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SUMARIO

A distribuição de dose em «eio homogêneos, €

influenciada pela presença de heterogeneidades adjacentes a

este seios.

Quando ocorre irradiação no corpo humano por

elétrons de alta energia, os diferentes tipos de tecidos

(ex: aúscuio, osso, pulmão, etc.) existente ao longo da

trajetória tia influência na dose absorvida, nua dado poji

to. A Magnitude da perturbação proveniente da ocorrência

de heterogeneidades, depende não só da densidade do materi-

al, mas também de outros fatores, tais como, da energia

do feixe incidente e tamanho do campo irradiado.

A Teoria de Espalhamento de Fermi-Eyges, se£

viu como base para a construção de um modelo teórico, que

considera as características de um feixe terapêutico de £

letrons em meios heterogêneos.

Foram constituídos fantomas heterogêneos, pa_

ra a obtenção de curvas experimentais de dose absorvida.

No modelo teórico desenvolvido, há uma boa

concordância entre os resultados experimentais e a prevj^

soes teóricas.
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ABSTRACT

The distribuition of the dose in honogeneous

media, is influenced by the presence of adjacent heterogeneities.

When irradiating the human body by high energy

electrons» the calculation of the absorded dose is influenced

by the body tissues such as muscles, bones, lungs exposed

to the radioation.

The amplitude of such a pertubation 'depends

not only on the density of the tissue, but also on the energy

of the incidental beam and on dimension of the irradiated

fiel, and other factor.

The theory of scattering by Fermi-Eyges was

the basis development of the theoretical formalism which

takes into account the different heterogeneous media.

Heterogeneous phantoms were built in order to

obtain curves of distribuition of the absorbed dose.

The agreement between the theoretical and

experimental data prove that presented theory model is useful

to describe the absorved dose in homogeneous media.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

O estudo de elétrons de alta energia, iniciou-se em

1940, na Universidade de Illinois, con o desenvolvimento de

um betatron que produzia elétrons, con energias superiores

a 6 meV1.

A utilização terapêutica de feixe de elétrons,
2 »

ciou-se em 1950 e ate hoje vários milhares de pacientes
já receberam esse tratamento.

Atualmente os feixes de energias entre 1 e 50 MeV

são considerados os idéias para o tratamento médico e

cações em radioquimica e radiobiologia .

Os feixes de elétrons de alta energia, por suas caraç:

terTsticas têm substituindo os feixes de raios X de baixa

energia em tratamento de lesões superficiais . Eles apre

sentam :

- dose relativamente uniforme, desde a superfície até

uma dada profundidade;

- alcance prático definido em função das energias.com

a penetração em profundidade controlada com a variação da

1



energia do feixe incidente e sobreposição de tecidos com

pensadores;

- alto gradiente de dose, mesmo depois de terem pe

netrado alguns centimentros, ou seja, queda rápida da dose

em profundidade apôs a região de 80 a 85%;

- um poder de freamento de massa total, constante

para o intervalo de energia de estudo em tecidos normais

(Tabela 1);

- um efeito biológico no tumor, igual ao produzido

por um feixe de raio X;

- boa tolerânça da parte do paciente, ao tratamento

sem complicações locais ou sistêmicas.

Para a utilização do feixe de elétrons de alta ene£

gia em tecidos, há necessidade de se definir as caracte

rTsticas físicas do feixe, bem como a distribuição de dose

no tecido.



TABELA 1 : Poder de freamento total de «assa de vários te
ddos(MeV cm2 g " 1 ) 3 -

E/MEV Xgua Músculo Osso

5

6

8

10

15

20

1.931

1.949

1.978

2.000

2.038

2.064

1.908

1.927

1.956

1.978

2.017

2.043

1.798

1.818

1.850

1.874

1.915

1.945

A dose absorvida eu um determinado tecido é definida

como a energia depositada por unidade de massa do Material

irradiado. Sua unidade é o Rad, correspondente a 100erg/g .

A distribuição de dose pode ser expressa em curvas

de distribuição de dose ao longo do eixo central, em que

a porcentagem de dose medida no eixo central í função da

profundidade (Figura 1), ou em curvas de isodose, as quais

são representações bidimensionais dos pontos que apreser»

tam a mesma dose (Figura 2).

Para que o tratamento em radiorerapia tenha sucesso

i necessário que se obtenha uma distribuição homogênea de

dose absorvida, não só na área atingida, mas também nas

áreas adjacentes. Se as áreas a serem tratadas recebem uma

dose absorvida menor que a necessária, poderá ocorrer uma



100 9 HeV
3x3 c»5

Profundidade
(on)

Figura 1 : Curva experimental de distribuição de dose ao
longo do eixo central.



18 NeV
10x10 cm2

Figura 2 : Curvas de Isodose para um tamanho de campo lOx
10cm .



recidiva do tumor. Redução de 10X na dose» p^Je diminuir a

probabilidade de cura de um fitor de 7 . Por outro lado»

altas doses* poderão afetar regiões sadias do tecido adj£

cente ao tumor e causar danos irrecuperáveis, que acarrçt

tão graves prejuízos para o paciente .

A dose absorvida ê determinada por vários fatores,

tais como : energia do feixe de elétrons, tamanho de campo

irradiado, geometria do meio e interação da radiação COIR a

matéria.

Na Figura 3 são apresentadas curvas de distribuição

%áe dose no eixo central para diferentes energias e tama_

nhos de campo para um material. Para a mesma energia e ta_

manho de campo desenhou-se a Figura 4, onde as curvas de

distribuição de dose são apresentadas como função do mate_

rial.

No cálculo da distribuição de dose no corpo humano,

se considerava Inicialmente que este era homogineo e equj^

valente ã água.

No entanto, nem todos os tecidos constituintes do

corpo humano, apresentam características semelhantes ã é.

gua. Por exemplo o osso e o pulmão apresentam variações

multo grandes em densidade, composição, número atômico »

obrigando a se considerar o copor humano como um melo het£

rogeneo. As cavidades de ar, tanibem contribuem para o efej.



loa-

NixD
3x3 cm2

5x5 cm2

17 NeV

5 6
Profundidade(cm)

Figura 3 : Comparação entre as curvas experimentais de dijs
tribuíção de dose de diferentes energia e tamanhos de cam
po para um material.
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10

9 MeV

3x3 cm2

5 6
Profundidade(cm)

Figura 4 : Comparação entre as curvas experimentais de
distribuição de dose, em três meios distintos, par* as
mesmas condições de energia e tamanho de campo.



to da heterogeneidades.

0 estudo dos efeitos das heterogeneidades distr^

buição de doses ja vera sendo estudado desde 1957 e alguns

resultados demonstram que esses efeitos podem ser em a2

guns casos apreciáveis.

Várias teorias foram desenvolvidas para o calculo da

distribuição de dose em meios heterogêneos.

Para heterogeneidaúes ae pequenas dimensões, desen

volveu-se um método, em que a distribuição de dose é supos^

ta como a soma de um grande número de pequenos feixes adj£
p

centes .

0 CET (Coefficient of Equivalent Thickness) pode ser

usado para a correção do cálculo de dose absorvida em hete
o

rogeneidades grandes e uniformes .

A Teoria de Espaihamento de Fermi-Eyges foi desenvo2

vida para a dosimetria de elétrons e vem sendo aplicada

com bons resultados em meios homogêneos. Essa teoria deseji

volvida por Fermi permite obter a distribuição lateral e

angular das partículas que sofrem espalhamento, admitindo-

se perda ae energia ao longo da trajetória.

0 objetivo deste trabalho foi a construção de um mo

delo que permitisse calcular a distribuição de dose em

meios heterogêneos de grandes e pequenas dimensões, para
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feixes terapêuticos de elétrons.

0 Capitulo II descreve os materiais e métodos a serem

usados na parte experimental.

A descrição da parte experimental e a análise de

seus resultados e feita no CapítuloIH

u Capítulo IV consiste no estudo do formalismo tridj.

mensional baseado na Teoria de Espalbamento de Fermi-Eyges

que com as modificações inerantes ã mudança de meio, permj^

te determinar a distribuição de dose em meios heterogine

os.

A discussão é analise dos resultados é assunto do

Capitulo V .

As conclusões constituem o CapItuloVI.



CAPÍTULO II

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 - Acelerador Linear

O Therac 20, Saturne (CGR MeV) i um acelerador line

ar para radioproteçao de elétrons, equipado para produzir

fjixe de elétrons de energias nominais 6,9,13,17,20 MeV e

feixe de fõtons de 18 MV.

0 feixe de elétrons é produzido em um canhão de e1e_

trons e através de uma diferença de potência, é injetado

na estrutura aceleradora.

A estrutura aceleradora ê do tipo de ondas progress^,

vas (Figura 5) e é ajustada para uma freqüência de ress£

nincia única.

A fonte de radio-frequência utilizada para a geração

de microondas é do tipo Klystron. Ela apresenta um sinal

de pico de potência aproximado de 5 MW, com um campo ele

tromagnetico de alta freqüência a de 3000 MHz.

Na estrutura aceleradora a potência de microondas é

inserida no tubo acelerador através de cavidades de ress<>

nãncia pela abertura do feixe. A aceleração dos elétrons o

corre na primeira secção do tubo, enquanto que na segunda

11



Potência de microonda

pampo elétrico

e — — —

Secção longitudinal

*-Guia de onda

Secção reta

Figura 5 : Sistema de ondas progressivas.
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secção é feita a seleção de energias, através da variação

de fase da onda da segunda secção em relação ã primeira.

Em seguida o feixe é focalizado por um quadrupolo e

desviado por um magneto para a saída na janela de vácuo.

0 feixe inicial de elétrons passa por um sistema de

espalhamento, monitoração e colimação.

0 espalhamento e honogenização do feixe i feita por

um quadrupolo magnético de varredura, através da oscilação

de dois campos magnéticos, com forma de dentes de serra e

com freqüências diferentes e não múltiplas - Figura 6.

Os campos de radiação saofornecidos em tamanhos coji
- 2 2

tinuos e retangulares de 2x2 cm a 30x30 cm , por causa da

utilização colimadores ajustáveis, que são conectados aos

colimadores de fotons e que se movem juntamente com eles.

Um diagrama de blocos do acelerador é dado na Figû

ra 7.

2.2 - Fantoma

A escolha de materiais capazes de substituir os teci,

dos humanos vim-se desenvolvendo em grande escala desde

1940.
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Tubo acelerador

Quadrupoio de
varredura

Colimador fixo

Câmara de monitoração

Colimador de
raios X

Colimadbr adi
cional de elé-
trons

Figura 6 : Sistema por onde passa o feixe de elétrons quaji
do o mesmo sai do tubo acelerador.



Modulador "Stand"

Fonte
pulsada
de tensãb

Painel
de
control

"Gantry1

Estrutura
aceieradora

Cabeçote

Mesa de tratamento

Figura 7 : Diagrama de blocos do acelerador.
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Anteriormente a esta data os estudos experimentais

usavam água e cera como substituto do corpo humano .

Foi em 1949 que se iniciaram os estudos com mater^
12 13

ais sólidos e líquidos para a substituição de tecidos

humanos e hoje um grande número de materiais simuladores

i usado com êxito.

Para que dois materiais sejam considerados como e

quivaientes, há necessidade que dentro do mesmo intervalo

de energia, eles absorvem e espalham elétrons e fotons

da mesma maneira, isto ê eles devem apresentar quatro quaji

tidades físicas semelhantes:

1) densidade (p)

2) poder de freamento de massa total (s
tot/p)

3) poder de freamento de massa de colisão (S
CO-J/P)

4) poder de espalhamento angular de massa (T/p)

A escolha de materiais a serem irradiados tem como

objetivo simular situações encontradas no corpo humano, d£

rante uma irradiação. 0 músculo e o osso, foram dois mate

riais escolhidos, uma vez que quase todas as irradiações

em pacientes encontram estes dois tecidos em sua trajetç[

ria e além disso porque o osso apresenta grande espalha^

mento devido ã sua densidade. A influincia do pulmão no

calculo de distribuição de dose apresenta-se comoimportar»
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te» porque sua densidade e muito pequena e ao se fazer ijr

radiações na região torixica a sua presença i bem Marcar»

te7.

Em função da dificuldade de que somente alguns mate_

riais reproduzem as quantidades físicas dos tecidos e ò>

gãos, e que nem todos se encontra* disponíveis no mercado,

escolheram-se os simuladores que apresentava* as caracte

rTsticas mais semelhantes e que se obteriam mais facilmeii

te.

0 mix D foi escolhido para substitui" o músculo, o

PVC para simular o tecido Ósseo e a cortiça para simular

o pulmão.

A composição, densidade, densidade eletrônica, densi^

da eletrônica efetiva, carga efetiva dos tecidos humanos

e seus substitutos são mostrados na Tabela 2 e 3, respect^

vãmente (Apêndice B.)>

A Tabela 4 apresenta a relação de densidade, poder

de freamento de massa total, poder de freamento de massa

de colisão, poder de espalhamento angular de massa entre

os tecidos humanos e simuladores para energia de 10 MeV.



TABELA 2 : Características fTsicas dos tecidos humanos, Músculo, Osso e Pulmão .

Material Composição
{% em peso)

P 3

(9/cm3) (Z/A)eff Keff
Densidade

eletrônica 3
(elétrons / cm )

Concentração
eletrônica
(eletrons/6)

H(1O,2O).C(12,3O),
K(0,3)» N (3 ,50 ) ,

Músculo 0 ( 7 2 , 8 9 ) , S ( 0 , 5 ) ,
Na(0 ,08) ,Mg(0,02) ,
P(0,2) ,Ca(0,0007)

0.5509 0,995 3.316x10 23 3.316x10 23

H(3,39) ,C(15,5O) ,

N ( 3 , 9 7 ) , 0 ( 4 4 , 1 0 ) ,

Osso Na(0 ,06) ,Ng(0 ,21) ,

P(10 ,20) ,S(0 ,31) ,

Ca(22,20)

H(9 ,90 ) ,C(10 ,00 ) ,
N(2,80),MG(0,007),
A l ( 0 , 0 0 1 ) , P ( 0 , 0 8 ) ,

Pulmão S(O,22),C1(O,26) ,
K(0 ,19 ,Ca(0 ,01) ,
Fe(0,04),0(74,00 ) ,
Zn(O.OOl)

1,85

0,38

0,520 1,730

0,5369 0,36

5.790x10 23

1,22x10 23

3.130x10 23

3.231x10 23



TABELA 3 : Características físicas dos materiais usados como fantomas, MixD, PVC e Cortiça6.

Material Composição
(X em peso)

p 3
(g/cm3)

Densidade
(Z/A)eff Keff eletrônica 3

(elétrons / cm )

Concentração
eletrônica
(elttrons/G)

MIXD

PVC

CORTIÇA

I3.4O),C(77,79).O(3.5O).
3.86). Ti(1.44) 0.979

H(4,84),C(38,44,C1(56,75), 1,377

H(8,2),C(38,44),0(24,7;
N(l,3)

0,3

0,566 0,997

0,5162 1,28

0,522 0,28

3,374xl0 2 3

4,279xl0

0,942x10

2 3

2 3

3,446xl023

3,107xl023

3,133xlO23

Para 96,2% do seu peso .



TABELA 4 : Relação de poder de freamento de massa total, poder de freamento de massa de colisão,
densidade e poder de espalhamento angular de massa entre os tecidos e seus substitutos, usados
como fantomas, para energia de 10 MeV .

Sub./TerHdn S t 0 t / P S U t > ' S Ç 0 l / p 5 U b - P SUb, T/p SUb.
SübS/TeCid0 Ítot/P tec. Scol/p tec. p tec. T/p tec.

PVC/OSSO 1,02 - 1,06 1,00 - 1,02 0,99 - 1,01 1,06 - 1,07

•CORT/PULMAO - -

MIXD/MOSCULO 0,99 - 0,88 1,03 - 0,98 1,03 - 1,01 0,83 - 0,85

* Sem dados.
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2.3 - Câmara de ionização

Para aliviar os efeitos da radiação em um meio, hã ne

cessidade que se disponha de dados que nos permitam determi^

nar a magnitude da energia transferida para esse meio.

A dose absorvida dE/dm é" a quantidade principal de ir>

teresse para o estudo da radiação.

Essas medidas de energia onde utiliza-se câmaras de

ionização, seguem o principio de "Bragg-Gray, onde a magni^

tude da ionização produzida em uma cavidade com gás, serve

como medida da energia dissipada em torno do material. Este

processo sustenta a suposição de que a cavidade de gás é"

atravessada pelo mesmo fluxo de radiação corpuscular que o
- 1 4material em consideração .

Para esta condição :

« . S. . * . J (1)

onde Sm é o poder de freamento de massa do meio em relação
— L i -

do gás da cavidade - a energia média dessipada por par de

ions formados e J o número de pares de ionas formados por

unidade de massa de gás.

A câmara de ionização í o detetor a gás mais utilize

do na área de detecção porque, alem de ser o mais simples,
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una vez que se baseia na simples coleta dos pares de ions

produzidos na interaçio primaria com o gas sea a necessjj.

dade de se utilizar uaa Miltiplicaçio, pode ser eapregada

para aedir todos os tipos de ionizaçio priaaria ou secujn

diria.

Usou-se para a deterainação das curvas de ionizaçio

uma câmara de placas paralelas. Tal escolha se deveu não

sÕ i geometria do fantoaa (sólida.placas retangulares),aas

ás caracterTisticas apresentadas pela ciaara.

A concersio de ionização para dose absorvida foi feî

ta ao se considerar o resultado final coao ua valor norma

lizado e o efeito radial pequeno e a correçio para o e

feito de perturbação também pequena, porque resultados

anteriormente obtidos mostravam que ela i menor que 0,5%

para elétrons acima de 0,5MeV e desprezível em elétrons

de energia entre 2,2 MeV e 14,3 MeV17.

0 efeito de polaridade foi considerado ao se tomar o

resultado final como a media das cargas coletadas ea aabas

as polaridades, uma vez que a diferença entre eles não era
18maior do que 2%, nos intervalos de energia considerados .

As características do sistema de medida são :
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1) Câmara de ionicação

Câmara

Tipo n9

Volume

Corpo

Material de parede

Espessura da parede

Dimensões

PTW

23344

0,3 cm3

Lucite

CH2

0,03mm (2,3.cnT2)

Figura 8

2) EletrÕmetro

Eletrômetro

Modelo

Intervalo de medida
de carga

Exatidão (209 a 309 C)

Escalas

Corrente de fuga

: digital Keithley

: 616

: ± IO"15 a ± 10"5 c/dTgito

: ± (5% de leitura ± 0,1 de escala)

: IO"7 a IO"10 C

: 5.IO"5 A

Na condição de medir carga c capacitor é conectado

e um elo de realimentação do amplificador de tensão e a

tensão é proporcional a integral da corrente Figura 9.

V = jr f Í. dt (2)

onde :

V = tensão da capacitância de integração C

i * corrente que esta sendo integrada.



O = 16 mm

1,5 mm

61 mm

I
14,4 mm

F i g u r a 8 : D i m e n s õ e s d a c â m a r a d e i o n i z a ç ã o d e p l a c a s p a r a l e l a s u t i l i z a d a .



Entrada
19 Estágio
amplificador

Eletrometro

SaidaTransferencia
de carga

—i

Figura 9 : Circuito simplificado do eletrometro Keithley na configuração - FAST. ro



CAPITULO I I I

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAL

3.1 - Descrição

Ao se irradiar um tecido no corpo humano, podemos

encontrar na trajetória da irradiação um ou mais meios.

0-grau de perturbação causado por heterogeneidades

na distribuição de dose, depende não só da densidade dos

meios, mas também da quantidades de interface e da energia

dos elétrons.

Levando esses efeitos em consideração construiu-se

quatro fantomas :

1) Figura 10 A : MixD + Cortiça

2) Figura 10 B : MixD + PVC

3) Figura 11 A : MixD + Cortiça + MixD

4) Figura 11 B : MixD + PVC + MixD

2
Todos foram feitos com placas retangulares de 10x8cm

com espessuras variáveis de 0,5 a 3cm e de modo que as

quantidades de MixD, PVC, e Cortiça pudessem ser altera-

das.

26



CoHmadores

adicionais

Feixe

Câmara de ionização

Figura 10 : Esquema do sistema experimental de medida para fantomas de dois maios.



Colimadores
adicionais

Feixe

Samara de ionização

Figura 11 : Esquema do sistema experimental de medida para fantomas de três meios. oo
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As curvas de distribuição de dose no eixo central fo

ram levantadas com a câmara de ionização a una distinciafrm

te superfície constante de 120cm, para energias e campos

variáveis. Para cada medida fizeram-se duas leituras em am

bas as polaridades. '

Para cada medida fizeram-se quatro leituras e esti^

mou-se um nível de confiabilidade de 99%. A câmara de raoni^

toração do acelerador que controla a dose de monitor. Apre

sentou um erro de reprodutibilidade em 5 medidas de 1,5%.

0 mesmo erro apresentado para a câmara de ionização de plâ

cas paralelas foi de 0,1%. Como o nosso estudo era para

ser feito com medidas relativas e não absolutas estimou-se

um nível de erro de 1%.

3.2 - Resultados

A curva de distribuição de doses absorvida ao longo

do eixo central, em um fantoma de MixD + Cortiça, mostra

claramente a existSncia de uma heterogeneidades, Figura 12 .

Pode-se observar que na interface, ocorre uma sensí^

vel mudança no valor da dose do MixD para a Cortiça. Tal

alteração e decorrente da variação do meio.

Comparando-se a curva heterogênea com a homogênea de

um fantoma de Cortiça, pode-se observar uma diminuição no

alcance prático dos elétrons e uma acentuada diferença na

dose absorvida, que pode chegar a uma diferença de valores
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100
6 MeV
2x2 c

5 6
Profundidade(cm)

Figura 12 : Curva experimental de distribuição de dose ao
longo do eixo central, levantada em um fantoma heterogêneo
do MixD + Cortiça.
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da ordem de 60X. Esses efeitos são ocasionados pela presejn

ça do MíxD, colocado antes da Cortiça. que provoca um au_

•ento na absorção e espalhaaento do feixe inicial, fazendo

coa que a perda de energia seja aaior e ea conseqüência

o valor da energia E na interface ê aenor do que seria na

aesaa profundidade ea ua fantoaa hoaogeneo de Cortiça, Fi_

gura 13.

Na Figura 14, observa-se a distribuição de dose ' al>

sorvida ao longo do eixo central para o fantoaa de MixD*

PVCi

Na interface dos dois aeios o coaportaaento da di£

tribuição de dose I contrário ao descri to«anteriormente, o

que se era de esperar, uaa vez que houve alteração no se ri

tido das densidades, isto í, p priaeiro aeio passou a ser

aenos denso em relação ao outro aeio.

Ao se comparar a distribuição de dose do fantoaa hje

terôgeneo com o homogêneo de PVC, nota-se que ocorre um »IJ

aento nos valores*dá dose absorvida. Esse aumento ê prov£

niente do fato que a absorção e espalhamento do MixD é me

nor do que no PVC, ocasionado com isso um aumento no valor

dá energia de E z para o PVC, alterando a distribuição de

dose para valores maiores, Figura 15.

No caso de se ter três meios Figura 16 e 17, todas

as observações feitas anteriormente, não só nas 1nterf£
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100
6 NeV

2x2 ca2

MixD+Cortiçi

Cortiça

4 5 6

Profundidade(cm)

Figura 13 : Comparação entre as curvas experimentais 1je_
vantadas em um fantoma d» MixD * Cortiça, e em um fantoma
homogêneo de Cortiça.
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13 MeV
4x4 cm'

4 5
Profundidade(cm)

Figura 14 : Curva experimental de distribuição de dose ao
longo do eixo central, levantada em um fantoma heteroge^
neo de MixD + PVC.
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100

13 NeV

4x4 cm2

MixD+PVC

VC

4 5
Profundidade(cm)

Figura 15 : Comparação entre as curvas experimental! £
vantadas em um fantoma heterogêneo de MixD+PVC e em um fantoma no
mogêneo de PVC. ~*
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17 HeV
4x4 cm'

5 6 7
Profundidadefcm)

Figura 16 : Curva experimental de distribuição de dose ao
longo do eixo central, levantada em um fantoma heterogêneo
de M1xD + Cortiça + MixD.
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13 MeY
2x2 ca2

5 6
Profund*dade{cn)

Figura 17 : Curva experimental de distribuição de dose ao
longo do eixo central, levantada em um fan toma heteroge_
neo de MixD + PVC+ MixD.
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ces, como ao longo da curva de distribuição de dose em dois

meios» continuam a ser válidas.

As variações na distribuição de dose ao longo da tr£

jetÕria ocorrem de igual modo em ambos os fantomas, pois

eles apresentam duas interfaces com alternância de densj. ,

dades, isto ê", altera-se de meio mais denso para menos áen

so e de novo para mais denso e vice-versa.

Na Figura 18 nota-se que a existência da Cortiça ao

longo da trajetória do feixe de elétrons, leva a um aumejr»

to da distribuição de dose no MixD, comparando-se com um

fantoma homogêneo desse material. Esse aumento e ocasiona^

do pela baixa densidade eletrônica da Cortiça que ocasiona

diminuição do espalhamento e absorção.

Observa-se que, como foi dito, que todas as observa^

ções feitas para a Figura 12 são validas neste caso para a

região de MixD+Cortiça.

No caso de MixD + PVC + NixD até a segunda Interface

o comportamento da distribuição de dose e idêntico ao do

MixD + PVC da Figura 14.

Com a colocação intermediária do PVC, ocorre uma pe£

da maior de energia nesse Intervalo e a distribuição de áo

se no terceiro melo é maior do que seria em um fantoma de

MixD com a mesma profundidade, como mostra a Figura 19.
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100
17 MeV

4x4 cm2

M1xD+Cort1ça+MixD
MixD

7 8 9

Profundidade(cm)

Figura 18 : Comparação entre as curvas experimentais le_
vantadas em um fantoma heterogêneo de N1xD + Cort1ça+M1xD
e em um fantoma homogêneo de MixD.
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190

BO

70

60

* SO
o»

o
o

4 0

20

13 MeV
2x2 xm
MixD+PVC+MixD
NixD

ü 1 2 3 4 5 6
Profundidade(cm)

Figura 19 : Comparação entre as curvas experimentais 1e_
vantadas em um fantoma heterogêneo de M1xD+PVC+M1xD, e em
um fantoma homogêneo de MixD.



CAPITULO IV

MODELO TEÓRICO

4.1 - Introdução

Ao se irradiar um material com feixe de elétrons, a

perda de energia apresentada por eles i proveniente da c£

lisão dos mesmos com átomos e/ou moléculas desse material.

A colisão de elétrons pode ser classificado em qua

tro classes elástica, inelãstica, superelãstica e radiatj^

va. De todos os tipos de colisões a mais importantes para

elétrons de alta energia i a colisão elástica.

Um elétron ao atravessar um material de número atei

mico Z, colidindo elãsticamente com núcleos desse material

sofre uma deflexão. Essa deflexão chada de Espalhamento

de Rutherford é causada pela interação entre a partícula

e o campo coulombíano do átomo.

A Figura 20 representa a trajetória de um elétron

incidente colidindo com um átomo.

0 ângulo de espalhamento de Rutherford (0) de um ele_

tron com velocidade v e momento p, sujeito a um campo cou_

lombiano é dado por :

40
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\ Partícula
\incidente

Figura 20 : Espalhamento de Rutherford
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onde b i o parâmetro de impacto, e z = 1 para o caso de e_

letrons.

A secção de choque diferencial da Figura 21 para um

espalhamento em um ângulo entre 0 e 0 + dG, em um ângulo

- ~ 20
solido díl = 2.TT sen 0 d 0 e dado por :

2
z . Z e N 2 o sen 0 jn2.p.v } • 2 • * - s e n4 6

Utilizando-se a aproximação de pequenos ângulos de espa_

lhamentos, a secção de choque se torna :

da = k^r¥ )2 \ dQ (6)
P v H

d0

A defleção que uma partícula sofre ao atravessar um

material de espessura finita pode ser causada por uma co

lisão simples ou muitas colisões sucessivas. As deflexões

COM. grandes ângulos de espalhamento são mais prováveis de

ocorrerem em colisões simples, enquanto que deflexões com

pequenos ângulos são mais freqüentes. Nestas condições po
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Figura 21 : Secção de choque de espaihamento
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de-se dividir o domTnio das deflexões em tris regiões. Uma

região de ângulos relativamente grandes que contem somente

espalhamento simples» outra de pequenos ângulos que corres^

ponde aos espalhamentos múltiplos, e uma terceira, chamada

de espalhamento plural que corresponde â região de transi^

ção entre as duas anteriores.

0 nosso interesse e para regiões de espalhamento m\i]_

ti pi õ onde ocorre grande número de deflexões em pequenos

los simétricamente distribuídos em torno da direção

dente. 0 ângulo médio quadrático para um espalhamento £

te tipo é :

Em cada colisão as reflexões angulares obedecem ã

formula de Rutherford. Uma vez que as colisões são admit^

das como eventos independentes pode-se mostrar através do
21

teorema do Limite Central da estatística, que para um

grande número n dessas colisões a distribuição angular é

aproximada Gaussiana em torno da direção de incidência e o

ângulo médio quadrãtico é dado por :

2
> = n . < 0 > (9)
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4.2 - Teoria de espalhaaento de Ferai-Eyges

Considera-se ua elétron deslocando-se co« velocidade

v e momento p, em um material contendo N Itoaos por unid£

de de volume, onde cada átomo tem ua número atômico Z.Esse

elétron apôs atravessar uma certa espessura Az do mate

rial, será multiespalhado através do ângulo t, projetado

no plano X-Z e apresentará uma distribuição de probabili^
22dade gaussiana do tipo :

1 -*Q (OJA z) = — - L _ _ exp (—? ) (10)
/ir.k(z).A2 k(z).Az

onde k(z) representa a seção de choque macroscópica isto é*

l/k(z) é o livre caminho médio.

Supondo-se o elétron deslocando-se no material apro

ximadamente paralelo ao eixo Z, fazendo com este eixo um

pequneo ângulo 0 (deflexão angular) e apresentando um deŝ

locamento lateral x, define-se a função distribuição de

probabilidade P(x, 0, z), tal que P(x, 0, z).Ax.A0 é a

probabilidade do elétron estar localizado entre x e x+Ax e

ter direção entre 9 e 0 + A0 na profundidade z.

Considere que o elétron faça um ângulo 0 com o eixo

de incidência e apresenta um deslocamento lateral x na pro

fundidade z + Az-Supondo-se que Az é muito pequeno, admiti^

mos que o elétron percorre um caminho aproximadamente reto

de z até z + Az, sendo multiespalhado até atingir a profun
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didade z + Az. Desse aodo na profundidade z o elétron te

ria direção (6-$) e deslocamento lateral x (O-*).Az Figu_

ra 22.

Portanto a probabilidade de encontrar o elétron na

profundidade z + Az con deslocamento lateral x e direção

e, seria a probabilidade de o elétron estar na profundida_

de z COM deslocamento lateral x - (9-$)Az e direção (0-*),

Multiplicada pela probabilidade que ele teria de sofrer

um espalhamento múltiplo Q($,Az) com angulo <t>. Integrando-

se sob todos os possíveis ângulos <fr temos :

p (x,e,z+Az) = /" P(X-(G-<I>)AZ, e-(|) , z).

. QU.AZ) d* (11)

Expandindo-se o primeiro termo da integral em série

de Taylor de (0-<J>) e desprezando-se os termos de segunda

ordem ou superiores de Az, chega-se ã equação diferencial
22para a distribuição P(x,G,z) .

A solução para a equação 2 foi obtida iniciaimein

te para k(z) constante por Fermi. Posteriormente a equação

foi resolvida por Eyges para k(z) arbitrário e não negati



Z+AZ

Figura 22 : PossTvel trajetória de um elétron com deflexão angular 0 e deslocamento lateral x,
quando atinge z + Az.
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P(x, 0, Z) = _
A » A

2 2
Aft. x - 2A,.x.0+ A9.9

. exp(-5 l—j i ) (13)
A A A

onde :

/0
2 k(ç).(i-Ç) n dÇ (14)

Define-se a densidade de probabilidade de localize

çio P, (x,z) como :

PL (x,z) = /+* P(x,0,z) d0 (15)

onde Pi(X,Z) corresponde ao número de elétrons entre x e

x + Ax na profundidade z, independente da direção que eles

façam com o eixo z, sendo P(x,O,z) a solução da equação de

Fermi obtida por Eyges.

No caso real de um feixe terapêutico de elétrons, sui

põe-se para o calculo dos momentos A (z), que a energia m|

dia do elétron incidentes decresce em função da profundida_

de z de um material absorvedor. Em meios de baixo número

atômico, como é o caso da água, ou tecido mole, admite-se

com boa precisão que dentro do nosso intervalo de energia,
24esse decréscimo e linear .



•o c

onde EQ é a energia mais provável na superfTcie do meio,
2

KIQ C a energia de re

prático dos elétrons.

2
C a energia de repouso dos elétrons e Rp o alcance

Supondo-se uma perda linear de energia a expressão

para k(z) é

Mz ) • kQ . (T.
T* |T1 + 2 )) (17)

onde kg i definido para um meio composto de L elementos,C£

da elemento com N^ átomos por unidade de volume e numero

atômico Z1 como :

k _ 16.Tr.e4

0 («o • c Z ) Z

fa [ N i . Z . . (Z1 + 1 ) . l n t ^ . Z , " 1 7 3 ) ] (18)

Os valores de kQ para diferentes materiais estão na

Tabela 5.

Levando-se em conta estas alterações na integração

da equação 14 chega-se aos momentos A Q ( Z ) , A 1 ( Z ) e A 2 ( z ) .
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TABELA 5 : Valores de kQ para diferentes nateriais» Corti^
ça.MixD, Água e PVC.

MATERIAL kn

Cortiça 12,36

MixD 39,48

Água 47,42

PVC 94,49
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2 RP o
"FT +

In (1 - %^-) + In (1 - | * f (19)

2.2
I n (1 - ^ j S - ) - ( 2 . E ' + 3 - 4 z ' ) . I n ( 1 - f^

(20)

2 . R p ; . 3 * 0 _ ,2 ,

- (E1 - 2 . 2 ' ) . ( E ' - 1 - 2 . 2 ' ) . l n (1 - i f

+ ( E 1 + 1 - 2 . z ' ) . ( E l + 2 - 2

com :

(21)

E'
2,mn c'

(22)

. z (23)
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Em um formalismo tridimensional 0 e O são as pro
x y

jeções do ângulo de espalhamento O nos planos X-Z e Y-Z

respectivamente e <J> e o ângulo azimutal do elétron em rela_

ção ao núcleo alvo. Considerando-se que as projeções nos

dois planos são independentes» a função de distribuilão po_

de ser dada pelo produto de duas funções bi-dimensionaisd£
22das pela equação de Eyges

P(x,0x.y,9y,z) = P(x,0x,z). P(y,0y,z) (24)

e analogamente a expressão

P,(x,y,x) = /+J d0 . /+0° P(x,0 ,y,0 .z)d0 (25)
i. A A y jr

Assume-se que inicialmente o elétron incidente não

se desloca exatamente paralelo ao eixo de incidência Z,mas

ligeiramente inclinado a este, de modo a fazer com ele pe

quenos ângulos projetados 0 e 0 . Se o sistema do eixo
x y

de coordenada for rodado primeiro no sentido horário sobre

o eixo Y e depois no sentido anti-horário sobre o novo ei

xo X, o elétron se deslocaria ao longo do novo eixo z, de

forma que a função distribuição pode ser escrita como :

P(x,0x,y,0y,z) = P(x\0 x ,z').P(y\0y,z') (26)

onde os elementos em linha se referem ao novo sistema de

coordenadas. A relação entre o novo sistema de coordena

das e o sistema original e
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x' s x " V 2 0x * Qx " *x (27)

y- - y - V z e; - ey - ey 8

z' * z (29)

Desta forma, para um elétron inicialmente localizado

na origem e deslocando-se com pequenos ângulos projetados

<k e' <j> , a função distribuição P é" igual a PQ onde

Po(x,Ox.y,Oy,0x,0y)

(3O)

Considerando-se uma distribuição inicial arbitrária

de elétrons localizada no plano 1=0, encontra-se a densida^

de de probabilidade para elétrons nas diferentes posições j_

niciais x1 e y 1 , integrando-se a expressão 26 e substitui^

do-se x por x-x1 e y por y-y1.

Definindo-se á função de peso a(x '<j> ,y ',<(>) tal que
x y

a A x Ay A* A<|) é o número de elétrons que saindo em z = 0x y

do retângulo [ x 1, x1 + Ax), (y'.y1 + Ay) ] atingem sem djj

flexão na profundiade z = 1 o retângulo [(x' + $ , x1 + <t>

+ A<t»x), (y
1 + * , y1 + <{>y + A<(>yg, ou seja, é a função que

limita a região onde existe feixe de elétrons e que fornece

a distribuição inicial dos elétrons na superfície.
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pode-se definir a densidad dá probabilidade para z>0 como:

P(x.ex,y,ey, 2) = /.dx' . íatd*x P(x-x'-Ox.z,0x

- •^.z). /" dy1. /" . a (x1.* , y1 ,

. 4y)> P(y-y* - «y-z.Qy - *y.z) (31)

Num caso de feixe terapêutico de elétrons, eles devem

cobrir de maneira uniforme, uma determinada área. Por isso

o feixe produzido em um acelerador e espalhado e colimado em

campos retângulos e supõe-se que esse feixe retangular com

um grande número M de elétrons incide verticalmente e

formemente em um retângulo B definido por :

R = { (x,y) e R2 , | x j * a , | ,y | < b } (32)

A função de peso a (x1,4» ,y' ,<J» ) admite-se separavel
x y

em variáveis:

a (x',<|.x,y
l,<j>y) = a (x'.^J.a (y1 ,«|>y) (33)

e o feixe retangular definido como :

. H(a-x').H(a+x').6 (4>x) .

. H(b-y').H(b+y'). 6(<t»y) ( 3 4 )



55

onde H é a função de grau unitária dada por

H <«> - {l se |
Con isso obtém-se uma nova expressão para a função

de distribuição :

P(x,0x,y,0y,z) = 3 — ^ . /J P(x-x',0x,z)dx' .

dy' (36)

P(x,0 x ,y ,0 y ,z ) = j ^ . exp-((0x
2 + 0 y

2 ) /A o ) .

ir A • l L 7 e r T

o

erf

erT

b ^ W í i l ], (37)

onde a função de erro erf (ç) i definida por :
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/ "np / e "n • *" (38)

A densidade de probabilidade de localização P,(x,y,z)

consequentemente fica definida como :

\l*-*-*) - TC-TT? ' C »rf ( ^ + erf ( ^

) • erf ( ^ ) ] (39)

A grandeza de interesse dosimetrico i a dose absorvj^

da e não a densidade de probabilidade de localização P,

(x,y,z). No entanto estas duas grandezas relacionam-se p£

Io poder de freamento de massa do meio como :

D(x,y,z) = f • PL (x.y.z) (40)

4.3 - Forrulação do Modelo

Quando se trabalha com um feixe de elétrons produzi^

dos por um acelerador linear e se considera a existência

de heterogeneidades ao longo da trajetória desse feixe, há

necessidade que o modelo teórico anteriormente descrito,

seja modificado e que alguns parâmetros sejam acrescidos.

A razão de tal procedimento se apresenta em virtude

de certas considerações que terão que ser feitas, tais c£

mo :
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1) A produção de elétrons secundários ao longo da

trajetória do feixe e grande e tem que ser considerada pa_

ra o cálculo da densidade de probabilidade de localização.

2) Os feixes de elétrons produzidos em um acelerador

linear de terapia, possuem uma distribuição de energia e

ângulo característica do sistema de produção, diferentes

dos feixes monoenergéticos e paralelos.

3) A existincia de mais de um meio com densidade e1e_

tronica diferente, ocasiona alterações no cálculo da perda

de energia e alcance prático, bem como na determinação da

energia mais provável na superfície, para meios ao longo

da trajetória.

4.3.1 - Elétrons secundários

A correção para os elétrons secundários i feita

com a introdução de um novo termo no cálculo da distribui

ção de espalhamento múltiplo . Esse termo considera o n^

mero de elétrons secundários produzidos por unidade de
25

profundidade a (z) e sua seção de choque k (z)

2 2
; cxp (- . . » A )xk(z).Az' ""K v kc(z).Az

Q(<f>,Az) = --——-—-—- +a(z).Az.
/TT.k(Z).AZ /TT.ks(Z).AZ

(41)
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A nova função de distribuição de probabilidade que

considera a produção dos elétrons secundários é semelhaji

te ã função de distribuição de probabilidade P(x,y,z) defi_

nida em 11 , com a introdução de um novo termo. Consequen_

temente a equação diferencial para a função de distribui^

ção de probabilidade 5 também acrescida de um termo propor^

cional a P(x,y,z), ficando a nova equação diferencial co

mo :

S + Í-
 k(z» - S

90

Para a obtenção da equação diferencial acima,

preza-se a perda de energia dos elétrons secundários, po£

que esta surge em termos de 29 ordem ou ordens superiores

em Az. A solução para a equação acima, no caso de feixe re_

tangular é.

{2. /Q
z a (ç) d ç

(43)

A contribuição dos elétrons secundários é assumida
25como uma função a(z) da forma :
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B . z

a(z) = { B . z1

B . z1 . exp |-N.(z-z2)|

Na Figura 23 tem-se um gráfico da função d(z) ojn

de :

-Z] correspondente ao termino da região em que a

produção de elétrons secundários aumenta ã medida que o

feixe penetra no meio. Seu valor foi calculado pela expres^

são :

z, = A . IO"4 . Rp (45)

onde A e uma variável caracterTstica do meio e do tamanho

de campo, seus valores obtidos experimentalmente enco£

tram-se na Tabela 6. Pode-se observar através do cálculo

de z,, que nesta regição a influência da energia do feixe

incidente é pequena, e sua dependência aparece implícita,

mente na determinação do alcance prático.

-B inclinação da reta determinada pela equação.

B-exp(0,01561.E* - 0.7109.EQ+l0.38) (46)
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seus coeficientes foram obtidos por regressão linear, atni

vês de curvas experimentais. Nota-se uma dependência de B

somente com a energia Figura 24. Como pode ser observado

na Figura 25 e 26 a dependincia com o material e com o ta_

manho de campo ê muito pequena, podendo ser desprezada.

-Zy profundidade em que termina o equilíbrio en

tre a produção e absorção de elétrons e é definido como :

z- = (-0.0196226+0.0059948.En+0.0918104.a)/Rp (47)

onde a é a metade do lado do quadrado que define o campo.

A dependência de z2 com a energia e tamanho de campo apr<e

senta um comportamento linear. Com a densidade não foram

observadas variações.

-N, parâmetro da região onde ocorre uma queda na

produção de elétrons secundários causada pela grande ate

nuação sofrida pelos elétrons primários e pela absorção dos

próprios elétrons secundários. N apresenta um decréscimo

linear com o aumento da energia inicial do feixe do seguir^

te modo :

N = [[14.2 - 0.3 . E 0 H (48)

com H x ^ D de^ni d a P°r

[I x ]] « n se n N< x < n + 1 onde n e um número
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Figura 24 : Comparação dos valores de B obtidos para MixD,
PVC.Cortiça em função da energia.
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Figura 25 : Comparação dos valores de B obtidos para MixD,
PVC e Cortiça em função da densidade.
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100QL

100

CM
I
Bu

CO

10

6 MeV

9 MeV

13 MeV

17 MeV

I •4-

1x1 2x2 3x3 4x4 5x5 6x6

Tamanho de campo

(cm2)

Figura 26 : Comparação dos valores de B obtidos para MixD,

PVC, Cortiça em função do tamanho de campo.
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Inteiro.

TABELA 6 : Valores de A para MixD, PVC e Cortiça em e_
nergia de 6,9,13 e 17 MeV e tamanhos de campo de 2x2, 3x3,

2
4x4 e 5x5 cm .

Energia
(MeV.)

Campo
(cm2)

2x2

3x3

4x4

5x5

MIXD

6 9

1,4 1,4

1,3 1,3

- 1,2

- 1,1

13

1,4

1,3

1,2

1,1

17

1,4

1,3

1,2

1,1

PVC

6 9

2,4 2,4

2,3 2,3

- 2,2

- 2,1

13

2,4

2,3

2,2

2,1

17

2,4

2,3

2,2

2,1

CORTIÇA

6 9

0,02 0,02

0,02 0,02

- 0,03

- 0,03

13

0,02

0,02

0,03

0,03

17

0,02

0,02

0,03

0,03

Não se observou variações de N com tamanho de cam

po e densidade.

4.3.2 - Feixes terapêuticos

Nos feixes produzidos em um acelerador de terapia

temos que considerar dois fatores'a largura do espectro e
25a contaminação de elétrons de baixa energia

Ao se introduzir a largura do espectro em um feixe

terapêutico, produzimos uma modificação na curva de distrj^

buição de dose e quanto maior a largura do espectro,maior

o aumento de dose absorvida.



66

O espectro na superfície de entrada dos fantomas

foi aproximado para uma distribuição simples, com uma lajr

gura de espectro r definida na metade de sua altura Figjj

ra 27.

Normalmente a largura do espectro em um acelerador

linear terapêutico varia entre 0.1 e 2 MeV. Os valores en

contrados para o acelerador Saturne estão na Tabela 17 e
26foram obtidos a partir da equação :

r - - (Jj - D • k (49)

onde

G, - gradiente de dose de um feixe com largura

de espectro r , obtido experimentalmente;

GQ - gradiente de dose para um feixe monoener^

gético e paralelo, tabelado;

E« = energia uais provável na superfície do faji

ma;

c = parâmetro que relaciona a largura de ene£

gia com a perda da energia mais provável na

superfície do fantoma. 0 valor de c foi c£
- 26

terminado na água como 5.1 , e foi esse o

valor usado nos nossos cálculos, uma vez

que não se dispunha de dados para outros ma_

teriais.
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Figura 27 : Espectro de energia considerado na superfície do fantoma .
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A contaminação de elétrons de baixa energia ocorre

principalmente devido ao sistema de colimação que existe

nos aceleradores.

TABELA 7 : Valores de largura de espectro do acelerador S£
turne, para 6, 9, 13, 17 MeV.

•

6

9

13

17

NeV

MeV

MeV

MeV

el

2,31

2,69

2,85

2.77

G0

3,08

3,28

3,41

3,47

(MeV)

0,30

0,32

0,42

0,67

0 sistema de colimação, alem de limitar o tamanho

do campo e melhorar a influência deste, comporta-se como

uma fonte adicional de elétrons. Esses elétrons, possuem

uma energia, sensivelmente menor que o feixe incidente, £

casionando com isso uma contaminação desse feixe.

A contaminação ê considerada no presente estudo,

adotando o espectro anterior da Figura 27 e introduzi^

do-se uma fração correspondente aos elétrons de baixa <e

nergia Figura 28.

0 parâmetro F fração de contaminação foi obtido e£

perimentaimente e seus valores estão na Tabela 8. Observa-

se como era de se esperar que havia uma independência de F
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Figura 28 : Espectro de energia considerando a contaminação de elétrons de baixa energia25



TABELA 8 : Valores da fração de contaminação para as energia de 6 ,9 ,13 ,17 MeV e tamanhos de
campo de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, para M1xD,PVC,Cortiça.

Energia
(MeV)

Campo

(cmZ)

2x2

3x3

4x4

5x5

6

0,002

0,002

-

9

0,01

0,01

0,01

0,01

13 .

0,05

0,03

0,01

0,01

17

0,05

0,03

0,01

0,01

MIXD PVC CORTIÇA

6 9 13 17 6 9 13 17

0,002 0,01 0,05 0,05 0,002 0,01 0,05 0,05

0,002 0,03 0,03 0,03 0,002 0,01 0,03 0,03

0,01 0,01 0,01 - 0,01 0,01 0,01

0,01 0,01 0,01 - 0,01 0,01 0,01
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com o material Jo fantoma, uma vez que este parâmetro e

função do feixe de elétrons.

4.3.3 - Heterogeneidades

Todos os parâmetros do modelo teórico estão defini^

dos em função da energia mais provável da superfície e

para um sÕ meio.

Quando ocorre sobreposição de meios Figura 29 a £

nergia mais provável da superfície equivalente para esses

meios é diferente da energia na superfície do fantoma, uma

vez que a variação da densidade ao longo da trajetória oca_

siona um comportamento diferente na absorção e espelhameri

to dos elétrons e consequentemente a perda de energia é

maior ou menor, conforme o meio anterior é mais ou menos

denso.

0 problema que se apresenta é a determinação da £

nergia mais provável na superfície a ser considerada no

calculo da distribuição de dose para o segundo ou terceiro

meio de uma heterogeneidade.

Sabendo-se que em meios de número atômico baixo, a

energia mais provável na superfície decresce linearmente

com a profundidade, ê possível a determinação da energia

E na Interface dos meios:

z
Ez " E0 ' ( ] • *p ) (50)
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A energia mais provável na superfície pode ser de_

terminada a partir da relação empírica com o alcance pr£

tico Rp14 :

EQ = C1 + C2 . Keff . Rp + C3 . Keff2 . Rp2 (5T)

onde

C, = 0.22

C2 = 1.98

C3 = 0.0025

Keff = densidade eletrônica efetiva

Substitindo-se a equação50 em 51 ,pode-se obter o

valor do alcance pratico dos elétrons no segundo meio, em

função da energia em z-j, com :

Rp3.C3.Keff
2 + Rp2.(C2Keff - C 3.z rKeff

2) + Rp

- C2.Keff - E2) - C1 . z1 • 0 (52)

Com o valor de Rp obtido em 52 , utilizando-se d

equação 51 determina-se a energia mais provável na superfT

cie equivalente correspondente para o segundo meio.

No caso de três meios, o raciocínio é análogo, seri

do que se considera a perda de energia ao longo dos meios

anteriores Figura 30.
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Z=0

x=o

figura 29 : Esquema de heterogeinídade de dois meios para
o cálculo de e EQ em z1,
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Z=0

i
i
i
i
i
i
i

x=o

Figura 30 : Esquema de heterogeneidades de três meios para
o cálculo de E..
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O novo valor de energia E 7 a ser determinado em z,
2 c

é obtido como função dos dados do meio anterior em relação

ao primeiro meio e o p*--.edimento para o calculo da enejr

gia mais provável d> superfície equivalente corresponde^

te para o Gltii»*.' sieio i feito como se este sõ viesse o se_

gundo meio r* uma profundidade z, + z» (Figura 31).
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Figura 31 : Esquema de heterogeidade de tris meios para o
cálculo de EQ em z-.



CAPÍTULO V

ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Através da comparação das curvas teóricas com os re_

suitados experimentais, podemos dizer que o modelo teórico

proposto consegue prever os efeitos de heterogeneidades no

calculo da dose absorvida, Figura 32,33,34 e 35.

Observa-se que esta concordância e boa para profund^

dade não muito próximas ao alcance dos elétrons. Nessa r£

gião (Figura 32 e 35) a teoria de espalhamento para peque^

nos ângulos não pode ser aplicada, porque após percorrer

um percurso relativamente longo, a distribuição de e"\e

trons sofre um alargamento e o feixe de elétrons pratic£

mente perde a sua orientação e atinge o processo de dif£

são.

Nota-se que a Figura 32 apresenta a maior discorda^

cia entre os resultados experimentais e a curva teórica.

Esse efeito ocorre, porque não se considerou a produção dos

elétrons espalhados nas bordas do campo que podem atingir o

eixo central, nem a perda de energia dos elétrons secunda

rios, no calculo da distribuição de dose. Esse fato re£

tringe esta teoria para pequenos tamanhos de campo e foi a

razão de se ter trabalhado com campo de 2x2,3x3,4x4, 5x5,

cm , sendo que para a energia de 6 MeV só se usou campos
2

de 2x2 e 3x3cm , uma vez que nos outros o efeito de tama_

77
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«D

«O

a»
o

6 NeV
2x2 c»2

Teórica
Experimental.

5 6
Profundidade(cm)

Figura 32 : Comparação entre os resultados experimentais e
a curva teórica calculada para a energia de 6 MeV, tananho
de campo de 2x2cm do fan toma de MíxD • Cortiça.
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13 MeV
4x4 c«2

Teórica
Experimental

5 6
Profundidade(cm)

Figura 33 : Comparação entre os resultados experimentais e
a curva teórica calculada para a energia de 13 MeV,tamanho
de campo 4x4cm do fantoma de MixD + PVC.
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9 MeV
3x3 cm2

Teórica
Experimental

5 6
Profundidade(cm)

Figura 34 : Comparação entre os resultados experimentais e
a curva teórica calculada para a energia de 9 MeV, tamanho
de campo 3x3cm do fantona de MixD + Cortiça + MixD.
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7 MeV
5x5 cm2

{Teõri ca
{Experimental

6 7 8
Profundidade(cm)

Figura 35 : Comparação entre os resultados experimentais e
a curva teórica calculada para a energia de 17 MeV, tamanho
de campo de 5x5cn» do fan toma de M1xD + PVC + MixD.
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nho de campo seria muito grande.

Os parâmetros referentes i contribuição dos elétrons

secundários fora» determinadosem funçío dos Materiais usa_

dos no presente trabalho. Ao se extrapolar para outros meî

os, os valores da função poderia» ocasionar alteração no

cálculo da distribuição de dose, mas estudos feitos demons

tram que a influência do «eio e pequena, ocorrendo altera_

ção somente no comportamento inicial da curva de distribui

ção de dose, como se pode ver na Figura 36.

Apesar de se ter assumido uma forma triangular para

0 espectro teórico e para a contaminação dos elétrons de

baixa energia, o que não corresponde necessariamente ã rea_

1 idade, as curvas teóricas apresentam um bom ajuste aos re

suitados experimentais.

As alterações no comportamento da curva de distribui

ção de dose são devido às variações do material e perda

de energií. do feixe inicial ao longo da trajetória. A de_

terminação da energia mais provável na superfície para o

segundo e terceiro meio, como função da atenuação do feixe

inicial ao longo do meio ou meios anteriores foi comprova,

da pela concordância entre os resultados teóricos e exp£

rimentais.
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100.
PVC
9 NeV
3x3 ca2

A«2,3
A-l

4 5
Profundidade(cm)

Figura 36 : Influencia do parâmetro A no calculo teórico
da distribuição de dose.



CAPÍTULO VI

CONCLUSÃO

Reconhece-se que tecidos heterogêneos têm uma influ^

incia na distribuição de dose muito grande na terapia cl?

nica com elétrons de alta energia.

0 modelo teórico proposto permite calcular a distrj^

buiçio de dose ao longo do eixo central de um fantoma hete

rogêneo irradiado com um típico feixe terapiutico de ele

trons de alta energia.

Através da inclusão da contribuição de elétrons se_

cundarios e da introdução de novos parâmetros na Teoria de

Espalhamento de Fermi-Eyges consegue-se explicar as altera

ções provenientes da ocorrência de interface e mudanças de

meios.

Os resultados revelam que quando um tecido mais deji

so i interposto na trajetória de uma irradiação, este ori_

gina uma redução na distribuição de dose, e se oposto ocojr

re, isto é se o primeiro meio ê menos denso existe um a£

mento na dose esperada. Ambos os efeitos são provenientes

de perda de energia.

84
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Os dados teóricos revelam estar de acordo com os re

suitados experimentais obtidos atravis da irradiação de

fantomas, permitindo com isso a aceitação do formalismo.

Usando-se os resultados deste estudo e criando-se no

vos parâmetros é possível a aplicação desta teoria para

heterogeneidades de configuração irregular.
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APÊNDICE B

DEFINIÇÕES

• Densidade eletrôncia efetiva Keff

th eff ,R ,
- P mat A mat _ * H'agua
- T ü ã * (z}eff_ " (ftp) J

lA; água

onde : p e a densidade, (j) eff a carga efetiva e Rp o

alcance pratico.

- Carga efetiva

7 zi

(jf)eff - E f1 • (/) (54)

onde : f. e a fração em peso do elemento constituinte de

número atômico Z. e massa atômica A..
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