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RESUMO

Os protocolos para dosimetria de feixes de raios-X e 7 na
faixa de energia usada em radioterapia, assim como em
dosimetria de elétrons de alta energia, indicam a água como
o material padrão de referência. Devido às vantagens de se
usar um material «ólido ao invés de liquido, foi construído
um 'phantom" para simular água, baseado em plásticos e
denominado Simulador Sólido de Água - SSA. 0 material
em «tudo foi avaliado para diferentes energias, e as medi-
das de transmissão relativa mostraram que as transmissões
através de espessuras iguais de SSA e água estão dentro de
0,6% para raios-X e gama. Os resultados indicam que o
novo material pode ser utilizado em calibrações de feixe de
fótons com energias na faixa de radioterapia.

INTRODUÇÃO

Diferentes tipos de líquidos e sólido* vem sendo utilizados
para a simulação de tecidos biológicos1. O desenvolvimento
de simuladores apropriados é altamente importante para a
reprodução e avaliação dos efeitos que ocorrem nos teci-
dos ou órgãos irradiado» com fótons ou elétrons2. Estes
simuladores são essenciais para a determinação de doses
em pontos pré definidos, padronização de calibrações de
fontes de radiação e otimização de técnicas para analise
elementar do corpo humano nas áreas de medicina nuclear,
radioterapia e radiodiagnóstico.
Os protocolos3 para dosimetria de feixes de fótons na faixa
de energia utilizada em radioterapia, assim como em dosime-
tria de elétrons de alta energia, indicam a água como o
material padrão de referenda. Quando o material usado é
o ludte, polietileno ou poliestireno, são necessárias certas
correções para determinar a dose equivalente na água. Na
prática, estas correções são freqüentemente desprezadas ou
aplicadas incorretamente, levando a erros de cãlibração.
O SSA elimina a necessidade de se efetuar correções, con-
forme citado acima, entretanto são as considerações geomé-
tricas que freqüentemente ditam o uso de simuladores «Sli-
dot como substitute* da água.

As vantagens de se trabalhar com material sólido são a sua
maior reprodutibilidade na posição do detector, possibili-
dade de realizar medidas para algumas direções do feixe, a
rapidez e a facilidade no manuseio.
Desta forma a produção de simuladores sólidos de água que
tenham características de absorção e espalhamento mais
próximos da água, tomam a doaímetria de fótons e elétrons

mais prática e precisa. Seu uso se estende ainda na
construção de câmaras de ionuação e capas de "build-
up" fundamentais para a determinação de doses e garantir
maior precisão na cãlibração de feixes.

METODOLOGIA

Para desenvolver um simulador sólido equivalente à água,
necessita-se alcançar valores de densidade especifica, den-
sidade eletrônica e número atômico efetivo bem próximos
aos da água3.
Para calcular os valores da densidade eletrônica e do número
atômico efetivo é preciso conhecer os elementos que com-
põem a mistura, com suas respectivas proporções de partes
por massa para cada um dos elementos envolvidos.
Para calcular a densidade eletrônica, aplica-se a seguinte
expressão:

(i)Ma)
onde: d, é a densidade eletrônica do i-ésimo elemento; F,
é a porcentagem em massa do i-ésimo elemento; £« é o
número atômico do i-ésimo elemento; A4 é a massa atômica
do i-ésimo elemento. Somando os valores das densidades
eletrônicas de cada elemento, chega-se ao valor da densi-
dade eletrônica d? substância.

A determinação do numero atômico efetivo do material
simulador pode ser determinada pela média sobre os ele-
mentos que o compõe, e com uma ponderação, tal que a
sua magnitude caracterize os efeitos médios da radiação
quanto a atenuação e espalhamento sobre o referido ma-
terial. Como a interação da radiação com a matéria de-
pende do tipo de radiação, de sua energia (Bi) e do número
atômico de cada elemento (Zi) do simulador, o seu número
atômico efetivo deverá atender sem requisitos para nm de-
terminado tipo de radiação c faixa de energia.
Segundo White4, o número atômico efetivo é dado por

(2)

onde x é um valor associado a secção de choque da interação
da radiação com o í-éttmo elemento e 04 a composição fra-
cionuJ do número de elétrons do i-ésimo elemento, ou seja
igual a /d
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Conforme evidenciado, os materiais devem ter densidades
eletrônicas e números atômicos efetivos equivalentes. As-
sim, a partir das equações 1 e 2, pode-se calcular a densi-
dade eletrônica e o número atômico efetivo do simulador
sólido.
Inicialmente foram calculados os valores de densidade es-
pecífica, densidade eletrônica e número atômico efetivo*.
Estes valores permitem determinar as percentagens ade-
quadas para balancear os valores finais dos parâmetros para
alcançar uma mistura que seja equivalente a da água.
Com base neste estudo o simulador Sólido de Água é consti-
tuído de 55% de polietileno (C3Ht)n, 40% de poliestireno
(CtH»)n e 6% de oxido de cálcio (CaO).
A densidade especifica do SSA é alcançada basicamente
pela mistura dos dois plásticos. A função principal do oxido
de cálcio é a de aumentar o valor do número atômico efe-
tivo da mistura; a do polietileno é a de abaixar a densidade
específica e aumentar a densidade eletrônica da mistura,
enquanto que o polietileno, tendo valores intermediários,
influi apenas no balanceamento dos valores finais dos parâ-
metro* acima mencionados.
C polietileno e o poliestireno são constituídos de carbono
e hidrogênio, enquanto o oxido de cálcio é formado de
oxigênio e cálcio, além de contar em sua composição com
4,0 % de impurezas de (SO4).
Considerando as impurezas presentes no CaO*, chega-se à
seguinte relação de porcentagens em massa:

Tabela 1
Porcentagem em massa dos elementos presentes no

composto

ELEMENTO
C
H
0
Ca
S

MASSA %
84,00
11,00
1,50
3,43
0,07

Utilizando as equações 1 e 2 pode-se calcular, respectiva-
mente, a densidade eletrônica e o número atômico efetivo
do SSA, apresentados na tabela 2 e comparados com o da
água.
A densidade específica do SSA foi calculada para ser apro-
ximadamente igual a 1,0 g/cm3.

Tabela 2
Valores das densidades eletrônica» e números atômicos

efetivos para o simulador sólido t água.

PARÂMETRO SSA ÁGUA
3,33 x l ( F

7,42
3 ,34x10"

7,42

Para se conseguir uma mistura mais homogênea, devido a
forma estrutural do polietileno e poliestireno, suas amostras
foram transformadas em pó.
Ai placas de SSA foram produzidas pelo processo de injeção
de plásticos. A área de cada placa era de 80 x 90 mm e
espessura de 2,5mm.
Para avaliar a eficiência e qualidade do material produzido
foram realizados medidas das intensidade* transmitidas pe-

la amostra de SSA e pela água. As intensidades foram
tomadas utilizando uma câmara de ionização do tipo
FARMER com um volume sensitivo de 0,6 cm3 cuidadosa-
mente posicionado no eixo central de um campo horizontal
de 5 x 5 cm, distante 80 cm da fonte, para o cobalto-60
e acelerador de 4 MV da VARIAM; de 7 x 7 cm, dis-
tante 100 cm da fonte, para o acelerador Mevatron XII
de 10 MeV da Siemens e finalmente para o Stabilipan da
Siemens utilizou-se um localizador de 50 cm de compri-
mento com campo de 6 x 8 cm posicionado próximo as
amostras de água e SSA. As medidas foram avaliadas com
um eletrômetro da Keithley-modelo 616.
Para as avaliações das intensidades transmitidas foi plane-
jado um sistema dentro de condições fisicas e geométricas
de modo a garantir a reprodutibilidade das medidas*.
Levando-se em conta que as medidas de transmissão rela-
tivas a água foram ieitas com cobalto-60 sob condições de
feixe largo, geometria pobre, pode-se considerar que ft seja
aproximadamente igual a ftm em qualquer meio de baixo
número atômico.

Considerando 70 a intensidade incidente do feixe, / a in-
tensidade do feixe transmitida por uma camada de água
de espessura x, / ' a intensidade do feixe transmitida por
uma espessura x do material, e sendo pt e pm, respecti-
vamente, os coeficientes de atenuação linear para a água e
SSA, pode-se escrever:

(*>.-. (3) w
Dividindo a equação 4 pela 3 e aplicando o logaritmo obtém-
se:

U- = (fl. - /<m)2

e consequentemente a

Sendo que a geometria das intensidades incidentes podem
ser consideradas de feixe largo, pode-se considerar que fi
seja aproximadamente igual a /im , e com isto escrever

(M«n)m = (/*«.)• ~
W/I) (5)

Sabendo-se o valor da energia efetiva (MeV) e utilizando
valores tabelados de /tm/p pode-se chegar ao valor de (pm)m -
Assim, para as medidas de coeficiente linear de absorção de
energia (pm) , usou-se a montagem de geometria de feixe
largo6.
A eficiência do material produzido, será avaliada a partir
das taxas de / ' / / , onde I é média das intensidades na água
e / ' é a média das intensidade no SSA.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Para verificar a qualidade do matéria) neste trabalho foi
comparado o coeficiente de absorção de energia do SSA
com os da água e Lucite, para radiação gama de cobalto-
60 e raios-X de alta e baixa energia, conforme indicado na
tabela 3.
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Tabela 3
Valores de / ' / / dos materiais

MeV
0,04
0,09
0,14
1,25
4,0
10,0

ENERGIA
Modalidade

raios-X
raios-X
raios-X

raios gama *°Co
raios-X
raios-X

SSA

0,996
0,994
1,006
1,004
0,999
1,006

avaliados

LUCITE

1,076
1,014
1,022
1,002
1,003
1,010

Deste modo, substituindo-se os valores calculados de
(/>•>)• e d* f/l encontrados na equação 5, pode-se de-
terminar os coeficientes de absoção de energia do material
estudado e compará-lo com os respectivos coeficientes da
água.
Além das medidas experimentais, foi feita uma simulação
computacional para avaliar a qualidade do SSA (figura 1).
Nesta avaliação foram obtidos os valores dos coeficientes
totais de atenuação para o SSA e comparados com os va-
lores obtidos para a água na faixa de energia de 45 keV a
5 MeV.
Analizando os resultados obtidos, verifica-se que o SSA de-
senvolvido é mais eficiente do que o lucite e pode ser usado
para realizar calibrações em radiologia.

1.00 - SSA

•ncrgia (M«V)

Figura 1 - Gráfico da razão de HSSAIPH,O « a função da
energia.
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