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RESUMO

Foi desenvolvido um programa de Monte Cario que utiliza uma representação

matemática do corpo humano para permitir o cálculo de fatores de calibração de

sistemas de medidas in vivo. O método de calibração utiliza um simulador matemático,

construído na forma de elementos de volume (voxels), obtido pela produção de

imagens do corpo humano através de ressonância magnética. O programa utiliza a

técnica de Monte Cario para simular a contaminação dos tecidos, o transporte dos

fótons através dos tecidos e a detecção da radiação. Este programa simula o transporte

e detecção de fótons na faixa de energia de 0,035 a 2 MeV e representa o corpo num

formato de 871 fatias, de 277 x 148 elementos de área (pixels) cada.

O programa de Monte Cario foi utilizado para calibrar sistemas de medidas in vivo e

estimar a diferença entre distribuições homogêneas e não homogêneas de

radionudídeos no pulmão. Os resultados mostram que o fator de calibração obtido com
241Am na parte anterior dos pulmões difere 20 vezes do obtido para a parte posterior.

O programa foi também utilizado para estimar a atividade de 137Cs em um indivíduo

contaminado internamente utilizando o detector de Nal (Tl) de 8" x 4", e a atividade de
241Am em um segundo indivíduo contaminado internamente utilizando um detector

planar de germânio.
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ABSTRACT

A Monte Carlo program which uses a voxel phantom has been developed to simulate

in vivo measurement systems for calibration purposes. The calibration method

presented here employs a mathematical phantom, produced in the form of volume

elements (voxels), obtained through Magnetic Resonance Images of the human body.

The calibration method uses the Monte Carlo technique to simulate the tissue

contamination, the transport of the photons through the tissues and the detection of the

radiation. The program simulates the transport and detection of photons between 0.035

and 2 MeV and uses, for the body representation, a voxel phantom with a format of 871

"slices" each of 277 x 148 picture elements.

The Monte Carlo code was applied to the calibration of in vivo systems and to estimate

differences in counting efficiencies between homogeneous and non-homogeneous

radionuclide distributions in the lung. Calculations show a factor of 20 between

deposition of 241Am at the back compared with the front of the lung. The program was

also used to estimate the 137Cs body burden of an internally contaminated individual,

counted with an 8" x 4" Nal (Tl) detector and an 241Am body burden of an internally

contaminated individual, who was counted using a planar germanium detector.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 Definição do problema

Indivíduos expostos a fontes não seladas de radionuclídeos emissores de fótons são

monitorados rotineiramente em unidades denominados contadores de corpo inteiro.

Para permitir a determinação da atividade do radionuclídeo depositado internamente,

é necessário calibrar o sistema de medida in vivo. O fator de calibração depende de

vários fatores, incluindo:

• a eficiência intrínseca do detector na região do fotopico;

• a localização, a geometria e o tipo dos tecidos contaminados;

• a distribuição do radionuclídeo nos tecidos; e

• a posição do detector.

A exatidão do resultado de uma medida in vivo está diretamente relacionada à

similaridade entre o simulador físico ou matemático, utilizado na calibração, e o

indivíduo monitorado. Um simulador anatômico e bioquimicamente bem representado

é de grande importância para medidas in vivo. Atualmente, fatores de calibração são

geralmente determinados utilizando simuladores físicos antropomórficos, nos quais são

inseridos os radionuclídeos de interesse.

Grandes esforços tem sido feitos no sentido de construir simuladores físicos

semelhantes ao corpo humano. Algumas das dificuldades envolvidas com simuladores

físicos são:

• o simulador físico não consegue reproduzir toda a complexidade do corpo humano,



com seus diversos tecidos;

• para radionuclídeos emissores de radiação gama de baixa energia, necessita-se de

uma quantidade considerável de tempo e dinheiro para produção de um simulador

físico.

• no caso de uma incorporação acidental de um radionuclídeo para o qual não existe

um simulador físico antropomórfico, uma determinação rápida da atividade do

radionuclídeo incorporado é extremamente difícil.

1.2 Os objetivos do trabalho

Os objetivos principais do trabalho são:

• Desenvolver um programa computacional, utilizando o método de Monte Cario, para

ser aplicado em sistemas de medida in vivo, incluindo o corpo humano com seus

tecidos principais, tendo um ou mais tecidos contaminados. Este programa

denominado "Monte Carlo in vivo", permite a simulação da atenuação dos fótons

emitidos atravessando os diferentes tecidos e sua detecção. Este conjunto de

simulações permitirá implantar uma nova técnica de calibração de sistemas de

medidas in vivo. A determinação do fator de calibração pode ser feita para qualquer

radionuclídeo emissor de fótons entre 0,035 e 2 MeV.

• Validar o código "Monte Carlo in vivo" utilizando códigos de Monte Cario de domínio

público, simuladores físicos específicos e casos reais de contaminação de

indivíduos.

Este trabalho teve como metas a aplicação prática do método desenvolvido, incluindo:

• Utilizar o código "Monte Carlo in vivo" para estudos de deposição não homogênea

de radionuclídeos depositados internamente.

• Proporcionar uma utilização simples e rápida do código, possibilitando ao usuário



flexibilidade nas dimensões e posicionamento dos detectores.

• Representar graficamente a simulação com fins didáticos e para facilitar a

verificação do programa.

Neste trabalho, foi utilizado um simulador antropomórfico composto de 35.707.516

elementos de volume (voxels), gentilmente cedido pelo National Radiological Protection

Board (NRPB) (Dimbylow, 1996). O simulador, denominado NORMAN, foi produzido

através de uma varredura de corpo inteiro de um indivíduo, utilizando a técnica de

Produção de Imagens por Ressonância Magnética (PIRM).

Como os códigos de Monte Cario de domínio público não têm capacidade, atualmente,

de aceitar um número tão grande de voxels, foi necessário desenvolver um programa

de Monte Cario especificamente para este simulador. O programa, denominado "Monte

Carlo in vivo" foi extensivamente validado e depois aplicado à diversas situações de

medidas in vivo.



CAPITULO 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O sistema de medida in vivo consiste de uma sala, normalmente blindada, contendo um

detector que é posicionado em relação ao indivíduo a ser monitorado. O sistema deve

ser calibrado para permitir a quantificação do radionuclídeo num determinado órgão ou

no corpo inteiro. Existem dois tipos de simuladores para calibração de sistemas in vivo:

• simuladores físicos, e

• simuladores matemáticos.

2.1 Simuladores físicos utilizados na calibração de sistemas de medida in vivo

Os simuladores físicos mais utilizados na calibração de sistemas de medida in vivo

estão descritos na ICRU publicação 48 (1992). Dois destes simuladores são

mencionados na Tabela 2.1.

Tabela 2.1. Simuladores físicos utilizados na calibração de sistemas in vivo.

Radionuclídeo Simulador

Radionuclídeos emissores de fótons de

0,017- 0,2 MeV depositados nos órgãos

do tórax (pulmões, fígado, etc.)

Simulador de tórax fabricado

pelo Lawrence Livermore

National Laboratory (LLNL).

Radionuclídeos emissores de fótons de

0,1 - 3,0 MeV, depositados no corpo inteiro.

Bottle Mannikin Absorber

(BOMAB).

O simulador BOMAB consiste de 10 frascos de polietileno, cada um contendo uma

atividade conhecida do radionuclídeo de interesse (Figura 2.1). São utilizados diversos



radionuclídeos na calibração do sistema, na faixa de energia 0,1 - 3,0 MeV. As

dimensões do simulador BOMAB são apresentadas na Tabela 2.2.

i J

Figura 2.1. Simulador BOMAB para radionuclídeos de alta energia depositados

no corpo inteiro (Dantas e col., 1995).



Tabela 2.2. Dimensões do simulador BOMAB (Mallett e col., 1994).

Parte do

corpo

Cabeça

Pescoço

Tórax

Pélvis

Coxa

Canela

Braço

Formato

elíptico

circular

elíptico

elíptico

circular

circular

circular

Seção

(cm)

19x14

13

30x20

36x20

15

12

10

Altura

(cm)

20

10

40

20

40

40

60

Número de

cilindros

1

1

1

1

2

2

2

Volume

(cm3)

3.523

1.032

16.969

9.987

12.104

7.486

7.594

O simulador antropomórfico desenvolvido no LLNL, nos Estados Unidos, é utilizado

para a quantificação da monitoração de radionuclídeos emissores de fótons de baixa

energia (Figura 2.2). O simulador representa o tórax, possuindo cavidades para a

colocação de órgãos internos e, ainda, camadas torácicas adicionais de diferentes

espessuras. Todos os componentes foram produzidos em poliuretano, formando um

material de tecido equivalente. O simulador representa o tórax de um homem - padrão

americano, com altura de 1,77 m e peso de 76 kg (ICRU, 1992).

Para fótons de baixa energia, a identificação de camadas de gordura, músculo, osso,

e tecido pulmonar é de fundamental importância nas medidas in vivo, devido aos

diferentes coeficientes de atenuação em massa de cada material (Mallett e col., 1995).



Figura 2.2. Simulador de tórax do LLNL.

2.2 Simuladores matemáticos utilizados na calibração de sistemas de medida in

vivo

Atualmente, com a evolução dos sistemas computacionais, alguns simuladores

matemáticos foram elaborados para permitir a calibração de sistemas in vivo. Existem

descritos na literatura dois tipos de simulador matemático:

os simuladores matemáticos geométricos, que aproximam as estruturas do

corpo humano através de formas geométricas simples, e

• os simuladores matemáticos do tipo elemento de volume (voxel), que

dividem o corpo humano num grande número de paralelepípedos (voxels)

de tamanho único. Quanto menor o comprimento da aresta do voxel, melhor

a nitidez na imagem dos órgãos.



2.2.1 Simuladores geométricos

O simulador elaborado pelo Medicai International Radiation Dose Committee (MIRD)

desenvolvido por Snyder e col. (1969), foi utilizado por Bhati e col. (1979) para calcular

fatores de calibração para um detector do tipo "Phoswich" utilizado para medir

radionuclídeos emissores de radiação gama de baixa energia, entre 10 e 100 keV. O

simulador MIRD é uma representação tridimensional do corpo humano, com altura e

peso que correspondem ao homem de referência do ICRP (1975). Os principais órgãos

são representados através de equações quadráticas e têm composição e densidade

homogêneas. O conjunto dos órgãos permite uma representação heterogênea do corpo

humano.

Bhati e col. (1979) elaboraram um programa de Monte Cario para transportar os fótons

de baixa energia provinientes do simulador MIRD, e simular a sua detecção no

"Phoswich". Devido as grandes diferenças entre os valores calculados e os valores

experimentais, Bhati e col. concluíram que os fatores de calibração produzidos não

deveriam ser utilizados, em sistemas de medida in vivo, e que, na opinião deles,

simuladores físicos realísticos deveriam ser utilizados para a obtenção destes fatores.

Ulanovsky e col. (1997) desenvolveu um simulador matemático para um conjunto

formado pelo tireóide e por um detector portátil SRP-68-01. O código de Monte Cario

Electron - Gamma Shower, versão 4.0 (EGS4), foi utilizado para simular a absorção de

fótons emitidos pelo 131I depositado na tireóide e a detecção dos mesmos. A finalidade

do estudo foi determinar os erros na quantificação da atividade do 1 3 1 I , devido ao

posicionamento incorreto do detector.

2.2.2 Simuladores voxel

Mallett e col. (1995) utilizou o código Monte Carlo Neutron and Photon Transport Code

Sysfem,versão 3B (Breismeister e col., 1986), para demonstrar a técnica de calibração

de um sistema in vivo utilizando um simulador de voxel produzido por imagens

advindas de Ressonância Magnética (PIRM - Produção de Imagens através da

Ressonância Magnética). A PIRM do tórax de um indivíduo foi utilizada para
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demonstrar a implementação da técnica. Como o pacote geométrico do MCNP 3B

permite um número máximo de 100.000 voxels, a PIRM do tórax foi reduzido para

72.324 voxels divididos em 42 fatias, cada voxel medindo 0,75 x 0,75 x 10 mm.

Mallett e col. (1995) supuseram que todo o material radioativo tinha sido depositado

nos pulmões. A fonte foi considerada como sendo, para cada pulmão, o volume de

união de duas esferas de 16 cm de diâmetro. Dois detectores "Phoswich" foram

posicionados acima dos pulmões. Foi utilizado o radioisótopo 234Th que emite fótons

de energia 63 e 93 keV. A detecção de um fóton de 63 keV significa que o mesmo saiu

dos pulmões, atravessou o tórax, sem espalhamento, e depositou toda a sua energia

no detector.

A razão de detecções no fotopico por gama emitido (cps/dps), calculado através do

programa MCNP, foi comparada com a razão cps/dps medida, indicando que o método

PIRM - MCNP avaliou o fator de calibração do sistema dentro de uma ordem de

grandeza. As diferenças evidenciadas foram principalmente devido ao problema da

identificação de ossos e pulmões pela técnica de PIRM, assim como à baixa resolução

do simulador para descrever os diferentes tecidos.

O trabalho de Mallett é o único que cita a utilização de um simulador voxel para calibrar

um sistema de medida in vivo.

2.3 Produção de Imagens por Ressonância Magnética

A Produção de Imagens por Ressonância Magnética (PIRM) (Poole e Farach, 1987)

envolve a aplicação de ondas eletromagnéticas no corpo humano, enquanto o mesmo

está sujeito a um campo magnético forte, e a detecção de ondas eletromagnéticas que

são emitidas pelo corpo. Os núcleos dos átomos no corpo absorvem ondas

eletromagnéticas em freqüências diferentes quando sujeitos a um campo magnético.

A técnica PIRM utiliza o fato de que os prótons respondem a um campo, de uma certa

freqüência de radiação eletromagnética, re-emitindo esta radiação. Uma análise

computadorizada destas emissões secundárias permite a construção de imagens de

tecidos que são comparáveis, em resolução, às imagens obtidas através de tomografia



computadorizada.

Uma partícula que está girando no seu eixo tende a resistir a forças que mudam sua

rotação. A medida desta resistência é o momento angular, um vetor alinhado com o

eixo de rotação, e cuja magnitude depende da massa da partícula, de seu tamanho e

de sua velocidade de rotação. Caso a partícula possua uma carga elétrica (como o

próton), um campo magnético é criado, cuja magnitude e direção são determinadas

pelo vetor magnético u. Este vetor, que é proporcional à carga da partícula, mede a

tendência do eixo de rotação da carga de se alinhar na direção de um campo

magnético externo.

Um ímã, em repouso, quando colocado num campo magnético, se alinha com o mesmo.

Seria necessário aplicar uma força sobre a partícula para modificar sua orientação. A

energia associada com o ímã depende então do seu momento magnético, da força do

campo magnético externo e do ângulo entre o ímã e este campo. Na Figura 2.3, o

vetor do momento magnético u de uma partícula carregada em rotação tem a mesma

direção que o eixo de rotação. O campo magnético externo H exerce uma força que

tende a alinhar | j eH . Mas o efeito desta força resulta na rotação do eixo em torno da

direção de H (Precessão de Lamour).

Pelas leis da mecânica quântica, o ângulo de orientação de uma partícula pode

assumir somente valores discretos, que é um valor integral de uma unidade

fundamental de momento angular. Por este motivo, uma partícula em rotação num

campo magnético ocupa um conjunto de estados permitidos.

Na ressonância magnética, um campo magnético adicional H1 ,fraco e oscilante, é

superposto ao sistema (Figura 2.3). O vetor H1 gira com uma velocidade angular &

num plano perpendicular à direção do campo forte. Caso 6) seja diferente de 5DL, a

freqüência da Precessão de Lamour, os dois campos estão fora de fase. Caso, porém,

5) = 5)L uma força constante age no eixo da partícula. Nesta situação, chamada

ressonância, o ângulo de orientação, e portanto a energia da partícula, mudará

repentinamente. Na ressonância magnética, a energia liberada ou absorvida pelo

campo H1 é medida.
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Figura 2.3. Representação do movimento de uma partícula carregada em rotação

submetida a dois campos magnéticos externos, H e H1.

Em PIRM, o contraste entre cada tecido é relacionado com a diferença da freqüência

de ressonância ca de cada tecido, que por sua vez é uma função linear da densidade

de prótons. A molécula à qual o próton está ligado muda, também, a freqüência co. O

deslocamento da freqüência permite que medidas espectroscópicas, que identificam

grupos estruturais, sejam feitas em conjunto com a PIRM. Como os prótons no tecido

humano estão presentes em dois grupos estruturais preponderantes : - CH2 - (gordura

- tecido adiposo) e - OH - (tecido muscular - água), a PIRM permite a diferenciação dos

dois tipos de tecido. Tecidos como o osso cortical contêm concentrações baixas de

prótons; portanto, a técnica de PIRM não permite uma boa resolução na imagem da

estrutura óssea.
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2.4 Interação de fótons com a matéria

Na faixa de energia de 0,035 a 2 MeV os fótons estão sujeitos a quatro tipos de

interação (Attix, 1986):

• Efeito Compton

• Efeito fotoelétrico

• Espalhamento Rayleigh

• Produção de pares

Os efeitos Compton e fotoelétrico resultam da transferência de energia do fóton para

elétrons do meio, que então transferem a sua energia para os átomos do meio, através

de interações coulombianas. A importância relativa do tipo de interação depende da

energia do fóton e do número atômico efetivo do meio (Zef). Para matéria com baixo Zef

(ar, água, tecido), a probabilidade de ocorrer uma interação Compton é maior que para

os outros tipos de interação na faixa de energia de 0,020 - 30 MeV.

2.4.1 O efeito Compton

X

Fóton espalhado,
energia = k

Figura 2.4. Representação cinemática do efeito Compton.
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Na Figura 2.4 o fóton com energia ko, incidente pela esquerda, interage com um elétron

atômico livre e é espalhado, com energia k, pelo ângulo 6. Obtém-se k através da

seguinte equação:

k°
1 + (1 - cos 6) k0 I m

Onde m é a massa de repouso do elétron. Para determinar as energias máxima (kmax)

e mínima (kmin) é necessário colocar cos 8 = 1 e cos 8 = -1 respectivamente.

Amax

k k°
min " 1 + 2 kQ I m

As seções de choque para o efeito Compton são obtidas das equações de Klein

Nishina (Nelson e col., 1985):

d O n r2 X n £ - í l + C2)/2 e + C3)]
e 2 3d k kQ

2 e

Onde :

r = raio clássico do elétron (cm)

xQ = comprimento de onda da radiação (cm)

n = densidade de elétrons no meio (elétrons /cm3)
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E = energia de repouso do elétron (MeV)

k
e = —

C -

2 (1 + k0)
- I - =

2 k0)

Onde:

E = —

Para obter a seção de choque total, é necessário integrar a seção de choque

diferencial para todos os valores possíveis de energia do fóton espalhado.
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n r2 x0 n
®total, Compton = L'(e)J

K0

onde:

f(e) = [C, (— - —) + C2 In h. + e2 (C3 + ^ ) - Gi (C3 + ÍL]
6-1 e2

Com:

1

_
2 ~

Os valores de a totai, compton s ã 0 calculados utilizando o programa XGEN 3.0 (Halbleib e

col., 1992). No programa "Monte Carlo in vivo", que será descrita no Capítulo 3, o

algoritmo de rejeição de Kahn (1956) é utilizado para executar a amostragem numérica

do ângulo 6. A visualização desta amostragem pode ser vista nas Figuras 2.5, 2.6 e

2.7. As Figuras foram produzidas utilizando a subrotina COMPTON, que é utilizado no

programa "Monte Carlo in vivo". Na subrotina COMPTON, os fótons são emitidos no

sentido vertical, e encontram um elétron livre no ponto indicado (ponto de interação).

As Figuras 2.5, 2.6 e 2.7 mostram os ângulos de espalhamento dos fótons em

intervalos de 15o em 15o, entre 0 ° e 180 °. O comprimento da linha é proporcional ao

número de fótons que foram espalhados com um ângulo dentro do respectivo intervalo.
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Ponto de interação

Fótons

Figura 2.5. Gráfico em coordenadas polares representando esquematicamente a

probabilidade de espalhamento Compton num ângulo 6. Energia inicial do fóton

= 2,0 MeV.
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Ponto de interação

Fótons

Figura 2.6. Gráfico em coordenadas polares representando esquematicamente

a probabilidade de espalhamento Compton num ângulo 6. Energia inicial do

fóton = 0,662 MeV.
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Ponte efe iníçr

Fótons

Figura 2.7. Gráfico em coordenadas polares representando esquematicamente

a probabilidade de espalhamento Compton num ângulo 6. Energia inicial do

fóton = 0,0595 MeV.

As Figuras 2.5, 2.6 e 2.7 mostram que, quanto maior a energia do fóton, maior a

tendência de espalhamento em pequenos ângulos.

O coeficiente de atenuação em massa do efeito Compton (o / p) é relacionado à

seção de choque total pela seguinte equação:

a
P A

a total,Compton

onde NA = 6,022 x 1023 mole "1 ; Z = número de elétrons por átomo de um elemento ou

por molécula num composto; A = g / mol do material e p = densidade em g / cm 3.
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2.4.2 O efeito fotoelétrico

O efeito fotoelétrico é o efeito mais importante para fótons de baixa energia. Como,

neste caso, a energia de ligação do elétron não é nula, o fóton pode ceder toda a sua

energia ao mesmo. A Figura 2.8 é uma representação de um evento fotoelétrico.

Fóton incidente,
energia = k

Elétron atômico ligado
com energia E

Figura 2.8. Representação de um evento fotoelétrico.

Na Figura 2.8, um fóton incidente à esquerda, com energia k interage com um elétron

ligado a um núcleo, com energia de ligação E. O fóton é absorvido, e o elétron recebe

a energia k'.

k' = k - E
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Não existe uma equação simples para a seção de choque diferencial devido ao efeito

fotoelétrico. As tabelas de coeficientes de interação são publicadas com base em

experiências (Hubble, 1982), suplementadas por extrapolações apoiadas pela teoria.

Na região de energia que predomina o efeito fotoelétrico, k < 0,1 MeV, a seção de

choque fotoelétrica de um átomo, ofotoe|étrica ,é dada, aproximadamente, pela seguinte

equação:

Z4 cm2

CLfotoelétnca

O coeficiente de atenuação em massa do efeito fotelétrico (T / p) é dado pela equação:

9

2.4.3 Espalhamento Rayleigh

A probabilidade da ocorrência de uma ou outra interação depende da energia do fóton

e do meio. O espalhamento Rayleigh tem uma probabilidade de ocorrência que diminui

com a energia do fóton. A probabilidade de um espalhamento Rayleigh na água é

3,2% para fótons com energia de 0,035 MeV e 0,54% para fótons com energia de 0,1

MeV. Como o espalhamento Rayleigh causa desvios pequenos de direção e perdas

pequenas de energia nos fótons, tal interação não é considerada no programa "Monte

Carlo in vivo".

2.4.4 Produção de pares

A produção de pares tem uma probabilidade de ocorrência que aumenta com a energia

do fóton. A probabilidade de produção de pares em cristais de Nal (Tl) é de 0,25 %

para fótons com energia de 2,0 MeV. Na água, para a mesma energia, a probabilidade
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diminui para 0,042 %. Esta interação, portanto, não é considerada no código "Monte

Carlo in vivo".

2.4.5 O coeficiente de atenuação em massa total e o livre caminho médio

O coeficiente de atenuação em massa total (u /p) é definido como a soma dos

coeficientes parciais:

Ü - — + L (£m
P P P 9

Os valores d e u / p , T / p e o / p são mostrados na Figura 2.9 para um cristal de Nal(TI)

e na Figura 2.10 para um cristal de germânio. u / p é a expressão macroscópica da

seção de choque, que multiplicado pela densidade do meio e invertido, obtém-se

1 / u que é o livre caminho médio (A).

Considerando um feixe com l0 fótons incidentes em um material absorvedor, de

coeficiente de atenuação total u cm"1 , o número dl de fótons que são removidos do

feixe em uma distância dx é expresso por:

- dl = I . u dx

onde I = número de fótons que atravessa a distância x no material.

A razão dl /1 representa a probabilidade do fóton sofrer uma interação no espaço dx.

Integrando, e colocando I = l0 quando x = 0, obtém-se:

I = Io

A razão I / 1 0 representa a probabilidade do fóton percorrer a distância x sem sofrer

interação. A probabilidade de um fóton sofrer interação numa distância entre x e x + dx
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é representada por:

P(x) = e~p x . ]i dx

Para cada número aleatório Ç distribuído uniformemente no intervalo 0 < Ç < 1, existe

uma variável x, de uma função de distribuição de probabilidade, que obedece à

seguinte relação:

X

f P(x) dx
0

Substituindo o valor de P(x), tem-se:

X

f e v x . u dx
o

- e ^ x x > 0

Resolvendo a equação acima para x, tem-se:

V" ^ ;

A distância entre interações, s, é derivada através da seguinte equação:

s = - A

onde A = 1 / u é o livre caminho médio em cm.
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2.5 A técnica de Monte Carlo

Cálculos de Monte Cario são diferentes dos cálculos determinísticos (Andreo, 1991;

Breismeister e col., 1986). Com cálculos de Monte Cario não se resolve equações de

transporte analiticamente, mas simula-se partículas individuais e registra-se alguns

aspectos do seu comportamento. O comportamento médio é então inferido a partir do

Teorema do Limite Central do comportamento médio das partículas individuais. Na

técnica de Monte Cario simula-se o transporte de partículas entre eventos separados

no tempo e espaço.

A técnica de Monte Cario pode, a princípio, resolver qualquer problema de transporte

de partículas, em qualquer geometria. A técnica simula as leis físicas que agem sobre

as partículas. A exatidão dos resultados obtidos depende somente da aproximação das

teorias físicas com a "realidade" das interações, e do número de "histórias" executadas.

No caso do programa "Monte Cario in vivo", uma "história" significa a trajetória completa

de um fóton iniciando com a identificação de um voxel do tecido contaminado, a

emissão de um fóton na direção do detector, sua passagem pelos voxels do simulador

e pelo ar entre o simulador e o detector, e a deposição de toda sua energia no detector.

2.5.1 Determinação de erros na técnica de Monte Cario

Um resultado de um cálculo, utilizando o método de Monte Cario, representa a média

de várias "histórias" executadas durante a simulação (Breismeister e col., 1986). As

"histórias" são geradas por amostragem aleatória e um valor da grandeza estudada é

alocado a cada "história". Seja p(x) a função de probabilidade da escolha de uma

"história" de valor x. A resposta verdadeira (média real) é o valor esperado de x, E(x),

onde :

E(x) = í x p(x) dx
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Os valores de p(x) e, portanto, de E(x) não são conhecidos exatamente, mas E(x), a

média verdadeira, M, pode ser estimada através do método de Monte Cario:

N

- E x,N U '

onde Xj = valor de x correspondente a "história" i, e N é o número total de "histórias".

A variância, s2, pode ser estimada através de Monte Cario utilizando:

E <*, -2 = M

N - 1

s é o desvio padrão da população x, obtido utilizando os valores x, que foram gerados

por amostragem aleatória. A variância da distribuição de médias M é calculada pela

equação:

M~JÍ

SM

Para reduzir sM à metade é necessário executar quatro vezes o número de "histórias",

que é um problema inerente ao método de Monte Cario. A quantidade sM pode ser

reduzida mantendo N constante, através de técnicas de redução de variância.

Utilizando o Teorema do Limite Central, quando N » 1:

M - 1,96 s < E(x) < M + 1,96 s com um erro < 5 %.
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2.5.2 A técnica de Monte Carlo aplicada à detecção da radiação

Técnicas de Monte Cario foram utilizadas para a determinação da função de resposta

de detectores de Nal (Tl) desde 1963 (Zerby, 1963). Os cálculos foram utilizados para

validar códigos de Monte Cario e interpolar a função de resposta do detector para

energias não disponíveis experimentalmente.

Programas de Monte Cario são complexos e contêm várias aproximações. Portanto, a

sua validação com medidas experimentais de alta qualidade é de extrema importância.

O programa EGS4 (Nelson e col., 1985), que representa anos de desenvolvimento em

técnicas de Monte Cario, foi utilizado por diversos autores para produzir comparações

entre funções calculadas e reais de resposta de detectores (Rogers, 1982).

A Tabela 2.3 apresenta uma comparação entre os resultados calculados através de

EGS4 e medidas experimentais (Rogers, 1982). As contagens no fotopico, para fontes

puntiformes e monoenergéticas colocadas a 10 cm de um detector de Nal (Tl) de

3" x 3", foram comparadas com valores calculados. A concordância foi excelente,

lembrando que o erro nas seções de choque é de aproximadamente 1 %.

Tabela 2.3. Comparação dos valores calculados pelo EGS4 e os valores

experimentais (Rogers, 1982), no caso de uma fonte monoenergética de fótons

colocada a 10 cm de um detector de Nal (Tl) de 3" x 3". Cps/dps é a fração dos

fótons emitidos que depositam toda a sua energia no detector.

EY

ÍMeV)

0,320

0,662

0,835

1,33

2,75

3,13

Cps/dps

medida

0,825

0,536

0,484

0,357

0,225

0,207

Cps/dps

calculada (EGS4)

0,826

0,559

0,492

0,361

0,224

0,206
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A similaridade entre a função de resposta calculada e a verificada experimentalmente

é excelente para energias abaixo de alguns MeV. Estas comparações representam um

teste dos algoritmos de transporte de fótons e elétrons.
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CAPITULO 3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 O simulador NORMAN.

O simulador antropomórfico cedido pelo NRPB é composto de 35.707.516 voxels e

é denominado o simulador NORMAN. Para produção deste simulador, um indivíduo

foi submetido inicialmente a uma varredura PIRM de corpo inteiro (Dimbylow, 1996).

Os parâmetros desta varredura foram ajustados para permitir um contraste otimizado

em cada voxel. A varredura do corpo inteiro foi dividida em seis partes, que foram

depois ajustadas para evitar que as pequenas diferenças de posicionamento do

indivíduo não causassem discontinuidades no simulador. As fatias de PIRM foram

obtidas num formato de 256 x 256 pixels no plano axial, com separação de

aproximadamente 10 mm. Os voxels foram redimensionados para produzir voxels

cúbicos de aproximadamente 2 mm de aresta.

Foram identificados 35 tipos de tecido. Quando possível, a identificação foi executada

semi-automaticamente utilizando o valor da ressonância magnética obtido na

varredura. Em certos casos, por exemplo para a tireóide, esta foi incluída manualmente

utilizando as dimensões citadas na literatura (Dimbylow, 1996).

Alguns problemas foram evidenciados durante a obtenção dos dados, pois o cansaço

muscular impediu que o indivíduo se mantivesse imóvel. Quando as partes foram

reconstruídas, o indivíduo estava na ponta dos pés. As regiões onde o corpo entrou

em contato com a cama ficaram "achatadas", e foram reconstituídas. A roupa do

indivíduo foi considerada como pele, e depois removida. As costelas e o coração

apresentaram baixa resolução, como conseqüência dos movimentos naturais da

respiração e outros. Estes órgãos foram corrigidos manualmente utilizando as

dimensões citadas na literatura (Dimbylow, 1996).
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Após a elaboração do simulador base, diversos outros órgãos foram inseridos,

incluindo o peito masculino, e a geometria de cada órgão foi alterada para ajustar o

simulador aos parâmetros do homem de referência da ICRP 23 (1975). A pele foi

definida como sendo a última camada de voxels.

Os órgãos ou tipos de tecidos definidos no NORMAN são: pele, tecido adiposo,

músculo, osso cortical, osso trabecular, sangue, cérebro, medula, olho, esôfago,

estômago, duodeno, intestino grosso, intestino delgado superior e inferior, pâncreas,

vesícula biliar, bílis, fígado, baço, rins, bexiga, próstata, testículos, peito masculino,

timo, tireóide, supra-renais, coração, pulmão e ar.

Após a definição dos órgãos, o tamanho do simulador foi normalizado para 1,76 m de

altura e 73 kg, que são os valores do homem de referência da ICRP 66 (1994). A altura

foi utilizada para estabelecer o tamanho da aresta do lado vertical do voxel (eixo x),

e os tamanhos das arestas dos lados horizontais do voxel (eixo y e eixo z) foram

estabelecidos em função da massa.

O simulador é composto de uma matriz de 871 voxels no eixo x (altura), 148 voxels

no eixo z (profundidade) e 277 voxels no eixo y (largura), (ver Figuras 3.1, 3.2, 3.3 e

3.4).
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(0,0,871)

(0,0,0) (0,277,0)

Figura 3.1. Representação frontal do simulador NORMAN mostrando a superfície

externa e a estrutura óssea. Os números representam as coordenadas do voxel

indicado.
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(0,138,0) (871, 138,0)

(0,138,-148)

Figura 3.2. Representação lateral do simulador NORMAN, mostrando o corte

longitudinal y = 138. Os voxels de cor branca representam o osso cortical, os

vermelhos a medula óssea, os azuis o tecido adiposo e os verdes os outros

órgãos e músculos. Os números representam as coordenadas do voxel indicado.
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(640, 0, 0) (640, 277, 0)

(640, 0, -148)

Figura 3.3. Representação transversal do simulador NORMAN, mostrando a fatia

x = 640. Os voxels de cor branca representam o osso cortical, os cinza

representam os pulmões, os vermelhos a medula óssea, os azuis o tecido

adiposo e os verdes os outros órgãos e músculos. Os números representam as

coordenadas do voxel indicado.
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TODO 0 BITMAP

Figura 3.4. Detalhamento da estrutura do simulador NORMAN mostrando o

formato de voxels na região pulmonar.

A Tabela 3.1 apresenta a comparação dos órgãos do Homem de Referência do ICRP

23 (1975) com os do NORMAN. A pele é considerada como um voxel de,

aproximadamente, 0,2 cm de lado, portanto existe uma superestimativa do peso deste

órgão.
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Tabela 3.1. Comparação dos pesos do Homem de Referência do ICRP 23 (1975)

e NORMAN (Dimbylow, 1996).

Órgão

Músculo

Tecido adiposo

Esqueleto + dentes

Pele

Cérebro + medula

Fígado

Pulmões

Intestino delgado

Intestino grosso

Estômago

Coração

Baço

Rins

Fluido cérebro-espinhal

Timo

Esôfago

Bílis

Pâncreas

Bexiga

Testículos

Próstata

Peito masculino

Supra renais

Tireóide

Total

ICRP 23

28,000

17,200

10,046

2,600

1,429

1,800

1,000

1,040

0,725

0,400

0,330

0,180

0,310

0,121

0,020

0,040

0,070

0,100

0,147

0,035

0,016

0,026

0,014

0,020

70,000

Peso do tecido (kg)

NORMAN

29,177

16,513

10,177

4,896

1,469

1,800

0,987

1.081

0,732

0,504

0,340

0,170

0,318

0,116

0,020

0,042

0,039

0,104

0,149

0,036

0,016

0,026

0,015

0,020

70,000

% diferença

+4

-10

+1

+88

+3

0

-1

+4

+1

+26

+3

-6

+3

-4

0

+5

-80

+4

+1

+3

0

0

+6

0

0
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Como o NRPB está utilizando o simulador NORMAN para diversas pesquisas na área

de dosimetria interna e do efeito de campos eletromagnéticos no corpo humano, o

NRPB cedeu uma versão modificada do simulador. O simulador utilizado neste

trabalho tem as mesmas características que o NORMAN, porém, à exceção do pulmão,

os outros órgãos foram agrupados com os músculos. As classes de tecido

consideradas são, então: tecido adiposo, pulmões, osso cortical e trabecular com a

medula, músculos e outros órgãos. Como a atenuação de fótons é semelhante para

os músculos e os outros órgãos, o agrupamento destes tecidos não altera a precisão

do transporte dos fótons.

As composições dos tecidos utilizados no programa "Monte Carlo in vivo" foram

extraídas da publicação 44 do ICRU (1989), e incluídas na Tabela 3.2.
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Tabela 3.2. Composição elementar dos órgãos utilizados no "Monte Carlo in

vivo" (ICRU, 1989).

Elemento

H

C

N

0

Na

Mg

P

S

Cl

K

Ca

Fe

Densidade

(kg/m3)

Tecido mole

e músculo

10,2

14,3

3,4

71,0

0,1

-

0,2

0,3

0,1

0,4

-

-

1.050

Composição

Osso

cortical

3,4

15,5

4,2

43,5

0,1

0,2

10,3

0,3

-

-

22,5

-

1.920

por massa %

Medula

óssea

10,5

41,4

3,4

43,9

-

-

0,1

0,2

0,2

0,2

-

0,1

1.030

Pulmão

10,3

10,5

3,1

74,9

0,2

-

0,2

0,3

0,3

0,2

-

-

260
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3.2 O programa "Monte Cario in vivo"

O programa "Monte Carlo in vivo" fo\ desenvolvido na linguagem Visual Basic 5.0 (VB5)

operando no ambiente WINDOWS 95. A execução de programas em VB5 através de

menus, em conjunto com a representação gráfica do simulador, detector e as

interações dos fótons, permite uma grande facilidade na operação do programa. O

formato do programa permite sua instalação em qualquer microcomputador com a

configuração mínima (64 Mbytes de Random Access Memory - RAM), operando com

WINDOWS 95. Os arquivos do NORMAN utilizam 40.996 bytes para cada fatia, num

total de 35.707.516 bytes para 871 fatias. O programa necessita de, aproximadamente,

60 minutos para carregar as 871 fatias.

Programas desenvolvidos em VB5 consistem de um arquivo principal ou "projeto" ao

qual são subordinadas "telas"e "módulos". O programa "Monte Carlo in vivo" contém

4 "telas" e um "módulo", conforme a Tabela 3.3 abaixo. Os procedimentos básicos do

programa "Monte Carlo in vivo"estão representados nas Figuras 3.5, 3.6 e 3.7.

Tabela 3.3. Configuração do programa "Monte Carlo in vivo'

Nome Descrição

Tela 1 Representação longitudinal, eixo x - z

Tela 2 Representação transversal, eixo y - z

Tela 3 Simulação do detector (Nal ou Ge)

Tela 4 Representação frontal, eixo x - y

Módulo Definição de variáveis
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i Iniciar
\ "história"

Procura de voxel do tecido'
contaminado

T
Definição da direção

inicial do fóton

O fóton atravessaria"
o detector ?

n ã o f Término ^
da I

\ "história" /

s i m

Cálculo da distância até
o próximo tecido

n ã o

O fóton interage^
antes do próximo

tecido ?

i n a o

Transporte do fóton até a
interface dos dois tecidos

O fóton chegou na
interface ar / tecido

s i m f Término \

\ d a

\ "história" I

n ã o

do detector ,

.1 s i m

O fóton interagiu
com o ar ?

s i m Término
da

"história"

Figura 3.5. Diagrama em blocos representando a "história" do fóton até o

detector.
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Iniciar
simulação do

detector /

Calcular coordenadas de entrada e
saída do fóton do detector. Calcular

a distância entre estes pontos

não

Calcular coordenadas do ponto
de saída do fóton do detector.

Calcular a distância entre a interação
Compton e este ponto

Calcular novos cossenos diretores

O fóton interage \ .
antes de sair do >-

detector ? /

sim

É uma interação
fotoelétrico ?

nao

/ Término
\ da
\ história
\

sim Término da
história. Uma
detecção no

\ fotopico

Calcular ângulo de espalhamento
phi = 2 x pi x Rnd

Calcular ângulo de
espalhamento theta

Iniciar o \
cálculo

Compton
\ (2)

(3)
*- final

Compton
aceita

Figura 3.6. Diagrama em blocos representando a simulação da detecção da

radiação. Rnd = número randômico.
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/ (2)
1 Iniciar cálculo
\ Compton

Epsilon = 1 + 2 x ^e]a,
Alphai = In (E ,^ , )

Alpha2 = Einida, x (Epsilon + 1) / (Epsilon)A2
Sumalpha = Alphai +Alpha2

sim

Alphai > sumalpha x Rnd ?

• — I nao

BRP = Rnd

não

sim

BRP = maior entre BRP e Rnd

BR = (( Epsilon-1))x BRP + 1)/Epsilon

E final" B R x E inicial

Tempi = 1 - BR
Temp2 = 0.511008 x Tempi /E,al

Sin theta = maior de 0 ou Temp2 x (2 - Temp2)

Função de rejeição = 1 - (BR x sin iheta) / (1 + (BR)A2)

não

Rnd < Função de rejeição ?

BR = exp(Alpha1 x Rnd) / Epsilon

s im

J E final aceita
\ O)

Figura 3.7. Diagrama em blocos representando a simulação do efeito Compton

utilizando-se a fórmula de Klein-Nishina. Egama é a energia do fóton em MeV.

Rnd = número randômico.
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O gerador de números aleatórios é o padrão utilizado pelo VB5. Este gerador utiliza

o valor do relógio interno do microcomputador como semente. O relógio interno

retorna uma variável de ponto flutuante com precisão simples (4 bytes) com intervalo

de 0,000001 a 86.400 s, que representa o número de segundos passados desde

meia-noite. A freqüência de repetição do gerador é acima de 36 milhões de números

aleatórios. A repetição de "histórias" a cada 2 24 números é evitada através do

comando Randomize de VB5. Este comando introduz uma nova semente no gerador

de números aleatórios.

3.3 O computador

As simulações foram realizadas num microcomputador tipo Personal Computer

Pentium 166, com 64 Mbytes de memória RAM. Cada voxel ocupa 2 bytes de memória

RAM e cada fatia ocupa 40.996 bytes; portanto, o número máximo de fatias que

podem ser armazenadas é 780. Como os programas WINDOWS 95 e VB5 ocupam

também espaço de memória RAM, o número máximo de fatias que podem ser

acomodadas é 650, do total de 871. Esta questão é facilmente resolvida através da

instalação de mais 64 Mbytes de memória RAM, num total de 128 Mbytes, que é a

capacidade máxima do microcomputador.

Embora a representação gráfica dos resultados aumente, consideravelmente, o tempo

necessário para fazer o cálculo, a velocidade elevada do microcomputador permite

uma simulação rápida do transporte e detecção dos fótons.

3.4 O programa XGEN

O programa XGEN 3.0 foi fornecido pelo Sandia National Laboratories e pelo National

Institute of Standards and Technology dos Estados Unidos da América e foi utilizado

para obter as seções de choque de espalhamento Compton, fotoelétrico e total de

fótons entre 0,35 e 2 MeV. Após a tabulação dos valores de seções de choque

Compton, fotoelétrica e total, ajustou-se uma curva polinomial, para diminuir a
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memória RAM ocupada com esta informação. A equação utilizada no ajuste foi:

= e ( a 0 + a1 e + a2 e 2
 + a3 e3)

(3.1)

onde o = seção de choque Compton, fotoelétrica ou total e e = energia do fóton em

MeV.

Nas Tabelas 3.4 a 3.9, a seguir, são indicados os coeficientes a0, a1( a2 e a3

obtidos da equação 3.1 para os detectores de Nal (Tl) (8" x 4" e "Phoswich") e

germânio.

Tabela 3.4. Coeficientes da equação de seção de choque para Nal, efeito

fotoelétrico.

Energia

0,03-

0 , 1 -

0,3-

0,8-

(MeV)

0,1

0,3

0,8

2,0

a0

+ 6,901

+ 4,188

+ 1,283

-1,778

ai

-141,4

- 50,88

-18,85

- 6,237

a2

+ 1204

+ 142,7

+ 20,65

+ 2,846

a3

-4466

- 167,7

- 9,046

-0,5107

Tabela 3.5. Coeficientes da equação de seção de choque para Nal, efeito

Compton.

Energia

0,03-

0 ,1 -

0,3-

0,8-

(MeV)

0,1

0,3

0,8

2,0

a0

- 2,525

- 2,065

-1,997

-2,193

ai

+ 14,85

- 0,6371

-1,770

-1,011

a2

- 182,8

- 4,406

+ 1,360

+ 3,464

a3

+ 704,4

+ 8,566

-0,5138

- 0,0559
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Tabela 3.6. Coeficientes da equação de seção de choque para Nal, efeito

fotoelétrico mais Compton.

Energia

0,03-

0 , 1 -

0,3-

0,8-

(MeV)

0,1

0,3

0,8

2,0

a0

+ 6,891

+ 4,270

+ 0,2808

-1,812

ai

- 140,8

-53,31

-11,05

-1,612

a2

+ 1196

+ 169,9

+ 15,02

+ 0,6795

a3

-4351

-201,9

- 7,376

-0,1089

Tabela 3.7. Coeficientes da equação de seção de choque para Ge, efeito

fotoelétrico.

Energia

0,02-

0,08-

0,3-

0,8-

(MeV)

0,08

0,3

0,8

2,0

a0

+ 7,167

+ 3,760

-0,0108

- 3,240

-219,5

- 66,70

- 19,79

- 6,485

a2

+ 2635

+ 226,5

+ 21,80

+ 3,023

a3

-13291

-311,8

- 9,540

- 0,5490

Tabela 3.8. Coeficientes da equação de seção de choque para Ge, efeito

Compton.

Energia

0,02-

0,08-

0,3-

0,8-

(MeV)

0,08

0,3

0,8

2,0

a0

- 2,732

-2,008

-1,942

-2,162

ai

+ 32,16

- 0,6867

-1,859

-1,011

a2

-514,9

-4,586

+ 1,471

+ 3,447

a3

+ 2670

+ 9,039

- 0,5664

- 0,0554
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Tabela 3.9. Coeficientes da equação de seção de choque para Ge, efeito

fotoelétrico mais Compton.

Energia (MeV)

0,02 - 0,08

0,08-0,3

0,3-0,8

0,8-2,0

a0

+ 7,160

+ 3,702

-1,223

- 2,076

ai

-218,9

- 67,77

- 4,986

-1,141

a2

+ 2621

+ 279,7

+ 6,252

+ 0,4024

a3

- 12880

- 399,6

- 3,025

- 0,0568

3.5 O simulador físico

Construiu-se simuladores para validar os algoritmos de transporte de fótons na

matéria. Cada simulador foi composto de dois frascos plásticos com tampa rosqueada,

com raio maior de 4,6 cm, altura de 19,4 cm e com parede de espessura de 0,1 cm.

Para o simulador de 241Am, os dois frascos foram preenchidos até a metade com uma

solução de 241Am, num total de 15.198 Bq. Para o simulador de 137Cs, os dois frascos

foram preenchidos até a metade com uma solução contendo 137Cs num total de 4.256

Bq. As soluções de radionuclídeos contidas nos frascos plásticos são descritos na

Tabela 3.10.

Tabela 3.10. Descrição das soluções de radionuclídeos contidas nos frascos

plásticos utilizados nos simuladores.

Frasco

Cs 3

Cs 4

Am 3

Am 4

Radionuclídeo

137Cs
137Cs
241Am
241Am

Atividade

(Bq)

2.131

2.125

7.777

7.421

Incerteza total

na atividade (%)

2,44

2,44

2,68

2,68

Peso da

solução (g)

538

538

540

543
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Os radionuclídeos foram dissolvidos em água destilada. A maneira ideal de preparo

desta solução seria em meio nítrico 1N, para evitar a adsorção do radionuclídeo nas

paredes do recipiente. Porém, a presença do ácido alteraria a densidade da solução

e a atenuação dos fótons na mesma. Este problema foi solucionado pela adição de

carreadores estáveis durante o preparo da fonte.

Os frascos plásticos foram postos na horizontal e sobre os mesmos foi colocado um

conjunto de cilindros sólidos de PVC, de 1 cm de raio, espaçados entre si por 4,5 cm.

O conjunto foi colocado num cubo construído em acrílico transparente, que foi, então,

completado com água até que ultrapassasse alguns centímetros do topo dos cilindros

de PVC. A intenção de se usar o simulador é simular alguns dos tecidos do corpo

humano: a água simula os tecidos moles e músculo, o PVC simula o osso cortical, e

o ar, nos frascos plásticos, simula o tecido menos denso do pulmão.

As composições elementares dos materiais utilizados nos simuladores são indicadas

na Tabela 3.11. A Figura 3.8 mostra a vista frontal do simulador físico, e a Figura 3.9

mostra a vista lateral. Os simuladores são também mostrados nas Figuras 3.10 e 3.11.
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Tabela 3.11. Materiais utilizados nos simuladores, com sua composição

elementar.

Material % composição em massa

Águaa PVCb Arc

H 11,1 4,8

C - 38,5

N - - 75,4

O 88,9 - 23,3

Cl - 56,7

Ar - - 1,3

a densidade = 1.000 kg/m3

b densidade = 1.350 kg/m3

0 densidade = 1,29 kg/m3

47



Figura 3.8. Vista frontal do simulador físico. Os dois frascos com tampa foram

preenchidos com o radionuclídeo de interesse (azul escuro). O retangulo de cor

marrom representa os cilindros de PVC. Os frascos são imersos em água (azul

claro).
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Figura 3.9. Vista lateral do simulador físico. Os dois frascos com tampa foram

preenchidos com o radionuclídeo de interesse (azul escuro). Os círculos de cor

marrom representam os cilindros de PVC. Os frascos são imersos em água (azul

claro).
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Figura 3.10. Simulador físico contendo uma solução de 241Am medido com o

detector "Phoswich".
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Figura 3.11. Simulador físico contendo uma solução de 137Cs medido com o

detector de NaI (Tl) de 8" x 4".
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS

4.1 Validação da simulação do detector: comparação entre o programa "Monte

Cario in vivo" e o programa EGS4.

A simulação do detector, através do programa "Monte Carlo in vivo", foi validada

através da comparação com o programa de Monte Carlo EGS4. Geometrias de

contagem idênticas foram introduzidas, e 100.000 "histórias" foram executadas nos

dois programas. Em ambos os casos calculou-se a energia depositada, permitindo uma

comparação dos espectros de contagens gerados. As simulações foram executadas

para os radionuclídeos 137Cs (0,662 MeV) e 65Zn (1,115 MeV). A Tabela 4.1 mostra

os valores de contagens por faixa de energia para 137Cs obtidos utilizando o programa

EGS4 e o programa "Monte Carlo in vivo". A Tabela 4.2 mostra os valores de contagens

por faixa de energia para 65Zn obtidos utilizando o programa EGS4 e o programa

"Monte Carlo in vivo".

O quociente da divisão entre o número de contagens no fotopico obtido através do

programa EGS4 e o mesmo valor obtido através do programa "Monte Carlo in vivo", é

0,9997 para 137Cs e 1,0029 para 65Zn. Considerando a mesma geometria, a simulação

matemática do detector nos dois programas pode ser considerada igual (ver também

Figuras 4.1,4.2,4.3 e 4.4). Como o programa EGS4 tem sido extensivamente validado,

através de medidas reais (Rogers, 1982), por decorrência, a simulação do detector do

programa "Monte Carlo in vivo" pode ser considerada também adequadamente

validada.
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Tabela 4.1. Contagens porfóton incidente por faixa de energia para 137Cs obtidas

utilizando o programa EGS4 e o programa "Monte Carlo in vivo".

Energia (MeV) Contagens EGS4 Contagens "Monte Cario

in vivo"

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

0,500

0,550

0,600

0,650

0,700

0,750

0,0167

0,0195

0,0214

0,0241

0,0271

0,0275

0,0250

0,0313

0,0247

0,0017

< 0,0001

< 0,0001

0,7016

< 0,0001

0,0176

0,0199

0,0206

0,0268

0,0268

0,0265

0,0257

0,0301

0,0267

0,0021

< 0,0001

< 0,0001

0,7018

< 0,0001
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Tabela 4.2. Contagens por fóton incidente por faixa de energia para 65Zn obtidas

utilizando o programa EGS4 e o programa "Monte Carlo in vivo".

Energia (MeV) Contagens EGS4 Contagens "Monte Cario

in vivo"

0,100 0,0127 0,0123

0,150 0,0128 0,0124

0,200 0,0123 0,0125

0,250 0,0117 0,0118

0,300 0,0119 0,0129

0,350 0,0115 0,0121

0,400 0,0115 0,0100

0,450 0,0105 0,0102

0,500 0,0101 0,0096

0,550 0,0101 0,0108

0,600 0,0105 0,0097

0,650 0,0107 0,0104

0,700 0,0090 0,0097

0,750 0,0086 0,0081

0,800 0,0093 0,0091

0,850 0,0158 0,0162

0,900 0,0240 0,0241

0,950 0,0095 0,0096

1,000 0,0013 0,0014

1,050 < 0,0001 < 0,0001

1,100 < 0,0001 < 0,0001

1,150 0,6428 0,6409

1,200 < 0,0001 < 0,0001

54



%
&
(ü

•a

o
c

Q>

12oc

I
o
Q .
CO
c
<ü
O)B
d
o
O

1,00

0,90

0,80 -

0,70

0,60

0,50

0,40 -

0,30

0,20

0,10

0,00

-0,10

O Energia x EGS4
A Energia x "Monte Carlo in vivo"

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Energia (MeV)

Figura 4.1. Comparação entre os espectros gerados com o programa EGS4 e o
programa "Monte Carlo in vivo" para a simulação de contagem de fótons de
0,662 MeV obtidas com um detector de Nal (Tl) de 8" x 4".

Contagens por fóton incidente no detector em função da energia depositada no
mesmo.
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Figura 4.2. Comparação entre os espectros gerados com o programa EGS4 e o
programa "Monte Carlo in vivo" para a simulação de contagem de fótons de
0,662 MeV obtidas com um detector de Nal (Tl) de 8" x 4".

Contagens por fóton incidente no detector em função da energia depositada
no mesmo. A escala de contagens por fóton incidente foi aumentada para
permitir a comparação das histórias em que um fóton sofre espalhamento
múltiplo Compton.
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Figura 4.3. Comparação entre os espectros gerados com o programa EGS4
e o programa "Monte Carlo in vivo" para a simulação de contagem de fótons
de 1,115 MeV obtidas com um detector de NaI (Tl) de 8" x 4".

Contagens por fóton incidente no detector em função da energia depositada no
mesmo.
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Figura 4.4. Comparação entre os espectros gerados com o programa EGS4 e o
programa "Monte Carlo in vivo" para a simulação de contagem de fótons de
1,115 MeV obtidas com um detector de Nal (Tl) de 8" x 4".

Contagens por fóton incidente no detector em função da energia depositada
no mesmo. A escala de contagens por fóton incidente foi aumentada para
permitir a comparação das histórias nas quais um fóton sofre espalhamento
múltiplo Compton.
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4.2 Determinação da dependência energética e angular dos simuladores

matemáticos para os detectores de Nal (Tl)

A dependência energética e angular da simulação matemática dos detectores foram

determinadas utilizando fontes puntiformes de 137Cs e 241Am. Uma fonte puntiforme de
137Cs foi contada em oito posições em relação ao detector de Nal (Tl) de 8" x 4". As

distâncias entre o detector e a fonte incluem as espessuras do revestimento externo

do detector e da fonte (ver Figura 4.5). Uma fonte de 241Am foi contada em 3 posições

em relação ao detector "Phoswich", que é blindado contra a radiação gama de baixa

energia nas laterais, seguindo a mesma metodologia utilizada para a fonte de 137Cs (ver

Figura 4.6). Para cada localização das fontes, a mesma geometria foi simulada no

programa "Monte Carlo in vivo" para a determinação da cps calculada. As medidas

foram executadas na Unidade de Contador de Corpo Inteiro do Instituto de

Radioproteção e Dosimetria (Oliveira e col., 1989).

15,7 cm

25,7 cm

15,0 cm

25,7 cm

Linha central do detector

Figura 4.5. Localização dos oito pontos onde uma fonte puntiforme de 137Cs foi

colocada em relação ao detector de Nal (Tl) de 8" x 4".
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Phoswich NaI(Tl)

10,3 cm

15,3 crn

25,3 cm

Linha central do detector

Figura 4.6. Localização dos três pontos onde uma fonte puntiforme de 241Am foi

colocada em relação o detector "Phoswich" para determinara cps medida.

Os resultados das simulações permitem a determinação do fator de simulação do

detector, que é definido na equação 4.1.

Fator de simulação = cps ca'culada (4.1)
cps medida

onde: cps calculada = contagens líquidas por segundo calculadas e

cps medida = contagens líquidas por segundo medidas.

O fator de simulação representa a diferença entre um detector "ideal" e o detector

"real". No detector "ideal", a perda de uma contagem no fotopico acontece somente

quando o fóton sai do detector antes de depositar toda sua energia no cristal. No

detector "real", um fóton pode deixar de ser contado no fotopico devido:
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• a sua absorção na fonte;

• a sua absorção no ar ou na janela do detector, e

• a perdas no sistema que converte o fóton num pulso elétrico contado no

analisador multicanal.

Para calcular as contagens líquidas por segundo calculadas, é utilizada a equação 4.2.

cps calculada = z f o t o P i c o x A x P ( 4 . 2 )
IN

onde: I fotopico = contagens no fotopico (número de vezes que o fóton deposita toda

sua energia dentro do detector);

A = atividade da fonte (Bq);

P = percentual de emissão;

I N = número total de fótons gerados.

Para 137Cs na energia de 0,662 MeV, P = 0,86. Para a simulação com 137Cs, uma fonte

com atividade 1.754 Bq foi utilizada na posição de 0,7 cm na linha central do detector,

e uma fonte com atividade 3.952 Bq nos demais pontos (ver Figura 4.5). As Tabelas

4.3 e 4.4 mostram os valores de I N, I fotopico, cps calculada, cps medida, e o fator

de simulação para os pontos indicados na Figura 4.5.
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Tabela 4.3. Cálculo do fator de simulação para as fontes puntiformes de 137Cs

colocadas na linha central do detector. Atividade das fontes: 1.754 Bq para 0,7

cm e 3.952 Bq para as demais distâncias com 30.000 fótons emitidos na direção

do detector.

Distância

(cm)

0,7

8,2

15,7

25,7

I N

65.298

152.374

357.532

828.314

I fotopico

19.984

16.159

16.648

17.549

cps calculada

Cs"1)

462

360

158

72,0

cps medida

(s-1)

4 1 7 ( D

328

144

66,0

Fator de

simulação

1,11

1,10

1,10

1,09

(1) Medida com 1% de tempo morto.

Tabela 4.4. Cálculo do fator de simulação para a fonte puntiforme de 3.952 Bq de
137Cs colocada a 15 cm da linha central do detector com 30.000 fótons emitidos

na direção do detector.

Distância

(cm)

0,7

8,2

15,7

25,7

I N

297.630

422.913

660.066

1.133.466

I fotopico

18.543

18.302

17.939

18.280

cps calculada

(s-1)

209

147

92,4

54,5

cps medida

(s-1)

182

128

84,5

49,5

Fator de

simulação

1,15

1,15

1,09

1,10

A simulação da fonte de 137Cs a uma distância de 8,2 cm do detector de Nal (Tl) de 8"

x 4" foi repetida dez vezes para assegurar que o valor adotado de 30.000 fótons

emitidos na direção do detector não causa um erro inaceitável devido à variação

inerente ao processo de Monte Cario. Os resultados são mostrados na Tabela 4.5. A

variação do fator de simulação é menor que 1 %.
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Tabela 4. 5. Cálculo do fator de simulação para a fonte de 137Cs colocada a uma

distância de 8,2 cm do detector de NaI (Tl) de 8" x 4".

IN

153.104

152.614

152.324

152.646

150.994

152.998

151.870

152.660

152.090

152.152

I fotopico

16.208

16.177

16.185

16.184

16.164

16.034

16.079

16.119

16.285

16.162

cps calculada

(s-1)

360

360

361

360

364

356

360

359

364

361

cps medida

is1)

328

328

328

328

328

328

328

328

328

328

Fator de

simulação

1,10

1,10

1,10

1,10

1,11

1,09

1,10

1,10

1,11

1,10
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Detector de Nal (Tl) de 8" x 4"

, - - - - - o - o ;

Fótons emitidos

Fonte puntiforme

Figura 4.7. Representação gráfica da contagem da fonte puntiforme de 137Cs na

posição de 8,2 cm abaixo do detector de Nal (Tl) de 8" x 4" e 15 cm fora da linha

central do mesmo. Os círculos de cor azul representam o local de um efeito

Compton dentro do detector. Os círculos de cor amarela representam o local de

um efeito fotoelétrico no mesmo.

A Figura 4.7 mostra uma representação gráfica da contagem da fonte puntiforme de
137Cs na posição de 8,2 cm abaixo do detector e 15 cm fora da linha central do mesmo.

O fator de simulação médio para 137Cs utilizando o detector de Nal (Tl) de 8" x 4" é

1,10 ± 0,04, utilizando um intervalo de confiança de 95%. Não foi considerado na média

o valor obtido a 0,7cm de distância do detector e a 15 cm da linha central do mesmo.

Para a contagem da fonte de 241Am, utilizando o detector "Phoswich", a Tabela 4.6

apresenta os valores de I N, I fotopico, cps calculada, cps medida e o fator de

simulação. Neste caso, uma fonte puntiforme de 8,305 x 104 Bq de 241Am foi colocada

nos pontos indicados na Figura 4.6.
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cps calculada = X fotop/co x 8'305 x 1 °4 x ° ' 3 5 7

IN

Tabela 4.6. Cálculo do fator de simulação para a fonte puntiforme de 8,168 x 104

Bq de 241Am colocada na linha central do detector com 30.000 fótons emitidos na

direção do detector.

Distância

(cm)

10,3

15,3

25,3

I N

472.662

945.840

2.396.068

I fotopico

28.116

28.115

28.074

cps calculada

is1)

1.764

881

347

cps medida

is1)

1.256

639

253

Fator de

simulação

1,40

1,38

1,37

A simulação é apresentada graficamente na Figura 4.8. Uma janela de um voxel de

espessura (0,12 cm) de berílio foi incluída na geometria do detector. Uma espessura

adicional de um voxel (0,12 cm) de MgO, utilizado como refletor, foi também incluído

no cálculo da distância fonte - detector. A fonte utilizada foi fornecida pelo Laboratório

Nacional de Metrologia nas Radiações lonizantes do Instituto de Radioproteção e

Dosimetria.

Uma fonte puntiforme, com um mínimo possível de auto absorção, foi escolhida para

as medidas. Para o 241Am, o fator de simulação médio é 1,38 ± 0,02, num intervalo de

confiança de 95 %. O fator de simulação para o "Phoswich" depende da espessura do

cristal de NaI. Para todas as simulações, foi assumido um diâmetro de 11,6 cm e uma

espessura de 0,5 cm. A simulação da fonte de 241 Am a uma distância de 10,3 cm do

"Phoswich", foi repetida dez vezes. A variação do fator de simulação é menor que 1 %.
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Detector Phoswich

Fóton absorvido pelo ar

G O

o

Fonte puntiforme

Figura 4.8. Representação gráfica da contagem da fonte puntiforme de 241Am na

posição de 25,3 cm abaixo e na linha central do detector "Phoswich". Os círculos

de cor amarela representam o local de um efeito fotoelétrico no detector. Os

círculos de cor verde representam o local de uma interação do fóton no ar ou na

janela de berílio.

4.3 Validação dos algoritmos de transporte de fótons

O algoritmo de transporte de fótons em meios não homogêneos foi validado utilizando

os simuladores físicos descritos no item 3.4. O simulador contendo 137Cs foi contado

com o detector 8" x 4" Nal (Tl), e o simulador contendo 241Am foi contado com o

"Phoswich".
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A atividade nos frascos plásticos de polietileno pode ser calculada através da

equação 4.3.

Atividade calculada = Fator de simut^o x I N x cps medida x 1 ( 4 3 )

I fotopico P

onde P = 0,86 para 137Cs e 0,357 para 241Am.

Os resultados do cálculo utilizando o programa "Monte Carlo in vivo" são mostrados na

Tabela 4.7. A Figura 4.9 mostra a representação do simulador físico e do detector pelo

programa "Monte Carlo in vivo" antes da contagem. A Figura 4.10 mostra o simulador

e o detector após a emissão de 30.000 fótons na direção do detector.
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Detector de Nal (Tl) de 8" x4"

Cilíndros de PVC

Cs em solução

Água

Figura 4.9. Representação do simulador físico e do detector pelo programa

"Monte Carlo in vivo" antes da simulação da contagem.
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total n = 393964
detector hits = 30000
total del. counts = 9894
absoibed = 12963

total_time - . seconds
activity =. Bq
efficiency = .
top_hit = 1 8 8
back scattering = 852

•o -r;ví?r-?/^ *

Figura 4.10. Representação do simulador físico e do detector pelo programa

"Monte Carlo in vivo" após a emissão de 30.000 fótons na direção do detector.

Os círculos de cor azul representam o local de um efeito Compton dentro do

detector. Os círculos de cor amarela representam o local de um efeito fotoeletrico

no mesmo. Os círculos brancos representam locais de interação do fóton fora

do detector. Estes fótons não são contados no fotopico.
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Tabela 4.7. Resultados da validação do algoritmo de transporte de fótons em meios não homogêneos. 30.000 fótons emitidos

na direção do detector.

Simulador com 137 Cs

Frascos plásticos

Frascos e tubos de PVC

Frascos, tubos de PVC e água

Simulador com 241 Am

Frascos plásticos

Frascos e tubos de PVC

Frascos, tubos de PVC e água

Dados do orograma

"Monte Carlo in vivo"

Número de

fótons

392.506

394.430

393.964

1.032.880

1.046.548

1.043.874

Contagens no

fotopico

14.419

13.267

9.894

18.906

14.639

8.000

cps

medida

127,1

117,5

88,5

79,5

58,3

32,5

Atividade

calculada (Bq)

4.422

4.468

4.532

16.789

16.111

16.388

Atividade

real (Bq)

4.256

4.256

4.256

15.198

15.198

15.198

Atividade

cale. / real

1,04

1,05

1,06

1,10

1,06

1,08
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As simulações foram repetidas dez vezes. A variação da atividade calculada é menor

que 1 %. Os resultados para 137Cs e241Am indicam que o programa superestima o

cálculo das atividades nos frascos em 5% e 8%, em média, respectivamente. Este erro

é maior do que o erro total no valor da atividade real (2,7 %). Existem quatro possíveis

fontes de erro neste cálculo :

• Erro na medida da geometria do simulador: altura da água e distância

frasco - detector. Os instrumentos utilizados para centralizar o detector

acima dos frascos (corrente metálica) e para medir distância (régua e

esquadro) permitem um erro máximo de aproximadamente 0,3 cm. No

sentido de investigar a variação dos resultados, em função de um erro na

medida da distância, a simulação da determinação da atividade de 241Am

foi repetida incluindo os frascos, os tubos de PVC e a água. A distância

entre a superfície da solução e o cristal de Nal foi reduzida em 0,2 cm e a

altura da água foi diminuída em 0,1 cm. O resultado da simulação foi, para

30.000 fótons emitidos na direção do detector, 1.025.918 fótons emitidos e

8.238 contagens no fotopico. Isto resulta em uma atividade calculada de

15.660 Bq. A razão entre a atividade calculada e a real neste caso é de

1,03, que é comparável com o erro total no valor da atividade real.

• Erro no algoritmo de transporte de fótons no simulador. A interpolação dos

ajustes de seção de choque para água e PVC introduz um erro e o

algoritmo que calcula a distância percorrida pelo fóton no simulador pode

superestimar as distâncias, o que aumentaria o número de fótons

absorvidos no simulador e portanto, a atividade calculada.

• Erro devido à homogeneidade da fonte. Como os frascos permaneceram de

pé por um mês antes de serem utilizados, é possível que uma parte do

radionuclídeo tenha sido depositada na superfície interna do mesmo. Esta

deposição causaria um aumento indevido nas cps medidas e, portanto, o

valor calculado para a atividade seria maior.

• Erro na simulação do detector. No caso do "Phoswich", as dimensões
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exatas do cristal de Nal não estão disponíveis na Bicron Corporation, USA,

que é o fabricante do detector.

4.4 Comparação dos resultados obtidos através do programa "Monte Carlo in

vivo" com um caso de contaminação com 137Cs

Dados obtidos durante o acidente radiológico de Goiânia, ocorrido em 1987, foram

utilizados para validar o programa "Monte Carlo in vivo" (Oliveira e col., 1994). Um

indivíduo contaminado internamente com 137Cs foi contado com o mesmo detector de

Nal (Tl) de 8" x 4" empregado nas outras medidas deste trabalho. Devido à alta

atividade, o detector foi colocado a uma altura de 1,84 m acima do indivíduo, que foi

monitorado em geometria "cadeira". Na geometria "cadeira", o indivíduo se acomoda

em um acento reclinado, formando um ângulo de 90° entre o tórax e as coxas. O

sistema foi calibrado utilizando um simulador de fibra de vidro preenchido com sacos

de polietileno contendo a solução padrão de 137Cs (Maiello e col., 1986). Uma taxa de

contagem de 1.465 cps foi medida, correspondendo a uma atividade de 5,8 x 106 Bq

depositada uniformemente.

O programa "Monte Carlo in vivo" foi executado para o caso de um indivíduo

monitorado na geometria "maca", com o mesmo detector e na mesma altura. Na

geometria "maca" o indivíduo deita -se na posição de supino. Foram contaminados

os músculos e os demais órgãos (menos os pulmões). Foi obtido o resultado de 1.084

contagens no fotopico, para 3,797 x 106 fótons emitidos. A Figura 4.11 representa a

geometria de contagem antes da simulação da contaminação, e a Figura 4.12

representa a geometria após a "contaminação" dos órgãos.

Atividade calculada = Fator de sim"'aÇâ° * * N x cps medida x
1 fotopico 0,86

Atividade calculada - L™ x 3,797 x 10» x 1.465 x _±_
1.084 0,86
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A atividade calculada é 6,56 x 106 Bq, que é 13 % maior que a atividade medida. A

diferença entre a atividade calculada e a medida é possivelmente devido aos diferentes

simuladores utilizados na calibração, e a pequenas diferenças no posicionamento do

detector e do indivíduo contado. Na avaliação calculada, é levada em consideração a

absorção diferenciada dos diversos tecidos do corpo humano, especialmente do osso

cortical. A absorção de fótons maior no simulador NORMAN implicaria um número

menor de contagens no fotopico para o mesmo número de fótons emitidos, e portanto

uma avaliação maior da atividade em relação a mesma avaliada com o fator de

calibração do simulador BOMAB. A simulação foi repetida dez vezes. A variação da

atividade calculada é menor que 1 %.
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••jiiy Norman axis X - Z

action XYZ fiadionuclide: Organ Detector Print

-±J 1J

21
jdetectorx = 581

[detecloiy = 138

i Idetectoiz = 850

Detector Nal de 8"x4"

NORMAN

Figura 4.11. Representação do simulador NORMAN antes da simulação da

contaminação dos tecidos com 137Cs.
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SS; Moiman axis X - Z

Action XYZ FJadionuclide Qigan Detector Print

±1 Jj. _•] |i= 138

Ideíeclom = 581

Idetector y

I (deíeclorz

139

825

total n = 3798956
detector hits = 2948
total det. counts = 1084
absorbed = 1312

total time = . seconds

Figura 4.12. Representação do simulador NORMAN após a simulação da

contaminação dos tecidos com137Cs. Os círculos de cor azul representam o local

de um efeito Compton dentro do detector. Os círculos de cor amarela

representam o local de um efeito fotoeletrico no mesmo. Os círculos brancos

representam locais de interação do fóton fora do detector. Estes fótons não são

contados no fotopico.

75



4.5 Determinação dos erros devido à deposições não uniforme de radionuclídeos

emissores de radiação gama de baixa energia no pulmão

O programa "Monte Carlo in wVo"foi aplicado para avaliar as diferenças em deposições

não uniforme de radionuclídeos emissores de radiação gama de baixa energia no

pulmão. O programa foi executado para uma deposição uniforme de 241Am e 235U nos

pulmões, e, depois, para deposições de fontes puntiformes de mesma atividade, do

mesmo radionuclídeo. A deposição puntiforme serve para simular um ponto

preferencial de deposição "hot spot" do radionuclídeo no pulmão. Para as deposições

puntiformes a fonte foi colocada inicialmente na frente, em seguida no meio e

finalmente na parte posterior do pulmão, objetivando demonstrar a diferença máxima

devido à atenuação dos fótons no tecido pulmonar.

Considerando a atividade multiplicada pelo fator de simulação como sendo 1.000 Bq,

e considerando que este valor é constante para as diversas geometrias de simulação,

para a mesma atividade do mesmo radionuclídeo, podemos obter da equação 4.2:

cps calculada = 1 0 Q 0 x * fotoPico x P

IN

onde P = 0,357 para241 Am e 0,540 para235U.

As representações gráficas das simulações são mostradas nas Figuras 4.13, 4.14 e

4.15, e os resultados das simulações são indicados nas Tabelas 4.8 e 4.9.
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Figura 4.13. Representação lateral da contaminação do simulador NORMAN. Os

pulmões foram "contaminados" com uma distribuição homogênea de 235U e

"contados" com o detector de Nal (Tl) de 8" x 4". Os círculos de cor azul

representam o local de um efeito Compton dentro do detector. Os círculos de cor

amarela representam o local de um efeito fotoeletrico no mesmo. Os círculos

brancos representam locais de interação do fóton fora do detector. Estes fótons

não são contados no fotopico. Os círculos de cor verde representam uma

interação do fóton no simulador NORMAN.
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Figura 4.15. Representação frontal da contaminação do simulador NORMAN. Os

pulmões foram "contaminados" com uma distribuição homogênea de 235U e

"contados" com o detector de Nal (Tl) de 8" x 4". Os círculos de cor azul

representam o local de um efeito Compton dentro do detector. Os círculos de cor

amarela representam o local de um efeito fotoeletrico no mesmo.
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Figura 4.14. Representação transversal da contaminação do simulador NORMAN.

Os pulmões foram "contaminados" com uma fonte puntiforme de 241Am e

"contados" com o detector "Phoswich". Os círculos de cor amarela representam

o local de um efeito fotoelétrico no mesmo. Os círculos de cor verde representam

uma interação do fóton no simulador NORMAN.
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Tabela 4.8. Resultados das simulações de medidas in vivo de 241Am no pulmão

com o detector "Phoswich". Programa executado para 100.000 fótons emitidos

na direção do detector.

Geometria

da fonte

Puntiforme, parte
anterior do pulmão

Homogênea

Puntiforme, meio
do pulmão

Puntiforme, parte
posterior do pulmão

Número de

fótons

1.038.638

2.767.554

2.323.982

4.657.888

Contagens no Absorvidos cps

fotopico no simulador calculada

45.177

29.388

17.064

10.728

54.622

70.465

82.829

89.215

16

3,8

2,6

0,82

Tabela 4.9. Resultados das simulações de medidas in vivo de235U no pulmão com

o detector de Nal (Tl) de 8" x 4". Programa executado para 100.000 fótons

emitidos na direção do detector.

Geometria

da fonte

Número de Contagens no Absorvido no cps

fótons fotopico simulador calculada

Puntiforme, parte
anterior do pulmão

Homogênea

Puntiforme, meio do
pulmão

Puntiforme, parte
posterior do pulmão

368.106

951.244

878.900

1.669.028

55.131

40.048

29.726

21.980

39.726

56.960

67.736

76.267

81

23

18

7,1
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As seguintes observações podem ser feitas em relação às Tabelas 4.8 e 4.9:

• O número de fótons emitidos na direção do detector necessário para gerar

o mesmo número de contagens é maior no caso da contagem de 241Am com

o "Phoswich", pois, para a mesma geometria da fonte, o "Phoswich" mostra

um ângulo sólido menor do que o do detector de Nal (Tl) de 8" x 4".

• Para os dois radionuclídeos, os valores de cps calculada são diferentes

para diferentes geometrias da fonte. Quanto maior a distância fonte -

detector, maior o número de fótons absorvidos no simulador NORMAN,

menor o número de contagens no fotopico e portanto menor a cps

calculada.

4.6 A simulação da monitoração in vivo de 241Am na superfície óssea com um

detector de Germânio

O programa "Monte Carlo in wVo"foi aplicado a um caso de monitoração in vivo de
241Am depositado em osso. Com esta finalidade foram analisados os dados obtidos na

monitoração de um homem de 62 anos contaminado internamente com 241Am, que foi

monitorado através de seis sistemas de medida in vivo, como parte de uma

intercomparação (Malatova, comunicação particular).

Num dos laboratórios de medidas in vivo, foi utilizado o detector Low Energy

Germanium Detector (LEGe) fabricado pela Canberra, modelo GL2020R-7935-7-LB.

O detector tem um diâmetro ativo de 5,05 cm e espessura 2,0 cm. O detector é

blindado, na sua lateral e face superior, contra a radiação gama de baixa energia. O

detector foi posicionado a 3 cm da região temporal do indivíduo, e registrando uma

contagem de 0,76 cps no fotopico.

A dependência energética do detector foi determinada medindo uma fonte de 17,72

kBq de 241Am num ponto localizado a 5,5 cm da janela do detector, ou a 6,05 cm do
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cristal de germânio. O resultado da simulação permite a determinação do fator de

simulação do detector. Utilizando as equações 4.1 e 4.2 para 30.000 fótons

atravessando o detector, temos:

Fator de simulação = Atívidade x contagens no fotopico x 0,357
I N x cps medida

Fator de simulação = 1 7 7 2 ° * 2 8 6 6 8 * ° ' 3 5 7

790.260 x 203,54

Fator de simulação = 1,13

Para a determinação da atividade do 241Am, foram simulados dois casos?41 Am

depositado uniformemente no osso cortical, e 241Am depositado na superfície externa

do osso cortical. Para o caso da contaminação superficial, o algoritmo que estabelece

o local da emissão do fóton no corpo foi modificado para "contaminar" somente os

voxels que:

• representam o osso cortical, e

• estão localizados em sua superfície externa.

A estrutura óssea do NORMAN foi então "contaminada" com 241Am, e "contada". O

detector foi colocado a 3 cm da região temporal da cabeça do simulador NORMAN.

a) Contaminação da superfície óssea.

Para 10.000 fótons emitidos na direção do detector, o programa calculou 3.043

contagens no fotopico, para 4.505.894 fótons gerados em todas as direções. 6.900

fótons foram absorvidos no simulador. Utilizando a equação 4.3:
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Atividade calculada = 1 ' 1 3 * 5 3 6 5 6 3 4 x ° ' 7 6 x 1

3.235 0,357

Atividade calculada = 4,0 kBq de 2MAm depositada na superfície óssea.

Como as fatias 222 - 870 do simulador NORMAN, utilizado no cálculo, contêm

aproximadamente 84 % da superfície óssea, a atividade total de 241Am na mesma é de

4,8 kBq.

b) Contaminação uniforme da estrutura óssea

Para 10.000 fótons emitidos na direção do detector, o programa calculou 2.376

contagens no fotopico, para 6.074.764 fótons gerados em todas as direções. 7.624

fótons foram absorvidos no simulador. Utilizando a equação 4.3:

Atividade calculada - L ™ * 6.075.118 x 0,76 x 1
2.996 0,357

Atividade calculada = 4,9 kBq de 2A^Am em osso.

Como as fatias 222 - 870 do simulador NORMAN, utilizado no cálculo, contêm

aproximadamente 84 % da estrutura óssea, a atividade total de 241Am na mesma é de

5,8 kBq.

O número maior de fótons emitidos em todas as direções, e portanto a atividade maior

calculada na contaminação uniforme da estrutura óssea, é devido ao fato de que os

voxels que representam o interior do osso são localizados, principalmente, no tórax,

braços e pernas do simulador. Estes voxels estão mais distantes do detector do que
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aqueles utilizados na primeira simulação. É necessário gerar um número maior de

fótons para conseguir 10.000 fótons emitidos na direção do detector. A geometria da

contagem e a representação gráfica são mostradas nas Figuras 4.16 e 4.17.

Os resultados fornecidos pelos seis laboratórios mostraram contaminação entre 3,0

kBq e 6,0 kBq, com a média dos resultados 3,6 kBq. O valor encontrado utilizando o

programa "Monte Carlo in vivo" para a superfície óssea foi de 5,0 kBq, que é um valor

compatível com estes resultados.

Idetedai n = 311

Ideteclaij = 53

[deteclau »-85

Figura 4.16. Representação transversal do simulador NORMAN mostrando a

posição do detector GL 2020R em relação à cabeça.
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7 8 ; N o i m a n a x i s X - Z
action XYZ Radionuclide Organ Detector E'int

{detector x = 817

[detector^ = G5

Idetector z = -80

total n '• "•'•I-
detectu i hii
number side hits = 32050
total det. counts = 3235
absoibed = 6664

Figura 4.17. Representação frontal do simulador NORMAN mostrando a

contaminação da superfície óssea com 241Am sendo contado com o detector GL

2020R. Os círculos de cor amarela representam o local de um efeito fotoelétrico

no detector. Os círculos de cor verde representam uma interação do fóton no

simulador NORMAN. As linhas brancas representam a trajetória de um fóton no

mesmo.
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CAPITULO 5

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

5.1 Discussão

Trabalhos anteriores de calibração de sistemas de medida in vivo utilizando

simuladores geométricos demonstrarem a utilização destes na obtenção de fatores de

calibração para o simulador tipo BOMAB (Mallett, 1994) e em estudos comparativos

para sistemas do tipo tireóide - detector (Ulanovsky e col., 1997).

Quanto a trabalhos anteriores com simuladores do tipo voxel, o trabalho de Mallett

(Mallett e col., 1995) permitiu uma demonstração do método de calibração de sistemas

de medida in vivo utilizando um simulador matemático no formato de voxels. Mallett

simulou o tórax (o método MRI-MCNP utilizado permite a representação de uma

pequena parte do corpo humano, com baixa resolução) e seus resultados indicarem

que o método MRI-MCNP permite a determinação da atividade de um radionudídeo

emissor de fótons de baixa energia depositado no tórax dentro de uma ordem de

grandeza.

Em referência ao programa "Monte Carlo in vivo", os resultados para os simuladores

de 137Cs e de 241Am indicam que o mesmo superestima o cálculo das atividades nos

frascos em 5% e 8%, em média, respectivamente. A origem deste erro é,

provavelmente, devido ou a uma superestimação do cálculo das distâncias atravesados

pelos fótons ou devido a um erro de medição das dimensões do simulador físico.

No caso da avaliação da atividade do indivíduo contaminado internamente com 137Cs,

monitorado utilizando o detector de Nal (Tl) de 8" x 4", a atividade calculada foi 13 %

maior que a atividade medida. A diferença entre a atividade calculada e a medida é

possivelmente devido aos diferentes simuladores utilizados na calibração, e a

pequenas diferenças no posicionamento do detector e do indivíduo contado.

O programa "Monte Carlo in wVo"foi utilizado para avaliar as diferenças evidenciadas
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para deposições não uniformes de radionuclídeos emissores de radiação gama de

baixa energia no pulmão. Para uma fonte puntiforme de 241Am na parte anterior do

pulmão medida com o detector "Phoswich", a cps medida é 19,5 vezes maior que a cps

medida com a mesma fonte na parte posterior do pulmão. Para uma fonte puntiforme

de 235U na parte anterior do pulmão medida com o detector de Nal (Tl) de 8" x 4", a cps

medida é 11,4 vezes maior que a cps medida com a mesma fonte na parte posterior do

pulmão.

Pode ser constatado que a média geométrica dos resultados obtidos nas partes

anterior, posterior e no meio do pulmão é próxima ao valor obtido com a deposição

homogênea no pulmão.

Para as medidas do 241Am na superfície óssea avaliadas dentro de uma

intercomparação de sistemas de medida in vivo , o resultado obtido utilizando o

programa "Monte Carlo in vivo", 5,0 kBq, é compatível com os demais resultados da

intercomparação; entre 3 e 6 kBq.

5.2 Conclusões

O programa "Monte Carlo in vivo" permite a representação do corpo humano, o

transporte de fótons pelo simulador e a detecção dos mesmos. Os resultados das

validações realizados neste trabalho indicam que o programa pode avaliar uma

atividade internamente depositada de um radionuclídeo emissor de fótons com um erro

menor que 20 %.

O programa permite a simulação de diversas geometrias de contagem. O detector

pode ser colocado em qualquer ponto em relação ao corpo. O programa permite

também mudar o tamanho do simulador NORMAN. Através de uma mudança no

tamanho da aresta do voxel, é possível, por exemplo, diminuir a altura do simulador.

No caso da contagem de radionuclídeos emissores de radiação gama de baixa energia

depositados no pulmão, é possível acrescentar camadas adicionais de tecido adiposo.

O simulador NORMAN não pode ser transformado para representar uma mulher. A
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geometria de contagem do simulador (geometria horizontal), também não pode ser

alterada. Para simular a contagem de um indivíduo sentado, é necessário blindar o

detector real e matemático de modo a eliminar a contribuição das pernas.

A simulação executada utilizando os dados obtidos no acidente de Goiânia indica que

o programa permite a determinação do fator de calibração adequadamente. Como a

simulação foi executada rapidamente, neste caso dentro de duas horas, é possível

concluir que este programa pode ser utilizado em situações de emergência para obter

dados preliminares que permitirão a determinação rápida de medidas para

descontaminação interna. Como acidentes radiológicos podem envolver qualquer

radionuclídeo, a flexibilidade do programa permite a obtenção de fatores de calibração

para casos de contagem para os quais possivelmente não existe um simulador físico.

Um ponto forte da utilização do programa é o de poder simular deposições não

uniformes em tecidos. As diferenças de medida maiores do que uma ordem de

grandeza, no caso dos radionuclídeos emissores de radiação gama depositados no

pulmão, mostra a importância da geometria na calibração de sistemas de medida in

vivo. Estudos desta natureza permitem a avaliação da variação dos resultados em

função das diversas possibilidades de deposição.

5.3 Recomendações e futuros trabalhos

A confiabilidade dos resultados de um programa de Monte Cario aumenta cada vez que

o programa é validado com medidas reais. É necessário continuar a comparação dos

resultados do programa "Monte Carlo in wVo"com:

• medidas de simuladores físicos. Simuladores físicos com formas

geométricas simples podem ser "voxilizados", introduzidos no programa e

os resultados podem ser comparados com as medidas reais. O simulador

da tireóide para 131I é um exemplo. Simuladores físicos complexos, como o

simulador de pulmão do LLNL também podem ser comparados com o

programa. A parte do corpo do NORMAN que inclui os pulmões seria

ajustada em tamanho para aproximar o máximo possível do simulador do
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LLNL. Os dois resultados poderão ser comparados.

• medidas com outros simuladores matemáticos. A mesma geometria de

contagem utilizada num outro programa de Monte Cario para determinação

de fatores de calibração pode ser introduzida no programa "Monte Carlo in

vivo", e os resultados comparados.

• medidas efetuadas com casos reais nos quais a quantidade de

radionuclídeo e o seu local de deposição no corpo é conhecido. Esta

comparação é a melhor maneira de avaliar o programa.

Outros órgãos do simulador NORMAN serão obtidos para continuar com as validações

acima mencionadas. Como a tendência moderna é a utilização de detectores de

germânio nas medidas in vivo, pretende-se executar no futuro simulações de outras

geometrias de detector Ge, incluindo detectores de germânio coaxiais.

À medida que outros simuladores voxel, representando sexos e idades diferentes

daquelas do NORMAN, se tornarem disponíveis, será possível simular contaminações

internas em mulheres e crianças.
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