estacionarias de 1,35m de compri-
mento, sendo montado em um plano angulado de 9o em relação â
horizontal.

A aceleração dos elétrons pode ser considerada
como um processo em três fases: (1) uma fonte fornece ele
trona à estrutura aceleradora, com um controle de energia e
corrente; (2) uma fração razoável desses elétrons é captura-
da pelo tubo; (3) esses elétrons capturados são acelerados
ao valor de energia nominal desejado.
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A fonte de potência de radiofreqüência é u n o s
cilador tipo Magnetron de 2 MW de potência, a uma freqüência
de cerca de 2998 MHz. Os pulsos formados têm duração de
3,6 ps e freqüência de 360 Hz.

Apôs a aceleração, o feixe de elétrons ê defl£
tido de 261 por um sistema de desvio acromático focaiizador,
que consiste de três campos magnéticos: um central, que cre£
ce com o aumento da distância ao eixo do sistema de desvio,
e dois campos homogêneos.

0 espalhamento e a homogeneização do feixe ê
conseguido através de uma folha de espalhamento de tungstê-
nio de 0,002 mm de espessura. Na nova geração de acelerado-
res da Siemens, o Mevatron 74(similar aoMevatron XII) utili
za duas folhas de espalhamento: a primeira é feita de um ma-
terial pesado e age como espalhadora, mantendo baixa a perda
de energia, e a segunda folha produz um campo homogêneo por
absorção, sendo feita de material de número atômico baixo,
com espessura variável.

0 tamanho de campo é definido por cones locali
2 2 2 2 *~zadores de lucite, de 5x5 cm , 10x10 cm , 15x15 cm , 20x20 cm e

n

25x25 cm . Os elétrons espalhados nas paredes do colimador
são usados para aumentar a homogeneidade do campo.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

A. Distribuição de dose em profundidade em um meio homogêneo

1. Influência da energia

A distribuição de dose absorvida ao longo do
eixo central para os três aceleradores estudados mostra que,
para um mesmo aparelho, o aumento da dose em profundidade e
tanto mais acentuado quanto menor a. energia. Os valores de
dose superfície também aumentam com o acréscimo.da energia
do feixe, estando dentro do intervalo obtido em experimentos
anteriores(ICRU, 1979)(Figura 1-1).

As curvas de dose absorvida, normalizadas para
a profundidade de dose máxima, são apresentadas para os acele
radores Saturne (Figura IV-1), Neptune 10(Figura IV-2) e
Mevatron XlKFigura IV-3). Os resultados correspondem a uma
distância fonte superfície de 100 cm, e um tamanho de campo

2
de 10x10 cm .

2. Influência dos sistemas de espalhamento e colimaçao do
feixe

Os aceleradores utilizados(descritos no capítu
Io III) possuem características distintas de construção quan
to aos sistemas de espalhamento e colimaçao(Tabela IV-1).

A influência destas características nas curvas
de dose absorvida são observadas comparando-se os resultados
obtidos utilizando-se os três aceleradores. Para facilitar a
comparação, as profundidades foram normalizadas para o alcan
ce pratico, o que praticamente elimina a dependência da ener
gia na profundidade(HARDER, 1970).
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Figura IV-1: Distribuição de dose em profundidade obtida no

acelerador Saturne para um tamanho de campo de

10x10 cm2.
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Figura IV-2: Distribuição de dose em profundidade obtida no
acelerador Neptune 10 para um tamanho de campo
de 10x10 cm .
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PROFUNDIDADE (G-CM )

Figura IV-3: Distribuição de dose em profundidade obtida no
acelerador Mevatron XII para um tamanho de cam
po de 10x10 cm .
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I

ACELERADOR ENERGIA SISTEMA DE SISTEMA DE
NOMINAL (MEV) ESPALHAMENTO COLIMAÇÃO

SATURNE 6. 9, 13, 17 e 20

<!> NEPTUNE 10 6, 8 e 10

MEVATRON XII 3, 7 e 11

VARREDURA
MAGNÉTICA

FOLHA DE
ESPALHAMENTO

FOLHA DE
ESPALHAMENTO

COLIMADORES
MOVEIS

COLIMADORES
MÓVEIS

CONES
FIXOS

Tabela IV-1: Características dos aceleradores utilizados.



Comparando-se as curvas obtidas para os acelera

dores Saturne e Neptune 10(Figura IV-H), pode-se observar

que o primeiro apresenta valores sensivelmente menores para

a dose superfície. A profundidade de dose máxima mantém-se

constante em torno õe 0,48»R .

0 acelerador Nevatron XII, por possuir um sis-

tema de cones fixos de lucite, apresenta as maiores doses su

perfície, mesmo considerando a energia de 3 MeV. Além disso*

a profundidade de dose máxima encontra-se mais próxima à su-

perfície (Figura IV-5). Esses resultados levam a concluir que

a contaminação de elétrons de baixa.energia introduzida prin

cipalmente pela presença dos cones produz uma degradação no

feixe inicial, provocando os efeitos observados acima.
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Figura IV-4: Comparação entre as distribuições de dose dos
aceleradores Saturne e Neptune 10. As profun-
didades foram normalizadas para o alcance prá
tico. Os pontos experimentais não foram repre
sentados para facilitar a comparação.
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Figura IV-5: Comparação entre as distribuições de dose dos ace

leradores Neptune 10 e Mevatron XII. A utilização

de cones de lucite pelo Mevatron XII produz uma

contaminação de elétrons de baixa energia que des_

( . loca o ponto de dose maxima para a superfície e

-' aumenta a dose superfície. Os pontos experimen-

tais não foram representados para facilitar a com

paração.



CAPITULO V

TRATAMENTO TE0RICO

A. Descrição do modelo

Foi construído um modelo teórico para explicar
o comportamento da curva de dose na região de "build-up". 0
modelo consiste em dividir o meio em regiões de diferentes
profundidades, caracterizando cada região através do efeito
predominante:

região 1: região de interface caracterizada por um aumento
rápido da dose causado pela contaminação de fõtons e elé-
trons de baixa energia. Admite-se que a região é pouco influ
enciada pela energia do feixe incidente(E.).

região 2: a perda de energia(AE) e ainda pequena em relação
a energia incidente dos elétrons, Como a energia final dos e
létronsCE- = E. - AE) ainda é muito grande, a seção de choque
privilegia a direção incidente, havendo a emissão de ele-
trcns secundários a pequenos ângulos de espalhamento.

região 3: os elétrons secundários sofrem uma redução grande
na energia(a razão E~/E. diminui), favorecendo um espalhamen
to mais isotrõpico, Como o feixe primário sofre um a1argamen
to maior pela redução na energia, ocorre um aumento maior na
dose com o aumento da profundidade.

região <4: região de difusão total do feixe primário.

B. Tratamento teórico do modelo

1. Espalhamento elástico pelo átomo

0 ângulo de espalhamento Rutherford(£) de um £
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létron com velocidade v e momento jp sujeito a um campo

Coulombiano, e dado por:

onde b é o parâmetro de impacto e Z«e a carga que gera o
campo Coulombiano.

A seção de choque diferencial do para espalha-
mento em um ângulo entre e e e + de, em um ângulo sólido
do =2.*.sene»de, ê dada por(MOTT e MASSEY, 1965):

= (|l|L)2
2 P V

sen*(e/2)

de (5-2)

Para pequenos ângulos de espalhamento:

de (5-3)

Não foi considerado o efeito de blindagem da
carga nuclear pelos elétrons, que reduziria a seção de cho-
que. Tal efeito pode ser considerado introduzindo-se em (5-2)
um ângulo de blindagem 0,:

<5-2a)
ísen'(e/2) +£-ejT

i

i

sendo,
(5-2b)
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e 8 é um parâmetro a ser ajustado experimentalmente(s «0,66).

Na região de espalhamento múltiplo, onde ocor-

re um grande número de deflexões em pequenos ângulos simetri

camente distribuídos em terno da direção incidente, o ângulo

quadrático médio para um espalhamento ê dado por:

<e2» =

Uma vez que as colisões slo admitidas como e-

ventos independentes, pode-se mostrar, através do teorema do

limite central (KENDALL e STUART, 1977), que a distribuição

angular serã aproximadamente gaussiana com ângulo quadrático

médio:

<02> =n«<62> (5-5)

onde n é o numero de colisões.

2. Formalismo

Um elétron apôs atravessar um material de es-

pessura z, sendo multaespalhado com um angule + , apresenta

uma distribuição gaussiana do tipo(JETTE e col,, 1982):

(5-6)

onde k(z) esta relacionado com a perda de energia' do elétron..

Supondo um elétron incidente fazendo um peque-

no ângulo £, define-se a função distribuição de probabilida-

des P(x,e,z), tal que P(x,e,z)*Ax*A6 e a probabilidade do e

létron estar localizado entre x e x • Ax, e ter direção entre

6 e 0 + A6, na profundidade z.
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Supondo que Az seja suficientemente pequeno,
dè tal forma que o elétron siga uma linha reta entre z e
z + Az» e que o processo de espalhamento seja o espalhamento
múltiplo, pode-se chegar, desprezando-se os termos em segun-
da ordem em Az, à uma equação diferencial para a função dis-
tribuição P(x,6,z), citada por JETTE e col.(1982):

3P _ . BP . 1 w . 32P ,c ,*

___ e ~ • r k ( z ) ^ (5"7)

A solução para a equação (5-7) foi obtida ini-
cialmente para k(z) constante por FermiCROSSI e GREISEN,
19»»1). Posteriormente, e equação foi resolvida para k(z) ar-
bitrário e não negativo(EYGES, 19i»8):

p(x,e,z) =

An«x
2 - 2«An«x*0 +A0»e

2

,exp(—2 ^ — 1 ) (5-8)

VA2"A1

sendo,

A s \ k(£)'(z-Ç)"-dE (5-9)Si5 / *(Ç)'(z-Ç)n-dç

Define-se a densidade de probabilidade de loca
lização P.(x,z) como:

r
(x.z) = l P(x,e«:J

PL(x,z) s \ P(x,e,z)»de (5-10)

PL(x,z) corresponde ao número de elétrons en-
tre x e X + AX, na profundidade z, independente da direção
que eles façam com o eixo z.
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A solução noraalizada(5-8) da equação de Fermi

considera o caso bidimensional de um elétron incidente ao

longo do eixo z, não sendo especificado explicitamente como

o elétron perde energia(k(z) arbitrário).

Considerando-se um caso real de um feixe de e-

létrons produzido por um acelerador, e tendo como meio a ã-

gua, deve-se introduzir algumas modificações no tratamento,

tendo-se em conta que:

a) k(z) deve ser explicitada para as condições em questão.

b) o processo e tridimensional,

c) o feixe é retangular e não puntual. •

Tomando-se como referência a energia mais pro-

vável do feixe(apêndice B), esta decresce em função da espe£

sura do absorvedor. Em meios de número atômico baixo, como é

o caso da água ou tecido mole(Z = 7,42), o decréscimo é line-

ar (HARDER, 1965; HARDER, 1973):

(5-11)

onde R ê o alcance prãtico(apêndice A), ÊQ a energia mais

provável na superfície do meio, mQ a massa de repouso do ele

tron, e ç a velocidade da luz.

Assumindo uma perda linear de energia(5-11), a

expressão para k(z) é:

) 2 (5^12)
+2)

onde, para um meio composto de L elementos, cada elemento

com N. átomos por unidade de volume e numero atômico Z.,

v -
0 "
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. E FN.»Z..(Z. +l)«ln(20U»ZT1/3)l (5-13)
j__2 L 1 l l i J

-1

se (5-12) são:

No caso especifico da agua, kQ =47,4 cm

Os momentos A-íz), A.(z) e A ?(z), utilizando-

= P . _0. [ z»
E1 16 lEWE1 -2-Z»)

E'+l
(5-m)

A Cs) - ( 2 R p ) 2 - k ° - [ - 2 j Z ' 2>z>
1 E' 6U [ E' E'+l

- (2«E' + 3 -

-ilzl)
E'

-2̂ )1
E'+l J

(5-15)

2 # R« 3 kO

A (z) =( E) 3. Jl.
Ef 64

E'.(E'+1)
^.z'2+



6.2* - (E'-2«21)«(E'-l-2.z1)

2-zIMn(l-i-£-) (5-16)
E'+l

serido, £
E1 = 2— <5-17a)

z' =-^—z (5-17b)

Num formalismo tridimensional, $ e e são as

projeções do ângulo de espalhamento O nos planos x-z e y-z ,

respectivamente. Considerando-se que as projeções nos dois

planos são independentes, a função de distribuição pode ser

dada pelo produto de duas funções bidimensionais dadas pela

solução de Eyges(5-b):

P(x,ev,y,ev,z) =p(x,ev,z).p(y,e ,z) (5-18)
*• y * y

e analogamente â expressão (5-10):

Pt(x,y,z)= \ dev \ P(x,9 ,y,6 ,z)'de (5-19)
* y y
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3. Feixe retangular

Os feixes terapêuticos de elétrons devem co-

brir uma área de maneira uniforme. Para isso o feixe, que é

produzido com uma seção reta pequena, e espalhado e colimado

a campos retangulares.

No feixe retangular, assume-se que um grande

número M de elétrons incide vertical e uniformemente em um

retângulo R = { (x,y) e R / |x| <a, |y| ̂ b ) .

Define-se uma função peso a(x',f ,y*>+ ) que

limita a região do espaço onde existe o feixe, e que também

fornece a distribuição inicial dos elétrons na superfície.

Para o feixe retangular, a função de peso é do

tipo:

6(é ) (5-20)

onde H é a função definida por:

se ç>,0
(5-21)

se Ç <0

A função distribuição fica então:



fa

I P(x-xt,ex,z)-dxl

-*-a

Í (5-22)

P(x,ex,y,ey,z) - ^ -^°l* eJ>

erf
/ A 2 - AJ/AO

. ( A i / A o ) « ]
" Aj[/Ao

+ r (5-23)

onde a função de erro erf(Ç) é definida como: •

erf(ç) s-i- C5-2M>



No entanto, a grandeza de interesse dosimétri-
co é PT(x,y,z) que está relacionada com a dose absorvida a-
traves da expressão:

D(x,y,z) =-^-.PT(x,y,z) (5-25)
P «

onde S/p é o poder de freamento de massa do meio (Tabela II- 35.

A densidade de probabilidade de localização,
)> fica então:

PT(x,y,z) =-"-.[erfí*-^) + erf (L íe.a.b L ^

erf (^^)1 (5-26)
/r2

 J

U. Con^eção para elétrons secundários

A correção para elétrons secundários é feita
na distribuição de espalhamento múltiplo(5-6), com a introdu
ção de um termo que responda'pela criação de elétrons secun-
dários. Assim a nova distribuição se torna:

.2
exp(- r:

/ir»k(z)

exp<- rJr...

onde ks(z) considera a perda de energia dos elétrons secunda
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riot • »(x) fornece o numero médio de elétrons secundários

produzidos por i.nidade de profundidade.

Considerando que esses elétrons secundários

tio fando criados no meio, deve-se observar que:

a(z)*Az (5-28)

A equação diferencial para a função de distri-

Ldiçio de probabilidades é semelhante a equação(5-7), com a

introdução de um termo proporcional ã P(x,6,z):

(5-29)

A perda de energia dos elétrons secundários a-

parece, durante o desenvolvimento da equação, em termos com

grau» de segunda ordem ou mais em Az, sendo portanto despre-

zados .
A densidade de probabilidade de localização,

obtida a partir da solução da equação (5-29) é dada por:

•

er

• f o(ç)«exp{2- l o(Ç)«dÇ) (5-30)

Embora seja possível a produção de quaisquer
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campos retangulares, iremos analisar apenas campos quadrados,

sem perda de generalidade* Considerando-se também que esta-

mos interessados na distribuição ao longo do eixo central do

feixe(x=y=0), a expressão (5-30) simplifica-se:

P. (0,0,2) =
L

'•Z •

exp{2- I a(c)'dC) (5-31)
»0
r

H.l. Número de elétrons secundários

Assumiu-se, para a contribuição de elétrons se

cundãrios, uma função o(z) da forma(Figura V-l):

B.z 0 ^ z < z

B*z, z,< z < zo

A primeira região corresponde ao aumento da

produção dos elétrons secundários â medida que o feixe pene-

tra no meio. A segunda região constante corresponde a um e-

quilíbrio entre a produção e absorção de elétrons. A última

região corresporíde à queda de produção causada pela grande

atenuação sofrida pelos elétrons primários e pela absorção

dos secundários. -

Tal modelo simplificado representa em primeira

aproximação a forma como os elétrons secundários são produzi,

dos no meio.

Os valores de B, z,, z. e N foram ajustados de
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forma a reproduzir os resultados experimentais, sendo expre£

sos oomo função do tamanho de campo e da energia inicial do

feixe incidente.

4.2. Ajuste dos parâmetros

Os parâmetros que consideram a contribuição

dos elétrons secundários foram ajustados aos resultados exp£

rimentais obtidos para o acelerador Saturne.

0 valor de z.., profundidade que corricponde ao

termino da primeira região, foi ajustado a um valor fixo de
-4

10 .R cm, independente do tamanho de campo(a dependência

com a energia aparece implicitamente no alcance prático), o

que é consistente com a hipótese de que a região 1 do modelo

ê pouco influenciada pela energia do feixe incidente.

A inclinação(B) decresce com o aumento da ener

gia inicial do feixe, sendo ajustada uma função exponencial

do tipo:

B = exp(0,01116.Êp - 0,53016.ÊQ + 9,46220) (5-33)

Os coeficientes de (5-33) foram obtidos por re-

gressão linear. A dependência com a energia ilustra claramen

te o aumento cada vez mais rápido da dose em profundidade a

medida que a energia diminuí. Notou-se, entretanto, uma de-

pendência muito pequena com o tamanho de campo, que se des-

prezou.

A profundidade z», a exemplo de z_, foi norma-

lizada para o alcance prático R , apresentando um comporta -

mento linear com a energia e com o tamanho de campo:

Z2/R =- 0,0196226+ 0,0059948.ÊQ +

+ 0,0918104.a (5-34)
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onde a é a metade do lado do quadrado que define o campo.

N apresenta um decréscimo linear com o aumento

da energia inicial do feixe da seguinte forma:

N= [l't>2 -0,3.Ê0| (5-35)

onde f(x) = ffxj é a função maior inteiro.

A partir destes parâmetros, a contribuição dos

elétrons secundários pode ser calculada como:

(5-36)

Os valores obtidos encontram-se na Tabela V-l.

5. Influencia do tamanho de campo

Quando campos muito pequenos são utilizados, a

distribuição de dose em profundidade no eixo central decres-

ce rapidamente com a profundidade, diminuindo o gradiente de

dose, além de aumentar a dose superfície e deslocar o ponto

de dose maxima para a superfície(CECATTI, 1979).

0 efeito do tamanho de campo ê observado quan-

do o diâmetro do feixe é menor que o alcance prático para u-

ma dada energiaíICRU, 1972). Para campos maiores não ocorre

variação na distribuição de dose em profundidade, uma vez

que os elétrons espalhados na periferia do campo não possuem

energia suficiente para atingirem o eixo central.

Levando-se em conta que a perda de energia do

elétron secundário não foi considerada no presente formalis-

mo, as curvas de isoprobabilidades obtidas apresentam uma de

pendência maior com o tamanho de campo, o que restringe a u-

tilização desta teoria a tamanhos de campo menores que o ai-
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in

I

TAMANHO DE
CAMPO

ENERGIA , ,
NOMINAL (MEVJ

6

9

13

17

20

2,5x2,5 CM

10,9%

9,1%

6,8%

5,9%

6,0%

4x4 CM

15,6%

9,3%

7,8%

6x6 CM2

21,9%

12,7%

10,3%

Tabela V-l: Porcentagem de elétrons secundários na distribuição de dose

para o acelerador Satuine, considerando-se feixes raonoener-

géticos.



cance pratico para a energia em questão.

Foram obtidas curvas experimentais e teóricas

d

guras V-2 e V-o

2 2 2
para tamanhos de campo de 2,5x2»5 cm , 4x4 cm e 6x6 cm (Fi-

6, Feixes terapêuticos

Feixes de elétrons produzidos em aceleradores

de terapia diferem dos feixes paralelos e monoenergêticos

considerados em quase todos os tratamentos teóricos. Nos fei

xes terapêuticos, os elétrons possuem uma distribuição de e-

nergia e de ângulos, causada em parte pelas características

de produção, transporte e desvio do feixe(janela de vácuo,

câmaras de monitoração, folha de espalhamento, ar, etc).

6.1. Largura do espectro

0 espectro na superfície de entrada do fantoma

foi aproximado por uma distribuição simples(Figura V-U).

0 parâmetro variável foi a largura de espectro

(r) definida na metade de sua altura(BRAHME, 1975), parâme-

tro que foi confirmado experimentalmente por de ALMEIDA

(1979).

A int: sdução da largura do espectro produz uma

pequena alteração nas curvas de dose em profundidade em rela

ção ao feixe monoenergético correspondente(Tabela V-2).

Um feixe terapêutico produzido por um acelera-

dor típico(possui uma largura de espectro entre 0,1 e 2 MeV)

tem um comportamento, em termos de distribuição de dose, que

não difere muito de um feixe monoenergético. 0 aumento da

largura do espectro(causado pela presença de materiais que

interceptam o feixe) acarreta um aumento da dose superfície.

6.2. Contaminação de elétrons de baixa energia
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6,0x6,0 CM

12,6 MEV
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Figura V-2: Curvas de ionização relativa obtidas para o

acelerador Saturne para os tamanhos de campo
2 2 2

de 2,5x2,5 cm , 4x4 cm e 6x6 cm .
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Fipura V-3: Curvas de ionização relativa calculadas para
feixes monoenergéticos nas energias e tamanhos
de campo da Figura V-2. A curva de 5,8 MeV para
o campo 6x6 cm não .foi obtida, uma vez que o ta
manho de campo era maior que o alcance dos ele-
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cálculo das curvas de ionização dos feixes terapêuticos,



I
d
tr>
I

PROFUNDIDADE —

(G«CfT2)

0

0,05

0 , 5

1 , 0

1 , 3

2,C

3,0

4 , 0

0

83,74

84,73

94,28

99,95

100,00

97,94

63,54

27,94

0 , 5

83,60

84,62

94,41

99,96

100,00

97,91

63,22

27,42

1,0

83,46

84,51

94,58

99,96

100,00

97,87

62,.83

24,39

2 , 0

83,20

84,31

95,06

99,96

íoo,or

97,75

61,74

17,88

Tabela•V-2: Influência da largura do espectro nas distribuições de

ionização calculadas teoricamente.



A função principal do colimador e de limitar o

tamariho de campo, protegendo áreas externas. No entanto, al-

guns colimadores, como os do tipo cones fixos, têm uma fun-

ção secundária de melhorar a uniformidade do campo nas bor-

das, se comportando como uma fonte adicional de elétrons es-

palhados. Isto ira produzir uma contaminação de elétrons de

baixa energia, uma vez que esses elétrons espalhados possuem

uma energia sensivelmente menor que o feixe incidente.

Esta contaminação é considerada no presente e£

tudo, assumindo-se o espectro anterior(Figura V-4) e introdu

zindo-se uma fração correspondente a esses elétrons(Figura

V-5).

Para uma dada largura de espectro, um aumento

na contaminação produz um aumento significativo na distribui

ção de dose na região de "build-up"(Figura V-6).

As curvas teóricas, considerando a largura do

espectro e a contaminação de baixa energia, foram ajustadas

às curvas experimentais(Figuras V-7, V-8, V-9, V-10 e V-ll),

utilizando-se no ajuste o valor da largura do espectro(r),

obtido experimentalmente a partir do gradiente de dose(apên-

dice B). 0 único parâmetro de ajuste foi a fração da contanú

nação, que corresponde à área sob o espectro correspondente.
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Figura V-6: Influência da contaminação de elécrons de baixa

energia na distribuição de ionização.
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Comparação entre a curva experimental e a

teórica calculada para um feixe com largu

ra de espectro igual ao feixe experimen-

tal, e tendo a fração de contaminação(F)

como parâmetro de ajuste. Nas figuras se-

guintes, os pontos experimentais não fo-

ram representados para facilitar a compa-

ração.
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Figura V-8: Comparação entre a curva experimental e

a teórica para a energia de 12,6 MeV e
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campo de 4x4 cm para o acelerador

Saturne.
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CAPITULO VI

CONCLUSÃO E DISCUSSÃO

O modelo teórico proposto consegue explicar o

aumento da dose na região de "build-up" com o aumento da e-

nergia do feixe incidente. Tal efeito ocorre na região 2 do

modelo.

Deve-se notar que, â medida que o feixe inci-

dente possui uma energia menor, hã um favorecimento para e£

palhamento em ângulos maiores, havendo um crescimento maior

da deposição de energia com a profundidade.

0 mesmo ocorre quando se introduz a contribui-

ção de elétrons secundários. 0 parâmetro B, que define a in-

clinação de et(z) entre O^z^z, e a quantidade de elétrons

secundários produzidos entre z,< z^z», decresce com a dimi

nuição da energia inicial do feixe segundo a expressão(5-33).

Isto implica em um aumento mais acentuado da distribuição de

dose em profundidade que, quando normalizada na profundidade

de dosv2 maxima(R,Q0) , diminui a dose na região superficial.

Deve-se observar que, embora a função que defjl

ne B tenha um mínimo em 23,8 MeV, o ajuste foi feito apenas

na parte descendente da curva(entre 5,8 e 19 MeV). Isto limi

ta a extrapolação para energias acima de 20 MeV sem um novo

ajuste neste intervalo de energia.

As curvas teóricas obtidas apresentam uma boa

concordância com os resultados experimentais para profundida

des não muito próximas do alcance dos elétrons, onde a teo-

ria de espalhamento para pequenos ângulos não pode ser apli-

cada. Apôs percorrer um percurso relativamente longo, a dis-

tribuição dos elétrons sofre um alargamento na qual o feixe

praticamente perde sua orientação inicial, atingindo o pro-

cesso de difusão.

Essa concordância pode ser observada comparan-

do-se os valores de dose superfície obtidos a partir das cur

vas experimentais e teóricas(Tabela VI-1).
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ENERGIA
NOMINAL (MEV) 13 17 20

TAMANHO
DE CAMPO

i

o»

2,5x2,5 CM2 EXPERIMENTAL
TEÓRICO

4,0x4,0 CM2 EXPERIMENTAL
TEÓRICO

6,0x6,0 CM2 EXPERIMENTAL
TEÓRICO

84
82

75

75

72
-

,4

,0

,0

, 9

89
86

—

,0 90,0
90,9

85,7
88,2

84,5
84,5

91
93

-

-

,5
, 2

90,2
92,5

88,5
91,5

88,7
90,0

Tabela Vl-l: Valores de dose superfície obtidos cias curvas experimentais e

• teóricas, ir.ostrando uma concordância entre ambas.



Uma limitação para a teoria desenvolvida sur-

ge em conseqüência de, na equação para a função de distribui^

ção de probabiliuades(5-29), não aparecer o termo que consi-

dera a perda de energia dos elétrons secundários, ks(z). Is-

to implica em uma dependência da distribuição de icnização

com o tamanho de campo maior do que se observa experimental-

mente. Em função disso, foram utilizados apenas tamanhos de
2 2 2

campo pequenos, 2,5x2,5 cm , UxU cm e 6x6 cm .

Apesar da simplicidade da função assumida para

a contribuição de elétrons secundários em profundidade(5-32),

e considerando que a função teve os parâmetros ajustados pa-

ra um acelerador em particular, quando extrapolamos esta fun

ção para energias menores e aceleradores com características

diferentes, os resultados são satisfatõrios(Figura V-ll).

0 espectro teórico assumido com uma forma tri-

angular (Figura V-5) n~o é muito diferente do espectro real

na superfície do fantoma(Figura B~l). Por outro lado, como

não se dispunha de nenhuma distribuição experimental da con-

taminação de elétrons de baixa energia, utilizamos uma dis-

tribuição triangular, o que não corresponde necessariamente

ã realidade.

Em alguns resultados obtidos(Figuras V-7 e

V-8), observa-se uma oscilação na distribuição de ionização

em conseqüência da forma de contaminação utilizada. Introdu-

zindo-se uma pequena modificação no espectro da Figure. V-5 ,

mantendo-se a forma triangular e deslocando-se o pico da di£

tribuição para ÊQ/3 e a energia máxima da contaminação para

ÊQ/2, a oscilação praticamente desaparece e o ajuste com o

resultado experimental melhora sensivelmente(Figura VI-1).
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Figura VI-1: Influência da forma da contaminação de eletrcns

de baixa energia na distribuição de ionização.

Com a modificação introduzida no espectro, obser

va-se uma melhora na concordância da curva teóri

ca(linha tracejaaa-pontilhada) com os resultados

experimentais(linha tracejada).
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APÊNDICE A

Parâmetros que caracterizam uma curva de dose no eixo cen-

tral

Diferenças significativas na profundidade de

dose máxima, dose superfície, inclinação da curva e homoge -

neidade, encontradas entre feixes de mesma energia nominal

mas diferentes tipos de aceleradores(de ALMEIDA e ALMOND,

1974), levaram a necessidade de se caracterizar melhor um

feixe de elétrons, para isso sugerindo a indicação das pro-

fundidades correspondentes às curvas de 80% e 30%, além da

energia do feixe. Mais tarde BRAHME e SVENSSON(1976) defini-

ram os seguintes p-râmetrosCFigura A-l):

a) dose superfície(D ): e medida a 0,5 mm de profundidade
s

por ser de interesse clinico e por ser acessível aos detect£

res.

A dose superfície aumenta para feixes monoe-

nergéticos e monodirecionais de 65% a 85% para elétrons en-

tre 5MeV e 60 MeV (SELTZER, 1977). Determinações experimen-

tais mostram grandes diferenças entre diversos feixes

(SVENSSON e HETTINGER, 1967), pois os elétrons, ao atravessa

rem folhas de espalhamento, câmaras de monitoração, ou espa-

lharem nas paredes rio colimador, produzem elétrons secundãri

os que irão determinar a dose na superfície. Diferenças na

dose superfície devem ser esperadas devido as variações . na

construção de diferentes aceleradores.

b) profundidade de dose maxima ( R , o o ) : depende da distância

fonte superfície, da distribuição espectral e da energia

mais provável na superfície.

Para uma distância fonte superfície de 100 cm,

valores calculados de R1Q0(BERGER e SELTZER, 1969) crescem

rapidamente com a energia até 20 MeV, sendo máximo em torno

de 25 MeV, decrescendo para energias maiores(ICRU, 1979). No

entanto, têm-se observado em alguns aceleradores(HULTEN e

SVENSSON, 1975) que a profundidade máxima de R,Q0 ocorre na
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Figura A-l: Parâmetros definidos para caracterizar

feixes terapêuticos de elétrons.
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faixa de energia de 10 MeV.

c) alcance terapêutico(R.): intervalo de profundidade onde a

distribuição de dose devera coincidir com o volume alvo(de

ALMEIDA e SIBATA, 1979). Recomenda-se o valor- de 85% da dose

máxima(Rg5> para a definição do alcance terapêutico. Para

uma distância fonte superfície de 100 cm, a profundidade da

curva de 85% cresce rapidamente com a energia até 30 MeV, al-

cançando o máximo em torno de 60MeV(BERGER e SELTZER, 1969).

d) profundidade semi redutora(R50): profundidade correspon-

dente a 50% da dose máxima absorvida.

e) alcance extrapolado(R ): profundidade de intersecção en-

tre a reta tangente a curva de dose no ponto de inflexão e o

nível de dose de contaminação de fôtons, D (ICRU, 1979).
x «cD e a dose absorvida devxdo a- raio-x gera

dos fora do fantoma, isto e, na folha de espalhamento, câma-

ras de monitoração, etc.

f) alcance prãtico(R ): profundidade de intersecção entre a

reta tangente â curva de dose no ponto de inflexão e o nível

de dose de contaminação total de fotons, D . .

D . e a dose absorvida devido ã contamina-

ção de fotons provenientes do acelerador e também gerados no

fantoma.

Para fins dosimétricos, recomenda-se o uso do

alcance pratico em vez do alcance extrapolado por ser mais

fácil de ser obtido.

g) gradiente de dose(G): medida da inclinação da queda de do

se da curva em profundidade. Para se ter um gradiente prati-

camente independente da energia, define-se um gradiente de

cose normalizado como:

sendo,

(dDj ^ _ (dDj
dz *â* " dz z = z m

sendo z o ponto de inflexão.
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APÊNDICE B

Determinação da energia

Quando um feixe inicialmente monoenergético,

ou com espectro estreito em energia» entra em um meio, a dis

tribuiçio de energia rapidamente se alargo, devido a colisões

inelãsticas com os átomos do meio.

Considerando os obstáculos que um feixe atra -

vessa apôs ser produzido no acelerador, podemos destacar

tr»ês regiões (Figura B-l): •

1.) antes da janela de vácuo, onde o feixe intrínseco do aee

lerador apresenta uma certa distribuição de energia que va-

ria com o tipo de acelerador. 0 feixe é caracterizado por

sua energia mãximaCE ), energia mais prováveKE ), energia

media(H ) e largura do espectroCr ).a a

2.) plano de tratamento, quando o feixe atravessou a janela

de vácuo, sistema de espalhamento, câmaras de monitoração e

camada de ar entre a janela e a superfície do fantoma, produ

zindo um decréscimo na energia do feixe e um aumento na lar-

gura do espectro. Os parâmetros de energia são os mesmos, po

rém com um índice 0, correspondente ã superfície do fantoma.

3.) uma dada profundidade ẑ  no meio, quando há uma maior de-

gradação do feixe, tendo os parâmetros índice z.

1. Usos e determinação da energia

£ : a energia mais provável r.a janela do acelerador é inde -

pendente dos materiais inseridos no feixe e pode ser usada

para calibrar o indicador de energia no console do aparelho.

Ela pode ser determinada conhecendo-se a energia mais prová-

vel na superfície do fantoma e a espessura(Ax). dos materiais

inseridos no feixe através da expressão:

Scol,i'Axi
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Figura B-l: Caracterização da distribuição de energia ao longo do
percurso do feixe, desde a saída do tubo até o fantoraa.



(B-l) e válida no intervalo entre 1 NeV e SO MeV.

£Q: a energia mais provável na superfície ê usada para indi-

\ car a energia de uma distribuição de dose, pois ela está re-

lacionada com o alcance prático R . Ela pode ser determinada

a partir de uma relação empírica com o alcance prático, atr<a

vês de(NACP, 1980):

En = C, +C0.Jc.R +C,.(k-R ) 2 (B-2)
ü 1 l p 3 p

onde,

C± = 0,22 McV

C2 = 1,98 MeV«cm"
1

C3 = 0,0025 MeV-cnf
2

k ê o fator que corrige o valor de R quando o

meio for.plástico ou outro material qualquer.

No intervalo de energia entre 7 MeV e 20 MeV, a

expressão (B-2) fornece, dentro de 1%, o mesmo valor que a

seguinte.expressão(NACP, 1972):

R =0,52*Êo - 0,3 (B-3)

Fora deste intervalo, (B-2) ajusta os resulta-

dos experimentais(MARKUS, 1964; HARDER e SCHULZ, 1971) e cal

culos teóricos(SELTZER e col., 1977) dentro de 2% entre 1 MeV

e 50 MeV.

Embora R tenha sido definido originalmente pa

ra curvas de ionização em feixes paralelos, os valores obti-

dos na curva de dose para DFS^lOOcm fornecem um valor dife

rente em apenas 1 a 2 mm (SVENSSON e HETTINGER, 1971). Deve-

se usar campos maiores que 12x12 cm para energias até
2

20 MeV, e maiores que 20x20 cm para energias acima de

20 MeV.

EQÍ a energia media na superfície ê usada para se determinar

os fatores de conversão quando se faz medidas com urna câmara

de ionização. £> pode ser determinada por:



E*Q = Cu.R50 5 MeV <, EQ <, 30 MeV (B-«O

sendo»

CM = 2,33 MeV-cm"
1

(B-4) é estritamente valida para DFS infinita,

mas pode ser usada para DFS = 100 cm para energias ate 20 MeV.

Para energias maiores, deve-se corrigir as curvas pela lei

do inverso do quadrado da distância.

Resultados experimentais obtidos em diversos a_

celeradores, utilizando um detector de radiação Cerenkov pa-

ra determinar a distribuição de energia(de ALMEIDA, 1979), a

presentaram uma boa concordância com os valores calculados

pelas expressões (B-2) e (B-t), na obtenção da energia mais

provável e energia média, respectivamente(Tabela B-l).

A energia mais provável} em um meio de número

atômico baixo, decresce linearmente com a profundidade do

meio(HARDER, 1965):

Ê z s£0.(l- z/R ) (B-5)

Quando o alcance prático não é conhecido, uma

outra expressão pode ser usada com boa concordância com

(B-5), exceto para altas energias e grandes profundidades:

V VScol'z ÍB-6)

A energia media decresce um pouco mais rapida-

mente que a energia mais provável na primeira metade do al-

cance prático e um pouco mais lentamente na segunda metade

(HARDER, 1965). 0 fato da energia média ser menor que a ener

gia mais provável pode ser explicado pela assimetria do es-

pectro causado pela grande quantidade de elétrons de baixa e

nergia.

Assumindo que S , e constante e S * é diretâ
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CT>

ENERGIA
NOMINAL
(MEV)

16

19

22

ÊQ (MEV)

(CERENKOV)

15,67

18,96

22,00

ÊQ (MEV)

(B-2)

15,60

19,12

21,82

t*0 (MEV)
(CERENKOV)

15,25

18,71

21,58

í"0 (MEV)
(B-4)

15,00

18,52

21,43

Tabela B-l: Comparação entre os valores de energia mais provável e

energia media obtidos experimentalmente e os valores

calculados (de ALMEIDA, 1979).



mente proporcional a energia média dos elétrons, o que é uma

boa aproximação» pode-se mostrar que a energia média decres-

ce da seguinte maneira(BRAHME, 1975):

( B 7 )

brad

Esta -pressão fornece uma boa aproximação pa-

ra a energia méd"1'-* ̂.a primeira metade do .alcance. Para pequ^

nas profundidac' /vati um quarto do alcance), (B-7) simplifi-

ca-se para:

WStot'z. (B"8)

Uma relação entre o gradiente de dose G» para

feixes monoenergeticos e paralelos, e o gradiente de dose G_

de um feixe com largura de espectro £ ê dado por(BRAHME e

SVENSSON, 1979):

Gr 2 _ _ (B-9)

Ê0

onde c é uma constante empírica que fornece a fração de de-

créscimo do gradiente de dose causado pela largura de ener -

S-̂ a» e (1 •* e) a fração causada pela largura angular.

c =0,45 + 0,02 entre 5 MeV e 20 MeV j c relaciona a largura de

energia com a perda da energia mais provável no fantoma. 0

valor de c para a água ê 5,1 , para feixes de tOMeV; Ên é a

energia mais provável na superfície do fantoma, e_ a largura

angular quadrãtica média do feixe, £ o poder de espalhamento

do material do fantoma, e r a largura do espectro na metade

de sua altura máxima.

0 gradiente de dose pode ser dado de uma forma

-T7-



mais simplificada por(BRAHME e SVENSSON, 1976):

6 = G n . ( l - — ) (B-10)
0 ÊE0

A largura de espectro do feixe é uma função a-

proximadamente linear com a profundidade, e é possível rela-

cionar r com a perda de energia mais provável no meio:

(B-ll)
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1. Fluxograma

APÊNDICE C

Método computacional

f INÍCIO J

J =1, N+ 1

CALCULA E(J)

DEFINE
PARÂMETROS

1
I si, M

LÊ PROFUN

DlPAPES
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2. Função de erro

No cálculo da função densidade de probabilida-

de de localização(P.), a função de erroCS-2V) foi dada por

uma aproximação racional no intervalo 0<x £»(ABRAMOWITZ e

SEGUN, 1972):

erf(x) si- <a1»t + a2«t
2 • a3»t

3 • *H*t* •

5 j (C-l)

onde,

1 • p»x

p s 0,3275911

a,= 0,254829592

3

aI|s-l,H53152027

0 erro de aproximação, e(x), é tal que

3. Método de integração

3.1. Método trapezoidal

Consiste em achar a área sob uma curva aproxi-

mando esta área por uma série de trapézios. 0 intervalo de

integração entre os limites a e b é dividido em n partes i-

guais.

Considerando-se o i-S*imo trapézio, entre Xi ,

e x^t temos que a base serã h« (b-a)/n, a altura do lado es-

querdo fíx^^j), * altura do lado direito fCx^)» tendo uaa 2-



rea:

i = JL. [f (xi_1) • f (xi)] CC-2)

A area total dos n trapézios(A) e a aproxima-
ção trapezoidal da integral.

A exatidão do método depende do numero n de
trapézios. 0 erro cometido e(t), ao utilizarmos a regra do
trapézio é:

K2

|e(t)| < (b-a). — « M (C-3)
12

onde M i o valor máximo da segunda derivada da função no in-
tervalo considerado.

3.2. Método de Romberg

0 método de Romberg, para integração numérica,
utiliza uma media ponderada das integrais calculadas pelo mis
todo trapezoidal para diferentes partições do intervalo de
integração [a,b].

Para as aproximações A_,, para a integral pelo
método dos trapézios, vale o desenvolvimento(SANTOS, 1982):

A.J.* A + co.h
2 fcg.)!1* •clf.h

6 • ... (C-M)

onde Ci, i=0,2,4,... são constantes independentes da largura
22 dos subintervalos, * A é o valor exato da integral.

Ao valor A™ com n divisões do intervalo [a,b]
chamemos I '(h). Dividindo em 2n subintervalos, teremos a a
proxiroaçâo Iío'(h/2), tais que;

I(o>(h) «A + ̂ . ^ +Cj.h^+OCh 6) (C-5)



• 0(h6> ÍC-6)

onde 0(h6)» um temo de ordem 6, represent* o resto da série

(C-«O.

Multiplicando-se (C-6) por «t • subtraindo-se

de (C-5):

• 0(h6) (C-7)

- iCo)o>> r

(C-7a)

I (h) da aproximações de ordem H da inte-

gral A.

Calculando outra aproximação, I (h/M), com a

divisão de [a,b] en Un subintervalos, podemos obter analoga-

mente :

(C-8)

Multiplicando-se (C-8) por 16 e subtraindo-se

de (C-7a):



•I(o)(h> _

6H»I(o)(h/«Q- 20»I(o)(h/2) 4lCo>(h) .
«15

A • OCh6) (C-1O)

(2)

I (h) fornece aproxinaçoes de ordem 6 da in-
tegral A.

Generalizando, podemos obter aproximações de

qualquer ordem repetindo o procedimento acima. A formula de

recorrência é dada por:

« A • 0(2*j +2) (C-ll)
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