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RESUMO

Os índices de dose equivalente em profundidade e na

superfície de uma esfera de material equivalente ao tecido mo-

le foram determinados pelo método de Monte Cario para irradia-

ções com elétrons de 5»0 a 22,0 MeV. Estudou-se o efeito de

diferentes geometries de irradiação que simulam a incidência

de feixes unidirecionais, opostos, rotatórios e ísotrópicos.

Os valores máximos de dose equivalente observados ocorrem na

camada superficial de 1 cm de espessura, e são atribuídos a

efeitos de espathamento múltiplo e alcance dos elétrons. 0 fa-

tor de isotropia varia de 2,48 para elétrons de 5,0 MeV a 1,89

para 22,0 MeV. Procura-se mostrar também que um detetor de

2

0,5 g/cm de espessura de parede e com resposta isotropica po-

de ser utilizado para a medida do índice de dose equivalente

para elétrons rápidos. Finalmente, discute-se o conceito a(te£

nativo de dose equivalente média para fins de proteção radfolô

gica.
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JNTRODUÇBQ

Recentemente, a Comissão Internacional de Proteção

RadiolÓgica (ICRP)'-' propôs a adoção de novos conceitos e d£

finições que permite» a solução do problema básico em proteção

radiolõgica: a quantificação unificada do risco associado a um

Indivíduo exposto ã radiação ionizante.

Com base na conclusão de que a dose absorvida pelo

corpo humano, D, i insuficiente para predizer tanto a severida

de como a probabilidade de detrimento ã saúde proveniente de

Irradiações não especificadas, a Comissão Internacional de Uni
(2)

dades e Medidas de Radiação (ICRU)V—' adotou uma quantidade

que melhor pode ser correlacionada com os efeitos danosos mais

importantes devidos a exposição ã radiação. Esta quantidade.de

nominada "Dose Equivalente" (simbolizada por H), em um ponto

dó corpo humano, e definida pela equação

H - D.N.Q

onde D é a dose absorvida, Q o fator de qualidade da radiação

(no caso de elétrons de alta energia Q * 1) e H o produto de

quaisquer outros fatores modificantes. Para irradiações exter-

nas ao corpo humano i adotado, ati hoje, o valor N = 1.

Para fins de proteção radiolõgica, no caso de irradj^

ação externa, o valor máximo da dose equivalente no tronco hu-

mano aparece como uma superestimativa da dose equivalente mé-

dia recebida pelo corpo inteiro, ou ainda, da "dose equivalen-
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te efetiva" definida pelo ICRpd'. Desta forma, o valor máximo

da dose equivalente pode ser utilizado para comparações com os

limites primários de dose equivalente no corpo inteiro quando

nio for possTvei a sua determinação nos diferentes órgãos.

A adotação do tronco do corpo humano como região de

maior interesse em proteção radiologica deve-se ao fato de que

no tronco está localizada a maioria dos órgãos considerados

mais radio-sensTveis. Por esta razão o ICRll'-' propôs um mode*

Io simulador do tronco humano que permite uma estimativa sufi-

cientemente precisa do máximo da dose equivalente no tecido mo

le do tronco. De acordo com este modelo, o Tndice de dose equj[

valente, Hj, em um ponto é~ definido como sendo igual ao "máxi-

mo de dose equivalente dentro de uma esfera de 30 cm de diâme-

tro centrada neste ponto e constituída de material equivalente

ao tecido mole de densidade 1 g/cm ". Nesta esfera é destacada

uma camada superficial de espessura 0,07 mm que cobre a camada

basal da epiderme. Os efeitos da radiação naquela são conside-

rados desprezíveis e, por conseguinte, não e* necessário que se

determine a dose equivalente naquela camada. A esfera é ainda

dividida em uma camada que se estende de 0,07 mm até 1,0 cm de

profundidade e em um núcleo de 14 cm de raio. Em conseqüência,

define-se um Tndice em profundidade, Hj d, e um Tndice superfi

ciai, HT e, que expressam o máximo de dose equivalente no nú -i ,s

cleo interno e na camada superficial de 1,0 cm de espessura ,

respectivamente. Enquanto Hj i conhecido por "índice irrestri-

to", o Tndice em profundidade e o Tndice superficial são deno-

minados "índices de dose equivalente restritos". 0 maior dos

Tndices restritos i tomado como o Tndice irrestrito.
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De acordo con este novo conceito» Drexler e Kra -

d ) e Kramer'-^ calcularam os índices de dose equivalente

para fõtons na região de energia 0,025 a 10 MeV, com diferen -

tes geonetrias de irradiação. Chen'-) calculou também os Tnd^

ces de dose equivalente para neutrons de 0,1 a 20 MeV.

Com o objetivo de fornecer dados adicionais de inte-

resse em proteção radiologica, foram calculados no presente

trabalho, pelo método de Monte Cario, os índices de dose equi-

valente para irradiação externa com elétrons no intervalo de

energia de 5*0 a 22,0 MeV. Para simular a interação dos elé-

trons com o meio absorvedor foram utilizadas: a) a teoria de

espaihamento múltiplo de Molière*—' com correções de Bethe*—'

para ângulos de espaihamento grandes; b) teoria de distribui-

ção de energias de Landau'-' com correções para efeitos de den

sidade*—s c) seções de choque eficazes de Bethe-Heitier*—'pai

ra a produção de "bremsstrahlung". São também discutidos os pa_

râmetros físicos mais importantes que influenciam os índices

de dose equivalente para elétrons de alta energia interagindo

com um simulador esférico (alcance dos elétrons, geometria de

irradiação, forma esférica do meio absorvedor e efeitos de es-

paihamento).

Embora os feixes de elétrons de alta energia na maiç>

ria das situações que vorrem na prática sejam apenas uma das

componentes de feixes xistos de radiação, os índices de dose

equivalente para elétrons podem ser utilizados, em conjunto com

os valores de indices jã obtidos para outros tipos de radiação,

para a estimativa da dose equivalente em indivíduos expostos a

ftixes mistos de radiação.
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Os resultados obtidos neste trabalho podem servir

também como base ã Introdução do conceito de índice de dose

equivalente na prática de proteção radiologica, especialmente

quando se discute a calibração de detetores e os métodos de met

dida que podem ser utilizados na determinação desta quantida -

ile.

No Capítulo I, são apresentados os fundamentos teÕrj_

cos das regras de seleção de perda de energia, mudança de dire

ção, comprimento de trajetória e deslocamento espadai do elé-

tron ao longo do seu caminho dentro do melo absorvedor.

A aplicação do método de Monte Cario 5 determinação

dos Tndices de dose equivalente está descrita no Capitulo II .

Este capítulo também contem as definições e hipóteses básicas

adotadas na simulação dos processos físicos de espalhamento de

elétrons.

No Capítulo III são discutidos os resultados obtidos

no cálculo dos Tndices de dose equivalente e apresentado um pro

jeto. de dosTmetro para elétrons. Finalmente, discute-se o con-

ceito alternativo de dose equivalente media para proteção ra -

diolÓgica.



CAPITULO I

FUM0AMENT0S TEÓRICOS

1.1 - IntKodução

Para que se possa aplicar o método de Monte Cario à

determinação dos índices de dose equivalente para irradiação

«xterna de elétrons, torna-se necessário conhecer, para cada

etapa da trajetória dos elétrons no meio absorvedor, as regras

de selação da perda de anergia En~Én+j» da mudança de direção

lí para u +j • do comprimento de trajetória s n +i~
s
n e do deslo-

camento espacial rn+1-fn. Cada um destes parâmetros físicos d£

ve ser avaliado de acordo com as teorias bem conhecidas de es-

palhamento múltiplo de elétrons. Neste capitulo mostraremos

tão somente os resultados que descrevem os mecanismos de perda

de energia por ionização e bremsstrahiung, as distribuições ce

energia e a deflexlo angular, mediante os quais os parâmetros

necessários ao cálculo de Monte Cario foram obtidos. Para um

estudo aprofundado do espalhamento múltiplo de elétrons na ma-

téria, o leitor pode referir-se as citações bibliográficas do

texto.

1.2 - finda de ínetigía dt líttKon poK lonízação
i

Uma maneira simples de se calcular a perda média de
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tnergia por unidade de comprimento nas colisões com elétrons

•tônicos e considerar a situação em que a energia transferida

t* cada colisão seja menor que um valor especificado e c ^ > A£

sim sendo, seguimos a representação usada por Rohrlich e

Carlson*—'. A seção de choque de espalhamento de elétrons por

elétrons ê dada pela fórmula de Miller'—':

do C J 1 . 1 . / T .2 2 T + 1 X

de

e < 1/2

onde E i a energia cinitica do elétron incidente, T » E/nigC2 ,

e a energia transferida em unidades de E,

2e4

C = ̂ - y , - (1.2.2)
mov

mgC a energia de repouso do elétron e v 9 velocidade do elé-

tron incidente. Considerando a perda media de energia por uni-

dade de comprimento de trajetória resultante de colisões com

transferência de energia e < c c , tem-se:

1 dE. da de , (1 .2 .3 )

onde N é o número de átomos por cm do meio absorvedor e Z o

numero de elétrons por átomo.

* No presente trabalho, excluímos do cálculo a contribuição à_perda mi -
dia de energia por unidade de comprimento devido ã transferencia de ener
gia 80s elétrons que sao projetados das vizinhanças da trajetória do el£
tron incidente (raios delta).
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A integral na equação (1.2.3) deve ser calculada se-

paradamente para os intervalos 0 £ e £ e1 e e1 £ e £ e c (e*«

<< £
c). No primeiro intervalo a seção de choque de Miller (para

o tspalhemento de elétrons livres) não pode ser aplicada pois,

ntste caso, as ligações dos elétrons atômicos devem ser consi-

deradas. De acordo com a teoria de Bethev~', para e' pequeno*

te««se:

0 potencial médio de ionização, I, em geral i obtido de dados

experimentais de ionização de partículas carregadas em diver -

sos materiais. Para finalidades de cálculo, podem ser usados

os seguintes valores: I = 163 eV para o alumínio, I = 305 eV

para o cobre, I * 797 eV para o ouro e I = 802 eV para o chum

bo.

No segundo intervalo (e* £ e £ e ) a integral da se-

ção de choque de Miller (eq. (1.2.3)) pode ser calculada dire-

tamente. Quando o resultado é combinado com a equação (1.2.4)

o parâmetro e' é eliminado e resulta

> " WZCUn E ^ 2 ) » f"(T,ec) + «1 (1.2.5)

onde

e

ec (1 - ec)] • ^~-In pe c (1 - ec)] • ̂~- (1.2.6)
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Para elétrons, tQ não pode exceder a 1/2 porque a

partícula mais energitica na colisão elétron-elitron i conside

rada a partícula primaria.

0 parâmetro 6 que aparece na equação (1,2.5) repre-

senta o efeito de densidade, i.e.» uma redução da perda media

de energia causada pela polarização do meia. Para avaliar este

efeito, foram utilizados os valores de 6 calculados por Ster -

nheimer^—*~' expressos como função da velocidade da partícu-

la e de parâmetros que dependem das características do meio:

> [ B 2 / O - B 2 ) ]

Jbt

+ C1 + a(x rxf

+ C1

» x < xf

, x > x1

(1.2.7)

onde

x = 0.21715 In [B 2/(I~S 2)] (1.2.8)

Os parâmetros XQ, X-J, C , a e m dependem, também,

do valor da energia média de excitação. Para a grafita, usam -

-se os seguintes valores: I * 78 eV, C - -2,82, a = 0,318 ,

m * 3,15, xQ =0,04 e x1 = 2,0.

1.3 - VJL&tiibiUção da Vzada. dt tnzigia de llítionò po* Joniza-

çao

Se um elétron de energia inicial E atravessa uma dis_

tância s ele sofre uma perda de energia por ionização, AE.cujft
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distribuiçio foi obtida por Landau*-' para o caso ."E « E. 0

resultado pode ser expresso da seguinte forma:

« WL(X)dX (1.3.1)

onde

« r i f e s » - 1 •"• í1-3-2»

e áf a perda media de energia (ÃÊ * -s.dE/ds).

exp(u in u + Xu) du (1.3.3)

Í uma função universal determinada por Landau e tabelada por

Bdrsch-Supanül).

Blunck e Leisegang'—' refinaram a teoria de Landau

considerando com maiores detalhes a ligação dos elétrons atômî

cos para o caso em que o elétron incidente transfere sua ener-

gia. Isto acarreta um alargamento da distribuição de perda de

energia» a qual passa a ser escrita do seguinte modo:

WT(AE) - ]
W J ( A E - u ) e x p ( - tJZCsb^ d u C - 3 - 4 )

-to
NZCsb/ir

Í191onde o parâmetro b pode ser expresso*—' como

/ -=n z2/3

cem q * 20 eV.
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1.4 - ?ikda dt intKgla dt itítlon* pox B*.tmè*tA.aktung

Enquanto a teoria clássica supõe que para cada des -

vio de direção de um elétron haverá a emissão de um quantum de

•bremsstrahlung" (radiação de frenamento), a mecânica quãntica

dí como resultado uma probabilidade muito pequenal~' para es-

te processo de perda de energia. Desta forma, somente para um

pequeno número de choques haverá a emissão de um fõton. Porém,

neste caso, a energia média perdida pelo elétron e muito maior

que a prevista pelo modelo clássico. Assim, é possível que a

energia irradiada pelo elétron, considerando a média sobre to-

das as interações seja da mesma ordem de grandeza quando calcu_

lada a partir de ambas as teorias. Como as distribuições de

energia dos fôtons são* muito diferentes nas duas teorias,o coin

fronto com os resultados experimentais recomenda a utilização

do tratamento quãntico para a perda de energia por bremsstrah-

lung. Devido ao acopiamento do elétron com o campo magnético ,

os fõtons são emitidos com uma probabilidade da ordem de gran-

deza de 1/137 da seção de choque para o espalhamento elástico.

Na teoria de Hott*—' (primeira aproximação de Born) os termos

desta ordem de grandeza são desprezados. A maioria dos desvios

individuais dos elétrons incidentes e devido aos núcleos atõm±

co$ e se.realiza através de colisões elásticas. Em uma intera-

ção onde ocorre a emissão de radiação, ha a distribuição da

quantidade de movimento entre o elétron incidente, o núcleo

alvo e o fõton de radiação. 0 foton pode, por conseguinte,ter,

no máximo, uma quantidade de movimento correspondente 5 ener -

gia hvmg • E, sendo E a energia do elétron antes da Interação.

Sendo a quantidade de movimento do fõton, em geral, muito me -
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nor que a de um elétron de mesma energia, a quantidade de movi,

mento inicial serã repartida principalmente (exceto para ener-

gias muito altas do elétron incidente) entre o núcleo e o elé-

tron. Por outro lado o foton emitido poder? adquirir qualquer

direção. X medida que a energia incidente aumenta, haverá a

emissão preferencial dos fõtons e elétrons secundários na dire_

çio de incidência dos elétrons primários. 0 ingulo formado en-

tre a direção do fóton emitido e o elétron primário é da or -
2

dtm de grandeza de raQc /E.

A seção de choque diferencial de bremsstrahlung para

a emissão de um foton de energia entre hv e hv+d(hv) por um ele

de e

de ser descrita'—' por

2
tron incidente de energia cinetica E e energia total E-HIÍQC po

2

^ " a0 Bbs Z —E H

onde

r2

°0 s T37 " °' 5 8 0 «nilibarn/núcleo (1.4.2)

(r« ê o raio clássico do elétron) e B. é uma função que varia

lentamente com E e Z.

A integração da equação (1.4.1) fornece a perda to -

tal de energia, por unidade de comprimento de trajetória, em

conseqüência da emissão de bremsstrahlung:

dE.
,E

0
hvdab s * Ne> o z 2 < E+m0c

2
)

r1

0
. (1-4.3)

onde N é o número de átomos por centímetro cúbico do absorve*
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dor (NoQ = 3,5 x 10" pA* cm" , sendo p a densidade do M i o

expressa en g/cn e A o peso atômico).

0 valor da integral

Bbs d

resulta, para energias inferiores a E » 1 HeV» independente de

_/..••; Z e aproximadamente igual a 5,3. Para energias em torno a

- • 10 NeV o valor de IL. varia de 11 a 13 e com pequena depen -

, -.-,j, dincia con Z. Para energias superiores a 10 NeV, ¥ b s tende aos

valores limites 15 para o chumbo e 18 para a água (11)

A seção de choque total de bremsstrahiung ob i de-
2 -tinida como a fração de energia total E+mQc que e emitida

resultante da passagem do elétron por uma espessura do absor-

vedor que contenha 1 átomo por unidade de área:

Mediante (1.4.3) e (1.4.4) tem-se, também,

Bbs d

ef finalmente,

N(E+moc
2)abs (1.4.7)

A expressão aproximada para a seção de choque to -

tal de bremsstrahiung sem -correção de "screening" obtém-se da
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Uoria

No Intervalo de energia relativistica, m-c « E «
2 -1/3« 137 i .c Z obtem-se a expressão

c • — »£

o b s = 4\tn (2 x « _ ) - ̂ | O 0 Z ' (1.4.8)

vílida para elétrons de 0,5 a 40 MeV interagindo com o cajr

bono.

As contribuições importantes na produção de bremss -

trahlung apareceu somente em energias acima de 1 MeV. Nesta re

giío de energia, a seção de choque o. , pode ser calculada de

acordo com a equação (1.4.8) quando se despreza o efeito de

blindagem pelos elétrons externos ("screening"). Conseqüente -

mente, para o intervalo de energia acima especificado, a per-

da média de energia por unidade de comprimento de trajetória

devido a bremsstrahlung pode ser calculada mediante as equa -

ções (1.4.7) e (1.4.8), por

(«D - \\L [f(x*l>] - \\ J Ü j (1.4.9)

2
onde a substituição de Z por Z(Z+1) foi feita para se levar

em conta, aproximadamente, o efeito de blindagem atômica'-^'.

1.5 - Vtilzxão Angulai

Sejam un = (en.^) e \ ^ = < W W a s d 1 r € "

ções inicial e final para cada etapa do cálculo (veja Cap. II),

to e Ç as deflexÕes polar a azimutai devidas ao espilhamento
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•51 ti pi o no decorrer de cada etapa. 8 e • são coordenadas esfi

ricas de um sistema COM eixo polar z, enquanto w e £ são defi-

nidos em relação a UM sistema de coordenadas esféricas cujo e±

xo polar coincide COM a direção do elitron incidente. Tem-se ,

então, as relações entre as mudanças de direção e as deflexões

devido ao espalhamento múltiplo:

cosen+l * c o s 6 n
C O S w * s e n ô n

s e n»cosÇ (1.5.1)

n+l
cosw - cose cose,.

A deflexão azimutal Ç distribui-se uniformemente en-

tre G e Zir> desde que o meio seja isotrõpico e que sejam des -

prezados os efeitos de polarização, 0 ângulo de deflexão deve

ser selecionado de uma das muitas distribuições de espalhamen-

to múltiplo existentes na literatura. Todas elas permitem sele

cionar a perda de energia levando em consideração a aproxima -

çãc de "atenuação continua", mas não consideram as flutuações

da perda de energia.

A distribuição de Moliire*-' leva em consideração o

efeito de grandes deflexões ocasionais (tais deflexões são des_

prezadas em uma aproximação do tipo gaussiana). Ela e formula-

da em termos do ângulo de espalhamento "reduzido":

u * w/xc/5 (1.5.4)

onde xc e B são parâmetros que contêm a dependência com a tra-

jetória e a energia. Esta distribuição tem a forma
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g - üdu \l exp(-u2) • ^ í ü i • í ~ ^ i + ...i (1.5.5)

ondt f' ' e f*z' são funções puramente numéricas tabeladas por

-* e

Molière estabeleceu um esquema para a avaliação dos

parâmetros xc * B que entra» na distribuição (1.5.5) quando as

perdas de energia são tratadas na aproximação de atenuação co£

tinua. 0 método de Noli ire envolve o cálculo dos parâmetros iit

termediários x>» Xa» X, da seguinte maneira:
C Q • 3

.2

( p i a quantidade de movimento do elétron defietido)

dE -1

, » a.Z2/3 [̂ ,13 + 3,76 (Z/1370)2]

com a = 6,8 x 10 para elétrons e

(1.5.6)

dE1 (1-5.7)

(1.5.8)

n
In

Xc JE

dE
d?

-1
dE1

n+1

(1.5.9)

0 parâmetro B é obtido resolvendo-se a equação transcedente,

B - In B = In
1,167^

(1.5.10)

A teoria de Molière só leva em consideração as coli-

sões elásticas com o campo coulombiano dos núcleos atômicos ,
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desprezando as colisões inelãsticas com os elétrons atômicos.

Estas últimas foram estudadas por Fano*—K que obteve as cor-

reções para a teoria de Moliire. Segundo Fano, se as partTcu-

Ias defletidas sao elétrons, deve-se substituir Z por Z(Z+1)

na equação (1.5.6) além de ser preciso adicionar o termo

B1 = (Z+l)"1 <Ln[Õ,160 Z2/3 [l+3,33 (^) 2J J- Cpl (1.5.11)

no membro direito da equação (1.5.10).

Fano calculou a constante Cp encontrando os valores

-3,6 para o hidroginio, -4,6 para o litio, -5,0 para o oxigê-

nio e -6,3 para o chumbo. Por interpoiação foi determinado o

valor -4,9 para o carbono. A correção de Fano foi derivada sem

levar em consideração a perda de energia da partícula defleti-

da.

A aplicação da teoria de Moliere está sujeita a al-

gumas limitações, a saber:

a) e suposta uma trajetória com um comprimento suficiente pa-

ra que ocorra pelo menos uma média de 20 colisões. No caso

do presente trabalho esta restrição não é Importante;

b) a deflexão devido ao espalhamento múltiplo deve ser peque-

na (não maior que 30° ou 40°).

De acordo com Bethe'-', esta restrição pode ser con-

tornada e, por conseguinte, esta teoria pode ser estendida ao

espalhamento para ângulos de deflexão grandes. Para tanto, i

bastante multiplicar a distribuição de Moliire pelo fator

/ senw/w .
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1.6 - CompnÁMtnto da

O comprimento de trajetória, Â S R de um elétron entre

duas etapas foi calculado através do modelo de atenuação con ti

nua

A s n * $ n*l " s n (-dE/ds)"'dE . ( 1 - 6 . 1 )

E »O

Desta forma, conhecendo-se os va lores de En e E n . , e adotando-
n n+i

-se para -dE/ds a expressão dada por (1.2.5) é possível deter-

minar os valores de As .
n

A dimensão de cada trajetória, isto i, os intervalos
de comprimento AsR = s n + 1 - sn sendo pequenos (no máximo igual

2 -

a 200 mg/cm ) em relação as dimensões do meio absorvedor apre-

sentam as seguintes vantagens:

a) nas aplicações de calculo de Monte Cario em problemas com

condições de contorno geométricas (por exemplo: a deflexão

e a transmissão de elétrons em camadas de matéria), a maio-

ria das etapas do calculo esta localizada no interior do

meio. Assim, as teorias de espalhamento múltiplo em meios

não limitados poderão ser utilizadas. Os efeitos decorren -

tts da geometria do meio sõ necessitam ser considerados em

uma etapa da historia na qual o elétron escapa do meio. Nes_

ta única etapa, as grandezas físicas associadas ao elétron

não variam muito, de tal forma que uma aproximação simples

pode ser utilizada.

b) a deflexão angular e a energia perdida em uma etapa da tra-

jetória simulada são pequenas de tal modo que as teo -
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rias de espaihanento múltiplo com estas restrições poden

ser empregadas.



CAPITULO II

APLICAÇÃO DO HtTOVO VE MONTE CARLO * VETERMNAÇÁÕ

vos INDICES PE POSE EQUIVALENTE

2.1 - lntA.oduç.ã.0 •

Os métodos de simulação por computador constituem um

instrumento importante na solução de problemas que surgem no

contexto da Física Radiolõgica, para os quais as teorias de es_

palhamento múltiplo não bastam para soluciona-los completamen-

te. No presente trabalho foi empregada uma aproximação na qual

o cálculo numérico não tem um papel exclusivo, mas serve para

combinar em um esquema coerente varias teorias de espalhamento

múltiplo existentes. Cada teoria cobre, com boa precisão» ape-

nas um aspecto do fenômeno de difusão, e a combinação dos vã-

rios modelos teóricos fornece grande flexibilidade para o cál-

culo. Pelo método de Monte Cario, pode-se simular, por amostra,

gem randÔmica, o espalhamento múltiplo coulombiano de elétrons

a fim de se obter a solução dos problemas de transporte de ele

trons através de camadas de matéria.

2.2 - Ví^iniçõtá t Hipótz&ti

A simulação de todos os processos físicos de espalha,

men to de elétrons seria muito trabalhosa, pois, mesmo em um
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pequeno'trecho da trajetória do elétron, ocorre um grande nume

ro de Interações coulombianas. Um método alternativo consiste

em grupar varias colisões consecutivas do elétron em um único

eveitto, e simular o processo de difusio deixando a partícula

executar uma trajetória random'ca construída artificialmente .

Mesmo quando um elétron atravessa uma camada fina do material

do meio absorvedor, ele experimenta um numero enorme de coli -

soes acarretando em pequenas perdas de energia e deflexões ,

além de um número relativamente pequeno de eoLLèÕe.6 cataòtiôbi

COA, nas quais o elétron perderá a maior parte de sua energia

ou poderá ser defletido em um ângulo grande. 0 efeito combina-

do de todas as colisões í um processo complexo de difusãoe per

da gradativa de energia, cuja descrição completa requer uma t£

oria elaborada.

0 procedimento fundamental que possibilita o calculo

da perda de energia de um elétron ao longo de sua trajetória

consiste em agrupar as várias etapas do espalhamento múltiplo

em uma única ttapa condznòada. As probabilidades de transição

para cada etapa condensada são avaliadas a partir das teorias

apropriadas de espalhamento múltiplo, e o número de etaoas cor»

densadas em uma trajetória é tomado suficientemente pequeno(nao

maior que 300), tal que um grande número de trajetórias possa

ser calculado em um tempo razoável.

Nos cálculos dos Tndices de dose equivalente para ele

trons pelo método de Monte Cario são aceitas as seguintes Mpõ

teses:

1) os centros das Interações (átomos e elétrons) estão dis -

tribuídos ao acaso, embora não necessariamente cor, densidade
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uniforme» e as correlações entre as posições dos diferentes

Itonos e elítrons não são levadas em consideração. Esta hipote

se permite que se considere o meio absorvedor como uma estrutu_

ra Macroscópica;

li) o elétron» durante a passage* pelo meio, interage com um

Itomo ou um elétron de cada vez. Isto implica em não conside-

rar as Interferências quânticas (difração de elétrons) resul -

tantes do espalhamento coerente em diversos centros de intera-

ção. A trajetória da partícula é então idealizada como um carnî

nho em "zig-zag", consistindo em vôos livres interrompidos por

colisões súbitas nas quais a energia e a direção do elétron va_

riam.

De forma a reduzir o tempo de cálculo, abandonou-se

a descrição detalhada da história do elétron e fez-se somente

o registro instantâneo de determinados pontos durante a passa-

gem do elétron pelo meio. Organizando estes registros instantiâ

neos em seqüência, tem-se um quadro da história completa do

elétron, o qual pode ser usado na solução de vários problemas

de difusão. Os instantes quando estes registros instantâneos

são tomados podem ser representados pelas hí&tÓn.í&& condin&a -

daA do elétron do seguinte modo:

^0*^1*^2» ...... ^«» »• .. •

U / j f U j f U » » ...... " » • • • • « «

onde E. é a energia cinetica, un a direção e rn a posição do
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elétron após ter atravessado a trajetória s_. Uma história con
n —

densada i obtida deixando-se o elétron percorrer una trajeto -

rit randômica e na qual una etapa do estado n para o estado

«•1 leva em consideração o efeito combinado de varias colisões.

2.3 - 0*ga»Uraç.ío do Cálculo

Una vez escolhido o tipo de grupamento, o cálculo

foi desenvolvido de modo similar aqueles encontrados no trata-

mento de problemas de transporte de neutrons ou radiação gama

na matéria. As dificuldades decorrentes das condições de con -

torno e da configuração do meio puderam sei* eliminados com re-

lativa facilidade. 0 desenvolvimento do cálculo exigiu, contu-

do, orna grande quantidade de informações previamente armazena-

das na memória, como também muito tempo de processamento. Na

Fig. 2.3.1 é mostrada o fluxograma das operações realizadas no

calculo dos índices de dose equivalente. Um programa FORTRAN V

foi organizado de acordo com a seqüência das operações mostra-

da no fluxograma. Foram utilizadas as disponibilidades de cál-

culo do computador UNIVAC 1108 do GWD (Geseilschaft ?0r wiss.

Datenverarbeitung mbH Gõttingen, RFA).

2.4 * Gzome.tKsLa.0 dt ÍJUiadiaçcio e Cálculo da VOÒZ Equívalzntz

A primeira parte do cálculo de Monte Cario consistiu

em simular a irradiação de uma esfera com um feixe monoenergé-

tico e paralelo de elétrons (geometria un1d1reciona1), compu -

tando as histórias a partir do momento em que os elétrons ati£
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. Dados Físicos:
Seções de Choque de Colisão SLetron-Eletron,
Breaastrahluag e Distribuição de Energia

-{início da historia do elétron |
»

I Gerador de n« randoaico)

ISados da. 1» interação: SQt u ,
L *

{ Ainda existe elétrons?)

Sorteio da perda de energia
por ionizaçãe, &£ '

Prograaa Slots]

| Cale* de isodosesj

Há possibilidade de bressrtra&luggf

São

I
Sorteio e redução da

energia âe

[Sorteio do ângulo goler de d93Viotvyp

[ Sorteio do ângulo azlgutal de desvio,

I Cálculo do cooprüento da traíetoria,s j

[cálculo das novas coordenadas xf y,z [

IInstxibuiçao de A3 nos slezentos de
voluoe* atravessados

Tranaforaaçao Aos parasetros físicos nae
condições iniciaia-de uma nova"interação

Figura 2.3.1 - Fluxogpan» das operações para o cálculo dos Tndices de dose

equivalente para elétrons pelo método de Monte Cario,
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ge» a superfície da esfera. De forma a registrar as d i s t r i b u i -

ções de dose equivalente dentro do meio, a esfera foi d i v i d i -

da em eienentos de volume. No caso de irradiação unidirecional

tti uma simetria de rotação em torno do eixo AA' paralelo ao fei^

xe e que passa pelo centro da esfera (F ig . 2 .4 .1 ) . Os eleraen -

tos de volume foram escolhidos de acordo com a seguinte geome-

t r i a : a esfera fo i dividida em fa t ias paralelas de espessura

4 e com as superfícies perpendiculares ao eixo de simetria AA1.

Cada uma destas fat ias foi ainda dividida em aniis concintri -

cos de largura também igual a d. Os aniis externos são 1 imita-

Figura 2.4.1 - Definição dos eixos e planos de referência do simulador eji
férico. Na irradiação unidirecional, o feixe monoenergiti-

co e semi -infinito de elétrons e paralelo ao eixo AA'. f.'a irradiação Brota_
tÕHa", o eixo central do feixe (DM) gira no plano AA'CC em intervalos
angulares ±a.
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dos pela superfície da esfera. 0 centro da seção reta de cada

anel foi considerado como o ponto representativo do valor mé-

dio da dose neste anel ( ver Fig. 2 .4 .2) . A seção reta dos anéis

não poderia ser escolhida muito pequena porque senão haveria

um número excessivo de pontos de registro de dose e , por conse

guinte seria necessário um espaço também muito grande de unida_

des de memória de computador. Além do mais, estes anéis apre -

sentariam uma flutuação estatística muito grande da energia

figura 2.4.2 - Representação do plano central da esfera de carbono dividi-
do em aniis de seção reta de largura d.

depositada. Para elétrons de energia inicial inferior a 9,0 MeV

tomou-se a espessura apropriada d > 0*25 cm, enquanto que para

energias in ic ia is maiores do que 9,0 MeV utilizou-se d » 0,5cm

(estes valores de d são aplicáveis no caso de se ter uma esfe-

ra de carbono). Para cada anel» a dose absorvida foi obtida co

mo o quociente entre a energia depositada neste anel e a sua
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•assa. Todas as doses absorvidas foras consideradas como doses

equivalentes (no caso de elétrons de alta energia), e a seguir

convertidas eai "doses equivalentes relativas" quando se divide

Dela dose equivalente de referência HQ (ver Seçio 3.3).

Fará se obter a representação grifica das distribui-

ções de dosa, foi desenvolvido ua programa auxiliar que traça

•s curvas de isodose no plano AA'BB*. Para cada fatia da esfe-

ra, este prograna detemina o par de anéis adjacentes cujas d£

ses relativas associadas limita», superior e inferiormente, ua

valor de dose relativa previaaente estabelecido. 0 prograaa

realiza então uaa interpolação linear para encontrar a posição

apropriada deste valor prê-deterainado. Devido ã siaetria de

rotação o plano AA'BB' apresenta a aesaa distribuição de dose

que todos os planos que contêm o eixo AA'. Uaa vez conhecida a

distribuição de dose neste plano (AA'BB1) pode-se obter, porif»

terpolaçãi), a dose absorvida em cada ponto da esfera.

A seguir, estudou-se a distribuição de dose equiva -

lente dentro de uma esfera quando irradiada com um feixe para-

lelo e rotatório de elétrons. Para tal, o eixo do feixe inci -

dente foi simulado percorrendo um intervalo angular ±o no pla-

no AA'CC' (Fig. 2.4.1). Obteve-se a distribuição de dose para

este tipo de irradiação através de uma regra de adição (com um

fator de peso correspondente ã largura do intervalo elementar es_

colhido) dos valores de dose calculados para a irradiação uni-

direcional. No programa a regra de adição pode ser aplicada pa

ra planos paralelos ao plano AA'CC1 ou ainda para o plano AA'BB'.

Desta forma, pode-se encontrar as regiões onde se localizam os

valores máximos de dose equivalente.

No caso do feixe incidente de elétrons girar no in -
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tervalo ± 180°, o método de adição utilizado no presente traba

lho foi comparado COM outro programa de calculo pelo ai todo de

Monte Cario que simula diretamente uma rotação completa do fe^

xe. Foi encontrada usa boa concordância entre as distribuições

de dose obtidas por ambos os métodos» o que confirma a regra

de adição empregada no presente cálculo. 0 caso de irradiação

de uma esfera com dois feixes unidirecionais e opostos foi tam

bem tratado usando o método de adição.

De modo a simular a irradiação de una esfera com um

feixe isotrõpico de elétrons, a esfera foi dividida, em coroas

esféricas de espessura d e utilizada uma única direção de incî

dincia do feixe. Neste caso, a dose média para cada coroa esfé

rica, obtida como quociente entre a energia depositada e a mas,

sa da coroa, tem o mesmo valor que para o feixe isotrõpico de.

elétrons.



CAPÍTULO I I I

RESULTADOS £ PISCUSS0ES

3.1 - Ui de. Simllcuildddt

O programa para o cálculo de Monte Cario utilizado

no presente trabalho foi escrito considerando como meio absor-

vedor do feixe de elétrons uma esfera de carbono (grafita ) com

densidade p = 1,8 g/cm . Para transformar os resultados obti -

dos nesta esfera de carbono nos valores que seriam obtidos ca-

so se tivesse feito uso de uma esfera de material equivalente

ao tecido mole com densidade p * 1,0 g/cm , foi aplicada a Lei
í25-271de Similaridade de Harder1— — ' . De acordo com esta l e i , as

distribuições espaciais da fluincia de elétrons reiativísticos

dentro de dois meios absorvedores são geometricamente equiva -

lentes se nos dois casos for utilizado o mesmo parâmetro Z/E e

se as condições de contorno geométricas correspondentes tive -

rtm como fator de escala a razão entre os alcances práticos de
- ** -

elétrons nos respectivos meios. £ e a energia cinetica inici

ai dos elétrons e Z o número atômico do meio que» no caso de

misturas ou compostos químicos, deve ser substituído por
* A escolha de grafica como meio absorvedor para os cálculos das dis t r í -

traições de dose em profundidade deve-se ao fato de que este material é
tauito usado nos estudos teóricos e experimentais de deteção de radiação
ionizante.
Ma versão original da Lei de Similaridade, í considerado como fator de
escala a razão entre os alcances de elétrons na aproximação de atenua -
çao contínua ̂ ("continuous slowing down approximation") mas, no caso pre
sente, a razão entre os alcances práticos fornece melhor aproximação. **
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Z* * ̂ |.piZf/Ai>/<í *iV A1> • (3.1.1)

onde Pi são as frações em peso e A. os pesos atoaicos dos com-

ponentes do «elo. Para UM Meio absorvedor equivalente ao teci-

do aole de coaposição padrio adotada pela ICMP—' (Hidrogênio

10,U. Carbono 11,IX, Nitrogênio 2.6X e Oxigênio 76.2X), obtê§

-se Z* * 6,49. Para a igua, Z* - 6,60. Desta for»», consegue -

-se.uaa igualdade no parinetro Z/E quando as energias Iniciais
»

para a interaçío con o carbono sio tonadas de u» fator.6/6,49*

* 0,924 CM relação ãs correspondentes energias escolhidas para

• interação COM o Material equivalente ao tecido mole. Para sj.

Mular a interação COM a igua, utilizando-se o carbono COMO meio

absorvedor, deve-se considerar as energias iniciais dos eli -

trons diminuídas de UM fator 6/6,60 = 0,909. A inclusão da igua

COMO meio absorvedor deve-se ao fato de se poder utiliza-la

Mais facilmente nos trabalhos experimentais de confirmação da

Lei de Similaridade.

Utilizando a fórmula de Markus*—K

( I P i V V p R p = 0.285E - 0,137 , (3.1.2)

(válida para Z < 8 e 5 £ E £ 35), onde R são os alcances

práticos em centímetros e E a energia inicial dos elétrons em

MeV, foi determinado que, na região de energia estudada,uma es_

fera de (8,4 ± 0,1) cm de raio é similar tanto a uma esfera

de tecido mole como a uma esfera de ãgua com 15 cm de raio.Por

conseguinte, todos os cálculos foram feitos para uma esfera de

carbono de 8,4 cm de raio. Na apresentação dos resultados, de-

ve-se ter cuidado em evitar confusões entre os valores das ene£

gias Iniciais das elétrons correspondentes ao carbono, o teci.
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do mole e a ãgua.

0 Unite superior (22 NeV) para a energia incidente

está ligado ao fato de que o programa de calculo possui um qua_

dro de dados físicos ("data file") para o carbono limitado a

20 MeV. Por outro lado, o limite inferior de 5 NeV foi escolhi^

do porque a historia dos elétrons sô i seguida ati o mini mo de

0,5 NeV. Os elétrons COR energia abaixo deste valor foram con*

siderados, no programa, como absorvidos no elemento de volume

onde ocorreria a última interação.

3.2 - tioKmaJU.zaçõ.0

A dose absorvida no carbono, D, foi convertida em do

se absorvida relativa tomando-se o quociente daquela por um va_

lor de dose absorvida de referência, DQ. 0 valor de referência

foi definido como o máximo de dose em profundidade calculado

para um feixe paralelo incidindo em um absorvedor de superfT -

cie plana e semi-infinita. Para este cálculo, considerou-se o

feixe de elétrons com a mesma fluência e energia que o utiliza_

do nos cálculos dos simuladores esféricos (ver Seção 3.3). Es-

te valor de referência foi o escolhido porque ele representa o

índice de dose equivalente no caso limite de uma irradiação

unidirecional , e também por ser a quantidade recomendada pela

ICRU*—K

Na apresentação dos resultado;;, fez-se necessário o

uso de valores relativos de dose porque a Lei de Similaridade

fornece representações gráficas semelhantes somente para dis -

tribuições de doses relativas*—'. De acordo com a Lei de Simj_
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laridade, as razões D/DQ calculadas para o carbono são validas

para material equivalente ao tecido mole (ou a água) quando são

usados os valores das energias iniciais dos elétrons apropria-

das para estes materiais (ver Seção 3.1). Usando o fator de qua_

1 idade Q = 1, as distribuições espaciais de doses absorvidas

relativas (D/DQ) pode» ser finalmente identificadas coa as dis_

tribuições de doses equivalentes relativas (H/HQ).

3.3 - Voòt Eqvu.vale.nti dt Re^eiêncca, H.

Como mencionado na Seção 3.2, as distribuições de dç>

se absorvida foram normalizadas em relação ao máximo de dose

absorvida (DQ) calculado para um feixe unidirecionai de ele -

trons incidindo perpendicularmente à superfície plana e semi -

-infinita de um simulador de carbono. No caso particular de ele

trons de energia 5-22 MeV a dose absorvida DQ resulta ser nume

ricamente igual ã dose equivalente HQ. Sabe-se, a partir dos

fundamentos da dosimetria de elétrons, que a razão entre D e a

fluêncía de elétrons incidentes,4, depende da energia inicial

do feixe de partículas, porque a fluência cresce com a profun-

didade devido ao espalhamento múltiplo^—'. Esta dependincia

com a energia é mostrada nas Figs. 3.3.1 e 3.3.2 nas quais ejs

tão apresentados os valores absolutos para o carbono.

A dispersão dos valores calculados pelo método de

Monte Cario em relação ã curva apresentada na Fig. 3.3.2 mos -

tra-a magnitude do erro decorrente da divisão do absorvedor em

elementos de volume discretos.

Na Fig. 3.3.3 são mostradas as doses absorvidas, em
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t
o

15.45 MeV\20MeV

0 2 f 6 8 10 12 14
profundidade em carbono Cg/cm23 "•-

Figura 3.3.1 - Valores da dose absorvida, normalizada para a f luincia, em
função da profundidade em um simulador de carbono de super-

f íc ie plana e semi-infinita para a incidência normal de um feixe unidire -
cional de diâmetro Inf ini to.

Hgura 3.3.2 - Valores máximos de dose em profundidade, mostrados na Fig.
3.3.1, em função da energia inicial dos elétrons.
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_ CALCULADO

MEDlüO
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PROFUNDIDADE EM CARBONO fcm)

Figura 3.3.3 - Dose absorvida, em função da profundidade em simulador de
carbono de superfície plana e semi-infinita para incidência
normal de um feixe puntiforme de elitrons.

função da profundidade, num simulador plano, semi- inf in i to , de

carbono quando irradiado com um feixe de elitrons unidirecio-

nal de 10,63 MeV. A curva tracejada refere-se a doses estima -

áás pelo presente cálculo de Monte Cario. A curva continua re-

presenta um traçado a olho pelos pontos experimentais por nõs

obtidos, util izando as disponibilidades de irradiação no Beta-

tron de 35 MeV do Inst i tuto de Física da Universidade de Würz-

burg R.F.A.. Verif ica-se que há um bom acordo entre os valo -

res calculados e as doses medidas, o que leva a concluir que o

método de cálculo desenvolvido no presente trabalho i adequado
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para simular doses absorvidas em profundidade.

3.4 - índlct dl Qo&t Equivaltntt pana. Fe-txea Unldinzcionaiò

0 resultado do cálculo de Monte Carlo para as distri^

buiçôes de dose dentro do simulador esférico de carbono quando

irradiado com um feixe unidirecional de elétrons está represen

tado na Fig. 3 . 4 . 1 , onde podem ser vistas as isodoses para trís

energias in ic ia is selecionadas. De acordo com a convenção ado-

tada na Seção 3 . 2 , todos os valores de dose equivalente, para

1&00 toff taguaV

20.00 MtVlcarboi»»}.

Figura 3.4.1 - Curvas de í*odose em esferas equivalentes de água e carbono
(r > 15,0 cm e r • 8,4 cm, respectivamente) para feixes uni

direcionais de elétrons. Os valores de dose equivalente estão normalizado?
para Ho. As energias para material equivalente ao tecido mole são:4,87MeV,
14,61 HeV e 21,43 MeV.

a mesma energia i n i c i a l , são dados em termos de HQ. 0 fe ixe

inc idente de e lé t rons entra na esfera da esquerda para a direj^

t a . Nesta f i g u r a , pode-se observar que j un to ao e fe i t o p r i n c i -

pal de aumento do alcance dos e lé t rons , observa-se a ocorrên -

c ia de valores máximos de dose em regiões próximas ao ponto on_
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de o feixe de elétrons tangencia a esfera. Nestas regiões oco£

re o efeito de superposição de elétrons recém-chegados ã esfe-

ra com-os espalhados em pontos dentro da esfera localizados

na is a f rente, na direção de incidincia do fe ixe . Este e fe i to ,

representado na F ig . 3 . 4 . 2 , pode ser denominado "efeito de i n -

cidincia tangencial". Em conseqüência, a amplitude do máximo

Figura 3.4.2 - Esquema para o esclarecimentodo "efeito de incidência tan-
gencial" da radiação. Devido ã superposição de partes de

de feixes elementares incidindo em uma região muito inclinada da esfera ,
pode ocorrer valores de dose equivalente maiores que HQ (região tracejada}.

de dose pode exceder o máximo de dose em profundidade no eixo

central do fe ixe , o qual e explicado no contexto da F i g . 3 . 3 . 1 .

0 máximo de dose devido ao "efeito de incidincia tangencial"de_

termina o índice de dose equivalente, H j , para as energias mais

a l tas , enquanto o máximo de dose em profundidade no eixo cen-

t ra l do feixe é decisivo para a determinação do índice de dose

equivalente para energias mais baixas.

Os índices restr i tos superficial e em profundidade

(Hj e Hj . , respectivamente) normalizados para HQ foram de_

terminados a par t i r das distribuições de dose calculadas e são

apresentados nas Tabelas 3.4.1 e 3.4.2. Comparando os dados re



TABELA 3.4,1 - Valores dos Tndices de dose equivalente superficial para elétrons Incidentes em diferentes

geometries.

Energia

Carbono

4.6

6.4

8.2

10.0

11.8

13.6

15.5

17.3

20.0

Inicial {MeV)

Água

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

22.0

M.E.T.

4.9

6.8

8.8

10.7

12.7

14.6

16.0

18.5

21.4

índice Relativo de Dose Equivalente Superficial (Hj $/HQ)

Feixe
Unidir.

0.98

1.03

1.02

1.01

1.04

1.07

1.08

1.08

1.06

Feixe
Oposf.

0.49

0.51

0.51

O". 50

0.52

0.59

0.67

0.75

0.88

Rotat.
± 45°

0.95

1.01

1.00

1.00

1.03

1.06

1.06

1,06

1.05

Rotat.
± 90°

. 0.75

0.81

0.82

0.86

0.90

0.96

1.00

1.01

1.03

Rotat.
± 1350

0.51

0.55

0.56

0.59

0.64

0.71

0.78

0.82

0.92

Rotat.
1 1800

0.39

0.41

0.42

0.44

0.48

0.54

0.66

0.73

0.88

Irrad.
Isotr.

0.40

0.43

0.44

0.46

0.48

0.50

0.53

0.54

0.56

M.E.T * material equivalente ao tecido mole'-'.



TABELA 3.4.2 - Valores dos Tndices de dose equivalente em profundidade para elétrons incidentes em difereii

tes geometrias.

Energia

Carbono

4.6

6.4

8.2

10.2

11.8

13.6

15,5

17.3

20,0

Inicia"

Água

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

22.0

1 (MeV)

M.E.T.

4.9

6.8

8.8

10.7

12.7

14.6

16.6

18.5

21.4

1

Feixe
Unidir.

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

1.01

1.03

1.03

1.03

ndice Relativo de Dose (

Feixe
Opost.

0.49

0.49

0.49

0.49

0.49

0.51

0.54

0.59

0.67

Rotat.
± 450

0.92

0.94

0.94

0.95

0.97

1.00

1.03

1.05

1.05

Equivalente em Profundidade (Hj JHQ)

Rotat.
± 90°

0.70

0.74

0.76

0.80

0.86

0.90

0.95

0.98

1.00

Rotat.
± 135°

0.47

0.50

0.51

0.55

0.60

0.66

0.73

0.80

0.88

Rotat.
± 180°

0.35

0.37

0.38

0.41

0.45

0.50

0.59

0.69

0.83

Irrad.
Isotr.

0.20

0.29

0.34

0.38

0.42

0.45

0.48

0.51

0.54

M.E.T. * material equivalente ao tecido molev-(2)



lacionados nestes Tabelas, verifica-se que H. _, na quase tota
í »s —

lidade dos casos representa o nãximo de dose equivalente no in_

tervalo de energias estudado (a única exceção ê o caso do fei-

xe unidirecional de energia mais baixa). Isto significa que o

máximo de dose equivalente ocorre na camada superficial da es-

fera. A Fig. 3.4.1 mostra também este resultado.

3.5 - TruUce© de VOÒZ EqvUva.le.nte. pcuia Fe<cxe* Un4.d<iKzc<LoncU& e

Opoòtoò

A Fig. 3.5.1 ilustra as distribuições de dose quando

dois feixes de elétrons incidem sobre a esfera, na mesma dire-

ção, porém em sentidos opostos, cada um representando 50 % da

fluência total de partículas. Para as energias mais baixas, o

índice de dose equivalente é ainda determinado pelo máximo de

500 M«V lagoa)

4.55 MeVC ca i * * * )
15.00 M«V (água)

O.6AM«V (carbono)

22M M«V (água)

20.00 M.V (carbono)

Figura 3.5.1 - Curvas de isodose em esferas equivalentes de ãgua e cerbo-
no (r = 15,0 cm e r = 8,4 cm, respectivamence) para dois
feixes de elétrons unidirecionais e opostos. Os valores

de dose equivalente estão normalizados para Ho. As energias para material
equivalente ao tecido mole são: 4,87 MeV, 14,61 MeV e 21,43 MeV.
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dose em profundidade i\o eixo central do feixe. Enquanto que ãs

energias mais baixas não ocorre uma adição significativa das do

ses produzidas pelos dois feixes opostos, verifica-se, ao con-

trário, uma superposição considerável das doses para as ener -

gias mais altas e próximo ã superfície da esfera. Este "efeito

de superposição" ocorre juntamente com o "efeito de incidincia

tangencial". Os resultados obtidos para os indices de dose equî

valente, normalizados para HQ são tambim apresentados nas Tabe

Ias 3.4.1 e 3.4.2. Estes valores mostram claramente a não adi-

tividade das doses produzidas pelos feixes opostos de baixa

energia.

3.6 - E^zitoò Qico/iiznte.6 da GtomztKia. dz 1/iKa.diaçao

Para a irradiação isotrõpica, a Fig. 3.6.1 mostra os

valores normalizados da dose equivalente (H/HQ) obtidos em fun

ção da profundidade ao longo de um eixo da esfera e para dife-

rentes energias Iniciais dos elétrons. Novamente, o máximo de

dose ocorre sempre na superfície da esfera. Estes resultados

não concordam com a proposição apresentada no parágrafo C.4 do

Suplemento 25 da ICRIP-), segundo a qual "em geral, o máximo

de dose equivalente no caso de irradiação isotrõpica não ocor-

rerá no mesmo raio que o máximo de dose equivalente no caso unî

direciona!". Na Fig. 3.4.1 pode ser visto que o máximo de dose

para uma irradiação unidirecional ocorre junto ã superfície da

esfera.

Os Tndices de dose equivalente nos casos unidireci£

nai (yHj) e isotrõpico (<H.), embora relacionados i mesma flu-
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U 6 ft 10
profundidade na esfera Cem) •—

Figura 3.6.1 - Doses relativas em uma esfera de água (r = 15,0 cm) para i r
radiação uniforme e isotrópica com elétrons de alta energia.

As distribuições de dose têm simetria esférica. As energias iniciais para
uma esfera de material equivalente ao tecido mole, para as mesmas distr i -
buiçôes de dose, seriam 0,974 vezes ãs usadas para a água.

i n c i a de e lé t rons» podem ser d i f e r e n t e s . A razão ent re esses Tn̂

dices ( u H j / ^ j ) é chamada f a t o r de i s o t r o p i a , k^-K A Tabela

3 .6 .1 apresenta os valores de y H j , ..Hj e Ic para o i n t e r v a l o

de energia considerado. A var iação de 5 a 252 do f a t o r de i s o -

t rop ia em torno do valor máximo k = 2 pode ser considerada

pequena.

* 0 Suplemento 25 da I C R l l ' - ' também menciona que o f a -

t o r de I s o t r o p i a , k, não pode exceder i razão y H j / N , onde H

é a dose média em toda a e s f e r a . Is to pode ser expl icado pelo
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TABELA 3.6.1 - Valores do fator de isotropia e do índice de dose equivaien

te para a incidência unidirecionai e isotrõpica do feixe

de elétrons.

Energia Inicial

Carbono

4.6

6.4

8.2

10.0

11.8

13.6

15.5

17.3

20.0

figua

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

22.0

(MeV)

M.E.T.

4.9

6.8

8.8

10.7

12.7

14.6

16.6

18.5

21.4

índice <
Equival.

u¥H0

0.99

1.03

1.02

1.01

1.04

1.07

1.08

1.08

1.06

Je Dose
Relativo

iVHo

0.40

0.43

0.44

0.46

0.48

0.50

0.53

0.54

0.56

Fator de
Isotropia

uViHi

2.48

2.40

2.32

2.20

2.17

2.14

2.04

2.00

1.89

f a t o de H não poder ser maior que -Hp A comparação entre os

valores de H/HQ na Tabela 3 .7 .1 e os de ^ H J / H Q na Tabela 3 .6 .1

confirma esta a f i r m a t i v a . Devido ã variação de alcance dos e le

trons com a energia i n i c i a l , H é muito menor que ^H. para b a i -

xas energ ias , aproximando-se, no entanto , de ^Hj para as ener-

gias maiores.

As Tabelas 3 . 4 . 1 e 3 .4 .2 apresentam também os r e s u l -

tados do cálculo para os índices de dose equ iva len te , normal i -

zados para HQ , para geometrias de i r radiação nas quais consi -

dera-se o f e i x e inc idente uníd i rec ionai sobre a esfera girando

de ± 4 5 ° , t 9 0 ° , ± 135° e • 180° em torno do eixo BB" (ver a

F i g . 2 . 4 . 1 ) . Os resultados obtidos para a i r rad iação com r o t a -
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çao de ± 45° são praticamente os mesmos que para a irradiação

unidirecional. Para as energias incidentes menores que 15 MeV,

os índices de dose equivalente no caso de rotação de ± 180° sio

próximos aos obtidos para a irradiação isotropica. Porém, para

energias acima de 15 MeV, os índices de dose equivalente se

aproximam dos valores obtidos para irradiação com feixes unidi^

recíonais e opostos. A diminuição dos valores de H. , e H. .
i,5 i»a

para irradiações com ângulos de rotação crescentes também con»

firma, na região de energia em estudo, uma outra proposição do

Suplemento 25 da ICRU(-J que diz: "a definição do índice de

dose equivalente é conservativa mesmo que seja dada para uma esfera

de orientação fixa. Qualquer rotação da esfera no campo de ra-

diação não isotropico, que correspondera ã uma mudança de dirt;

ção dentro do campo, pode levar somente a valores menores que

a dose equivalente máxima na esfera".

A Fig. 3.6.2 mostra'um conjunto de distribuições de

dose para diferentes geometrias de irradiação com rotação. 0

"efeito de incidência tangencial" pode ser visto em alguns ca-

sos. Como exemplo ilustrativo da ocorrência do máximo de dose

na superfície, a Fig. 3.6.3 apresenta um conjunto de distribui

ções de dose para a energia incidente de 22 NeV numa esfera de

água e ângulo de rotação ± 90°. Os resultados obtidos referem-

-se ao plano equatorial AA'CC (ver Fig. 2.4.1) e a quatro pi£

nos que lhe são paralelos, distantes 2,0, 4,0, 6,0 e 8,0 cm

do centro. Verifica-se que o máximo de dose equivalente encon-

tra-se no plano a 8,0 cm de distância do plano equatorial da

esfera.
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C&SMcV turbem)

SOO MsV( água) 1 MO MeV (água 1

Figura 3.6.2 - Curvas de isodese em esferas equivalentes de acua e carbono
— ~ (r * 15,0 cm e r * 8,4 cm, respectivamente) para diferen-
tes geometrias rotacionais de irradiação. Os valores de dose equivalente
estão normalizados para Ho. As energias parei material equivalente ao teci-
do mole são: 4,87 MeV, 14,61 MeV e 21,43 HeV.
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jaOm

tOOX «0% 5 0 * 40%
22J00 MeV Ugua)

20LOO MeV (carbono)

ãng. de rotação ±90*

y*f cm yslein

Figura 3.6.3 - Curvas de isodose em e.sferas equivalentes de água e carbono
(r = 1 5 , 0 c m e r = 8,4 cm, respectivamente) em planos para-

lelos ao plano equatorial AA'CC com distâncias y do centro. Os valores
de dose equivalente estão normalizados para Ho. A energia inicial para ma-
terial equivalente ao tecido mole e 21,43 MeV.

3.7 - Vo&z Equivalintz Mídia, 77

A avaliação da dose equivalente media, "H, na esfera

de carbono foi f e i t a usando as distribuições de dose para o ca_

so de irradiação unidirecionai . A dose equivalente média assim

obtida i válida para todas as geometries de irradiação. Os va-

lores de H, normalizados para HQ, são apresentados na Tabela

3 . 7 . 1 . Os dados apresentados na coluna 4, em conjunto com os

da Tabela 3.4.2 permitem concluir que tanto KQ como H, . repre

sentam doses superestimadas de F para cada uma das geometries
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de irradiação.

TABELA 3.7.1 - Dose equivalente média, "H, e valores aproximados de dose
equivalente média, H'

Energia Inicial

Carbono

4.6

6.4

8.2

10.0

11.8

13.6

15.5

17.3

20.0

Água

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

22.0

(MeV)

M.E.T.

4.9

6.8

8.8

10.7

12.7

14.6

16.6

18.5

21.4

H/Ho

0.082

0.122

0.162

0.201

0.241

0.283

0.324

0.363

0.420

H/Tf'

0.826

0.858

0.868

0.873

0.873

0.870

0.864

0.857

0.844

Um valor aproximado de H1 da dose equivalente r.sdia

pode ser introduzido quando não se consideram o espalhamento e

a transmissão de elétrons pela esfera de carbono. Ti' ê defini^

do como o quociente entre a energia total incidente na esfe-
2 3 -

r a , Tir <|>E, e a sua massa, 4irr p / 3 , i s t o e ,

3 Èí
4" pr ( 3 . 7 . 1 )

Os valores da razão H/H' são dados na coluna 5, os

quais mostram que a fração da energia que escapa da esfera em

forma de elétrons espalhados ou transmitidos e cerca de 12 ü

18 % no intervalo de energia considerado. Ha um máximo de H/fi*'
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prÕximo a 10 MeV, e a diminuição do valor desta razão para ener

gias mais altas i devido ã maior probabilidade de transmissão

de elétrons e ã produção de bremsstrahlung. H* pode ser obtida

mediante a Eq. (3.7.1) desde que sejam conhecidas a fluincia $

e a energia E dos elétrons incidentes. Na prática» os valores

de H' podem ser usados como estimativos de H.

3.8 - ?Kojtto de Voòlmztfio paia. Elítftonò

A Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Ra_

diação (ICRU) expressa o ponto de vista de que o Tndice de do-

se equivalente não é concebido somente com o propósito de de -

terminar doses equivalentes através de cálculos. De acordo com

o Suplemento 25 da ICRIP—', deve-se considerar a possibilidade

de calibrar medidores de radiação, para proteção radiolõgica de

maneira a indicar o Tndice de dose equivalente dentro de uma

faixa de incerteza aceitável.

Devido S forma característica da curva de dose absojr

vida para elétrons rápidos (Fig. 3.3.1), e possível que um de-

tetor de parede fina possa ser usado na estimativa de algumas

quantidades mencionadas anteriormente. Os valores da dose ab -

sorvida, D., para a profundidade de 0,5 g/cm em um simulador

de carbono semi-infinito e de parede plana acham-se comparados

na Tabela 3.8.1 com os valores de 00, yDj e ^D^ obtidos tam-

bém para o carbcno.

De acordo com os dados da Tabela, o quociente D^/ D.

permanece aproximadamente constante no intervalo de energia

estudado. Isto significa que um dosimetro construído tendo por
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TABELA 3.8.1 - Avaliação da dose absorvida. Df, para a profundidade de 0,5
g/cm em um simulador plano de carbono.

Energia
Inicial

(MeV)

4.6

6.4

8.2

10.0

11.8

13.6

15.5

17.3

20.0

[)teV cm2 g - 1 j

1.89

1.81

1.72

1.72

1.73

1.74

1.74

1.75

1.76

Df/DQ

0.83

0.82

0.79

0.80

0.82

0.84

0.85

0.87

0.88

VuDI

0.84

0.79

0.77

0.80

0.79

0.78

0.79

0.80

0.83

ViDI

2.09

1.90

1.79

1.75

1.71

1.68

1.61

1.60

1.58

base a medida da dose absorvida em uma profundidade fixa de

0,5 g/cm seria útil em calibrações que poderiam indicar medi-

das de D, para o carbono (e, consequentemente, Hj para o ma-

terial equivalente ao tecido mole). Se este instrumento for

construído de modo a fornecer uma resposta isotrópica (por exem

pio, possuindo uma forma esférica ou cilTndrica e com 0,5 cm

de espessura de parede) ele poderá ser utilizado em medidas de

H. para variações angulares do feixe incidente de até ± 45°.p£

ra uma irradiação isotrõpica, um tal instrumento indicaria Tn-

dices de dose equivalente superestimados em um fator próximo

ao fator de isotropia (Tab. 3.6.1), isto ê, um fator próximo a

dois.

Considerando a dose equivalente media (H) uma avalia^

ção próxima da "dose equivalente efetiva"*-', é de interesse a
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determinação de K em uma situação prática. Tendo em vista que,

no intervalo de energia estudado, foi encontrada a relação

aproximada TT = 0,86 Tí' (Tab. 3.7.1, coluna 5), a determinação

da fluincia $ e da energia inicial E dos elétrons poderia ser

utilizada numa avaliação de 1 (cf. Eq. (3.7.1)).

As estimativas de $ e E poderiam, em princípio, ser

realizadas da seguinte maneira: inicialmente obtim-se uma quan

tidade proporcional ã fluincia de elétrons com um detetor de

paredes finas e resposta aproximadamente isotrÕpica (por exem-

plo, uma câmara de ionização). Em seguida, para uma espessura

de parede constante, obtém-se um valor de dose em uma profundj^

dade fixa (D f). Os valores de D̂ /<)>, dados na coluna 2 da Tabe-
2

Ia 3.8.1 para uma profundidade fixa de 0,5 g/cm em grafita ,

mostram uma proporcionalidade entre D* e <+>. De outra parte, cs

valores de energia inicial E podem ser obtidos com precisão su_

ficiente pelas técnicas de análise de absorção (por exemplo ,

usando-se camadas de materiais absorvedores com espessuras co-

nhecidas em um ou mais detetores). í nosso propósito desenvol-

ver esta idéia num trabalho posterior.

3.9 - Concluòcio

Os resultados dos cálculos de dose equivalente para

incidência de elétrons no intervalo de energia 5,0 - 22,0 MeV

em varias geometrias de irradiação mostraram oue os valores mS

ximos das doses equivalentes obtidos em um simulador esférico

são devidos a tris efeitos físicos diferentes. Para energias

mais baixas, prevalece o máximo de dose em profundidade no ei-
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xo central do feixe, e é decorrente do aumento da fluincia ao

espalhamento múltiplo dos elétrons. A energias intermedilrias,

o "efeito de incidência tangencial" produz os valores máximos

onde o feixe é quase tangente ã superfície esférica. Para ene£

gias mais altas, uma superposição de elétrons incidentes na es,

fera e provenientes de direções diferentes (efeito de superpo-

sição) contribui para a ocorrência de valores máximos de dose.

Em todas as condições de irradiação estudadas, os valores máxi^

mos de dose equivalente ocorrem numa camada externa de 1 cm de

espessura.

No intervalo de energia e nas condições geométricas

de irradiação investigadas neste trabalho, os índices de dose

equivalente em profundidade variam de 0,20 HQ ate 1,05 HQ e os

Tndices de dose equivalente superficial variam de 0,39 H« ate

1,08 HQ, onde HQ é o valor da dose equivalente de referência

em um simulador de superfície plana. 0 fator de isotropia k vâ

ria entre os limites 1,89 e 2,48.

Admite-se a hipótese de que um dosimetro de paredes

finas com re-sposta isotrópica, calibrado em um feixe de ele -

trons unidirecional para indicar o índice de dose equivalente,

poderia fornecer uma estimativa relativamente precisa do índi-

ce de dose equivalente real para o caso de incidência de elé-

trons com geometria de rotação de até ± 45°. Para o caso de

incidência isotrópica, este instrumento indicaria valores de

dose equivalente superior ã dose real por um fator próximo a

2.

Jã que os Tndices de djse equivalente são uma super-

estimativa da dose equivalente media, e provavelmente da dose
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equivaiente efetiva para energias mais baixas, a utilização

dos índices de dose equivalente como valores de referência de-

ve ainda ser discutida para a sua aplicação nesta região de

energia. A utilização da dos» equivalente media tem como vanta

gem prática a possibilidade de adição das contribuições decor-

rentes de diferentes direções e energias dos elétrons inciden-

tes. Finalmente, este trabalho propõe a utilização de dosTme -

tros com capas de espessuras variáveis para medidas de doses

equivalentes médias.
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