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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

CÁLCULO DOS FATORES DE CONVERSÃO DE KERMA NO AR PARA 

EQUIVALENTE DE DOSE AMBIENTAL EM RADIOTERAPIA 

Marco Antonio Frota Lima 

Março/2000 

Orientadores: Verginia Reis Crispim 

Helvécio Corrêa Mota 

Programa: Engenharia Nuclear 

Este trabalho visa a calcular o fator de conversão médio de kerma no ar para 

H*(10) a partir dos feixes de fótons provenientes de aceleradores lineares clínicos, nas 

paredes de concreto de uma instalação de tratamento radioterápico. Inicialmente, foram 

calculados, num campo de 40x40 cm", os espectros dos fótons primários transmitidos 

por paredes de concreto de 1 e 2 metros, sendo o ângulo de incidência igual a 0 grau. 

Foram também calculados, os espectros de fótons secundários transmitidos por paredes 

de concreto de 0,5 metro, 1,0 metro e 2,0 metros, após sofrerem um espalhamento sob 

um ângulo de 90 graus, em uma superfície de um fantoma cilíndrico, localizado dentro 

da sala. Foram computadas 50 milhões de histórias para cada simulação feita com feixes 

primários, enquanto que, para o espalhamento a 90 graus o número de histórias foi de 

100 milhões. O método computacional usado neste trabalho foi o MCNP4B. Os 

aceleradores clínicos mais comuns em tratamentos radioterápicos foram utilizados neste 

trabalho Clinac-4, Clinac-6, Clinac-18 e Clinac-2500. A partir da análise dos espectros 

obtidos neste trabalho foi possível disponibilizar os fatores de conversão para feixes 

realísticos encontrados em instalações de radioterapia. 
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

CALCULATION OF CONVERSION FACTOR OF KERMA IN THE AR FOR 

AMBIENT DOSE EQUIVALENT IN RADIOTERAPHY 

Marco Antonio Frota Lima 

March/2000 

Advisors: Verginia Reis Crispim 

Helvécio Corrêa Mota 

Department: Nuclear Engineering 

This work aims to estimate the average conversion factor of Kerma in air to 

H*( 10) using photon beams coming from clinic linear accelerators, transmitted throught 

concrete walls of a radiotheraphic treatment room. The transmited photon spectra by 

both 1 meter and 2 meters concrete walls, in an area of 40x40 cm", were calculated 

when the primary beam impart in an angle of 0°. The (secondary) photon beams 

transmitted respectively by 0,5 meter. 1,0 meter and 2,0 meter concrete walls, after they 

scattered by an angle of 90° in a cilindric phanton inside the room, were also 

determined. Generally. 50 millions of histories were computed for each simulation made 

for the primary beam. For the 90° spread, the number of histories was 100 millions. The 

computational code used on this work was the MCNP4B. The most commom clinic 

accelerators used on radiotheraphic treatments were used on this work CLINAC-4, 

CLINAC-6. CLINAC-18 and CLINAC-2500. From the spectra analysis obtained in this 

work, it was possible to dispose the conversion factor for realistic beams found in 

radiotherapeutic establishment. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Em novembro de 1895, Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923), professor de 

física de uma universidade alemã, estava fazendo experiências com raios catódicos 

(elétrons), produzindo-os em tubos de vidro, nos quais se fazia vácuo. No dia 8 de 

novembro deste mesmo ano, Roentgen notou um brilho em uma peça de vidro que se 

encontrava a pouca distância do tubo, o que atribuiu a uma radiação que saia da 

ampola. A esta radiação desconhecida, mas de existência comprovada, Roentgen deu o 

nome de raios X, posteriormente conhecidos também por raios Roentgen (ATTIX, 

1986). O uso médico da radiação ionízante, o qual traz enormes benefícios ao paciente, 

contribui significantemente para o aumento da exposição dos indivíduos da população. 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) tem-se preocupado 

há muitos anos com o problema da interação da radiação ionizante no corpo humano e 

com os danos por ela causados. Recentemente, a ICRP (1991) introduziu novas 

grandezas para limitação de dose, dose equivalente no órgão ou tecido e a dose efetiva, 

esta última obtida das doses equivalentes nos órgãos ou tecidos, ponderadas pelos 

fatores de risco cada órgão. Como a dose equivalente e a dose efetiva não podem ser 

medidas diretamente, elas devem ser inferidas, a partir de outras grandezas físicas 

mensuráveis, as chamadas "grandezas operacionais" ( ICRU, 1980, ICRU,1985 e 

ICRU. 1993 ). 

A Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação (ICRU) 

recomenda a adoção de uma grandeza operacional que seja comparada com a grandeza 

para limitação de dose em situações existentes na prática. Isto é feito através de 

modelos de exposição, ou seja, arranjos onde as grandezas de interesse são calculadas 

em simuladores esférico e antropomórficos, para condições de irradiação de 

interesse(ICRU, 1985). 

Pensando nisso, a ICRU recomenda uma esfera de tecido equivalente (TE) de 30 

cm de diâmetro como um fantoma aceitável para estimativa das novas grandezas 



operacionais, definidas para monitoração do ambiente de trabalho com radiação (ICRU 

1985). 

Segundo a ICRP (1991), as grandezas operacionais são definidas em um ponto 

no tecido ou no fantoma (esfera da ICRU) considerando o fator de qualidade da 

radiação, e a dose absorvida no ponto em consideração. A radiação incidente no corpo 

pode ser caracterizada como radiação fortemente penetrante (10 mm da superfície do 

fantoma esférico da ICRU) quando atinge um valor 10 vezes maior que a radiação 

pouco penetrante e radiação pouco penetrante (0,07 mm da superfície do mesmo 

simulador) dependendo de qual limite de dose (estocástica ou determinística). Devido a 

dificuldades experimentais e teóricas para simular campos de radiação complexos, é 

necessário idealizá-los. A Figura l.la apresenta as duas geometrias idealizadas pela 

ICRU para uso na definição das grandezas operacionais para monitoração de área. 

Figura 1.1 : Geometria de irradiação esfera da ICRU e ponto P na esfera, no qual o 

equivalente de dose é determinado no campo de radiação expandido (a) e no campo de 

radiação alinhado e expandido (b). 

Em Proteção Radiológica a grandeza operacional para medidas confirmatórias, 

através da monitoração de área ou ambiental é o equivalente de dose ambiental. O 

equivalente de dose ambiental, H*(d), em um ponto no campo de radiação é o 

equivalente de dose que seria produzido pelo correspondente campo alinhado e 

expandido na esfera da ICRU em profundidade, d, no raio oposto à direção do campo 

alinhado. O valor recomendado pela publicação ICRU (1985) para profundidade "tf" na 

esfera da ICRU é 10 mm para radiação fortemente penetrante e 0,07 mm para radiação 

pouco penetrante. 



As grandezas de calibração primária não são grandezas do tipo equivalente de 

dose. É necessário que sejam determinados coeficientes de conversão das grandezas de 

calibração, Kerma no ar, para as grandezas de interesse em Proteção Radiológica, 

como, por exemplo, equivalente de dose ambiental, H*(10). Os dados adotados pela 

ICRP (1995) são resultados de cálculos com o objetivo de investigar o comportamento 

desta grandeza, ( H*(10)), para irradiação externa com fótons monoenergéticos no 

intervalo de 10 keV a 10 MeV . Pode ser visto na Figura 1.2 que a função de conversão 

segundo a ICRP, tem uma dependência da energia do fóton bastante pronunciada na 

faixa de energia de 10 keV a 200 keV 

2.0 i 1 i i i 11111 1 i i i 11111 i i i i 1111 

IO"2 10'1 10° 10' 
Energia ( MeV ) 

Figura 1.2 : Relação entre o Equivalente de Dose Ambiental, H*(10), para fótons 

incidentes na direção normal a superfície do fantoma, e o Kerma no ar livre e em função 

da energia do fóton (ICRP, 1995). 

Nas duas últimas décadas, uma quantidade considerável de trabalhos teóricos e 

experimentais foram realizados abordando diferentes aspectos de dosimetria dos campos 

de radiação. Hohlfeld et a/.(1981) calcularam fatores de conversão do equivalente de 

dose ambiente em termos do kerma no ar e comparou seus dados com diversos valores 
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determinados experimentalmente, contribuindo assim para novos fatores de conversão. 

Novos formalismos e novas grandezas dosimétricas foram introduzidas ou tiveram suas 

definições aprimoradas. Wagner et «/.(1985) reuniram-se para discutir sobre os 

resultados calculados por diversos autores com a proposta de implementar novos fatores 

de conversão para fótons e neutrons, como base para futuras recomendações das 

grandezas operacionais. 

Vários resultados sobre fatores de conversão foram publicados e adotados por 

diversos órgãos internacionais. Em fevereiro de 1988, um grupo de trabalho da ICRU se 

reuniu para avaliar esses trabalhos e recomendar a adoção de fatores de conversão 

padronizados. Cross (1989) observou que os resultados apresentados pela maioria dos 

trabalhos para fótons geralmente concordam em cerca de 5 %. 

Al-Affan and Smith (1996) calcularam a qualidade do feixe de fótons 

encontrados, na entrada do labirinto de uma sala de radioterapia, para fótons no 

intervalo de energia de (0.5-30.0) MeV, usando o método de Monte Cario MCNP -

versão 4B. A energia média dos fótons espalhados na entrada do labirinto, mais 

precisamente, na mesa de controle, foi de 100 keV . Este valor de energia não é 

contribuição direta dos feixes primários. Esses resultados estão de bom acordo com 

algumas medidas realizadas recentemente (ICRP, 1995). 

Uma determinação experimental dos coeficientes de conversão para a prática de 

raios- x diagnóstico foi realizada por Nogueira et a/.(1999), inclusive quando feixes de 

fótons atravessam determinadas camadas de chumbo. Os dados gerados proporcionaram 

estudos preliminares de interesse relativo a blindagens das salas de radiodiagnóstico. 

Na prática, faltam dados de fatores de conversão para feixes realísticos 

que possam existir em ambientes como os de salas para tratamentos radioterápicos, 

ocupadas tanto por trabalhadores como também por pessoas do público. No presente 

trabalho, foram calculados fatores de conversões, a partir de espectros clínicos 

realísticos provenientes de aceleradores clínicos: Clinac-4, Clinac-6, Clinac-18 e Clinac -

2500. Para tal, foi simulado um sistema onde feixes de fótons atravessam ( 0 o ) camadas 

de concreto de espessuras de 0,5; 1 e 2 metros, respectivamente. Também foram 
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calculados os feixes de fótons espalhados a 90 no interior da sala, logo após incidirem 

sobre a superfície do fantoma, e posteriormente, logo após atravessarem as camadas de 

concreto de 0,5 metro. 1 metro e 2 metros, . 

O método de Monte Carlo, via código MCNP em sua versão 4B 

(BRJESMEISTER,1997) foi usado para simular o transporte de fótons através de 

diversos meios, tais como: o ar, o concreto e o tecido (fantoma) e para se obter um 

espectro realístico da fluência de fótons ao atravessar barreiras de concreto e ao nível da 

superfície do fantoma. 

Não foi encontrado na literatura nenhum trabalho sobre fator de conversão 

relativos a feixes clínicos que ocorrem nos ambientes de instalações de tratamentos 

radioterápicos. Os coeficientes de conversão para essa faixa de energia encontrados na 

literatura (ICRP. 1995) foram calculados somente para feixes de fótons 

monoenergéticos. 

1.1 Objetivo 

A proposta desse trabalho tem como objetivo principal calcular o fator de 

conversão, H*(10) / K a r, a partir de espectros clínicos gerados quando atravessam 

barreiras de concieto de variadas espessuras. Para tanto, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos : 

a) Aplicar um código baseado no método de Monte Cario (MCNP - versão 4B). 

b) Obter espectros primários de fótons gerados por aceleradores radioterápicos Clínic-4, 

Clinac-6, Clinac-18 e Clinac 2500, encontrados na literatura. 

c) Calcular os espectros transmitidos através de camadas de concreto de espessuras 

variadas, compatíveis com as encontradas em blindagens de instalações de 

tratamento radioterápico, quando estes feixes incidem a 0 o sobre as mesmas. 

d) Calcular os espectros dos feixes espalhados a 90° em um fantoma cilíndrico antes 

mesmo de atingirem as camadas de concreto e obter os espectros transmitidos através 

das camadas de concreto de espessuras variadas. 
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1.2 Finalidade 

Gerar fatores de conversão a partir de espectros clínicos realísticos encontrados em 

instalações de tratamentos radioterápicos, visando utilização prática em levantamentos 

radiométricos. 
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Capítulo 2 

Método Teórico e Metodologia de Cálculo 

Neste capítulo serão apresentados detalhes do método teórico e modelos de 

exposição utilizados neste trabalho. O método de Monte Cario foi usada para simular o 

transporte de fótons através de meios como ar e o concreto (blindagem geralmente 

utilizada em instalações de tratamento radioterápico), para se obter espectros realísticos 

da fluência de fótons ao nível da superfície do fantoma. 

2.1 O Método de Monte Cario Aplicado ao Transporte de Fótons. 

O método de Monte Carlo é uma técnica matemática computacional aprimorada 

no final da década de 80 (MORGAN, 1984) que se baseia na solução de problemas 

complexos em ciências e engenharia. Seu nome faz uma alusão aos cassinos de Mônaco, 

onde cada jogador tem uma probabilidade de vencer. O fenômeno físico é simulado 

estatisticamente pela amostragem de distribuições conhecidas de probabilidades que 

descrevem o processo físico específico. Este método tem tido muito sucesso na 

modelagem do transporte de radiação. O registro das grandezas físicas de interesse para 

um número grande de partículas simuladas {"histórias") fornece informações sobre as 

propriedades médias de transporte e das distribuições associadas, tais como energia 

depositada e dose absorvida. Uma vez que podemos usar princípios físicos bem 

estabelecidos que descrevem a natureza das interações, pode-se assegurar que a técnica 

produz resultados exatos. O número total de histórias transportadas determina a precisão 

do resultado final. 

O método de Monte Cario utilizado neste trabalho, através do código MCNP em 

sua versão 4B (BRIESMEISTER, 1997) se aplica ao transporte de um feixe de fótons, 

elétrons e neutrons em meios materiais. Ele procura determinar a trajetória espacial de 

cada partícula através da simulação de sucessivas interações. Todos os parâmetros 

físicos e geométricos que entram no processo de simulação são escolhidos por meio da 

"técnica de amostragem numérica". Quando um fóton entra no meio material, as 
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coordenadas {x, v ,z) do ponto de entrada no simulador e a sua direção ( 9,cp ) são 

selecionadas através de amostragem numérica aplicada à distribuição espacial da fonte 

de fótons e ao campo de entrada na parede de concreto. Da mesma forma sua energia é 

escolhida como sendo a probabilidade de um único fóton atingir o meio com esta 

energia. 

2.1.1 Direção do Fóton Incidente 

Para um feixe colimado, as coordenadas x, y ,z de entrada de uma partícula no 

meio material, a direção de incidência, 6 e cp, são amostradas de acordo com as 

equações, 

•Jd<p' = 9 
2 71 

(2-1) 

e (2-2) 
JSEN 0 'd0 ' 

0 _ 1 - COS 0 
9 M á x 1 - COS 0, 

JSEN 0'dG' 

0 

max 

onde RI* e r2* são dois números randômicos no intervalo 0 < r < 1, 8 é o ângulo da 

trajetória da partícula relativo à direção inicial, (p é o ângulo no plano XY, e 0 m a x é o 

máximo ângulo 8 relativo à colimação do feixe ( Figura 2 .1) que é a direção adotada 

pelo fóton na saída da fonte utilizada, defletido pelo campo de radiação. Os cossenos 

diretores são: 

w = Rcos 6 

u = RSEN0COS(p (2-3) 

v = r sen 0 sen cp 
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z 

rd6 

rsenedq) 

X 

Figura 2.1: Direção do fóton em coordenadas polares. 

2.1.2 Distância Entre Duas Interações 

O próximo passo é selecionar, através de amostragem numérica, a distância que 

o fóton irá percorrer até a primeira interação. A lei que governa este processo é a lei de 

probabilidade exponencial. Isto é, a probabilidade de não ocorrer uma interação 

quando o fóton atravessa uma distância / é exp(-fil), onde jl é o coeficiente de 

atenuação linear total, parâmetro que caracteriza a energia do fóton e o meio material. 

A probabilidade de ocorrer uma interação entre a distância / e / + dl é ß exp(- ß l)dl. A 

probabilidade acumulada é, então: 

(2-4) 

o 
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Pode ser obtido um valor de / via amostragem numérica o qual será denominado 

/*. Isto também é feito através da geração de um número aleatório r(0<r< 1) e da sua 

aplicação na solução da equação r = 1 - e x p ( - / i / * ) , para /* dado por: 

1 (2-5) 
/* = - ( - ) . l n ( l - r ) 

como 0 < ( 1 - r) <1 e como o número 1-r é tão aleatório quanto r* usa - se 

1 (2-6) 
/ = - ( - ) . ln(r*) 

A* 

podendo-se considerar /* como sendo o número aleatório gerado inicialmente após o 

caminho percorrido pelo fóton. até a primeira interação, conhecida como distância de 

colisão. 

2.1.3 Seção de Choque do Fóton 

As seções de choque do fóton para os elementos que compõem o concreto 

(0,2%H. 53%0, 2,9%A1, 40%Si, 1,1 %K, 4%Ca e 0,8%Fe ) no intervalo de energia de 

1 keV até 1 GeV foram obitidas na literatura (AL-AFFAN e SMITH, 1996). As 

interações fotoelétricas predominam para todos os materiais em energias de fótons 

suficientemente baixas, mas à medida em que a energia cresce, o efeito fotoelétrico 

diminui mais rapidamente que o efeito Compton e este acaba se tornando o efeito 

predominante. Continuando a aumentar a energia do fóton, ainda que o efeito Compton 

decresça em termos absoluto, continua aumentando em relação ao efeito fotoelétrico. 

Acima da energia de alguns MeV para o fóton, a produção de pares passa a ser a 

principal contribuição para as interações de fótons. A Figura 2.2 mostra a variação da 

participação de cada um desses processos para a variação de Z e da energia dos fótons. 
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Figura 2.2 : Importância relativa dos diversos processos de interação dos fótons com a 

matéria em função da energia do fóton e do número atômico do material(ATTIX, 1986). 

2.1.4 Modelo de Fonte 

Considere um feixe colimado incidindo sobre uma parede de concreto a uma 

distância de 1 metro, como ilustrado na Figura 2.3, e direção do feixe está ao longo do 

eixo z 

C O N C R E T O 

F E I X E ^ ^ 

D i r e ç ã o Z -

1 
1 

1 metro 

Figura 2.3 : feixe de fótons colimado incidindo sobre a parede de concreto na direção z. 



Após escolher o tipo de fonte a ser usada, o próximo passo a ser resolvido pelo 

usuário do código de Monte Carlo, MCNP4B, é a posição da fonte em relação ao alvo, 

mas. usando o princípio descrito pela equação abaixo, 

z - D = 0 (2-7) 

Onde z é a direção do feixe a ser usado e D uma constante. 

Por motivos de simetria e para facilitar a obtenção de resultados gastando menos 

tempo de CPU (Unidade centrai de processamento), foi necessário seguir somente os 

fótons incidentes na área de entrada da parede de concreto, onde não importava em qual 

região da parede a partícula estaria atingindo. 

2.1.5 Modelo de Software 

O desenvolvimento de códigos para cascata de interações fóton-elétron requer 

um grande esforço, mesmo para geometrias simples e mesmo que somente um meio 

esteja envolvido. Felizmente, a disponibilidade de códigos para propósitos gerais tornou 

este desenvolvimento completamente desnecessário. 

Existem vários sistemas de software com um propósito geral de dispor de 

simulações a partir do método de Monte Cario para transporte de pares fóton: 

EGS4( Electron Gamma Shower ) , ITS ( Integrated Tiger Series ), MCNP4B ( Monte 

Carlo N-Particle ) e outros, que simulam feixes de radiações de unidades de 

radioterapia, incluindo feixes de fótons de alta energia, feixe de Co-60 e unidades de 

ortovoltagem. Estes sistemas foram desenvolvidos durante muitos anos e têm sido 

exaustivamente comparados a uma grande variedade de dados experimentais. No 

presente trabalho, utilizou-se o sistema MCNP4B, por permitir uma interação amigável 

com o usuário. 
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2.1.6 O Código MCNP4B 

O MCNP é um código de propósito geral que simula o transporte de partículas, 

como neutrons, fótons e elétrons, individualmente ou em conjunto (acopladas), através 

da matéria. Esse código tem sido utilizado em várias aplicações como projeto de 

reatores, blindagem, radioterapia, Terapia por Captura de Nêutron por Boro (BNCT); 

Tomografia por Emissão de Positrons (PET)), projetos de detectores, aceleradores, etc. 

O código permite modelar de forma geral qualquer sistema geométrico 

tridimensional e, em termos de cálculos, utiliza uma biblioteca de seções de choque na 

forma pontual (energia contínua), discreta ou multigrupo e possui diversas técnicas de 

redução de variância. O MCNP possui um arquivo de entrada (inp deck) que permite ao 

usuário especificar o tipo de fonte, de detector, a configuração geométrica e as 

condições gerais do sistema desejado sem ter que modificar o código fonte do programa. 

Assim, o tamanho, a forma e o espectro de energia da fonte de radiação, a composição 

física e química e a composição do meio, através do qual a radiação é transportada, a 

geometria e o sistema de detecção são definidos pelo próprio usuário da forma desejada. 

Esse código começou a ser desenvolvido no laboratório de Los Alamos, durante 

o projeto Manhattan e. atualmente, conta com inúmeros colaboradores de vários 

laboratórios de todo o mundo. A primeira liberação do código para a comunidade 

científica em geral ocorreu em meados da década de 70 anos. Na década de 80, foram 

liberadas as versões MCNP3, MCNP3A e MCNP3B. Em 1990, foi a vez da versão 

MCNP4 e , posteriormente, em 1993, a versão MCNP4A. A versão mais recente, 

MCNP4B ( código CCC-660/MCNP4B-DLC/89/MCNPXS), liberada em março de 

1997, foi oficialmente adquirida pelo Programa de Engenharia Nuclear da 

COPPE/UFRJ junto ao RSISC (Radiation Shielding Information Center) e está 

instalado em uma estação de trabalho IBM RISCSystem/6000, no Laboratório de 

Métodos Numéricos (LMN). Essa versão é disponível em vários tipos de plataformas 

computacionais e diferentes sistemas operacionais, tais como: MS-DOS para ambiente 

PC. UNIX (IBM-Risck, SUN, DEC) VMS(DEC), ÚNICOS (Cray), etc. Ela é uma união 
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de códigos independentes de transporte de neutrons, de fótons (MCG) (CASHWELL, et 

aL 1973), e de elétrons (Integrated Tiger Series/ ITS) (HALBLEID e MEHLHORN, 

1986). É acompanhada por uma biblioteca padrão (DLC/89) que contém dados de mais 

de 100 nuclídeos em várias temperaturas e diferentes tipos de reações, sendo que, 

basicamente, os dados são relativos à interação de neutrons, fótons, elétrons e às leis de 

espalhamento S(a, ß) para algumas moléculas ligadas. Os dados de seção de choque 

discretos são parte da ENDF(Evaluated Nuclear Data File) e ENDL(Evaluated Nuclear 

Data Library). 

O método de Monte Cario, MCNP, versão 4B, usado neste trabalho, 

proporcionou a execução do cálculo para os espectros clínicos, a partir da elaboração da 

geometria do sistema em três dimensões (parede de concreto) ao mesmo tempo permitiu 

gerar uma fonte plana com feixes de fótons expandidos e alinhados na faixa de energia 

desejada. A nova biblioteca de seção de choque, MCPLIB02, foi avaliada (HUGHES, 

H.G.. 1993) para fótons no intervalo de energia de 1 keV a 10 GeV para um número de 

elementos que vai de Z = 1 até 100. 

2.2 Descrição da Fonte de Raios X e do Simulador Cilíndrico 

2.2.1 Descrição da Fonte de Raios X e sua Aplicação no Cálculo 

A fonte de radiação utilizada neste trabalho de simulação do transporte do feixe 

de raios - X, através dos meios materiais para a determinação dos espectros transmitidos 

foi modelada a partir de uma fonte colimada. com o feixe central incidindo 

perpendicularmente sobre uma camada de material atenuador. A Figura 2.4 apresenta os 

espectros primários de radiação utilizados neste trabalho(MOHAN, 1985)., 

característicos de aceleradores lineares clínicos (Clinac-4,-6,-18 and 2500) . Os 

espectros primários gerados para 24 MV estão normalizados para 1 milhão de elétrons 

os espectros gerados das máquinas (Clinac-4, 4 MV; Clinac-6, 6 MV e Clinac-18, 10 

MV) estão normalizados inicialmente por 2 milhões de elétrons. O número total de 

elétrons foi dividido em dez subgrupos ou "rodadas". O desvio padrão da média foi 

calculado para flutuações desses dados dentro destes dez subgrupos. Em todos os casos, 

o valor do desvio padrão foi menor que 5%. 
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Figura 2.4 : Espectros primários normalizados inicialmente para a máquina de mais alta 

energia (Clinac-2500). 1 milhão de elétrons, já para as Clinac-4, 6 e 18, e 2 milhões de 

elétrons(MOHAN. 1985). 

2.2.2 O Fator de Conversão para Espectro 

Neste trabalho, os espectros foram calculados no centro do campo de radiação, 

na saída da camada atenuadora , durante o processo de simulação. O valor do fator de 

conversão médio, / ' , é obtido a partir da fluência de fótons, 0, calculada ao atravessar a 

parede e ponderada pelo fator de conversão para feixes monoenergéticos, F, 

correspondente na literatura (ICRP, 1995). Para fótons de energia E, em MeV, tem-se a 

relação: 

onde a fluência,())(E), e o fator de conversão para feixes monoenergético, F(E), são 

obtidos em função da energia do fóton. 

X<KE) 
(2-8) 
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2.2.3 Parâmetros dos Cálculos 

O tempo de processamento para as simulações geralmente é muito longo. Em 

regiões espessas isto envolve um grande número de histórias para que se possa ter uma 

boa aproximação nos resultados. Qualquer partícula cuja energia for insuficiente para 

alcançar a fronteira mais próxima da zona de interesse é considerada inteiramente 

absorvida na mesma . Essa técnica de rejeição de alcance é relativamente crua, uma vez 

que a direção da partícula não é considerada ao se calcular a fronteira mais próxima; no 

entanto, é um método eficiente. 

Os intervalos de energias para os cálculos dos espectros incidentes na blindagem 

foram estabelecidos de acordo com os da literatura (MOHAN, R., 1985). Quanto à 

fluência dos fótons transmitidos foi registrada em 40 intervalos logarítmicos de energia, 

sendo, 30 intervalos para energias abaixo de 1 MeV, isto tudo, para ambas irradiações, a 

0° e 90°. A fluência de fótons foi calculada computando-se ("scoring") os fótons 

transmitidos que chegam com as energias correspondentes a cada intervalo conhecido. 

A incerteza associada a cada valor da fluência de fótons, em função da energia, é 

expressa como a probabilidade de um único fóton chegar com aquela energia. Após a 

definição das dimensões do cilindro e das espessuras da parede de concreto, para se ter 

uma boa resolução espacial da distribuição da energia dos feixes, o único fator que 

influencia na incerteza associada dos valores calculados é o número inicial de histórias. 

Para se obter uma incerteza associada menor que 1 % foi necessário, em cada 

simulação, acompanhar um número de 50 milhões de histórias para irradiação com 

fótons a 0 o , e 100 milhões de histórias para irradiação a 90°. Cada irradiação simulada 

demora aproximadamente 2 horas de tempo de computação em um equipamente do tipo 

UNIX (SUN) com 66 MHz. 

2.2.4 Descrição Matemática do Simulador Cilíndrico 

A utilização do Método de Monte Cario para o cálculo do espalhamento do feixe 

de fótons a 90ü na superfície de um meio material permite que se escolha qualquer 

espectro de radiação, tipo de fonte de radiação, geometria de irradiação, forma e 

composição do meio receptor. Para o cálculo do fator de conversão, H * ( d ) / K a r , para 
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feixes incidentes em barreiras secundárias, foi necessário simular a irradiação de um 

cilindro de 30 cm de diâmetro e 20 cm de comprimento composto de água 

(IAEA, 1987).. Em seguida, feixes de fótons provenientes de aceleradores clínicos 

incidiram na direção perpendicular do eixo central do simulador. 

Além da técnica específica para o acompanhamento das "histórias" dos fótons e 

o simples ângulo de espalhamento, a descrição geométrica do cilindro e o tempo de 

processamento de cada programa, onde serão calculados o espalhamento a 90°, são 

outros aspectos de extrema importância no programa computacional de Monte Cario. 

Neste trabalho, o cilindro é apresentado como uma região do espaço descrito pela 

equação : 

x2 + y2 - R 2 = 0 (2-9) 

De acordo com a equação acima, "R" representa o raio do cilindro e o seu centro 

coincide com o centro do sistema de coordenadas. A zona de cálculo, para a obtenção 

dos feixes espalhados sob um ângulo de 90°. foi descrita por uma área de (40 x 40) cm2, 

posicionada ao longo de 1 metro da superfície do simulador, que resulta na geometria de 

um cilindro de volume conhecido. A vantagem dessa geometria reside no fato de se 

poder determinar a distribuição espectral do feixe de fótons quando espalhados ao longo 

do eixo central do simulador cilíndrico com a resolução espacial que se deseja. A Figura 

2.5 apresenta o simulador cilíndrico com destaque para o seu posicionamento em 

relação ao sistema de coordenadas e a direção de incidência do feixe de radiação. 

d = lm 

d = lm I 

Figura 2.5 : Descrição do simulador cilíndrico mostrando o sistema de coordenadas e a 

direção de incidência do feixe de radiação. 
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2.2.5 Aplicação do Cálculo dos Espectros Transmitidos pela Blindagem de 

Concreto 

O cálculo dos fatores de conversão do Kerma no ar, Kur, para equivalente de 

dose ambiental. H*( JO), para feixes de fótons encontrados em instalações de 

radioterapia, requer o conhecimento dos espectros transmitidos através das blindagens. 

O Método de Monte Cario se mostra bastante conveniente para a determinação de tais 

espectros, já que os parâmetros de posição, direção e energia para cada fóton são 

acompanhados interação por interação. A partir dos espectros incidentes, é possível o 

cálculo dos espectros transmitidos pelas camadas de materiais atenuadores. Neste 

trabalho, os espectros transmitidos foram calculados para uma geometria de irradiação 

padronizada, específica para instalações de tratamento radioterápico. A Figura 2.6 

mostra as áreas de irradiação e as áreas detecção numa instalação de tratamento 

radioterápico, para os espectros incidente e transmitido; mostra também as paredes de 

concreto seguindo uma classificação, relativa ao posicionamento do feixe primário do 

acelerador. As áreas externas ao feixe primário são classificadas de barreiras secundárias 

e as áreas que estão posicionadas nas imediações do feixe primário são consideradas 

barreiras primárias. 

Figura 2.6 Diagrama esquemático de uma máquina de alta energia e as respectivas 

barreiras: barreira primária (1), barreira secundária (2), espectro incidente (3) e espectro 

transmitido (4). 
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No programa computacional, considerou-se uma camada com (45 x 45) cm" de 

área e espessuras de barreiras de concreto variáveis. Considerou-se também que a fonte 

de fótons estava localizada a 1 metro da face de entrada da camada de concreto com os 

feixes de radiação primário e espalhado incidindo perpendicularmente sobre a 

superfície. No centro da face de entrada foi definida uma área de (40 x 40) cm", 

denominada "área de detecção do espectro incidente", onde são feitas as estimativas de 

cálculo da fluência do feixe de radiação primário. Ao final de cada espessura, na face 

posterior da camada, foi definida uma área de (40 x 40) cm2 denominada "área de 

detecção de espectro transmitido", utilizada com a mesma finalidade, isto é: determinar 

a grandeza acima citada e o espectro transmitido. 

Durante o processo de cálculo, os fótons que atravessam as camadas e atingem a 

área de detecção são contados e classificados em intervalos de 5 e 50 keV, para os 

espectros transmitidos após serem irradiados a 0°, e para os espectros de fótons 

irradiados a 90° os intervalos de energia são 10 e 50 keV. Ao final do cálculo, onde se 

simulam milhões de histórias, se obtém o espectro transmitido. Neste trabalho, foram 

calculados os espectros transmitidos para as seguintes qualidades (voltagem máxima) 

dos espectros incidentes, ângulo de incidência e espessuras de camadas da concreto: 

1 - 4 M V (Clinac-4 ). para incidência a 0° e 90° . 0,5; 1.0 e 2.0 metros de concreto; 

2- 6 MV (Clinac-6 ) para incidência a 0° e 90°: 0,5; 1,0 e 2,0 metros de concreto; 

3- 10 MV (Clinac-18 ) para incidência a 0° e 90°: 0,5; 1,0 e 2,0 metros de concreto; 

4- 24 MV (Clinac-2500) para incidência a 0 o e 90° : 0,5; 1,0 e 2,0 metros de concreto. 

Para cada espectro transmitido, foi calculado o fator de conversão. Foi também 

calculada a energia média dos fótons , £n,édia, para o espectro incidente e para o espectro 

transmitido da seguinte forma: 

N (2-10) 

1=1 
N 
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onde E, é a energia do fóton do i-ésimo intervalo de energia; W j é sua fluência e o 

somatório se aplica a todos os N intervalos de energia do espectro. No modelo de 

cálculo utilizado neste trabalho, se considerou que o campo de radiação incidente é 

uniforme e perfeitamente aleatório, no que se refere ao número de fótons por unidade de 

área. Isso é obtido no programa de Monte Cario através da sub-rotina de cálculo que 

descreve a fonte de radiação. 
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Capítulo 3 
Resultados e Discussão 

Na primeira seção deste capítulo são apresentados e discutidos os espectros de 

fótons primários . Os resultados dos cálculos dos espectros transmitidos pelas barreiras 

de concreto são apresentados e discutidos na seção 2. Os resultados da investigação dos 

espectros transmitidos, após serem espalhados sob um ângulo de 90° são apresentados e 

discutidos na seção 3, e as análises sobre o fator de conversão médio encontram-se na 

seção 4. 

3.1 Espectros Primários 

Os espectros primários foram obtidos como descrito no item 2.2.1. Pode se 

observar que os espectros primários (Figura 2.4) apresentam picos acentuados próximos 

a 1 MeV. A Tabela 3.1 apresenta as energias médias dos espectros primários utilizados 

neste trabalho. 

Tabela 3.1 - Energia média dos espectros primários. 

ACELERADORES POTENCIAL 

(MV) 

ENERGIAS MEDIAS 

(MeV) 

C L I N A C - 4 4 1.44 

CLINAC - 6 6 1.91 

CLINAC - 1 8 10 2.91 

CLINAC - 2500 24 6.13 

Os espectros de raios X são apresentados normalmente como a variação da 

fluência de fótons em função da energia. A modificação do espectro ao atravessar a 

espessura de concreto terá um grande impacto nas grandezas que dependem do espectro 

de fótons, como H*(d), o que é um aspecto importante em metrologia, principalmente 

na monitoração de área, onde se faz necessário estimar a dose no trabalhador. 
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3.2 Espectro de Fótons Transmitido por Paredes de Concerto 

Os espectros transmitidos pelas diversas camadas de concreto foram calculados 

de acordo com o procedimento descrito no item 2.2.4. As Figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 

apresentam os espectros transmitidos por camada (parede) de espessura de concreto de 1 

e 2 metros, e a relação da energia correspondente de cada fótons (eixo horizontal) por 

sua respectiva Fluência (eixo vertical),ou seja, isto é aplicado a todo e qualquer fóton 

que alcançar a região de "score" com aquela determinada energia. O eixo horizontal que 

corresponde as energias é apresentado em 20 intervalos logarítimicos ( bins ) de 0,5 

(faixa que vai de 0,01 a até 1 MV) e mais 20 intervalos logarítimicos de 0,25 que vai de 

1 MV até 6 MV. Cada espectro representado está normalizado para 50 milhões de 

histórias. Todas as classes de espectros de energias utilizadas neste trabalho (4, 6, 10 e 

24) MV referem-se às incidências sobre as camadas de concreto (camada semiredutora 

de uma instalação radioterápica), tanto para barreiras primárias, como para barreiras 

secundárias. 

3.2.1 Espectros de Fótons Transmitidos por Feixe de 4 MV ( CIinac-4 ) 

A análise da Figura 3.1 apresentada nesta seção mostra que os espectros primários são 

modificados ao atravessarem as camadas de concreto em termos de suas intensidades. A 

Figura 3.1 mostra que, quando o espectro primário de 4 MV atravessa as camadas de 1 e 

2 metros de concreto, poucos são os fótons com energias abaixo de 100 keV. Contudo, 

um aspecto muito importante nesse espectro é a energia mais provável, Ep, que se 

encontra próximo a 1.5 MeV. Observa-se que o pico existente no espectro primário se 

mantém, apesar da grande atenuação sofrida. 
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Figura 3.1 Espectros transmitidos por (a) 1 metro e (b) 2 metros de espessura de 

concreto, respectivamente, por um acelerador Clinac - 4. 
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A Tabela 3.2 apresenta as energias médias dos espectros transmitidos, após 

atravessarem as camadas de concreto consideradas. A energia média do espectro 

primário (Clinac-4 MV) é observaaa na primeira linha, enquanto que, à proporção que 

as camadas de concreto aumentam, os espectros transmitidos vão ficando com energias 

médias mais altas. 

Tabela 3.2 - Energia média dos espectros de fótons transmitidos (Clinac-4) 

Clinac-4 ( 4 MV ) 

Espessuras de concreto ( metro ) Energia Média ( MeV ) 

Zero 1.44 

1 1.49 

2 1.55 

3.2.2 Espectros de Fótons Transmitidos por Feixe de 6 MV ( Clinac-6 ) 

O Clinac-6 é um acelerador clínico com energia máxima capaz de produzir 

feixes de fótons de até 6 MeV. Nesta seção a Figura 3.2, apresenta a análise do espectro 

primário de 6 MeV que é modificado em termos de sua intensidade. Os espectros 

transmitidos por camadas de concreto mostram, quando o espectro primário de 6 MeV 

atravessa as camadas de 1 metro e 2 metros de concreto, o aparecimento de um número 

maior de fótons com energias abaixo de 100 keV em relação aos espectros transmitidos 

anteriormente (Clinac-4 MV). Nestes espectros transmitidos dois componentes são 

importantes: a energia mais provável, Ep, e a energia média, £ . As energias mais 

prováveis para os espectros transmitidos por espessuras de concreto de 1 m e 2 m são 

estimadas em 1.25 MeV, 
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Figura 3.2 Espectros transmitidos por (a) 1 metro e (b) 2 metros de espessura de 

concreto, respectivamente, por um acelerador Clinac - 6 . 
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A Tabela 3.3 apresenta o resultado dos cálculos das energias médias dos 

respectivos fótons transmitidos, após atravessarem as paredes de concreto. Da mesma 

forma que foi apresentado na Tabela 3.2, observa-se que os resultados referentes às 

energias médias dos espectros transmitidos aumentam, à medida que a parede se torna 

mais espessa. 

Tabela 3.3 - Energia média dos espectros de fótons transmitidos (Clinac-6) 

Clinac-6 ( 6 MV ) 

Espessuras de concreto ( metro ) Energia Média ( MeV ) 

Zero 1.91 

1 1.95 

2 2.02 

3.2.3 Espectros de Fótons Transmitidos por Feixe de 10 MV ( Clinac-18 ) 

Variações na voltagem aplicada irão modificar a energia máxima dos fótons, 

podendo assim se notar o pico em intensidade deslocando-se com o aumento da energia. 

O Clinac-18 é um acelerador clínico de fótons , projetado e fabricado pela Varian. A 

unidade é capaz de produzir feixes de fótons com potencial máximo de 10 MeV. As 

Figuras 3.3 (a) e 3.3 (b) calculadas pelo método de Monte Cario mostram que os 

espectros transmitidos pelas duas camadas de concreto ( de 1 e 2 metros) conservam as 

mesmas características dos espectros de fótons anteriores (Clinac-4 MV e Clinac-6 

MV), sendo que, o número de fótons com energias abaixo de 100 keV é bem maior que 

os dos espectros anteriormente citados. Para esses espectros de fótons transmitidos por 

camadas de concreto ( parede de concreto),, a energia mais provável, E p , e a energia 

média, e , são dois componentes de grande importância nestes cálculos. As energias 

mais prováveis para os espectros transmitidos por espessuras de concreto de 1 m são 

estimadas em 1.75 MeV. Para o espectro transmitido por 2 m de espessura a energia 

mais provável também é próximo a 1.75 MeV. 
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Figura 3.3 - Espectros transmitidos por (a) 1 metro e (b) 2 metros de espessura de 

concreto, respectivamente, por um acelerador Clinac -18. 
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A Tabela 3.4 apresenta o resultado dos cálculos das energias médias dos 

respectivos fótons transmitidos, após atravessarem as paredes de concreto. Observa-se 

que os resultados referentes as energias médias dos espectros transmitidos, que 

aumentam ligeiramente, à medida que a espessura da parede se torna mais espessa. 

Tabela 3.4 Energia média dos espectros de fótons transmitidos (Clinac-18) 

Clinac-18 ( 10 MV ) 

Espessuras de concreto ( metro ) Energia Média ( MeV ) 

Zero 2.91 

1 2.96 

2 3.02 

3.2.4 Espectros de Fótons Transmitidos por Feixe de 24 MV ( Ciinac-2500 ) 

A Figura 3.4 mostra que, quando o espectro primário de 24 MV atravessa as 

camadas de 1 e 2 metros de concreto, o número de fótons gerados abaixo de 100 keV é 

maior que o número de fótons dos espectros anteriores, porém, diminui com o aumento 

da espessura da parede de concreto. Contudo, um aspecto importante nesse espectro é o 

pico que se desloca de 1.5 MeV para 2.5 MeV, além do mais, dois componentes são 

importantes: a energia mais provável, Ep, e a energia média, e . As energias mais 

prováveis para os espectros transmitidos por espessuras de concreto de 1 m é 1.5 MeV 

enquanto que para e 2 m de espessura a energia mais provável é 2.5 MeV. A Tabela 3.5 

apresenta as energias médias dos espectros transmitidos, após atravessarem as camadas 

de concreto. A energia média do espectro primário é observada na primeira linha, 

enquanto que, à proporção que as camadas de concreto aumentam, os espectros 

transmitidos vão ficando com energias médias mais altas 
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Figura 3.4 - Espectros transmitidos para (a) 1 metro e (b) 2 metros de espessura de 

concreto, respectivamente, aplicado por um acelerador Clinac -2500. 
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A Tabela 3.5 apresenta o resultado dos cálculos das energias médias dos 

respectivos fótons transmitidos após atravessarem as paredes de concreto. Observa-se 

que os resultados referentes as energias médias dos espectros transmitidos sofre um 

ligeiro aumento, à proporção que a parede se torna mais espessa. 

Tabela 3.5 - Energia média dos espectros de fótons transmitidos (Clinac-2500) 

Clinac-24 ( 2500 MeV ) 

Espessuras de concreto ( metro ) Energia Média ( MeV ) 

Zero 6.13 

1 6.47 

2 6.50 

3.3 Espectros de Fótons Espalhados sob um Ângulo de 90 0 

A radiação primária, após incidir em um meio espalhador, normalmente o 

paciente, produz radiação secundária espalhada de energia e taxa de exposição bem 

menores que as do feixe primário. A energia da radiação espalhada depende do ângulo 

de espalhamento e é sempre menor que a energia do feixe primário. Na prática, para 

energias incidentes de até 300 keV, os fótons Compton não diferem muito dos fótons 

incidentes, entretanto, para radiação incidente de energia maior que 0,51 MeV, os fótons 

Compton tendem a possuir uma energia de 0,5 MeV, para amplas faixas de energias 

incidentes ( 1 MeV, 10 MeV); assim considera-se que a maioria desses fótons Compton 

possuam 500 KeV (ATTIXJ986). Para o propósito de proteção radiológica, é usual 

assumir a radiação espalhada a 90° como tendo cerca de 0,5 MeV. 
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Figura 3.5 Distribuição da Fluência de Fótons espalhados por incidência de fótons para 

diferentes espectros primários ( 4 MV, 6 MV, 10 MV e 24 MV ) 

Um dos objetivos desta dissertação é obter o estado físico das partículas (tipo, 

posição, energia, direção, etc. ) de fótons clínicos dos aceleradores Clínac-4, 6, 10 e 24 

MV, transmitidos por paredes de concreto logo após o espalhamento na superfície do 

fantoma (ou paciente). 

3.3.1 Espectros Transmitidos após Espalhamento Relativo ao acelerador Clinac-4 

A Figura 3.6 apresenta a distribuição da fluência de fótons após serem 

transmitidos por espessuras de concreto de 0.5, 1 e 2 metros, resultantes da interação do 

espectro de fótons de 4 MV espalhado na superfície do fantoma (90°). As energias mais 

prováveis, E,„ para os espectros transmitidos por 0,5 m e 1 m são estimadas em 150 

KeV, enquanto que, para o espectro transmitido por 2 m de espessura a energia mais 

provável é 200 KeV. Os valores correspondentes as energias médias para 0,5 metro, 1,0 

metro e 2,0 metros são 0,24 MeV, 0,26 MeV e 0,31 MeV, respectivamente. 
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Energia (MeV) 

Figura 3.6 - Espectro de Fótons secundários de 4 MV espalhados a 90°, após serem 
transmitidos por barreiras de concreto de (a) 0,5 m , (b) 1 m e (c) 2 m de espessura. 

3.3.2 Espectros Transmitidos após Espalhamento Relativo ao Acelerador Clinac-6 

A Figura 3.7 mostra os espectros de energia dos fótons transmitidos pelas 

paredes de concreto de (a) 0,5 m, (b) Im e (c) 2 m de espessura, respectivamente, 

inicialmente para um feixe de fótons de 6 MV espalhados em um ângulo de 90° Os 

espectros têm máximos similares, porém, de diferentes magnitudes. A forma e o 

intervalo de energia são ligeiramente diferentes dos concernentes ao feixe incidente. As 

energias mais prováveis para os espectros transmitidos por espessuras de concreto de 0,5 

m e 1 m são estimadas em 150 keV, enquanto que, para o espectro transmitido por 2 m 

de espessura a energia mais provável é 350 keV. As energias médias para os espectros 

transmitidos por espessuras de 0,5 m, 1 m e 2 m, são 0,25 MeV, 0,27 MeV e 0,33 MeV, 

respectivamente. Estas energias médias são encontradas na Tabela 3.6 deste capítulo. 
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Figura 3.7 - Espectro de Fótons secundários de 6 MV espalhados a 90°, após serem 
transmitidos por barreiras de concreto de (a) 0.5 m e (b) 1 m e (c) 2 m de espessura. 

3.3.3 Espectros Transmitidos após Espalhamento Relativo ao Acelerador Clinac-18 

A Figura 3.8 apresenta a variação do espectro do feixe de 10 MeV espalhado, 

após ser transmitido por barreiras de concreto de diversas espessuras, (a) 0,5 m, (b) 1 m 

e (c) 2 m, respectivamente. As formas são similares aos espectros de fótons transmitidos 

relativo ao acelerador Clinac-6 da Figura 3.7. Os cálculos foram feitos para o mesmo 

campo, além disso, algumas característica importantes são mostradas na Figura 3.8, é o 

caso dos espectros transmitidos por espessuras de concreto de 0,5 m e 1 m e 2 m, que 

possuem as energias mais prováveis, Ep, em torno de 150 keV. As energias médias para 

as espessuras de 0,5 m, 1 m e 2 m são 0,26 MeV, 0,28 MeV e 0,32 MeV, 

respectivamente. O aumento da energia média está diretamente relacionado ao valor da 

espessura da parede de concreto, quanto mais espessa a parede, mais duro se torna o 

feixe. 
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Figura 3.8 - Espectro de Fótons secundários de 10 MV espalhados a 90°, após serem 
transmitidos por barreiras de concreto de (a) 0.5 m e (b) 1 m e (c) 2 m de espessura. 

3.3.4 Espectros Transmitidos após Espalhamento Relativo ao acelerador Clinac-

2500 

A Figura 3.9 mostra os espectros de energia dos fótons secundários de 24 MeV 

transmitidos pelas paredes de concreto de (a) 0,5 m, (b) Im e (c) 2 m de espessura, 

respectivamente, inicialmente para um feixe de fótons de 24 MV. Os espectros têm 

máximos similares ao transpassar espessuras de 0,5 m e 1 m, porém, de diferentes 

magnitudes. A forma e o intervalo de energia são ligeiramente diferentes dos 

concermentes ao feixe incidente. A energia mais provável para os espectros transmitidos 

por espessuras de concreto de 0,5 m e 1 m e 2 m são estimadas em 150 keV,. As 

energias médias para os espectros transmitidos por espessuras de 0,5 m, 1 m e 2 m, são 

0.28 MeV, 0.31 MeV e 0.32 MeV, respectivamente. Estas energias médias são 

encontradas na Tabela 3.6 deste capítulo. 
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Figura 3.9 - Espectro de Fótons secundários de 24 MV espalhados a 90°, após serem 

transmitidos por barreiras de concreto de (a) 0.5 m e (b) 1 m e (c) 2 m de espessura. 

3.4 Fatores de Conversão, de Kerma no Ar para Equivalente de Dose Ambiental, 

H * ( 1 0 ) . 

Uma das grandezas mais usadas na metrologia de fótons é o kerma no ar, Kar. Os 

laboratórios de calibração selecionaram esta grandeza tendo em vista que sua definição 

não se modifica ao longo do tempo e a facilidade de sua medida (ICRU33, 1980). As 

grandezas operacionais são definidas objetivando a limitação de dose e de modo que 

possam ser correlacionadas de maneira inequívoca com a grandeza primária. Além 

disso, as grandezas operacionais também devem ser medidas com facilidade. A ligação 

entre a grandeza para a limitação de dose, a grandeza operacional e a grandeza primária 

é feita através de fatores de conversão. Com esta finalidade a publicação da ICRP 74 

(1995) recomendou os fatores de conversão de K a r para o equivalente de dose ambiente, 

H*(10), para feixe de fótons monoenergéticos no intervalo de energia de 0,01 a 10 MeV. 

O equivalente de dose ambiental, H*(10), é uma grandeza que pode ser calculada para 

toda a faixa de energia dos fótons que são comumente encontrados nas áreas 
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circunvizinhas (área livres, restritas e controladas), das salas de tratamento 

radioterápico. De acordo com a ICRU, um dos critérios que uma grandeza operacional 

deve atender é "permitir a determinação da grandeza para limitação de dose ou 

fornecer uma estimativa conservati,>a do seu valor numérico". Além disso, os valores 

de H*(10)/Kar apresentam uma variação bem pronunciada em função da energia do 

fóton. Este fato dificulta sobremaneira a determinação dos fatores de conversão a serem 

usados quando se lida com espectros clínicos realísticos. 

A Tabela 3.6 apresenta os fatores de conversão para o espectro, para a energia 

máxima e para as energias médias dos espectros transmitidos por camadas de concreto 

de espessuras variáveis de 0.5 m, 1 m e 2 m metros. A análise dos resultados indica que, 

como se previa nesta faixa de energia, os fatores de conversão, H*(10)/Kar (ICRP,1995), 

não são adequados para estimar os valores relativos aos feixes clínicos realísticos se não 

forem feitas as devidas correções para o espectro de energia. Os coeficientes de 

conversão dos diversos espectros transmitidos nas imediações das instalações de 

tratamentos radioterápicos, sãc dados por, / . Pela análise dos Fatores de Conversão, se 

conclui que a instrumentação utilizada em levantamentos radiométricos devem estar 

perfeitamente calibradas em termos de Kerma no ar, para qualquer que seja o espectro 

transmitido, pelas barreiras primárias e secundárias. Em geral, o valor do equivalente de 

dose ambiental pode ser obtido a partir do kerma no ar, aplicando-se fatores de 

conversão. No intervalo de energia considerado(10 keV a 10 MeV), esses fatores de 

conversão tem sido gerados unicamente para feixe de fótons monoenergéticos, não 

reproduzindo situações reais ocorridas em ambientes de radioterapia, feixes estes, que 

são transmitidos através de barreiras primárias ou secundárias, expondo situações de 

risco aos trabalhadores e pessoas do público que se encontram na vizinhança. Para estas 

qualidades de espectros clínicos estudados neste trabalho, esses fatores de conversão 

médios ainda não são encontrados na literatura. Os fatores de conversão para o espectro 

de 24 MV foram calculados considerando uma saturação no valor de 1.1 (ICRP, 1995) 

entre 10e24 MeV. 
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Tabela 3.6 - Fatores de Conversão H*(10)/Kar para os espectros calculados 

Barreira / 
Espessura Aceleradores 

Energia 
Média 

8 
(MeV) 

Fator de Conversão H*(10) /K a r 

Barreira / 
Espessura Aceleradores 

Energia 
Média 

8 
(MeV) Para o 

espectro 
Para a 

Energia 
Média 

Para a 
Energia 

EjMáx 

Primária / 
1 m 

Clinac-4 a 1,49 1,18 1,15 1,12 

Primária / 
1 m 

Clinac-6 b 1,95 1,18 1,14 1,11 Primária / 
1 m Clinac-18 c 2,96 1,18 1,13 1,10 

Primária / 
1 m 

Clinac-2500d 6,47 1,21 1,11 l ,10 f 

Primária / 
2 m 

Clinac-4 1,55 1,16 1,15 1,12 

Primária / 
2 m 

Clinac-6 2,02 1,15 1,14 1,11 Primária / 
2 m Clinac-18 3,02 1,16 1,13 1,10 

Primária / 
2 m 

CIinac-2500 6,50 1,13 1,11 l ,10 f 

Secundária / 
0.5 m 

Clinac-4 0,24 1,42 1,36 1,12 

Secundária / 
0.5 m 

Clinac-6 0,25 1,41 1,35 1,11 Secundária / 
0.5 m Clinac-18 0,26 1,41 1,34 1,10 

Secundária / 
0.5 m 

Clinac-2500 0,28 1,39 1,32 l ,10 f 

Secundária / 
1 m 

Clinac-4 0,26 1,40 1,34 1,12 

Secundária / 
1 m 

Clinac-6 0,27 1,40 1,33 1,11 Secundária / 
1 m Clinac-18 0,28 1,40 1,32 1,10 

Secundária / 
1 m 

Clinac-2500 0,31 1,38 1,30 l ,10 f 

Secundária / 
2 m 

Clinac-4 0,31 1,33 1,30 1,12 

Secundária / 
2 m 

Clinac-6 0,33 1,32 1,29 1,11 Secundária / 
2 m Clinac-18 0,32 1,34 1,30 1,10 

Secundária / 
2 m 

Clinac-2500 0,32 1,35 1,30 l ,10 f 

Obs: a 4 MV 
b 6 MV 
c 10 MV 
d 24 MV 

Calculado para energia máxima do feixe primário. 
f Valor estimado para 10 MeV, maior energia disponível na ICRP (1995) 
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Capítulo 4 
Conclusões 

Os resultados deste estudo, mostra que a prática corrente de utilização dos 

fatores de conversão em termos de kerma no ar, pode levar, em algumas situações, a 

uma subestimativa de algumas grandezas. Como H*(10) é a grandeza operacional que 

deve ser usada em monitoração de área, as blindagens devem ser projetadas e avaliadas 

em termos desta grandeza. 

Foram calculados os fatores de conversão para as qualidades dos espectros 

clínicos dos equipamentos: Clinac 4, Clinac-6, Clinac-18 e Clinac-2500, utilizados em 

tratamentos radioterápicos. 

Esse estudo é uma contribuição original e realística para o campo da Proteção 

Radiológica e para monitoração de área em radioterapia. 

A metodologia de cálculo desenvolvida neste trabalho mostrou-se eficiente na 

simulação dos modelos de exposição encontrados na prática. Com o auxílio 

computacional foi possível simular condições de irradiação envolvendo a interação do 

campo de radiação incidente com camadas atenuadoras de concreto. 

Neste trabalho, foi mostrado que os fatores de conversão H*(10)/Kar disponíveis 

na literatura não representam de uma forma realística o valor do fator de conversão 

numa instalação de tratamento radioterápico, se considerações apropriadas do espectro 

de energia não são feitas 

Adicionalmente, este trabalho mostrou claramente que o espectro dos feixes 

transmitidos, após serem espalhados (90°), através das paredes de concreto de uma 

instalação de radioterapia, possui energia de pico próximo a 150 keV. Esta energia é 

consideravelmente menor que os 500 keV sugeridos pela NCRP(1976). 
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4.1 Sugestões 

Os resultados obtidos neste estudo do comportamento das grandezas de 

importância em Proteção Radiológica para exposições ocupacionais e do público 

conduzem a adoção das seguintes recomendações: 

Incorporar nas normas e manuais usados para monitoração de área, fatores de 

conversão ponderados para o espectro de energia do local de medida ou referentes à 

energia média desse espectro. 

Como código o MCNP apresentou-se muito versátil e recomenda-se que este 

código seja aplicado a outros trabalhos referentes a área médica e a Proteção 

Radiológica. 
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