
PROGRAMA DE P O R - n w A n i i A 

TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 
PROTEN - DEN/UFPE 

}m\ 

N- 19 
TESE DE 

DOUTORADO 

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO 
COMPUTACIONAL DE EXPOSIÇÃO PARA 
CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS UTILIZANDO O 
CÓDIGO MONTE CARLO EGS4 E FANTOMAS 

DE VOXELS 

AUTOR: JOSÉ WILSON VIEIRA 

RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL 
JULHO - 2004 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR 

Av. Prof. Luiz Freire, 1000 - Cidade Universitária 
CEP 50740-540 - Recife - PE - Brasil 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS E 

NUCLEARES-PROTEN 

CONSTRUÇÃO DE IJM MODELO COMPUTACIONAL DE 

EXPOSIÇÃO PARA CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS UTILIZANDO O 

CÓDIGO MONTE CARLO EGS4 E FANTOMAS DE VOXELS 

JOSÉ WILSON VIEIRA 

RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL 

JULHO DE 2004 



.JOSÉ WILSON VIEIRA 

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO COMPUTACIONAL DE EXPOSIÇÃO PARA 

CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS UTILIZANDO O CÓDIGO MONTE CARLO EGS4 E 

FANTOMAS DE VOXELS 

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologias Energéticas e Nucleares, da 

Universidade Federal de Pernambuco, para obtenção 

do título de Doutor em Ciências na área de 

concentração Dosimetria e Instrumentação Nuclear. 

ORIENTADORES: 

PROF. DR. RICHARD KRAMER 

E PROF. DR. FERNANDO ROBERTO DE ANDRADE LIMA 

RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL 

JULHO - 2004 



V657c Vieira, José Wilson 
Construção de um modelo computacional de exposição para 

cálculos dosimétricos utilizando o código Monte Carlo EGS4 e 
fantomas de voxels / José Wilson Vieira . - Recife : O Autor , 
2004. 

vii, 88 folhas. : il. ; fig., tabelas. 

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco. 
CTG. Energia Nuclear, 2004. 

Inclui bibliografia. 

1. Dosimetria numérica. 2. Modelos antropomórficos - Voxels 
3. Método Monte Cario - EGS4 . 4. Proteção radiológica. I. Título. 

612.01448 CDD (21.ed.) 
UFPE 

BCTG/2004-36 



CONSTRUÇÃO DE UM MODELO COMPUTACIONAL DE 
EXPOSIÇÃO PARA C ÁLCULOS DOSIMÉTRICOS UTILIZANDO 
O CÓDIGO MONTE CARLO EGS4 E FANTOMAS DE VOXELS 

José Wilson Vieira 

APROVADO EM: 02.07.2004 

ORIENTADORES: Prof. Dr. Richard Kramer 
Prof. Dr. Fernando Roberto de Andrade Lima 

COMISSÃO EXAMINADORA: 

^ \ JtAA -̂Ov/N'Sjk 

Prof. Dr. Fernando Roberto cie Andrade Lima - CRCN/CNEN 

u 

Prof. Dr. Clovis Abrahão Hazin - DEN/UFPE 

Á t 3 . tá: (C 
Prof. Dr. BorkoStosic - DFM/UFRPE 

Ü Ú i üuuoJ-sj 

eian 

UjU 

Prof. Dr. Alejandro César Fi ery Orç ambide - DTI/UFAL 

Prof. Dr. priyaz - IPEN-CNEN/SP 

Visto e permitida a impressão 

A __ p 

Coordenador dq/PROTEN/BEN/UFPE 



Aos meus pais 

Antônio Vicente Vieira 

e Expedita Gonçalves Vieira, 

onde tudo começou. 



AGRADECIMENTOS 

Aos meus orientadores, Prof. Dr. Fernando Roberto de Andrade Lima e Prof. Dr. 

Richard Kramer, pela orientação segura e instrutiva durante todo o processo de elaboração 

deste trabalho, e pela integridade e busca do conhecimento que me inspiram constantemente. 

A todos os professores do DEN-UFPE, que de forma direta ou indireta forneceram os 

fundamentos da minha aprendizagem. Agradeço também ao Prof. Dr. Borko Stosic 

(Departamento de Física e Matemática - UFRPE), com o qual cursei a disciplina Simulações 

Gráficas Interativas, fundamental para o trabalho que realizei. 

Aos professores que fizeram parte das bancas dos meus Seminários de Tese e do meu 

Exame de Qualificação: doutores Alejandro Frery, Carlos Brayner, Borko Stosic e Eduardo 

Loureiro, pelas sugestões e incentivos. 

A todos os colegas do DEN, especialmente a Adriano, Ferdinand, Paulo Peixoto, 

Cieomácio e Marcos, pelo convívio, amizade e ajuda mútua. 

A todos os funcionários do DEN, sempre prestativos. 

Aos meus familiares que, embora distantes, procuram sempre saber como estou. 

Aos meus amigos Joca de Oliveira, Josélio, Eduardo Loureiro, Humberto Felipe, 

Adriano Márcio, José de Melo, Antônio Aerton, Amâncio, Manuel Teófilo, Auricéia Fraga, 

Evilásio, Ferdinand, Vandelice, Catarina, Josier, Iran, Assis e Paulo Jofilsan, por serem 

amigos, e estarmos sempre juntos. 

A todos os colegas da Escola Politécnica de Pernambuco - UPE, do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Pernambuco - CEFET-PE, e de todas as instituições de ensino por 

onde já passei. 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 1 

1.1. A DOSE EFETIVA 2 

1.2. O USO DE FANTOMAS EM RADIOPROTEÇÃ0 3 

1.3. A REVISÃO DO HOMEM DE REFERÊNCIA DA ICRP. 12 

1.4. OBJETIVOS DESTE TRABALHO 14 

2. UM NOVO MODELO COMPUTACIONAL DE EXPOSIÇÃO BASEADO NO 
HOMEM DE REFERÊNCIA DA ICRP 89 15 

2.1. O DESENVOLVIMENTO DO MAX 15 
2.1.1. MASSAS DOS ÓRGÃOS E TECIDOS MOLES 15 

2.1.1.1. O FANTOMA VOXTISS8 15 
2.1.1.2. MUDANÇAS NOS ÓRGÃOS E TECIDOS 17 

2.1.2. DISTRIBUIÇÃO DOS TECIDOS DO ESQUELETO 21 
2.1.2.1. TECIDOS DO ESQUELETO SEGUNDO A ICRP 21 
2.1.2.2. O ESQUELETO DO VOXTISS8 24 

2.1.3. O MÉTODO DOS NÚMEROS CT 25 
2.1.3.1. AJUSTES DE PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS CT 26 
2.1.3.2. A SUBMATRIZ 30 DOS TONS CINZAS DO MAX 28 
2.1.3.3. DESCRIÇÃO DO MÉTODO DOS NÚMEROS CT 30 

2.1.4. CÁLCULO DA DOSE EQUIVALENTE NA MEDULA ÓSSEA 
VERMELHA DO MAX 33 

2.1.4.1. FATORES DE CORREÇÃO PARA A DOSE NA RBM DOS FANTOMAS 
MATEMÁTICOS 34 
2.1.4.2. FATORES DE CORREÇÃO PARA A DOSE NA RBM DO MAX 35 

2.1.5. CÁLCULO DA DOSE EQUIVALENTE NA PELE DO MAX 37 

2.2. O DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS PARA FONTES RADIO ATIVAS.40 
2.2.1. FONTES PARALELAS 42 

2.2.1.1. FONTES PARALELAS UNIDIRECIONAIS 43 
2.2.1.2. FONTE PARALELA ROTACIONAL 44 

2.2.2. FONTES DIVERGENTES 46 
2.2.2.1. FONTES DIVERGENTES UNIDIRECIONAIS 46 
2.2.2.2. FONTE DIVERGENTE ROTACIONAL 50 

2.2.3. FONTES ISOTRÓPI CAS 53 
2.2.3.1. NUVEM RADIOATIVA NO ESPAÇO COMPLETO 53 
2.2.3.2. NUVEM RADIOATIVA NO SEMI-ESPAÇC) SUPERIOR 57 

2.3. O MODELO COMPUTACIONAL DE EXPOSIÇÃO MAX/EGS4. 57 
2.3.1. O FANTOMA MAX 57 
2.3.2. O ACOPLAMENTO MAX/EGS4 60 

2.3.2.1. INSTALANDO O MODELO COMPUTACIONAL MAX/EGS4 61 
2.3.2.2. COMPILANDO E EXECUTANDO O MODELO COMPUTACIONAL 
MAX/EGS4 62 



3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 64 

3.1. A RAZÃO KERMA-FLUÊNCIA 64 

3.2. PROPRIEDADES DOS COEFICIENTES DE CONVERSÃO DE DOSE 
ABSORVIDA POR KERMA NO AR PARA ÓRGÃOS DO CORPO HUMANO 66 

3.3. COEFICIENTES DE CONVERSÃO PARA EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS E 
AMBIENTAIS 67 

3.3.1. COEFICIENTES DE CONVERSÃO PARA A PELE 68 
3.3.2. COEFICIENTES DE CONVERSÃO PARA A MEDULA ÓSSEA 
VERMELHA 70 
3.3.3. COEFICIENTES DE CONVERSÃO PARA OS TESTÍCULOS 72 

3.4. COEFICIENTES DE CONVERSÃO PARA A DOSE EFETIVA 75 

4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 77 

REFERÊNCIAS 80 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Fantoma Alderson-Rando em uso no DEN-UFPE 4 

Figura 2: Fatia de tecido irradiada por um feixe colimado de nêutrons de 100 keV. A espessura da fatia 
é de 30 cm e as demais dimensões são infinitas [TURNER et al., 1985] 6 

Figura 3: Vista frontal do MIRD-5, adaptada de CRISTY e ECKERMAN (1987) 7 

Figura 4: Vista frontal dos fantomas ADAM e EVA, adaptada de KRAMER et al. (1982) 7 

Figura 5: Imagem bidimensional CT correspondendo a uma fatia tridimensional do paciente. Cada 
pixel na imagem CT corresponde a uni voxel no paciente. O voxel tem as duas dimensões do pixel no 
plano da imagem e a terceira dimensão representa a espessura da fatia da varredura CT [BUSHBERG 
et ai, 2002] 9 

Figura 6: Representação da imagem 3D como uma matriz 3D [NIKOLAIDIS e PITAS, 2001] 9 

Figura 7: Parte da 55a imagem do MAX e sua correspondente da matriz 2D 10 

Figura 8: Vista dos fantomas VOXELMAN, MANTISSUE3-6 e VOXTISS8 [ZUBAL, 2001]. Os 
arquivos binários originais foram visualizados no IDL [IDL, 2002] 16 

Figura 9: Caixa de diálogo do software FANTOMAS (acessada através do menu Matrizes) mostrando 
os dados de entrada necessários para obter as matrizes 2D a partir do arquivo binário original 
vox_tiss8.dat 20 

Figura 10: IDs das regiões do esqueleto segmentadas no MAX. Adaptação de ilustração contida na 
ICRP 70 22 

Figura 11: Localizações de RBM em adultos e crianças [ICRP 70, 1995] 24 

Figura 12: Uso dos valores de janela e nível para manipular o contraste de uma imagem CT. Acima, a 
imagem CT 27 do tronco de um paciente [ZUBAL et al., (1995)], visualizada no OSIRIS, ilustra o 
efeito dramático da mudança nos valores de janela e nível; Abaixo, a curva de calibração dos tons 
cinzas com seu nível (L), sua janela (VI/), seus pontos de modulação (P; e P2) e seus pontos extremos 
(Pmin e Pmax) - 27 

Figura 13: Vista frontal da submatriz 3D dos tons cinzas do MAX [IDL, 2002] 29 

Figura 14: Parte da imagem CT 27 do tronco de um paciente [ZUBAL et al., (1995)], mostrando os 
tons cinzas entre 0 (branco) e 255 (preto) da região da espinha 30 

Figura 15: Fatores de SPIERS: Dose adicional para a RBM nas cavidades trabeculares devida aos 
fotoelétrons liberados no osso adjacente [KRAMER, 1979] 35 

Figura 16: Fatores de KING-SPIERS: Aumento de dose na RBM em cavidades trabeculares devido 
aos fotoelétrons liberados na adjacência dos ossos [KING e SPIERS, 1985] 36 

Figura 17: Janela do software FANTOMAS [VIEIRA et al., 2004a] mostrando o submenu Espessura 
da pele, através do qual se faz o ajuste da pele segmentada de um fantoma de voxels para apenas um 
voxel entre o ar e o corpo 38 

Figura 18: Parte da imagem 2D 141 do MAX mostrando os três tipos de voxels segmentados como 
pele 39 

Figura 19: MAX no sistema de coordenadas usado no modelo computacional MAX/EGS4. O arquivo 
binário do MAX foi visualizado no IDL [IDL, 2002] 41 

Figura 20: Sistema cartesiano mostrando os ângulos diretores de um vetor r 42 

Figura 21: Ilustração da fonte paralela LLAT no plano xy 43 

Figura 22: Vista (a) bidimensional e (b) tridimensional de resultados qualitativos da fonte paralela 
rotacional para 8s variando de 0o a 90°, em irradiação de coipo inteiro 45 



iv 

Figura 23: Fonte divergente (vista lateral e projeção frontal do campo) 46 

Figura 24: Simulação de uma fonte divergente AP irradiando um campo circular 47 

Figura 25: Vista lateral da fonte divergente e projeção frontal do campo FWx FH 48 

Figura 26: Vistas lateral e frontal da geometria usada na construção da fonte divergente AP 48 

Figura 27: Ilustração da fonte divergente rotacional onde 0* varia de 0o a 90° 51 

Figura 28: Vista transversal da ponta do vetor V] e dos pontos Pe na entrada do paralelo. Em (a), e = 
0,79; Em (b), e = 0,88, excentricidade adotada na sub-rotina da fonte divergente rotacional para o 
MAX 52 

Figura 29: Arranjo para cálculo da distância entre a reta r e o centro da esfera (C) de raio R 56 

Figura 30: Esquema do processo normalmente utilizado para a construção e utilização de um fantoma 
de voxels. A área tracejada delimita a atuação do software FANTOMAS 58 

Figura 31: Vista frontal do MAX no software FANTOMAS 58 

Figura 32: Caixa de diálogo do FANTOMAS para a criação do arquivo expo.input 61 

Figura 33: Coeficientes de absorção de massa-energia para o tecido mole da ICRU 44 em função da 
energia do fóton [HUBBELL e SELTZER, 1996] 64 

Figura 34: Razões kerma-fluência para massas infinitesimais de tecido mole e de ar 65 

Figura 35: Razões kerma-fluência e CCs de kerma em um órgão por kerma no ar para exposição AP 
de corpo inteiro do fantoma MAX 66 

Figura 36: CCs para a dose equivalente na pele do MAX por kerma no ar como função da energia do 
fóton, nas projeções paralelas AP, PA. ROT-3600, e na projeção ISO-2ft 69 

Figura 37: CCs para a dose equivalente na pele de diversos fantomas por kerma no ar como função da 
energia do fóton, em projeção paralela AP 70 

Figura 38: CCs para a dose equivalente na RBM de diversos fantomas normalizada por kerma no ar 
como função da energia do fóton, nas projeções paralelas AP (a) e PA (b) 71 

Figura 39: CCs para a dose equivalente nos testículos do MAX por kerma no ar como função da 
energia do fóton, nas projeções paralelas AP, PA, ROT-3600, e na projeção ISO-2TC 72 

Figura 40: CCs para a dose equivalente nos testículos de diversos fantomas por kerma no ar como 
função da energia do fóton, na projeção paralela ROT-3600 73 

Figura 41: Coeficiente de variância em função do número de fótons em simulações usando feixes 
paralelos AP com energia de 100 keV, incidindo sobre o fantoma MAX 74 

Figura 42: Vista frontal dos fantomas VIPMAN (Homem Visível), AVOX e MAX 74 

Figura 43: CCs para a dose efetiva em diversos fantomas por kerma no ar como função da energia do 
fóton, nas projeções AP (a) e PA (b) 75 

Figura 44: Vistas frontal e lateral do fantoma FAX 78 



V 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Órgãos e tecidos radiossensíveis e seus fatores de peso (ICRP 60) 2 

Tabela 2: Valores de referência para o adulto masculino da ICRP 89 13 

Tabela 3: Massas dos órgãos e tecidos do adulto masculino da ICRP 89 13 

Tabela 4: Massas (g) dos órgãos e tecidos do homem de referência da ICRP 89 e do VOXTISS8 
[ZUBAL, 2001] 18 

Tabela 5: Composições (%) e densidades (g/cm3) dos tecidos do MAX baseadas na ICRU 44 19 

Tabela 6: Massas (g) dos órgãos e tecidos do homem de referência da ICRP 89 e do MAX [KRAMER 
et al., 2003] 20 

Tabela 7: Distribuição do tecido do esqueleto [ICRU 44, 1989; ICRP 70, 1995] 23 

Tabela 8: Quantidades estimadas da medula total, RBM e YBM em humanos (em % da massa total do 
corpo) [ICRP 70, 1995] 23 

Tabela 9: Fatores celulares e percentuais de massa da RBM para o homem de referência da ICRP 89 
[ICRP 70, 1995] 24 

Tabela 10: Interpolação linear para a distribuição de RBM no esqueleto do MAX 31 

Tabela 11: Percentuais de massa da RBM (%) para o homem de referência e para vários fantomas 
[KRAMER et al., 2003] 32 

Tabela 12: Fontes paralelas unidirecionais 44 

Tabela 13: Massas (g) de órgãos e tecidos do homem de referência e de vários fantomas 59 

Tabela 14: Fontes radioativas disponíveis no modelo computacional MAX/EGS4 62 



vi 

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO COMPUTACIONAL DE EXPOSIÇÃO PARA 

CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS UTILIZANDO O CÓDIGO MONTE CARLO EGS4 E 

FANTOMAS DE VOXELS 

Autor: José Wilson Vieira 

Orientadores: Prof. Dr. Fernando Roberto de Andrade Lima e Prof. Dr. Richard Kramer 

RESUMO 

O fantoma MAX foi desenvolvido a partir de um modelo humano de voxel pré-existente com 

a intenção de se obter uma representação precisa do adulto masculino de referência da ICRP. 

Em dosimetria computacional, o MAX pode simular a geometria de um corpo humano 

exposto a radiações ionizantes internas ou externas, com o propósito de calcular a dose 

equivalente em órgãos e tecidos para fins ocupacionais, médicos ou ambientais da proteção 

radiológica. Este estudo apresenta a metodologia utilizada para a obtenção do novo modelo 

computacional de exposição MAX/EGS4, desde a construção geométrica do fantoma, 

passando pelo desenvolvimento algorítmico de fontes radioativas unidirecionais, divergentes 

e isotrópicas, e de novos métodos para cálculo da dose equivalente na medula óssea vermelha 

e na pele, até o acoplamento do MAX ao código de transporte Monte Carlo EGS4. Também 

são apresentados e discutidos alguns resultados de proteção radiológica, postos sob a forma de 

coeficientes de conversão entre dose equivalente (ou dose efetiva) e kerma no ar livre, para 

radiação externa de fótons. Comparando os resultados apresentados com similares de outros 

modelos é possível concluir que o acoplamento MAX/EGS4 é satisfatório para cálculo da 

dose equivalente na área de proteção radiológica. 



CONSTRUCTION OF A COMPUTATIONAL EXPOSURE MODEL FOR 

DOSIMETRIC CALCULTIONS USING THE EGS4 MONTE CARLO CODE AND 

VOXEL PHANTOMS 

Author: José Wilson Vieira 

Advisers: Prof. Dr. Fernando Roberto de Andrade Lima and Prof. Dr. Richard Kramer 

ABSTRACT 

The MAX phantom has been developed from existing segmented images of a male adult 

body, in order to achieve a representation as close as possible to the anatomical properties of 

the reference adult male specified by the ICRP. In computational dosimetry, MAX can 

simulate the geometry of a human body under exposure to ionizing radiations, internal or 

external, with the objective of calculating the equivalent dose in organs and tissues for 

occupational, medical or environmental purposes of the radiation protection. This study 

presents a methodology used to build a new computational exposure model MAX/EGS4: The 

geometric construction of the phantom; the development of the algorithm of one-directional, 

divergent, and isotropic radioactive sources; new methods for calculating the equivalent dose 

in the red bone marrow and in the skin, and the coupling of the MAX phantom with the EGS4 

Monte Carlo code. Finally, some results of radiation protection, in the form of conversion 

coefficients between equivalent close (or effective dose) and free air-kerma for external 

photon irradiation are presented and discussed. Comparing the results presented with similar 

data from other human phantoms it is possible to conclude that the coupling MAX/EGS4 is 

satisfactory for the calculation of the equivalent dose in radiation protection. 
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1. INTRODUÇÃO 

A dosimetria numérica utiliza modelos de exposição para calcular a dose absorvida no 

corpo humano exposto à radiação. Um modelo de exposição é um arranjo físico e/ou 

computacional capaz de determinar tanto a dose absorvida no corpo humano quanto 

grandezas mensuráveis e relevantes para o problema abordado. Estas grandezas são 

quantidades operacionais necessárias, já que não é possível medir, localmente, a energia 

absorvida pelo corpo humano depois de exposto à radiação. Conseqüentemente, a dose 

absorvida em seus tecidos e órgãos não pode ser medida diretamente. As medidas indiretas 

podem ser feitas através de detectores de radiação, mas eles são praticamente restritos a 

localizações na superfície do corpo, excluindo, portanto, a maioria dos órgãos e tecidos 

radiossensíveis deste método de avaliação da dose. 

Um modelo computacional de exposição deve incorporar fontes radioativas, campos 

visados na irradiação, um simulador antropomórfico, um método para a determinação da dose 

absorvida dentro do simulador e outro método para determinar as quantidades operacionais de 

interesse. Usualmente os resultados são expressos em termos de coeficientes de conversão 

(CCs), razões entre as doses absorvidas em órgãos e tecidos radiossensíveis e quantidades 

mensuráveis. Assim, as medidas rotineiras em dosimetria podem ser interpretadas em termos 

da dose absorvida, multiplicando-se a leitura do instrumento medidor pelo correspondente 

coeficiente de conversão (CC), desde que as condições simuladas com o modelo de exposição 

correspondam à situação de exposição real. 

CCs são comumente utilizados em diversas áreas de estudo da radiação, por exemplo, 

na radioterapia. A percentagem de dose profunda, a razão tecido-ar e o fator de 

retroespalhamento são alguns exemplos de razões entre uma quantidade de interesse (por 

exemplo, dose absorvida em um órgão do tecido humano) e uma quantidade mensurável (por 

exemplo, kerma (kinetic energy released per unit mass) [ICRU 60, 1998] no ar). 

Este capítulo introdutório aborda o conceito de dose efetiva como a quantidade básica 

de interesse para a proteção radiológica, faz uma revisão de literatura sobre os modelos 

antropomórfícos desenvolvidos para esta área, focaliza a revisão no homem de referência 

mais atual [ICRP 89, 2003] da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP, 

International Commission on Radiological Protection) e finaliza explicitando os objetivos do 

presente trabalho. 
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1.1. A DOSE EFETIVA 

A quantidade dosimétrica básica relacionada com a probabilidade de ocorrência de 

efeitos estocásticos da radiação é a dose efetiva, definida pela Comissão Internacional de 

Proteção Radiológica como a soma ponderada das doses equivalentes nos tecidos e órgãos 

radiossensíveis do corpo, isto é, 

E = ZwtHt. (1) 
T 

Hr é a dose equivalente média sobre o volume do órgão ou tecido T e wT é o fator de peso 

para o tecido ou órgão T [ICRP 60, 1991]. 

A Tabela 1 mostra os fatores de peso recomendados pela ICRP para doze órgãos e 

tecidos, e para o grupo chamado RESTO, composto de outros dez órgãos e tecidos. Para 

fótons e elétrons, a dose equivalente é igual à dose absorvida pelo meio, já que o fator de peso 

para estas radiações é igual a 1 [ICRP 60, 1991]. 

Tabela 1: Órgãos e tecidos radiossensíveis e seus fatores de peso (ICRP 60). 

PRINCIPAIS 

ÓRGÃO/TECIDO wT RESTO 

Gônadas 0,20 

Medula óssea vermelha 0,12 
Glândulas adrenais 

Cérebro 
Traquéia 

Intestino delgado 
Rins 

Cólon 0,12 Glândulas adrenais 
Cérebro 

Traquéia 
Intestino delgado 

Rins 

Pulmões 0,12 

Glândulas adrenais 
Cérebro 

Traquéia 
Intestino delgado 

Rins 

Estômago 0,12 

Glândulas adrenais 
Cérebro 

Traquéia 
Intestino delgado 

Rins Bexiga 0,05 

Glândulas adrenais 
Cérebro 

Traquéia 
Intestino delgado 

Rins 

Seios 0,05 Músculos 

Fígado 0,05 Pâncreas 

Esôfago 0,05 
Baço 
Timo 
Útero Tireóide 0,05 

Baço 
Timo 
Útero 

Pele 0,01 

Baço 
Timo 
Útero 

Superfície do osso 0,01 

RESTO 0,05 

Pelo fato da dose efetiva ser a quantidade mais importante do ponto de vista de 

radioproteção, os limites de dose para efeitos estocásticos recomendados pela ICRP são 

expressos em termos desta grandeza. Assim, a tarefa principal da dosimetria para proteção 

radiológica passa a ser a determinação da dose equivalente nos 22 órgãos e tecidos 

radiossensíveis como definidos pela ICRP. 
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Os valores de wT da Tabela 1 foram obtidos com base em uma população de referência 

com igual número de pessoas do sexo masculino e feminino [ICRP 60, 1991]. Para calcular a 

dose efetiva, a Comissão Internacional de Unidades e Medidas da Radiação (ICRU, 

International Commission on Radiation Units and Measurements) publicou, em seu relatório 

57 [ICRU 57, 1998], a fórmula 

E = w H + V w 
^ "seios seios,femininos L* ' T 

7> seios 

Ht,masculino ^ T, feminino 
(2) 

Assim, para utilizar a equação (1) no cálculo da dose efetiva [ICRP 60, 1991] e 

atender às recomendações da ICRU 57, deve-se calcular HT como sendo a média aritmética 

entre a dose equivalente no órgão ou tecido T (menos os seios) masculino e a dose equivalente 

no correspondente órgão ou tecido feminino, numa dada faixa etária. Quando T se refere aos 

seios, usa-se apenas o fator de peso feminino. A equação (2) foi originalmente derivada por 

KRAMER e DREXLER (1982) para cálculo da dose equivalente efetiva e, posteriormente, 

modificada [ICRP 60, 1991] para incluir os novos órgãos e tecidos, e seus fatores de peso 

recomendados (Tabela 1). 

Como ainda não há um fantoma (neologismo da palavra em inglês phantom, 

normalmente utilizada como sinônimo de modelo antropomórfico) feminino de voxels 

(volume elements [BUSHBERG et al., 2002]) disponível para este trabalho, decidiu-se 

calcular a dose efetiva com base apenas no fantoma adulto masculino aqui desenvolvido. 

Deste modo, os seios, os ovários e o útero foram tirados da lista de órgãos e tecidos a serem 

considerados (Tabela 1). Os fatores de pesos dos órgãos e tecidos não foram renormalizados, 

o que significa que sua soma é 0,95. O fator de peso das gônadas (0,20) foi aplicado ao 

cálculo da dose equivalente nos testículos [KRAMER et al., 2003]. 

1.2. O USO DE FANTOMAS EM RADIOPROTEÇÃO 

Nesta seção é feita uma revisão de literatura sobre os fan tomas utilizados em proteção 

radiológica, desde os primeiros modelos físicos até o MAX (Male Adult voXel). 

Em 1956, SPIERS mediu exposições gama de feixes unidirecionais para alguns 

tecidos do corpo usando um fantoma homogêneo de água. Em 1963, SPIERS e OVERTON 
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repetiram estas medições usando um fantoma homogêneo de cera. Também em 1963, 

DELAFIELD, usando modelos terapêuticos de exposição, onde fantomas físicos homogêneos 

eram irradiados com feixes paralelos de fótons, mediu a dose absorvida em função da 

profundidade e normalizou os resultados pela dose obtida com um dosímetro pessoal. 

Um modelo físico heterogêneo bastante utilizado nos laboratórios de dosimetria é o 

fantoma de Alderson-Rando [ALDERSON eí al., 1962], que, originalmente, consistia de um 

esqueleto humano embutido em um material equivalente a tecido mole, moldado para formar 

o tronco e a cabeça de um corpo humano. Em 1966, JONES realizou as primeiras medidas de 

vários CCs usando este tipo de fantoma. A Figura 1 é uma fotografia de um Alderson-Rando 

atualmente em uso no Laboratório de Metrologia do Departamento de Energia Nuclear (DEN) 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Figura l: Fantoma Alderson-Rando em uso no DEN-UFPE. 

Usualmente, os modelos computacionais de exposição simulam o transporte da 

radiação baseados na solução da equação de Boltzmann [HUANG, 1987]. O sistema utilizado 

para a dedução desta equação no contexto da teoria cinética clássica dos gases é um gás 

diluído de N moléculas dentro de uma caixa de volume V. A temperatura é suficientemente 

alta e a densidade de massa é suficientemente baixa para que se possa considerar as moléculas 

do gás como pacotes de ondas localizados cujas extensões são pequenas, comparadas com a 

distância intermolecular média. Sob tais condições, cada molécula pode ser considerada uma 

partícula clássica com posição e momento bem definidos. Além disso, duas moléculas podem 

ser consideradas distinguíveis uma da outra. As moléculas interagem entre si através de 
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colisões cuja natureza é especificada mediante uma seção de choque diferencial de 

espalhamento a . 

Como não interessa o movimento particular de cada molécula do gás, mas a dinâmica 

do sistema, o problema passa a ser a obtenção de uma função de distribuição / ( r ,v , / ) , onde 

/ ( r , v , / ) J é o número de moléculas que, num instante /, têm posições dentro de um 

elemento de volume dlr em tomo de r e velocidades dentro do elemento de volume no 

espaço-veloc idade dyv em torno de v, ou seja, está no espaço de fase elementar cPrcfiv. Se 

d3r(fv contém um número muito grande de pontos (r, v), e se a densidade destes pontos não 

varia significativamente na vizinhança, então / ( r ,v , / ) pode ser considerada uma função 

contínua dos seus argumentos. Se o espaço de fase inteiro for considerado, pode-se usai" a 

aproximação £ / ( r , \ , t ) d 3 v d * r » J /(r,v,/)c/3ví/V - N . 

A meta da teoria cinética é encontrar a função / ( r ,v , / ) para uma dada forma de 

interação molecular. Para atingir este alvo, a primeira tarefa é montar a equação do 

movimento para a função de distribuição; depois, resolvê-la. A equação do movimento 

conhecida como equação de transporte de Boltzmann foi escrita usando as seguintes 

aproximações: 

• somente colisões binárias são consideradas; 

• as paredes do recipiente que contém o gás são ignoradas; 

• o efeito de forças externas é ignorado na seção diferencial de choque; 

• considerou-se o caos molecular. No caos molecular, a velocidade de uma molécula 

não está correlacionada com a sua posição, isto é, / ( r , v , , v 7 , / ) s / ( r , v , , / ) / (r ,v 7 , / ) . 

Os métodos analíticos para obter a solução da equação de Boltzmann são 

especialmente recomendados para meios homogêneos e simétricos, enquanto os métodos 

estatísticos Monte Carlo [TURNER ei al, 1985; LOUREIRO, 1988; BUSTOS e FRERY, 

1992; VIEIRA, 2001; VIEIRA et al., 2002c] são ideais para estruturas heterogêneas e 

geometricamente compl içadas. 

Entre os anos 50 e 70, foram feitos os primeiros cálculos de CCs com fatias 

homogêneas semi-infinitas, principalmente com 30 cm de largura (Figura 2), para nêutrons 

[SNYDER, 1950; ALSMILLER et al, 1970], e para elétrons e fótons [SNYDER, 1965; 
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ALSMILLER e MORAN, 1968; BERGER e SELTZER, 1969; BECK, 1970], Logo a fatia 

semi-infinita foi trocada por um cilindro elíptieo [AUXliiR, et al, 1969; SIDEWELL et al, 

1969; SNYDER, 1971], no qual foram introduzidas heterogeneidades, como os pulmões 

[SIDEWELL e BURLIN, 1973]. Muitas destas medidas e destes cálculos de CCs foram 

publicados na ICRP 21 (1973). 

Eixo x 

100 keV 
Nêutrons 

Tecido 

0 

Figura 2: Fatia de tecido irradiada por um feixe colimado de nêutrons de 100 keV. A espessura 
da fatia é de 30 cm e as demais dimensões são infinitas [TURNER et al, 1985]. 

Com relação ao cálculo dos CCs para os órgãos e tecidos especificados pela ICRP, o 

desenvolvimento matemático de fantomas humanos heterogêneos foi uma grande inovação. 

Nos fantomas humanos matemáticos, o tamanho e a forma do corpo e seus órgãos e tecidos 

são descritos por expressões matemáticas representando combinações e interseções de planos, 

cilindros circulates e elípticos, esferas, cones e toros. 

O primeiro fantoma deste tipo [FISHER e SNYDER, 1967] foi desenvolvido paia um 

adulto masculino, mas continha ovário e útero. Durante a elaboração da ICRP 23 (1975), o 

mesmo foi aprimorado e, desde então, é conhecido como o fantoma MIRD-5 (Medicai 

Internal Radiation Dose Committee, pamphlet n. 5) [SNYDER et al, 1969, 1978]. A Figura 3 

mostra o MIRD-5 [CRISTY e ECKERMAN, 19871. Este fantoma foi a base para várias 

derivações representando crianças e adolescentes de várias idades [HWANG et al, 1975, 

1976a, 1976b, 1976c; JONES et al, 1976; DEUS e POSTON, 1976; CRISTY, 1980], adultos 

com sexo definido, como o ADAM e a EVA mostrados na Figura 4 [KRAMER et al, 1982], 

e uma mulher grávida [STABIN et al, 1995]. A altura e a massa dos fantomas do tipo MIRD, 
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bem como as massas dos seus órgãos e tecidos, estão de acordo com os dados do homem de 

referência da ICRP 23. Conectados a códigos Monte Cario como o ALGAM [WARNER e 

CRAIG, 1968], os fantomas do tipo MIRD representaram modelos computacionais de 

exposição que permitiam determinar os CCs para todos os órgãos e tecidos radiossensíveis 

tabelados pela ICRP. 

Cérebro 

Crânio 

Espinha 

Osso do 
braço 

Costelas: 

Fígado 
Intestino 
grosso 
superior 

Útero 
Bexiga 

Vesicula bilíar 
"Rins 

-Intestino delgado 

-Intestino grosso 
inferior 
Pélvis 

Figura 3: Vista frontal do MIRD-5, adaptada de CRISTY e ECKERMAN (1987). 

Figura 4: Vista frontal dos fantomas ADAM e EVA, adaptada de KRAMER et al. (1982). 
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Para irradiações com fótons, os CCs foram calculados com o modelo MIRD original 

por Snyder e colaboradores do Oak Ridge National Laboratory (ORNL), EUA, 

principalmente paia exposições internas [SNYDER et al.„ 1974, 1975; CRISTY e 

ECKERMAN, 1987], enquanto Kramer e colaboradores do GSF Research Center, Alemanha, 

usaram o "MIRD-5 modificado", isto é, os fantomas ADAM e EVA, para cálculos de 

exposições externas [DREXLER e KRAMER, 1977; KRAMER e DREXLER, 1979, 1982; 

ZANKL et al., 1997]. Muitos CCs para exposições externas e internas foram publicados pela 

ICRP [ICRP 30, 1979; ICRP 53, 1987; ICRP 74, 1996] e pela ICRU [ICRU 57, 1998], que 

também publicou um relatório especial sobre fantomas [ICRU 48, 1992], 

Atualmente, os fantomas de voxels constituem o último esforço para aperfeiçoamento 

dos modelos computacionais de exposição. Estes fantomas são baseados em imagens reais 

obtidas pela varredura de pessoas por lomografia computadorizada (Computed Tomography, 

CT), ressonância magnética (Magnetic Resonance imaging, MRI) ou processos ópticos. 

Uma imagem tomográfica é um quadro de uma fatia transversal do paciente. A 

imagem CT bidimensional (2D) corresponde a uma seção transversal no paciente, que 

representa uma fatia tridimensional (3D) deste. A matriz 2D de pixels (picture elements) na 

imagem CT corresponde a um número igual de voxels no paciente. Os voxels têm as mesmas 

dimensões dos pixels, mas também incluem a dimensão da espessura da fatia como se vê na 

Figura 5. Cada pixel na imagem CT mostra as propriedades de atenuação média dos raios-X 

pelo voxel correspondente no paciente [BUSHBERG et al, 20021-

Pode parecer contraditório o uso do termo 3D para imagem, já que, usualmente, uma 

imagem é considerada um sinal 2D. Um termo mais apropriado seria conjunto de dados 3 D, 

pois reflete a variedade de medidas tridimensionais como intensidade de luz, absorção da 

radiação, etc, que podem ser representadas por estes dados. Outros termos como volume 3D e 

imagem voiumétrica também poderiam ser empregados apropriadamente [NIKOLAIDIS e 

PITAS, 2001]. Entretanto, neste trabalho optou-se pelo uso do termo imagem 3D como 

representação de uma matriz 3D, m(z, y, x), de dimensões Nz x Ny x Nx, onde as coordenadas 

2, y, x denotam, respectivamente, a fatia, a linha e a coluna. Cada voxel mede Dz x Dy x Dx 

unidades físicas (ex.: milímetros cúbicos) como ilustrado na Figura 6 [NIKOLAIDIS e 

PITAS, 2001], 
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v o x e l 

Figura 5: Imagem bidimensional CF correspondendo a uma fatia tridimensional do paciente. 
Cada pixel na imagem CT corresponde a um voxel no paciente. O voxel tem as duas 

dimensões do pixel no plano da imagem e a terceira dimensão representa a espessura da fatia 
da varredura CT [BUSHBERG et al, 2002], 

Figura 6: Representação da imagem 3D como uma matriz 3D [NIKOLAIDIS e PITAS, 2001 ]. 

A dimensão em pixels de cada imagem 2D depende da resolução escolhida durante a 

operação de varredura para obtenção do conjunto original de imagens CT. Tipicamente estas 

imagens são quadradas, contendo 512 x 512 pixels. Até chegar ao conjunto consecutivo de 

imagens transversais ideais para uso em dosimetria numérica, o conjunto original sofre alguns 

processos de transformação como segmentação, reamostragem e classificação. Segmentar 
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uma imagem CT é atribuir uma única cor a uma determinada região desta imagem 

[NIKOLAIDIS e PITAS, 2001; LOUREIRO, 2002]. Classificar uma imagem segmentada é 

atribuir números identificadores (IDs) para as regiões da imagem e relacionar estes IDs com 

uma tabela de cores do sistema operacional ou do usuário. No caso dos fantomas, as regiões 

segmentadas são os órgãos e tecidos. A Figura 7 mostra parte da imagem 55 do MAX, como 

imagem segmentada e como matriz 2D resultante da classificação da imagem segmentada. 

Reamostrar uma imagem 2D é reduzi-la ou ampliá-la de acordo com fatores que envolvem as 

dimensões antigas e as novas. Esta transformação foi realizada no desenvolvimento do MAX, 

usando, para o elemento da matriz nova mn\í\[f\, 

mn\i][/] = mv[fl x / ][fc x /'], (3) 

onde mv[fl x i\[fc x /] é o elemento da matriz velha localizado na linha jl x i (parte inteira do 

produto resultante) e na coluna fc x i, com jl (fator de linha) c /c (fator de coluna) dados por: 

NLN 

. NCV 
fc — 

NCN 

NLV (NCV) denota o número de linhas (colunas) da matriz velha e NLN (NCN), o número de 

linhas (colunas) da matriz nova. 

IJlEÍSES!SStÊÊÊtÊKÊÊMÊKÊÊÊÊÊÊÊÊIMÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊE 
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Assim, ao contrário do matemático, o fantoma de voxels representa um corpo humano 

real e sua estrutura permite determinar distribuições de dose até mesmo ao nível de órgão ou 

tecido, o que se toma importante no caso de acidentes radioativos, quando é de interesse saber 

a localização da dose máxima. 

Os fantomas de voxels foram introduzidos por GIBBS et al, (1984), e, 

independentemente, por WILLIAMS et al, (1986). A seguir, foram desenvolvidos modelos 

para crianças [VEIT et al, 1989] e uma versão "voxelizada" do fantoma físico Alderson-

Rando | VEIT et al., 1992], Estas atividades produziram uma família inteira de fantomas de 

voxels [ZANKL et al, 1988; ZANKL e WITTMANN, 2001; PETOUSSI-HENSS et al, 

2002], 

Entre 1994 e 1995, Zubal e colaboradores fZUBAL et al, 1994a, 1994b, 1995] 

segmentaram imagens CT e MRI de um paciente varrido da cabeça à metade das coxas. Em 

1995, Dimbylow [DIMBYLOW, 1995] introduziu o NORMAN, baseado em imagens MRI de 

um voluntário saudável. As dimensões dos voxels foram ajustadas paia que a massa do 

fantoma fosse igual a 70 kg e a altura igual a 170 cm, isto é, a massa e a altura do homem de 

referência da ICRP 23. Em 1997, CAON et al desenvolveram um fantoma de voxels de uma 

menina de 14 anos. XU et al, em 2000, segmentaram fotografias coloridas do Homem 

Visível [SPITZER e WHITLOCK, 1998] para a construção do fantoma VIPMAN. E, em 

2001, SAITO et al segmentaram um conjunto de imagens CT do corpo inteiro de um paciente 

cujas dimensões externas estavam em boa concordância com o homem de referência japonês 

[TANAKA et al, 1989]. 

Paia exposições externas, foram calculados CCs com os fantomas pediátricos BABY e 

CHILD [ZANKL et al, 1993], com um fantoma de voxels de um busto feminino com 14 anos 

[CAON et al, 1997, 1999], e também foi determinada a dose: equivalente nos órgãos e tecidos 

do NORMAN [JONES, 1997], As imagens segmentadas por ZUBAL et al, (1994a, 1994b, 

1995), foram usadas paia realizar um levantamento dosimétrico em pacientes que fizeram 

radioterapia para hemangioma (tumor formado pela proliferação de vasos sangüíneos) na 

infância [LIGOT et al, 1998]. Exames do tórax e da espinha lombar foram simulados 

[ZANKL et al, 2000] com o fantoma de voxels GOLEM para estudai* a influência do 

diâmetro do fantoma na dose do paciente. Os CCs de dose equivalente por kerma no ar foram 

determinados com os fantomas de voxels OTOKO [SAITO et al, 2001] e VIPMAN [CHÃO 

et al, 2001a] para irradiações externas com fótons. O VIPMAN também foi submetido a 

simulações de irradiações externas com elétrons [CHÃO et al, 2001b]. Na maioria dos 
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estudos citados, a dose equivalente foi normalizada por kerma no ar livre ou na superfície do 

fantoma. 

Para exposições internas com fótons, foram publicadas frações absorvidas específicas 

(PETOUSSI-HENSS e ZANKL, 19981 utilizando-se os fantomas pediátricos BABY e 

CHILD, e os adultos GOLEM e VOXELMAN fZUBAL et al, 1994a], Estes estudos tiveram 

seqüência com SMITEI et al., (2000, 2001), que compararam seus resultados com o sistema 

MIRD-5. Os dados de voxels de ZUBAL et al., (1994a, 1994b, 1995), foram usados para 

determinar os CCs para órgãos e tecidos onde a dose equivalente foi normalizada pela 

atividade [JOHNSON et al, 2000], e também para calcular as frações absorvidas específicas 

para serem usadas em medicina nuclear [YORIYAZ et al., 2000; STABIN e YORIYAZ, 

2002], 

Em 2003, a ICRP publicou o seu relatório número 89 sob o título, Dados Anatômicos 

e Fisiológicos Básicos para Uso em Proteção Radiológica: Valores de Referência. Este novo 

conjunto de dados foi uma das motivações paia o desenvolvimento do fantoma MAX. A 

próxima seção apresenta as características básicas do homem de referência da ICRP 89. 

1.3. A REVISÃO DO HOMEM DE REFERÊNCIA DA ICRP 

A ICRP 89 contém valores de referência para modelos masculinos e femininos em seis 

idades diferentes: recém-nascido, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos e adulto. Na seleção dos 

valores de referência, a Comissão usou dados da Europa Ocidental e da América do Norte 

porque já existem muitos estudos sobre estas populações com relação à anatomia, à fisiologia 

e à composição do corpo humano. 

São dois os propósitos principais da ICRP 89: 

• Revisar e estender, apropriadamente, as informações da ICRP 23 (1975); 

• Disponibilizar informações adicionais sobre variações entre indivíduos normais que 

resultem da diferença de idade, sexo, raça ou outros fatores. 

O Grupo Tarefa que cuidou do relatório da ICRP 89 (2003), priorizou as 

características humanas reconhecidamente ou provavelmente importantes para cálculos 
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prospectivos das doses advindas de fontes radioativas internas ou externas ao corpo. Como 

enfatiza o próprio título do relatório, os valores de referência publicados atendem 

especialmente aos propósitos da proteção radiológica. 

Os valores de referência para adultos são considerados paia serem aplicados 

geralmente a indivíduos com idade entre 20 e 50 anos. A Tabela 2 mostra alguns valores de 

referência para um adulto masculino. A Tabela 3 mostra as massas dos órgãos e tecidos 

radiossensíveis paia este modelo. 

Tabela 2: Valores de referência para o adulto masculino da ICRP 89. 

CARACTERÍSTICA VALOR 
Idade base 35 anos 
Massa 73 kg 
Altura 176 cm 
Área da superfície 1,90 m2 

Espessura da pele* 1,5 mm 
* Valor médio calculado para 

tronco, cabeça, braços e pernas. 

Tabela 3: Massas dos órgãos e tecidos do adulto masculino da ICRP 89. 

ÓRGÃO/TECIDO MASSA (g) 
Gordura 14600,0 
Glândulas Adrenais 14,0 
Parede da Bexiga 50,0 
Esqueleto* 10500,0 
Cérebro 1450,0 
Cólon (parede e conteúdo) 670,0 

Olhos 15,0 

Rins 310,0 
Fígado 1800,0 
Pulmões 1200,0 

Músculo 29000,0 
Esôfago 40,0 

Pâncreas 140,0 

RBM** 1170,0 

Intestino Delgado (parede e conteúdo) 1000,0 

Pele 3300,0 

Baço 150,0 
Estômago (parede e conteúdo) 400,0 

Testículos 35,0 

Timo 25,0 

Tireóide 20,0 
Traquéia 10,0 

^Esqueleto = Osso, medula, cartilagem e mistura; 
** RBM = Red Bone Marrow. Medula Óssea Vermelha 
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OBJETIVOS DESTE TRARÂLHO 

Os objetivos da elaboração deste trabalho são: 

Construir um modelo computacional de exposição baseado no homem de referência da 

ICRP 89 (2003); 

Construir um novo modelo de representação da medula óssea vermelha baseado no 

homem de referência da ICRP 70 (1995); 

Desenvolver um novo método para calcular a dose equivalente na medula óssea 

vermelha; 

Desenvolver um novo método para calcular a dose equivalente na pele com espessuras 

mais finas do que as arestas dos voxels; 

Desenvolver algoritmos para fontes radioativas a serem usadas em cálculos 

dosimétricos em exposições ocupacionais, médicas e ambientais; 

Calcular CCs para a proteção radiológica. 
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2. UM NOVO MODELO COMPUTACIONAL DE EXPOSIÇÃO BASEADO NO 
HOMEM DE REFERÊNCIA DA ICRP 89 

A publicação do relatório 89 da ICRP com o novo homem de referência para a 

proteção radiológica decerto motivou a comunidade científica a desenvolver modelos do 

corpo humano para ambos os sexos e para as diversas idades que o relatório disponibiliza. O 

fantoma de voxels MAX foi desenvolvido neste contexto e, acoplado ao código Monte Cario 

EGS4 (Electron Gamma Shower, versão 4) [NELSON et al., 1985], constitui o novo modelo 

computacional de exposição a ser apresentado neste capítulo. 

Para conseguir o acoplamento entre o MAX e o EGS4 foi preciso, além de construir a 

matriz 3 D do modelo, desenvolvei algoritmos para cálculo da dose equivalente na medula 

óssea vermelha e na pele, e também para simulação de fontes radioativas ocupacionais, 

médicas e ambientais. 

2.1. O DESENVOL VJMENTO DO MAX 

O MAX "nasceu" do fantoma de voxel VOXTISS8 [ZUBAL, 2001], um modelo adulto 

masculino disponível em um arquivo binário chamado vox tiss8.dat, que contém os IDs dos 

órgãos e tecidos segmentados. Estes dados primários foram reamostrados, reclassificados e 

ajustados com base no homem de referência da ICRP 89. O fantoma resultante, os novos 

métodos para cálculo da dose equivalente na RBM e na pele, são os tópicos abordados nesta 

seção. 

2.1.1. MASSAS DOS ÓRGÃOS F. TECIDOS MOLES 

2.1. /. /. O FANTOMA VOXTJSS8 

A aquisição de um conjunto apropriado de imagens e o processo laborioso de 

segmentação e classificação de muitos órgãos e tecidos de maneira anatomicamente correta 

são as árduas tarefas iniciais a realizar na construção de fantomas de voxels. Felizmente, os 
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resultados obtidos por Zubal e colaboradores (1994a, 1994b, 1995), no desenvolvimento do 

VOXTISS8 estão disponíveis pata a comunidade científica na página eletrônica da 

Universidade de Yale [ZUBAL, 2001]. Isto viabilizou a construção do fantoma MAX. 

Entre os dados disponíveis, há três fantomas de voxels segmentados: 

* O VOXELMAN, um fantoma composto de cabeça e tronco de um adulto masculino; 

* O MANTISSUE3-6, que é o VOXELMAN acrescido de pernas e braços, estes 

posicionados de tal forma que as mãos estão sobre o abdômen; 

* E o VOXT1SS8, que é o MANTISSUE3-6 com os braços estirados ao longo do corpo. 

A Figura 8 mostra uma vista frontal destes fantomas, que foram construídos a partir da 

mesma base de dados: 78 imagens CT que vão do pescoço à metade das coxas e 

correspondem a fatias do paciente com espessura de 1 cm; e, independentemente, 55 imagens 

CT que abrangem toda a cabeça, até a região do pescoço, correspondendo a fatias do paciente 

com espessura de 0,5 cm. A Figura 8 foi obtida a partir dos seus arquivos binários originais 

disponíveis em ZUBAL (2001), visualizados na plataforma computacional IDL [IDL, 2002]. 

Figura 8: Vista dos fantomas VOXELMAN, MANTISSUE3-6 e VOXTISS8 [ZUBAL, 2001]. 
Os arquivos binários originais foram visualizados no IDL [IDL, 2002]. 

O VOXELMAN representa a combinação das imagens da cabeça e do tronco, 

reamostradas, interpoladas, segmentadas e classificadas, com voxel cúbico de aresta ajustada 

para 4 mm. Ao tronco deste fantoma foram adicionados braços e pernas, imagens obtidas do 

reajuste e segmentação de imagens coloridas do Homem Visível [SPITZER e WHITLOCK, 
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1998], resultando no chamado MANTISSUE3-6 [STUCHLY, 1996], Este fantoma foi 

reamostrado para que seus voxels cúbicos tivessem aresta igual a 3,6 mm. Por fim, os braços 

do MANTISSUE3-6 foram estirados ao longo do corpo [SJOGREEN, 1998], mantendo os 

voxels cúbicos de aresta igual a 3,6 mm. Esta versão foi chamada VOXTISS8 e consiste de 

498 imagens segmentadas e classificadas (as 5 primeiras e as 6 últimas imagens deste 

conjunto contêm todos os IDs iguais a 0 (ar). Portanto o corpo do fantoma ocupa, de fato, 487 

imagens transversais), cada uma equivalente a uma matriz de 96 linhas e 192 colunas. Esta é a 

base de dados para a construção do fantoma MAX. 

2.1.1.2. MUDANÇAS NOS ORGÃOS E TECIDOS 

A Tabela 4 mostra a massa dos órgãos e tecidos radiossensíveis do homem de 

referência da ICRP 89 (HR) e do VOXTISS8 (VT). A última coluna desta tabela mostra o 

erro relativo (ER) entre as massas dos dois modelos, onde 

ER(%) •-
í \ 

xlOO, (5) 
m\l mHR 

\ mHR y 

onde mVr é a massa do VOXTISS8 e m p a d o homem de referência. 

Como se pode ver, há pouca concordância entre os dois conjuntos de dados. Por 

exemplo, a massa segmentada para a bexiga do VOXTISS8 é me it = 154,2 g enquanto o 

valor recomendado ém B h r ^ 50,0 g o que implica no erro relativo: 

|l 54,2 -50,01x100 
ER = J = 208,4%. 

50 

Os primeiros passos para transformação do VOXTISS8 no MAX começaram neste 

ponto: Era preciso ajustar as massas dos órgãos e tecidos do VOXTISS8 com base no homem 

de referência da ICRP 89. Para conseguir uma boa aproximação, as massas dos seguintes 

órgãos e tecidos do VOXTISS8 foram: 

• Aumentadas: Glândulas adrenais, fígado, pulmões, esôfago, pâncreas, estômago e 

tireóide; 

• Reduzidas: Bexiga, colon, rins, pele, intestino delgado, baço, testículos e esqueleto. 
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Além disso, como apenas uma glândula adrenal está segmentada no VOXTISS8, foi 

adicionada a outra glândula no MAX. O timo e uma parte das clavículas também não existem 

no VOXTISS8 e foram criadas no MAX, com base em dados das ICRPs 70 e 89, e também 

em livros-texto de anatomia. A tireóide não apenas foi aumentada, mas sua posição também 

foi mudada para ficar mais próxima à pele, em acordo com a Tabela 84 da ICRP 23, que 

recomenda 2 cm de tecido sobre este órgão, para o adulto masculino. Evidentemente, esta 

espessura é crucial em exposições frontais. 

Para fazer as mudanças necessárias nas matrizes 2D do VOXTISS8 foram usadas as 

informações da Tabela 5, que mostra as composições e densidades dos tecidos e misturas 

adotadas neste trabalho [ICRU 44, 1989]. A composição e a densidade do tecido mole são 

médias dos dados para cérebro, cólon, coração, rins, fígado, pâncreas, baço, testículos e 

tireóide. Com as informações das Tabelas 4 e 5 foram calculados os volumes desejados para 

cada órgão ou tecido radiossensível. 

Tabela 4: Massas (g) dos órgãos e tecidos do homem de referência da ICRP 89 e do 
VOXTISS8 [ZUBAL, 20011. 

ORGAO/TECIDO ICRP 89 VOXTISS8 ER (%) 

Gordura 14600,0 14970,0 2,5 
Glândulas Adrenais 14,0 3,0 -78,6 
Bexiga 50,0 154,2 208,4 

Esqueleto 10500,0* 13869,4** (32,1) 
Cérebro 1450,0 1491,0 2,8 
Cólon (parede e conteúdo) 670,0 895,7 33,7 

Olhos 15,0 15,8 5,3 
Rins 310,0 373,2 20,4 

Fígado 1800,0 1434,0 -20,3 

Pulmões 1200,0 756,5 -37,0 
Músculo 29000,0 36070,0 24,4 

Esôfago 40,0 31,5 -21,3 
Pâncreas 140,0 38,8 -72,3 

RBM 1170,0 570,9 -51,2 

Intestino Delgado (parede e conteúdo) 1000,0 1296,0 29,6 

Pele 3300,0 6676,0 102,3 

Baço 150,0 272,8 81,9 

Estômago (parede e conteúdo) 400,0 251,5 -37,1 

Testículos 35,0 72,5 107,1 

Timo 25,0 Não segmentado -

Tireóide 20,0 5,1 -74,5 

Traquéia 10,0 14,3 43,0 

Massa Total (g) 73000,0 81728,0 12,0 

Altura (cm) 176,0 175,3 -0,4 

*Osso, medula, cartilagem e mistura; ** Osso e medula. 
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A razão entre o volume de um órgão e o voxel do fantoma fornece o número de voxels 

dese jado para este órgão. Assim, a metodologia utilizada nos ajustes consistiu em trocar o ID 

do órgão ou tecido a ser modificado (ou construído) pelo ID de um órgão ou tecido vizinho de 

grande porte como gordura, sangue ou músculo, no caso de redução de massa; e fazer a troca 

de IDs no sentido inverso para aumento de massa. Foi desenvolvido um software em API 

(Application Programming Interface) Windows C [SCHILDT, 1996; PETZOLD, 1999] com o 

nome FANTOMAS [VIEIRA et al., 2004a] que, entre outras funções, lê um arquivo binário 

como o do fantoma VOXTISS8 e salva as matrizes 2D em arquivos ASCII (American 

Standard Code for Information Interchange). 

Tabela 5: Composições (%) e densidades (g/cm3) dos tecidos do MAX baseadas na ICRU 44. 

N°-
Atômico 

Símbolo Tecido 
mole 

Gordura Pulmão Músculo Pele Cartilagem Osso RBM YBM* 

1 H 10,50 11,40 10,30 10,20 10,00 9,60 3,40 10,50 11,50 
6 C 12,50 59,80 10,50 14,30 20,40 9,90 15,50 41,40 64,40 
7 N 2,60 0,70 3,10 3,40 4,20 2,20 4,20 3,40 0,70 
8 O 73,50 27,80 74,90 71,00 64,50 74,40 43,50 43,90 23,10 
11 Na 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,50 0,10 - 0,10 
12 Mg - - - - - - 0,20 - -

15 P 0,20 - 0,20 0,20 0,10 2,20 10,30 0,10 -

16 S 0,18 0,10 0,30 0,30 0,201 0,90 0,30 0,20 0,10 
17 Cl 0,22 0,10 0,30 0,10 0,30 0,30 - 0,20 0,10 
19 K 0,21 - 0,20 0,40 0,10 - - 0,20 -

20 Ca 0,01 - - - - - 22,50 - -

26 Fe 0,01 - - - - - - 0,10 -

53 1 0,01 - - - - - - -

Densidade (g/cm3) 1,05 0,95 0,26 1,05 1,09 1,10 1,92 1,03 0,98 
*YBM: Yellow Bone Marrow (Medula óssea amarela). 

A Figura 9 mostra a caixa de diálogo, acessada através do menu Matrizes, com os 

dados de entrada necessários para descompactar o arquivo vox tiss8.dat, encontrado em 

ZUBAL (2001). A partir das matrizes 2D foram feitas as trocas de IDs em editores de 

planilha. 

As massas dos órgãos e tecidos radiossensíveis do MAX [KRAMER et ai, 2003] são 

mostradas na Tabela 6 ao lado dos valores correspondentes para o homem de referência da 

ICRP 89. 
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Figura 9: Caixa de diálogo do software FANTOMAS (acessada através do menu Matrizes) 
mostrando os dados de entrada necessários para obter as matrizes 2D a partir do arquivo 

binário original vox tiss8.dai. 

Tabela 6: Massas (g) dos órgãos e tecidos do homem de referência da ICRP 89 e do MAX 
[KRAMER et al., 2003]. 

ÓRGÃO/TECIDO ICRP 89 M A X ER(%) 

Gordura 14600,0 14591,7 - 0 , 1 

Glândulas Adrenais 14,0 14,7 5,0 

Bexiga 50,0 50,0 0,0 

Esqueleto 10500,0 11371,6 8,3 
Cérebro 1450,0 1450,0 L 
Cólon (parede e conteúdo) 670,0 670,0 0,0 
Olhos 15,0 15,8 5,3 
Rins 310,0 310,0 0,0 
Fígado 1800,0 1800,0 0,0 

Pulmões 1200,0 1061,5 -11,5 
Músculo 29000,0 31003,8 6,9 

Esôfago 40,0 40,0 0,0 

Pâncreas 140,0 140,0 0,0 

RBM 1170,0 1200,0 2,6 

Intestino Delgado (parede e conteúdo) 1000,0 1000,0 0,0 

Pele 3300,0 3254,8 -1,4 
Baço 150,0 150,0 0,0 

Estômago (parede e conteúdo) 400,0 400,0 0,0 

Testículos 35,0 34,7 -0,9 
Timo 25,0 25,0 0,0 

Tireóide 20,0 19,8 -1,0 
Traquéia 10,0 14,3 43,0 

Massa Total (g) 73000,0 74651,6 2,3 
Altura (C/M) 176,0 175,3 -0,4 

Foi possível ajustar praticamente todas massas relevantes do novo modelo. As massas 

da traquéia e dos olhos não foram alteradas para permitir um razoável coeficiente de variância 
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nos cálculos Monte Cario, já que seus volumes, mesmo no VOXTISS8, são muito pequenos. 

O volume dos pulmões não foi aumentado até alcançar o valor de referência para não alterar 

outros órgãos importantes na vizinhança. Contudo isto não causa muito problema, uma vez 

que uma diferença relativamente pequena no volume deste grande órgão não muda 

significativamente a sua dose absorvida média. A redução no volume da pele não foi feita por 

troca do ID deste tecido por outro ID (o de gordura, por exemplo), mas usando uma rotina 

para separar em duas a região segmentada com o ID = 1 na matriz 3D do MAX. O ID = 1 

identifica uma "pele de 3,6 mm" e a rotina descrita na seção 2.1.5. separa esta região em pele 

de 1,5 mm (Tabela 2) e gordura. A massa do esqueleto diminuiu embora o volume 

segmentado seja, basicamente, o mesmo do VOXTISS8. Isto ocorreu por causa da mudança 

na distribuição dos tecidos do esqueleto descrita na seção 2.1.2.. 

A Tabela 6 mostra que a maioria das massas dos órgãos e tecidos do MAX está em 

razoável acordo com os dados do homem de referência de ICRP 89. A única diferença 

remanescente mais significativa, e ainda não comentada, se refere à massa dos músculos dos 

braços e das pernas, mas uma redução na massa total dos músculos, mostrada na Tabela 6, 

não provocaria modificações significativas na dose absorvida nos órgãos e tecidos 

radiossensiveis. 

2.1.2. DISTRIBUIÇÃO DOS TECIDOS DO ESQUELETO 

2.1.2.1. TECIDOS DO ESQUELETO SEGUNDO A ICRP 

Há uma concordância geral, inclusive com o reconhecimento da ICRP [ICRP 60, 

1991], de que, no esqueleto humano, as células hematopoéticas na medula óssea vermelha 

(Red Bone Marrow, RBM) e as células osteogenéticas na superfície do osso são de risco 

radiológico para indução de leucemia e câncer ósseo, respectivamente. 

A Figura 10 foi adaptada de uma ilustração contida da ICRP 70. Os números que nela 

aparecem são os IDs das regiões do esqueleto segmentadas no MAX. 

De acordo com as ICRPs 30, 70 e 89, o esqueleto é composto de osso cortical, osso 

trabecular, medula óssea amarela ou gordurosa (Yellow Bone Marrow, YBM), medula óssea 

vermelha ou ativa, dentes e tecido conectivo, como cartilagem e tecido periarticular. Há dois 

tipos de osso no esqueleto: o cortical ou duro, tecido compacto encontrado principalmente nas 
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hastes dos ossos longos; e o trabecular, que consiste de um sistema de pequenas cavidades de 

formas e tamanhos irregulares, cheias de medula óssea, e com dimensões lineares típicas entre 

100 - 3000 \im [BEDDOE, et al., 1976], 

Figura 10: IDs das regiões do esqueleto segmentadas no MAX. Adaptação de ilustração 
contida na ICRP 70. 

Para julgar ou mudar a representação dos tecidos do esqueleto de um fantoma, certas 

recomendações dadas pela ICRP e ICRU são úteis. As colunas 2 e 3 da Tabela 7 mostram, 

respectivamente, as massas recomendadas pela ICRP 70 e ais densidades recomendadas pela 

ICRU 44 para os tecidos do esqueleto. O tecido "mistura" inclui os dentes, o periósteo e os 

vasos sangüíneos contidos nos tecidos do esqueleto. As estimativas das massas e densidades 

dos tecidos "misturados" foram feitas a partir das ICRPs 23 e 70. A coluna 4 mostra os 

volumes dos tecidos (massa / densidade) e a última as correspondentes frações de volume. 
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Tabela 7: Distribuição do tecido do esqueleto flCRU 44, 1989; ICRP 70, 1995]. 

TECIDO MASSA (g) DENSIDADE (g/cm3) V O L U M E (C/M3) FRAÇAO DE VOLUME 
Osso 5500 1,92 2864,6 0,370 
RBM 1170 1,03 1135,9 0,147 
YBM 2480 0,98 2530,6 0,327 
Cartilagem 1100 1,10 1000,0 0,129 
MISTURA* 250 1,20 208,3 0,027 

Total 10500 7739,4 1,000 
"Dentes, periósteo e vasos sangüíneos contidos nos tecidos do esqueleto. 

Para as células osteogenéticas na superfície do osso, a ICRP 30 recomenda que a dose 

equivalente seja a média sobre todos os tecidos que estejam a uma distância máxima de 10 

das superfícies dos ossos corticais e trabeculares. Nas cavidades do osso trabecular, a ICRP 

30 assume uma distribuição uniforme de RBM e que a dose equivalente para a RBM pode ser 

estimada como a dose equivalente média nas cavidades, que também contêm YBM. 

Segundo a ICRP 70, a percentagem da massa total do corpo representada pela RBM 

não muda significativamente durante o processo de maturação de uma pessoa como se vê na 

coluna 3 da Tabela 8. Contudo a sua distribuição no corpo muda substancialmente com a 

idade como ilustrado na Figura 11, Esta figura mostra, por exemplo, que a quantidade de 

medula ativa no crânio diminui drasticamente com a idade. As publicações da ICRP 70 sobre 

o modo como varia a distribuição da RBM nos diferentes ossos do esqueleto em função da 

idade se baseiam em uma coleção de dados celulares qualitativos e quantitativos, e em 

informações sobre os volumes relativos das regiões do corpo, obtidas em CRISTY (1981). 

Neste artigo Cristy apresenta um método que estima a distribuição regional da RBM em 

função da idade. Os resultados estão em concordância com valores experimentais para 

diversos grupos de ossos e foram adotados pela ICRP 70. 

Tabela 8: Quantidades estimadas da medula total, RBM e YBM em humanos (em % da massa 
total do corpo) fICRP 70,1995]. 

IDADE (ano) MEDULA TOTAL RBM YBM 

Recém-nascido 1,3 1,3 0,0 
1 1,7 1,5 0,2 
5 2,5 1,7 0,8 
10 3,8 1,9 1,9 
15 4,5 1,9 2,6 
35 (Homem) 5,0 L6 3,4 
35 (Mulher) 4,5 1,5 3,0 
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A Tabela 9 mostra os fatores celulares específicos para ossos do homem de referência 

da ICRP 89 ao lado das respectivas percentagens de massa da RBM [ICRP 70, 19951. Estes 

fatores celulares representam a percentagem de volume de medula óssea ocupado pelas 

células hematopoéticas da RBM. 

Figura 11: Localizações de RBM em adultos e crianças [ICRP 70,19951. 

Tabela 9: Fatores celulares e percentuais de massa da RBM para o homem de referência da 
ICRP 89 [ICRP 70, 19951. 

OSSO ESPECIFICO FATOR CELULAR MASSA DA RBM (%) 
Ossos inferiores dos braços 0,00 0,0 
Ossos superiores dos braços 0,25 2,3 
CECE* 0,60 22,8 
Espinha/Sacro 0,70 42,2 
Crânio/Mandíbula 0,38 8,4 
Pélvis 0,48 17,5 
Ossos superiores das pernas 0,25 6,7 
Ossos inferiores das pernas 0,00 0,0 

*CECE = Costelas, estemo, clavículas e escapulas 

2.1.2.2. O ESQUELETO DO VOXTISS8 

O esqueleto do VOXTISS8 tem um volume de 7884,7 crn dos quais apenas 1387,1 

cm (17,6%) foram segmentados e classificados como medula óssea. Entretanto, a medula 

óssea do homem de referência da ICRP 89 representa 47,4% ((0,147 + 0,327) x 100. Ver 
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Tabela 7) do volume total do esqueleto. Isto significa que a segmentação original da medula 

óssea do VOXTISS8 não levaria a uma representação razoável dos tecidos do esqueleto. Há, 

ainda, um argumento conceituai contra este volume segmentado de medula óssea: A relação 

entre a aresta do voxel (3,6 mm - 3600 ji/w) e as dimensões das cavidades com medula (entre 

100 fim e 3000 (a/n)- Naturalmente, a segmentação de uma região com um tamanho de pixel 

maior do que a sua dimensão linear média se torna bastante imprecisa. 

Depois da adição de partes das elavículas inexistentes no VOXTISS8 original, o 

volume do seu esqueleto passou a 

Fa{MAX) = 7925,5 cm . (6) 

Este valor supera o do homem de referência em 186,1 cm3 (Tabela 7), ou seja, em apenas 

2,4%. Isto se deve aos braços e às pernas do VOXTISS8 que foram adicionadas do Homem 

Visível, um corpo com 104 kg e 186 cm de altura fSPITZER e WHITLOCK, 19981. Por causa 

destes fatos, o volume do esqueleto do VOXTISS8 pode servir como uma base para o 

esqueleto do MAX. Uma nova distribuição de medula óssea foi desenvolvida para este novo 

fantoma. 

2.1.3. O MÉTODO DOS NÚMEROS CT 

O método dos números CT foi desenvolvido para calcular a dose equivalente na RBM 

do MAX, utilizando uma representação apropriada dos tecidos do seu esqueleto. Tal 

representação deve refletir as peculiaridades anatômicas do fantoma e, ao mesmo tempo, fixar 

as recomendações especificadas na ICRP 70. A sua aplicação requer acesso às imagens CT 

originais que serviram de base pani a segmentação do fantoma, com informações sobre o 

modo de aquisição das imagens, o processo de reconstrução no computador e os ajustes do 

pós-processamento. 

Nesta seção é feita uma abordagem teórica sobre os ajustes em imagens CT, a 

descrição do modo como foi desenvolvida a submatriz 3 D dos tons cinzas do MAX e, por fim, 

a descrição do método dos números CT. 
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2. /. 3.1. AJUSTES DE PÓS-PROCESSAMENTO DF, IMAGENS CT 

A explanação desenvolvida neste tópico é baseada em BUSHBERG et al (2002). 

As imagens CT tipicamente possuem 12 bits na escala de tons cinzas, o que eqüivale a 

um total de 4096 intensidades de tons (212). Dispositivos eletrônicos de visualização, como os 
o 

monitores de computador, têm a habilidade de mostrai- cerca de 8 bits (2 = 256 tons cinzas). 

O olho humano tem um intervalo dinâmico incrível para se adaptar às intensidades absolutas 

de luz, indo de noites sem luar ao sol escaldante dos desertos. A maior parte deste intervalo 

dinâmico resulta da habilidade do olho para modular o diâmetro da abertura da coleta de luz 

(a pupila). Porém, para distinguir diferenças relativas na escala cinza em níveis fixos de 

luminância (diâmetro fixo da pupila), como na visualização de imagens médicas, o olho 

humano tem habilidade limitada entre 30 e 90 formas de tons cinzas. Assim, 8 bits são mais 

do que suficientes para mostrar uma imagem médica. 

As imagens CT de mais de 8 bits devem ser reduzidas a 8 bits para se acomodarem à 

maioria dos hardwares de visualização de imagens. O modo mais comum de realizar esta 

tarefa de pós-processamento (que, sem destruir, ajusta o contraste (diferença entre o branco e 

o preto puros em uma tela de vídeo) e o brilho (parte de um sinal de vídeo que contém 

informações sobre o nível de iluminação e escurecimento da imagem na tela)) é estabelecer 

janela e nível apropriados para a imagem CT (Figura 12). A largura da janela (W) determina 

o contraste da imagem, com janelas mais estreitas resultando em maior contraste. O nível ( I ) 

é o número CT no centro da janela. O número de bits por pixel determina os pontos extremos 

Pmin e Pmax, c a seleção dos valores de L e W determina os pontos de modulação Pt e P2, 

mostrados na Figura 12, onde 

W W 
P,=L e P, =L + —. (7) 
' 2 2 2 

Todos os números CT menores do que Pi serão saturados para preto uniforme e todos os 

números CT acima de P2 serão saturados para branco uniforme, e, nestas áreas saturadas, 

todas as informações sobre a imagem são perdidas. 

Um conjunto de imagens CT usualmente é disponibilizado em um arquivo binário que, 

além das imagens em si, contém informações sobre os ajustes de pós-processamento como 

largura e altura da imagem em pixels, número de bits por pixel, largura da janela e nível. 
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Estes arquivos podem ser manipulados em softwares como o FANTOMAS [VIEIRA et al., 

2004a], o SCION [SCION, 2002] e o OSIRIS [OSIRIS, 2004], que detectam automaticamente 

os pontos extremos Pmit, e P/nax, mas também permitem alterações do usuário. A Figura 12 

mostra três ajustes diferentes para a janela e o nível da imag,em CT 27 (16 bits) do tronco do 

paciente varrido por ZUBAL et al. (1995). A Figura 12a é a imagem CT 27, com seus valores 

de L e W originais (1234 e 2468, respectivamente), aberta automaticamente no OSIRIS. Os 

números CT, nCT, estão no intervalo 0 < nCT < 2468. Na Figura 12b, o nível foi mantido em 

1234 e a janela foi estreitada para W= 600. Em conseqüência, aumentou o contraste entre os 

tons cinzas, o que permite, por exemplo, fazer uma segmentação dos ossos com mais 

segurança. Agora, 934 < nCT < 1534 e, em relação à Figura 12a, a quantidade de números CT 

saturada para branco (nCT > 1534) é igual à saturada para preto (nCT < 934). Na Figura 12c, 

foi mantida a janela da Figura 12b ( f f = 600), mas o nível caiu para L = 800, com 500 < nCT 

< 1100. Em relação à Figura 12b, cresceu a quantidade de números CT saturada para branco 

CnCT> 1100) em relação à saturada para preto (nCT< 500). 
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Figura 12: Uso dos valores de janela e nível para manipular o contraste de uma imagem CT. 
Acima, a imagem CT 27 do tronco de um paciente [ZUBAL et al, (1995)], visualizada no 

OSIRIS, ilustra o efeito dramático da mudança nos valores de janela e nível; Abaixo, a curva 
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de calibração dos tons cinzas com seu nível (L), sua janela (W), seus pontos de modulação (Py 
e Pi) e seus pontos extremos (Pmm e Prmu). 

2.1.3.2. A SIIBMA TRIZ 3D DOS TONS CINZAS DO MAX 

Infelizmente, não há imagens CT originais que correspondam diretamente ao corpo do 

fantoma MAX. Como já dito neste trabalho, há dois conjuntos de imagens CT disponíveis em 

ZUBAL (2001): 55 imagens da cabeça e 78 do tronco, incluindo a parte superior dos braços e 

a superior das pernas. Foram estas as imagens CT que originaram o fantoma VOXELMAN, o 

primeiro à esquerda na Figura 8. Para efeitos de cálculos da dose absorvida na RBM de um 

adulto, esta limitação não constitui um problema, já que os ossos das extremidades inferiores 

dos braços e das pernas não contêm RBM (Tabela 9 e Figura 11). 

A submatriz 3D dos tons cinzas do MAX foi desenvolvida a partir destes dois 

conjuntos de imagens CT, que são 133 arquivos binários correspondentes a 133 imagens CT 

de 16 bits, com 512 x 512 pixels, P/ = Pmm = 0 e P2 = Pmax = 2468. Estes arquivos originais 

foram abertos no SCION [SCION, 2002] que, linear e automaticamente, exibiu as imagens 

com P) = Pm,n = 0 e P2 = Pmax = 255. As imagens exibidas foram salvas no formato TIF (Tag 

Image File) e também em arquivos ASCII (matrizes 2D). Usando o software FANTOMAS 

[VIEIRA et al., 2004a], foram feitas reamostragens (e cortes) nas linhas e colunas, bem como 

no número de matrizes 2D. Depois, foi feita uma inversão (ID 4- 255 - ID) para que 0 

correspondesse ao branco e 255 ao preto e, por fim, foi obtido um arquivo binário chamado 

max.bone.dat, contendo 261 matrizes 2D com 74 linhas e 158 colunas. A Figura 13, obtida 

com o IDL [IDL, 2002], é uma vista frontal desta submatriz. 
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Figura 13: Vista frontal da submatriz 3D dos tons cinzas do MAX [1DL, 2002]. 

Durante a obtenção das 78 imagens do tronco, o paciente foi posicionado com os 

braços para cima fZUBAL et al., 1995]. Esta é outra infelicidade porque, deste modo, as 

imagens CT da parte superior dos braços não correspondem às imagens segmentadas da 

matriz 3D no fantoma MAX, que tem os braços estirados ao longo do corpo como o 

VOXT1SS8 [ver terceira imagem da Figura 8]. Assim, decidiu-se rotular inicialmente com o 

ID - 120 (valor próximo ao nível L = 127 das imagens CT), todos os voxels da parte superior 

dos ossos dos braços e também os da parte adicional das clavículas (que não era visualizada 

nas imagens CT originais). Este procedimento não compromete a aplicabilidade do método 

dos números CT ao MAX, já que a massa de RBM nas partes superiores dos braços é apenas 

2,3% (Tabela 9), e nas clavículas é apenas 0,8% (Tabela 40 da ICRP 70), da massa total da 

RBM. 

O número 120 é um valor de tom cinza preliminar e pode ser redefinido se as frações 

de massa obtidas no final de um ciclo da aplicação do método estiverem muito longe dos 

valores da Tabela 9. Esta característica recursiva do método dos números CT também se 

aplica à composição da mistura inicial em todos os outros voxels do esqueleto, como 

explicado na seção 2.1.3.3. 

Portanto, o método dos números CT usa a matriz 3D do fantoma segmentado, a 

submatriz 3D dos tons cinzas, as frações de massa da RBM e os fatores celulares 

recomendados pela ICRP 70 para o novo homem de referência (Tabela 9) nos cálculos da 

dose equivalente na RBM. Estes cálculos também produzem uma densidade média e a massa 

total do esqueleto do MAX. 
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2.1.3.3. DESCRIÇÃO DO MÉTODO DOS NÚMEROS CT 

O método dos números CT aplicado neste trabalho, como em método similar 

desenvolvido por ZANKL e WITTMANN (2001), utiliza a informação transmitida pelos tons 

cinzas dos pixels das imagens CT para mapear a distribuição de voxels da medula óssea. 

A Figura 14 mostra a imagem CT da Figura 12a, invertida e ampliada no SCION, na 

região da espinha. Como se pode ver, há uma diversidade de tons cinzas nesta região, desde o 

branco (ID = 0) até o preto (ID = 255). Os números CT refletem as propriedades de atenuação 

da radiação pela mistura contida nos voxels do esqueleto. Se o número CT for pequeno 

(abaixo de um limite inferior, nCTmin), o voxel contém apenas medula óssea; se for grande 

(acima de um limite superior, nCTmax), o voxel contém apenas osso. 

Figura 14: Parte da imagem CT 27 do tronco de um paciente [ZUBAL et al, (1995)], 
mostrando os tons cinzas entre 0 (branco) e 255 (preto) da região da espinha. 

Assim, um dado número CT, nCT, pode se encontrar em um dos três intervalos: 

* nCT < nCTmin: O voxel pertence à região do esqueleto chamada medula óssea; 

• nCT > nCTmax: O voxel pertence à região do esqueleto chamada osso-, 
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* nCTmin < nCT < nCTmax: O voxel pertence a uma das nove regiões de mistura 

[Tabela 10] entre osso, medula óssea, cartilagem, periósteo e vasos sangüíneos 

contidos nos tecidos do esqueleto. 

O modelo computacional MAX/EGS4 lê a matriz 3D do fantoma e, na seqüência, lê a 

submatriz 3D dos números CT, nomeando, correspondentemente, uma das regiões de 

esqueleto previstas quando se depetra com mn voxel do esqueleto. Se nCTmin < nCT < 

nCTmax, o voxel contém uma das nove misturas de tecido do esqueleto mostradas na Tabela 

10. Os valores de nCTmin e nCTmax foram ajustados para que as frações de massa de RBM 

do MAX estivessem em concordância com os valores da Tabela 9. Escolhidos estes valores e 

o número de misturas, as densidades (coluna 2) e os limites superiores dos intervalos de 

números CT (coluna 3) são obtidos por interpolação linear. Posteriormente, as frações de 

volume de osso, RBM e YBM são calculadas como mostrado nas colunas 4, 5 e 6 da Tabela 

10, sempre levando em conta o fator celular (FC) específico (Tabela 9) e os 7,8% de 

cartilagem que são subtraídos do osso e das misturas. Este percentual é a metade da fração de 

volume ocupado por cartilagem e misturas (Tabela 7). 

Tabela 10: Interpolação linear para a distribuição de RBM no esqueleto do MAX 

Tecido do Ksqueleto Densidade 
(g/cm3) 

Intervalo de 
Números CT 

Fração de 
Volume do Osso 

Fração de Volume 
da RBM 

Fração de Volume da 
YBM 

Osso/Carti lagem/M 1,862 171-255 1 - 0,078 0,00 0,00 
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1,107 066 - 077 0,lx(l -0,078) 0,9xFCx(l -0,078) 0,9x(l-FC)x(l -0,078) 
Medula óssea 1,005 000 - 065 0,00 FC 1-FC 

FC - Fator celular; M = Periósteo e vasos sangüíneos contidos nos tecidos do esqueleto. 

Durante a segmentação das imagens CT, a cartilagem é às vezes tratada como parte do 

osso e, noutras vezes, como parte do músculo esquelético, para que haja transições suaves 

entre o esqueleto e o tecido muscular vizinho. Isto também acontece com o periósteo e os 

vasos sangüíneos conectados, que são localizados principalmente na superfície do osso. 

Assim, foi decidido incluir apenas metade do volume destes regiões do esqueleto, isto é, 

7,8%, na distribuição do tecido do esqueleto do MAX. Os dentes, que representam apenas 
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0,3% do volume do esqueleto, já são parte do volume esquelético segmentado e, assim, não se 

farão considerações adicionais sobre eles neste trabalho. 

Se a distribuição resultante de RBM entre os ossos se desviar significativamente dos 

dados da ICRP 70 mostrados na Tabela 9, a distribuição de mistura dos voxels do esqueleto 

deve ser mudada até que sejam encontrados valores satisfatórios. As chaves paia esta 

mudança são os limites nCTmin e nCTmax para os IDs dos tons cinzas. 

Com o novo volume do esqueleto do MAX dado em (6), as frações de volume e as 

densidades da Tabela 7, os volumes e as massas da RBM e da YBM do MAX são: 

VRrM = 7925,5 x 0,147 = 1165 cm3 

VYm = 7925,5 x 0,327 = 2592 cm3 

=1165x1,03 = 1200 g 

mYBM = 2592 x 0,98 = 2540g 

Com nCTmin = 65 e nCTmax = 171, foi possível distribuir, heterogeneamente, os 

1200 g de massa estimada de RBM através do esqueleto do MAX, resultando nas frações de 

massa mostradas na Tabela 11, que concordam satisfatoriamente com os valores da ICRP 70. 

A Tabela 11 também mostra percentuais de massa da RBM de alguns fantomas [KRAMER et 

ai, 20031. 

Tabela 11: Percentuais de massa da RBM (%) para o homem de referência e para vários 
fantomas [KRAMER et al., 20031. 

OSSO ESPECÍFICO ICRP 70 MAX GOLEM VI PM AN NORMAN ADAM 
Ossos inferiores dos braços 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ossos superiores dos braços 2,3 3,6 5,8 3,6 2,3 1,9 
CECE* 22,8 22,6 25,4 23,3 22,8 16,6 
Espinha/Sacro 42,2 42,6 29,8 36,6 29,9 28,4 
Crânio/M andíbula 8,4 8,1 8,1 4,5 8,3 13,1 
Pélvis 17,5 16,4 19,7 28,0 33,4 36,2 
Ossos superiores das pernas 6,7 6,7 11,1 3,9 3,3 3,8 
Ossos inferiores das pemas 0,0j 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 
*CECE = Costelas, esterno, clavículas e escápulas. 

A densidade média do esqueleto, calculada pelo método dos números CT, é p^ = 

1,4348 g/cm3. Este valor foi obtido usando: 
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voxelJ^PiN, 

= - = í => 
V* voxel^N, 

/ / 

Ep ," , 
?<•:=- . (9) 

I " . 
I 

onde cada densidade p, da i-ésima região do esqueleto é dacla na Tabela 10 e as quantidades 

de voxels, Nj, são calculadas pelo código. A massa total do esqueleto do MAX é: 

m E = 1,4348 x 7925,5 - 11371,5 g. 

O bom funcionamento deste método depende, além de uma submatriz 3D de tons 

cinzas relacionada com a matriz 3 D do fantoma segmentado, da escolha de nCTmin e 

nCTmax. Como os números CT refletem apenas certas misturas entre osso e medula óssea 

contidas em um voxel, eles não podem revelar a massa absoluta ou o volume de medula óssea 

em um voxel específico, ou em um osso específico, ou no esqueleto. Conseqüentemente, 

também não indicam os valores de nCTmin e nCTmax. Portanto, é necessário "passar como 

dado ', ao algoritmo do método, a massa total de medula óssea a ser distribuída entre todos os 

voxels do esqueleto, e o modo como distribuir esta massa entre ossos específicos. Os valores 

de nCTmin e nCTmax são definidos de tal maneira que uma massa de RBM pré-definida seja 

distribuída nos voxels esqueléticos de acordo com os números CT encontrados nas imagens 

originais, os fatores celulares e as frações de massa de RBM da ICRP 70. 

O uso do método dos números CT no cálculo da dose equivalente na RBM do MAX é 

descrito a seguir. 

2.1.4. CÁLCULO DA DOSE EQUIVALENTE NA MEDULA ÓSSEA VERMELHA 
DO MAX 

Como o MAX não tem RBM explicitamente segmentada na sua geometria, o método 

dos números CT acima descrito foi adaptado de ZANKL e WITTMANN (2001) para obter a 

distribuição de voxels entre osso, medula óssea e nove misturas de osso/medula óssea/ 

cartilagem/periósteo/vasos sangüíneos contidos no esqueleto. Assim, a dose equivalente na 
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RBM não é obtida através dos cálculos Monte Cario usados para os demais órgãos e tecidos 

radiossensíveis, mas deve ser derivada da energia depositada nos voxels das onze regiões do 

esqueleto listadas na Tabela 10. 

2.1.4.1. FA TORES DE CORREÇÃO PARA A DOSE NA RBM DOS FANTOMAS 
MATEMÁTICOS 

Nos fantomas matemáticos ADAM e EVA, o cálculo da dose equivalente na RBM, 

oriunda de exposições a fótons, assumia que a energia perdida por um fóton era depositada 

em uma mistura esquelética homogênea e constante, que incluía todos os ossos do corpo. 

Além disso era usada a aproximação kerma, isto é, a energia era depositada no ponto de 

interação entre o fóton e os átomos do meio. Após o cálculo da energia depositada, três 

fatores de correção eram multiplicados pelo valor obtido [KRAMER, 1979; ZANKL et al, 

• A fração de massa da RBM no osso onde a energia foi depositada, //.*/ (Tabela 11); 

• A razão entre o coeficiente de absorção de massa-energia (MEA, Mass-Energy 

Absorption) [ICRU 44, 1989; TURNER, 1995; CEMBER, 19971 para a RBM e o 

coeficiente de absorção de massa-energia para a mistura esquelética (ME), 

• A razão entre a dose absorvida pela RBM em cavidades da medula óssea e a dose 

absorvida pelo tecido mole circunvizinho sob condições de equilíbrio eletrônico para 

os diversos ossos. Esta razão estima a dose adicional para a RBM vinda de 

fotoelétrons liberados na adjacência do osso para as cavidades da medula óssea (fspiers)-

Os fatores f^EA e fspiers dependem da energia do fóton antes da interação na mistura 

esquelética e ambos se aproximam da unidade quando esta energia se torna muito maior do 

que 200 ke V. Nos fantomas matemáticos, para uma dada energia do fóton, {mea era constante 

porque todos os ossos eram considerados como sendo compostos de apenas uma mistura de 

osso, RBM e YBM. Já os fatores de correção fspiers foram obtidos dos dados específicos para 

ossos, de SPIERS (1969), e são usualmente referenciados como fatores de Spiers. 

A Figura 15 mostra os fatores de Spiers em função da energia dos fótons. 

19971: 
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Figura 15: Fatores de SPIERS: Dose adicional para a RBM nas cavidades trabeculares devida 
aos fotoelétrons liberados no osso adjacente [KRAMER, 1979]. 

2.1.4.2. FA TORES DE CORREÇÃO PARA A DOSE NA RBM DO MAX 

A aplicação dos fatores de correção /fm,/mea e fspien à energia depositada em um voxel 

de esqueleto do MAX requereu as seguintes mudanças: 

• O fator de correção devido à fração de massa, / f m , agora, se refere à mistura específica 

no voxel. Ele é calculado com base na fração de volume de RBM no voxel específico, 

determinada pelo método dos números CT e mostrada na Tabela 10. 

• O (mea para a mistura do voxel específico é calculado como a soma ponderada (pelas 

frações de massa) dos /mea para os tecidos do esqueleto que o voxel contém (podem 

ser osso, RBM, YBM e cartilagem). As frações de massa (Tabela 11) são calculadas 

com base nas frações de volume e na densidade no voxel específico (Tabela 10); e os 

coeficientes de absorção de massa-energia para os tecidos do esqueleto foram obtidos 

com base em dados publicados por HUBBELL (1982). 

• Os fatores de correção para a dose adicional na RBM devida aos fotoelétrons liberados 

na adjacência do osso para as cavidades da medula óssea não podem ser ajustados ao 

nível de voxel, porque são baseados em dados paira ossos específicos. Porém, os 

fatores de Spiers foram atualizados por dados mais recentes, publicados por KING e 

SPIERS (1985), e referenciados como fatores de King-Spiers {(ks)- Em geral, estes 

novos fatores são menores para os ossos principais que contêm RBM (costelas, 
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esterno, clavículas e escápulas (CECE), espinha e pélvis). Porém, como se vê na 

Figura 16, há um novo e significativamente grande fator de correção para o crânio. 

Portanto, quando uma quantidade de energia é depositada em um voxel de um osso 

com fator celular FC (Tabela 9) e número identificador na matriz 3D principal ID, usando o 

tom cinza do voxel correspondente, nCT, na submatriz 3D, o modelo computacional reparte 

esta quantidade de energia entre osso, RBM, YBM e cartilagem, de acordo com os 

percentuais informados na linha que contenha nCT na Tabela 10, e adiciona cumulativamente 

a quantidade destinada a cada um destes tecidos do esqueleto. Depois que todos os fótons são 

computados, a quantidade de energia depositada no osso ID destinada à RBM, £ RBM , é 

multiplicada pela razão entre o coeficiente de absorção de massa-energia da RBM e o 

coeficiente de absorção de massa-energia da m i s t u r a , / ^ . Por fim, o resultado é multiplicado 

pelo fator de KING-SPIERS correspondente à quantidade de energia e ao tipo de osso, /ks-

Tem-se: 

E(ID) - fUKt x fKS x EmM . (10) 

Espinha CECE Pélvis Fémui Crânio 
110, , 

Energia do fóton (keV) 

Figura 16: Fatores de KING-SPIERS: Aumento de dose na RBM em cavidades trabeculares 
devido aos fotoelétrons liberados na adjacência dos ossos [KING e SPIERS, 19851. 

A dose equivalente na RBM do MAX é a soma das quantidades de energia depositadas 

nos ossos do fantoma (10) dividida pela massa dada em (8), isto é: 
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I E(ID) 
H m • (11) 

mRHM 

Quando uma simulação com o modelo computacional MAX/EGS4 inclui o transporte 

de partículas secundárias (opção que; pode ser "ligada" pelo usuário nos dados de entrada), o 

modelo dosimétrico para a RBM sofre as seguintes modificações para estimai- a quantidade de 

energia depositada por elétrons em voxels do esqueleto: 

• A energia de corte para elétrons secundários é fixada em 200 ke V paia todos os fótons 

entre 10 keVe lOOOOteF. 

• Para energia até 200 keV, os fatores de correção/fm, fspiers ef/cs são aplicados à energia 

transferida para um elétron em tun voxel do esqueleto (aproximação kerma). Elétrons 

de 200 keV têm alcance médio de 0,26 mm no osso e de 0,45 mm na medula óssea, 

respectivamente [TURNER et al, 1995; BERGER et al., 20001. Como a aresta do 

voxel do MAX tem 3,6 mm, o uso da aproximação kerma neste limite é justificada. 

• Acima de 200 keV, a energia depositada por um elétron em um voxel é multiplicada 

por f m e pelos potenciais de frenagem de massa [TURNER et al, 19951 para a RBM 

e a mistura esquelética. 

A ICRP também identifica as células osteogenéticas na superfície dos ossos como um 

tecido radiossensível. Como mostrado em KRAMER (1979) e em ZANKL et al. (1997), a 

dose equivalente no esqueleto pode ser considerada como uma estimativa conservadora para a 

dose equivalente na superfície dos ossos. 

2.1.5. CÁLCULO DA DOSE EQUIVALENTE NA PELE DO MAX 

A redução no volume da pele não foi feita por troca do ID deste tecido (ID = 1) por 

outro (o 1D de gordura, por exemplo), mas por separação dosimétrica. O usuário pode nomear 

qualquer espessura de pele abaixo de 3,6 mm nos dados de entrada. Dependendo do ponto 

onde ocorre a interação da radiação no interior do voxel (no MAX, um cubo com arestas de 

3,6 mm) periférico segmentado e classificado como pele, a energia perdida pela partícula será 

depositada na nova pele ou na gordura. 



38 

O MAX tem espessura de pele igual a 1,5 mm, isto é, a espessura média da pele do 

homem de referência da ICRP 89 (Tabela 2). O método dosimétrico descrito a seguir separa a 

energia depositada na camada super ficial de 1,5 mm da energia depositada na camada de 2,1 

cm de gordura logo abaixo. 

Durante a transformação do VOXTISS8 no MAX, foi desenvolvida uma opção de 

ajuste de pele para um fantoma de voxels, acessada no software FANTOMAS através do 

submenu Espessura de pele, mostrado na Figura 17. Como resultado deste ajuste a pele 

segmentada do MAX tem apenas um voxel entre o ar e o corpo. Isto assegura que há três tipos 

de voxels de pele (Figura 18): 

• Tipo 1: Tem apenas uma face em contato com o ar; 

• Tipo 2: Tem duas faces em contato com o ar; 

• Tipo 3: Tem três faces em contato com o ar. 

Matrizes Imaeens Modelo Ma*/Egs4 

Criar Matizes... 

Reamostrar... 

Converter fiMP para DAT... 

fitter rf de voxels / ID.. 

Classificar.. 

Limites... 

Obter vistas... 

£echar o Programa 

Ossos.. 

Figura 17: Janela do software FANTOMAS [VIEIRA et al., 2004a] mostrando o submenu 
Espessura da pele, através do qual se faz o ajuste da pele segmentada de um fantoma de 

voxels para apenas um voxel entre o ar e o corpo. 
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Figura 18: Parte da imagem 2D 141 do MAX mostrando os três tipos de voxels segmentados 
como pele. 

Quando ocorre uma interação dentro de um voxel de pele segmentada, o modelo 

computacional, usando as coordenadas do ponto de interação, os cossenos diretores que 

indicam a direção da radiação e o nítmero de faces do voxel em contato com o ar, estabelece 

se a energia que a partícula perdeu é depositada na camada superficial de 1,5 mm, ou se na 

camada logo abaixo da nova pele, agora rotulada como gordura. Processamento similar foi 

usado para determinar a massa da nova pele de 1,5 mm. 



40 

2.2. O DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS PARA FONTES RADIOATIVAS 

Para operacionalizar o modelo computacional de exposição formado pelo MAX 

[KRAMER et al., 2003] e o EGS4 [NELSON et al., 1985] é preciso, além de construir o 

fantoma de voxels nas especificações da ICRP e conectá-lo ao EGS4, desenvolver algoritmos 

para simular as fontes radioativas a serem acopladas ao modelo e deixá-las disponíveis ao 

usuário através de chaves na interface de entrada do modelo. Nesta seção, são apresentadas as 

fontes paralelas, as divergentes e as isotrópicas, desenvolvidas para irradiações externas com 

fótons em aplicações ocupacionais, médicas e ambientais. 

Para simular o transporte da radiação através de ura fantoma, o EGS4 precisa ser 

informado sobre as sete variáveis que controlam a posição e a direção de vôo iniciais da 

partícula, no plano de entrada do paralelepípedo que contém o corpo. Portanto, uma fonte 

radioativa é uma sub-rotina que deve fornecer: 

• As coordenadas (em cm) do ponto de entrada, Pe 1 yE, z£), que situam a partícula 

em relação ao sistema de referência do paralelepípedo; 

• Os cossenos diretores, (cosa, cosP, cosy), que informam a direção inicial de vôo; 

• E o rótulo da posição do voxel na matriz 3D onde a partícula incidiu (iVoxel). 

No início de uma execução do modelo computacional, os IDs dos voxels são 

armazenados em uma variável interna tridimensional. 

A matriz 3D do MAX tem as seguintes características: 

• Dimensões de um voxel (cm): (XL, YL, ZL) = (0,36; 0,36; 0,36); 

• Dimensões do paralelepípedo (pixel): (COLUNAS, LINHAS, FATIAS) = (158, 74, 

487); 

• Dimensões do paralelepípedo (cm): (XMAX, YMAX, ZMAX) = (XL x COLUNAS, YL x 

LINHAS, ZL x FATIAS). 

Assim, o rótulo da posição do voxel na matriz 3D onde a partícula incidiu é um 

número entre 1 e 5694004 (158 x 74 x 487). A ordem de preenchimento da matriz 3D é a 

utilizada no modo de mapeamento MM TEXT do Windows [PETZOLD, 1999] que reproduz 

no computador a maneira usual de escrever texto em um caderno: Primeiramente, são 

preenchidas as linhas da primeira página, da primeira para a última linha, sempre da esquerda 
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para a direita; depois se preenchem as páginas seguintes do caderno até o fim do texto. Nesta 

comparação, as linhas conteriam 158 caracteres e haveria 74 linhas por página. O caderno 

teria 487 páginas. A Figura 19 mostra o MAX no sistema de referência usado no modelo 

computacional MAX/EGS4. 

Figura 19: MAX no sistema de coordenadas usado no modelo computacional MAX/EGS4. O 
arquivo binário do MAX foi visualizado no IDL [IDL, 2002]. 

Supondo que uma partícula incidiu no ponto PE do piano de entrada, e nomeando 

• nx = índice da face inferior do voxel que contém PE na direção x (0 < nx < COLUNAS), 

• ny = índice da face inferior do voxel que contém Pg na direção y (0 < ny < LINIIAS), 

• nz = índice da face inferior do voxel que contém Pt: na direção z (0 < n2 < FATIAS): 

( « „ « , « , ) = int 
( \ r \ ( \ 

XH ,int ,int 
ZE 

\ X L J u , / 

onde int(a) é uma função que retorna a parte inteira do número real a. Assim, a partícula 

incidiu no voxel de índice: 

i Voxel ~nz x LINHAS x COL UNAS t ny x COL UNAS + nx+ 1. (12) 

Este resultado vale para todos os tipos de fontes radioativas. Também são dados gerais 

as coordenadas do centro da fonte, cio centro da seção transversal do paralelepípedo à altura 

do centro da fonte, e as dimensões do campo: 
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- (XCJC,ZC)={P£xXMAX,Q£Y.YMAX,ZS). (13) 

(FW,FH) 

A Figura 20 mostra os ângulos diretores num sistema de referência cartesiano. 

i 

(-v, v, -") 

Figura 20: Sistema cartesiano mostrando os ângulos diretores de um vetor r. 

Portanto, construir uma fonte radioativa para o modelo computacional de exposição 

MAX/EGS4 é desenvolver uma sub-rotina que calcula e retorna as sete variáveis acima 

citadas para o programa principal, em cada ciclo da execução deste. 

2,2.1. FONTES PARALELAS 

As fontes paralelas são muito usadas para modelagem de situações ocupacionais e 

médicas. No sistema de referência da Figura 19, a direção de vôo das partículas que emergem 

de fontes paralelas é sempre perpendicular à direção z. Outra variável que independe do tipo 

de fonte paralela é a coordenada zE do ponto de entrada no paralelepípedo: Ela está sempre 

entre os limites Zj -= Zs - FHH e Z/. = Zs t FHH, onde FHH (Field Height Half) é a metade da 

altura do campo. Portanto, as equações 

j cosy = 0 

|z /f = (ZF - Z, )x randz + Z, ' 

valem para as fontes paralelas, randz é um número aleatório uniforme gerado no intervalo fO, 

1]. Todas as situações em que se precisou de um número aleatório neste trabalho, primeiro foi 

gerado um número real como randz e, após, foi feita uma transformação adequada, similar à 
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segunda equação de (14). Evidentemente, em qualquer simulação Monte Cario, os números 

aleatórios devem ser obtidos através de um gerador de números aleatórios confiável 

[BUSTOS e FRERY, 1992; VIEIRA, 2001; VIEIRA et ai, 2002c]. 

De acordo com a orientação da Figura 19, são construídas, na seqüência, as fontes 

paralelas unidirecionais e a fonte paralela rotacional. 

2.2.1.1. FONTES PARALELAS UNIDIRECIONAIS 

A direção de vôo das partículas que emergem de fontes paralelas unidirecionais é 

sempre normal às faces do paralelepípedo que contém o fantoma. Assim, há quatro tipos: a 

fonte paralela anterior-posterior (AP), a posterior-anterior (PA), a lateral direita (Right 

LATeral, RLAT) e a lateral esquerda (Left LATeral, LLAT). A Figura 21 mostra uma 

ilustração da fonte paralela LLAT. A Tabela 12 contém os limites para as coordenadas de Pe-

Usando (14), as quatro fontes paralelas unidirecionais podem ser simuladas com 

xF - (XF - X! )x rand;c + X, 

>7; = {y, - Y, )x randy + Y, 

zE = {ZF -Z,)xrandz + Zy 

cosa = -sen0 s . 

cosp = cos8í(. 

cosy = 0 

(15) 

(16) 

e (12). O ângulo Qs, como indicado na Figura 21, é a medida angular entre a direção positiva 

do eixo y e a direção do feixe incidente no paralelepípedo. 0,y = 0 define a fonte paralela AP; 

05 = 90°, a LLAT; Bs = 180°, a PA; e Qs = 270°, a RLAT. 

180° 
Face 3 

270° 8 -
-t. 

Face 1 
t 

XMAX 

W 

Figura 21: Ilustração da fonte paralela LLAT no plano xy. 
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Tabela 12 : Fontes paralelas unidirecionais 

FONTE e,(°) ^ X, XF ^ Y, YF 
AP 0 J j - F W H * XS+FWH 0 YJ, 
PA 180 XS FWH XS + FWH YMAX- YF. YMAX 
LLAT 90 XMAX-XL XMAX YS - FWH YS + FWH 
RLAT 270 0 xL Ys-FWH YS + FWH 

•Field Width Half (Metade da largura do campo) 

2.2.1.2. FONTE PARALELA ROTACIONAL 

De acordo com a Figura 19, as partículas emergentes de uma fonte paralela que faz 

uma rotação de uma posição angular inicial 0si a uma final 0st (valores, entre 0o e 360°, 

fornecidos pelo usuário) em torno do eixo vertical do paralelepípedo, dependendo do ângulo 

de incidência O.v, podem entrar no paralelepípedo por uma das quatro faces mostradas na 

Figura 21: y - 0, „* - XMAX, y = YMAX e x = 0; ou podem passar sem atingir o 

paralelepípedo. 

As equações (14) e (16), obtidas para as fontes paralelas unidirecionais também são 

válidas para a fonte paralela rotacional. Para calcular G.s, deve-se sortear randS: 

0S ^ (e SF - 0 V/) x randS + 0 V/. (17) 

Os valores fornecidos para as coordenadas de Ps, agora, servem apenas para calcular 

Ro e fixar a coordenada Zc = Zs, pois Ps gira em torno do paralelepípedo, sobre uma 

circunferência de raio Ro, onde 

\XS=XC + R0 sen0s, \ s c o ( l g ) 

[Ys = Yr - R 0 cos0 s 

Assim, a fonte paralela rotacional é um retângulo com dimensões (FW, FH), a uma 

distância Ro do eixo do paralelepípedo e com coordenadas do centro (Xs, Ys, Zs). 

Os valores limites das coordenadas no plano da fonte (perpendicular a Ro) são 

j(X,,Y,,Z/)=(Xs-FWHxcosQs,Ys-FWHxsmQs,Zs -FHH) 

((AV, F, ,Zh)= (Xs + FWH x cos 0 , , Ys + FWH x sen 0 s, Zs + FHH)' ^ 

As coordenadas iniciais das partículas são dadas por (18). Para determinar o ponto Pe, 

é preciso usar as equações paramétrlcas da reta diretora do vôo das partículas, com base em 
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(16) e nos valores iniciais (15). Nesta altura da sub-rotina, deve-se usai- um laço onde, a cada 

ciclo são feitos os incrementos 

xE <— xi; + XL cosa 

• yn y H + X! cos (3, (20) 

zE <— zE + XL cosy 

e testes para saber se o ponto PE atual já se encontra dentro do paralelepípedo. Quando isto 

ocorre, os valores de (xE, yE, zE) e os resultantes das equações (12) e (16) são liberados para o 

restante do programa. As partículas que não atingem o paralelepípedo também devem ser 

contadas e evitadas na seqüência do programa. 

A sub-rotina acima descrita reproduz as fontes unidirecionais AP (0,y/ = Qsf = 0o), PA 

(0.sv = QSF = 180°), LLAT (0,S7 = 0.v, = 90°) e RLAT (0» = 0.s> = 270°). A Figura 22 mostra o 

comportamento qualitativo desta sub-rotina, para G.Sy = 0o, 0SF = 90°, R(> = 100 cm, Zs = FHH, 

e (FW, FH) = (XMAX, ZMAX). Os gráficos foram feitos no software Origin fORIGINLAB, 

2003], a partir de tabelas de dados geradas por um programa em C fSCHILDT, 1996]. 

Figura 22: Vista (a) bidimensional e (b) tridimensional de resultados qualitativos da fonte 
paralela rotacional para 0.v variando de 0o a 90°, em irradiação de corpo inteiro. 
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2.2,2. FONTES DIVERGENTES 

2.2 ;>. /. FONTES DIVERGENTES UNJDJRECJONA JS 

A Figura 23 mostra a ilustração da geometria de uma fonte divergente utilizada para 

calcular os cossenos diretores e as coordenadas de PE [KRAMER, 1979; LOUREIRO, 1988]. 

Figura 23: Fonte divergente (vista lateral e projeção frontal do campo). 

Para obter (cosa, cosP, cosy) e (x;,, yE, z/,), deve-se, primeiramente, calcular a distância 

R entre o ponto Pe e a origem no plano AA' da Figura 23, e o ângulo 9 (ângulo entre o eixo x 

e R). No formalismo aqui desenvolvido, o campo é posicionado no plano de referência que 

contém o eixo do paralelepípedo e é sempre perpendicular ao vetor Ro, onde 

R0 - {x0,y0,z0) = {Xc- Xs ,YC- Ys ,0) 

* - t ^ w • ( 2 1 ) 

K0 V o +^0 

Sejam Sr e Stotai as superfícies das calotas esféricas compreendidas entre os ângulos -cp 

e (p, e entre -<pmax e <pmax, respectivamente (Figura 23). 
Então: Sr = R0^R0 sen<p'</<p' = -2nR^ cos<p'| J S, - £p2TI/?(; sentp'tfcp'. 

Resolvendo a integral para <p e <pmax'. Sr = 2%R^ (l - cos cp) e Sl<vaí - 2nR?t (l - cos (p,rax). 

A razão entre Sr e Síutui sempre resultará ern um número contido no intervalo [0, 1]. 

Desta forma, um número aleatório randr, uniformemente distribuído neste intervalo, pode 

representar esta razão. Assim: 

randr = => randr = ——COS(P => coscp = 1 - randr x (l - coscpmax) = 1 - randr x B, 
S,o,al í-^S^Pmax 

onde 



47 

B = 1 -cos(p 

9max = arctan 
f D \ 

max 

\ R0 J 

(22) 

Da Figura 23: R = /?0 tan<p = 
COS (p 

coscp 

Substituindo coscp = 1 - randr x 5 em /?: R - R( 
yl - (1 - randr x i?)2 

1 -randrx 5 
ou 

(l - randr x BY 
1 

O ângulo 9 pode ser obtido a partir de outro número aleatório, randTeta. Assim, as 

coordenadas polares no campo, 

R = Rn 

1 

° \ (l - randr x /?) 

0 = 2% x randTeta 

— 1 
(23) 

determinam as coordenadas cartesianas (x, z) = (/?cos0, -i?sen0). A distribuição de N pontos 

no campo é um círculo com maior densidade no centro, como na Figura 24, obtida através de 

um programa em API Windows C [PETZOLD, 1999]. 

'ante th 

N1 de ocorrências , 

0m«Uod»R0M I 

Marque una opçSo 
jCãmpoãaiaj 

C Caapo <cetanguiar 

Figura 24: Simulação de uma fonte divergente AP irradiando um campo circular. 
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Entretanto, como a irradiação ocorre sobre um paralelepípedo, o campo visado deve 

ser retangular (Figura 25). Isto pode ser conseguido, selecionando, dos pontos (x, z) gerados 

acima, apenas os que tornam verdadeira a condição X/<x< Xf: qZ/<z < Z/,. 

Com base neste formalismo matemático, são desenvolvidas as fontes divergentes 

unidirecionais AP, PA, RLAT e LLAT. 

Para a fonte divergente AP, as partículas viajam na direção y crescente. O plano de 

referência AA' é posicionado em y ~ Yc. A Figura 26 mostra a posição da fonte em relação a 

este plano de referência e ao plano de entrada no paralelepípedo. 

Fonte 
divergente 

A P 

>' (cm) 

XMAX 

Plano 

de 
entrada 

Figura 26: Vistas lateral e frontal da geometria usada na construção da fonte divergente AP. 

De acordo com a Figura 26, o vetor posição do ponto pode ser determinado por: 
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R = R s + V, + V2 = y* = Ys + j'i + y2 
(24) 

As coordenadas dos vetores V\ e V2 são: 

V, - ( x ^ . z , ) - ( x 0 + Xc sen0S.,ya - Y( cos8,,0) 

V2 = (x2 , j '2 ,z2) = V2 x(cos0cos0s,,cos0sen0s.,-sen9), (25) 

V, 
+ yf e V2 1 2 R, 

onde, na projeção AP, O.y - 0o e V2 é calculado por semelhança de triângulos. 

O vetor polar R no plano de referência é dado, de acordo com a Figura 26, usando as 

equações (22) e (23), e dois números aleatórios, por: 

R = , yR, zR ) = R x (cos 0 cos0 5 , cos 0 sen 0 s s e n 0) 

R = R0jc0-1 

0 = 271 x randTeía (26) 

(l - randr x B)2 

onde., 

B = 1 -cos(pn 

^ arctan 
R„ 

v , 
(27) 

Rm„ = JFWH2 + FHH2 

Para obter somente valores de (xr, yR, zr) dentro do campo visado, os resultados dos 

cálculos feitos em (26) devem obedecer às inequações: 

W^jxl+yl < FWH 

z J < FHH 
(28) 

Caso contrário, novos valores devem ser sorteados para randr e randTeta. 

Conhecidas as coordenadas da fonte e as do ponto Pe, obtém-se a caracterização 

inicial da trajetória da partícula através da determinação dos seus cossenos diretores. Ainda de 

acordo com a Figura 26, 



so 

x n xn + x D R 

^diretor + R ^ (29) 

Ri> = + y l + 4 

Portanto, 

(cos cc, cos p, cosy) (30) 

As equações (12), (24) e (30) caracterizam as fontes divergentes AP (O.v = 0o), LLAT 

(0s = 90°), PA (9s = 180°) e RLAT (9S = 270°). 

2 . 2 . FONTE DIVERGENTE ROTACIONAI. 

As partículas emergentes de uma fonte divergente posicionada em Ps, a uma distância 

radial R0 do eixo do paralelepípedo viajam ao longo de uma reta direcionada por (cosa, cosp, 

cosy) e devem atingir o paralelepípedo no ponto P/.;. O ponto Ps se encontra a 0.v graus do eixo 

>'. Ô  é sorteado entre um ângulo inicial 9si e um final 0S/., como ilustrado na Figura 27. 

O ponto Pc é dado por (16) e o módulo do vetor Ro por (21), isto é, 

Xc =0,5xXMÍX 

• Yc = 0,5 x YMAX e R0 = ̂ ( X c - X s f + (Yc - Ys )
2 . 

z = z . c s 

Como em (17), sorteado um número aleatório randS, pode-se calcular 0v usando 

O.v =(0.vf - 0SI )x randS + 0 si • 

As equações (27) também são válidas aqui. 



51 

y 
k 

- i 

í / 

\ \ 

.V 

i 0, 

P 
0„ = 0° 

Figura 27: Ilustração da fonte divergente rotacional onde G.v varia de 0o a 90°. 

Como o ponto Ps gira sobre a circunferência de raio, as coordenadas de Ro são 

Ro = (*o>yo> ) ̂  ( - Ro sen e s ,R0 cosQs ,0) (31) 

e as de Rs são 

R s - ( X v , r v , Z s )^(.Y, -Xn,Yr -Y0,ZS). (32) 

Neste ponto, usando (26) e (28), a sub-rotina da fonte deve calculai- as coordenadas do 

vetor R dentro de um laço que selecione apenas os fótons dentro do campo desejado. Tem-se: 

R = (xR, yR, zR ) = R x (cos 9 cos 0 s , cos 0 sen 0 s s e n 0) 

0 = 2tc x randTeta 

W = ^x2
R+y2

R<FWH 

z J < FHH 

Cn = 
° (l - randr x B f 

Os fótons que saem deste laço são úteis pelo menos para cálculo da fluência (total de 

partículas por unidade de área) através do campo. A direção de vôo dos fótons é dada por (29) 

e (30) e as coordenadas do ponto de entrada ainda podem ser calculadas por (24). As 

coordenadas de Vi e V2 são calculadas com o auxílio da Figura 27, que mostra a 

circunferência de raio Ro sobre a qual a fonte gira e uma elipse circunscrita à seção transversal 

do paralelepípedo. Em uma posição angular qualquer 0s, pode-se estimar V/ como sendo 

Fj = R0 - y/a2 sen2 Qs+b2 cos2 Qs , (33) 
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onde a é o semi-eixo maior e b é o semi-eixo menor da elipse com eixo maior paralelo a x e 

distância focal de 2c IXc- Forçando para que esta elipse passe pelo ponto (x, y) - (Xc, í c): 

Assim: ij , ; b +c b2 

X, 
+ % = 1 e a2 =b2 +c2. 

a2 b2 

Y2b2 c2Y2=0^b2 = 
Y2 ±JY* +4C2Y2 

2 

{a,b,c)-

c 
e = — 

(3 

\ Y ? + Y c j Y [ + A c 2 

ea,J ,XC 

/ > (34) 

onde e é a excentricidade da elipse. Paia o paralelepípedo que contém o MAX: 

(Xc, Yc) = (28,44; 13,32) (a; b; c) = (35,87; 21,86; 13,32) = > e - 0,79. 

Na sub-rotina para a fonte, foram dadas a excentricidade e a distância focal e 

calculados o semi-eixo menor e o maior. A Figura 28 mostra duas saídas de um programa 

desenvolvido em API Windows C para ajustai- a elipse em relação à seção transversal do 

paralelepípedo, variando a excentricidade. As dimensões do campo são (FW, FH) =• (.XMAX, 

ZMAX). Em (a), e - 0,79; e em (b), e - 0,88, valor adotado para o MAX. 

hiiimn / i.fi?ü6 N*de (.cóii-nuâi 
] :o:oo 
Moduki dc R DI crri) 

\ 5o njtlw =nc*l J MtJ 
\ «"i y aus 

anqUa- fifwl fHF] 
cf* grau? 

Z KJerlnuJade da efose 

50000 / R6094 W d̂  ocŵnr-K»?. 
| õnr 
MjtlikdsRÜ Ictii 

P.t»,«o tfiuuidl triod |TH' 
en jau: 

Fo-içSw àrwu* Ir̂èi íThFl 
engatn 

-l 
Lrncai ;:ediar I 

(a) (b) 

Figura 28: Vista transversal da ponta do vetor Vi e dos pontos Pe na entrada do paralelo. Em 
(a), e - 0,79; Em (b), e = 0,88, excentricidade adotada na sub-rotina da fonte divergente 

rotacional para o MAX. 
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Com V/ conhecido, as coordenadas de V| e YS são calculadas usando 

Rn 

V, =(JC,,<J;I,Z,) = CI x(x0,y0,z0) . 

v2----O 2 5 ) = C , x ( . x 

(35) 

Esta sub-rotina pode simular qualquer uma das dez fontes desenvolvidas até este 

ponto: As unidirecionais, fazendo 9si = Qsf = 0o, para AP; O.sv = Qsf = 90°, para LLAT; QS/ ^ 

8sf 180°, para PA; e O.sv = Qsr = 270°, para RLAT; e as paralelas, fazendo Ro -> oo. 

2.23, FONTES 1SOTRÓPICAS 

Uma fonte radioativa completamente isotrópica pode ser imaginada como uma 

superfície esférica com centro no centro do paralelepípedo e raio maior do que a diagonal 

deste, de onde emergiriam partículas de qualquer ponto com qualquer direção de vôo. Para 

simular tal fonte seria preciso apenas a posição inicial da partícula (Xs, Ys, Zs) e a sua direção 

de vôo (cosa, cosP, cosy), escrevei- as equações paramétricas como em (20) e selecionar 

apenas as partículas que atingissem o paralelepípedo. Evidentemente a sub-rotina seria muito 

simples, mas o custo computacional seria muito grande. Para desenvolver sub-rotinas mais 

factíveis, do ponto de vista da operacionalização, é preciso saber para que se destinam. Nesta 

seção são descritas fontes isotrópicas desenvolvidas para simular nuvens radioativas em torno 

do paralelepípedo, considerando o espaço completo ou apenas o semi-espaço superior. 

2.2.3.1. NUVEM RADIOATIVA NO ESPAÇO COMPLETO 

A geometria imaginada para esta fonte é um cilindro cujo eixo e o centro coincidem 

com o eixo e o centro do paralelepípedo, e tem raio e altura iguais a 



54 

Rn=jX;, + Y2+AR ^ 

Ha = ZMAX + DH x ZL' 

onde AR = 2 cm no modelo MAX/EGS4 e DH é a quantidade de voxels a mais ao longo da 

altura do cilindro. 

Uma partícula pode emergir de três regiões da área do cilindro: da base superior, com 

probabilidade, PROBbsc, da base superior, com PROBbíc;, OU da superfície cilíndrica, com 

PRO Bsc- Os valores destas probabilidades são: 

PROB,S( =
 Ahsc - nR" - R<1 

Ao,a, 2nR2
a + 2nRaHa 2 (Rci + Ha ) 

PROBmc=PROBm: . (37) 

PROBS(. = 1 - 2 xPROBm. 

As coordenadas cilíndricas iniciais da partícula são ( R t emp, 0, zy). Usando um número 

aleatório, randTeta, pode-se calcular 0: 

0 = 2TI x randTeta. (38) 

O sorteio de outro número aleatório, randP, decide de qual região do cilindro a 

partícula emerge. Se randP < PROB ase, sorteia-se mais um número aleatório, randRZ, e tem-

se, usando DHH= 0,5 x DH: 

\zE =-DHHxZL 

[ R-ikmi' - Ra x rundRZ 
(39) 

Se PROBbsc < randP < 2 x PROBbsc, tem-se: 

ízE = ZMAX + DHHxZL 

[Rn:Mr = Ra xrandRZ 

E se randP > 2 x PROBbsc, sorteia-se um número aleatório, randZ, e tem-se: 

j zE = (ZMAX + DH) x randRZ - DHH x ZL 

[Rt>M<> = Ra 

As outras duas coordenadas cartesianas iniciais da partícula são: 

\xH = xc + Rthmf cosO 

{>-,, =yc+RTmp send' 

(40) 

(41) 

(42) 
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Para obter uma direção de vôo isotrópica, a partir do ponto PE (Xe, yn, zE), são 

necessários apenas dois números aleatórios, randCDl e randCD2, já que os cossenos 

diretores não são independentes. A relação entre eles é 

cos2 a + cos2 p + cos2 y = 1. (43) 

Fazendo 

(cp = 271 x randCDl 

j A = -J 1 - cos2 P = -Jcos2 a + cos2 y 
(44) 

tem-se: 

cos a = A sen <p 

cosp = yícosq> . (45) 

cos y = 2 x randCDl -1 

Usando as equações paramétricas (20) em um laço que funciona enquanto o ponto PE 

sobre a reta diretora estiver fora do paralelepípedo, são obtidas as coordenadas do ponto de 

entrada. 

Para cálculo dos CCs entre dose absorvida nos órgãos e tecidos e kerma no ar, é 

preciso contar as partículas que atravessariam uma esfera de raio R = 10 cm e centro em 2 = 

ZMAX - 100, isto é, a 100 cm do solo, com posição inicial (xE,yE, zE). 

Distância Entre um Ponto e uma Reta no Espaço 

A Figura 29 mostra a geometria necessária para calcular a distância mínima, dmm, entre 

o ponto 1 da reta r e o ponto C. São dados o ponto Po = (x/>, y0, z«) = (xE, yE, zE), o vetor 

unitário diretor, v = ai + bj + ck = cos a i + cosPj + cosyk, o ponto central da seção transversal 

do paralelepípedo, C = (xr, yc, z = ZMAX- 100), e o raio da esfera, R = 10 cm. 

De acordo com a Figura 29, 

d = ã = V(*r - f + (yc - y, )2 + - )2 • (46) 

As equações paramétricas da reta r são, 



56 

r: 

x = x0 + at 

y = y0 +bt, (47) 
z0 +ct 

onde (x, y, z) são as coordenadas de um ponto qualquer P sobre a reta r. 

i ^ —" 

x J < A f 
A / -i^Sb 

• 

X 

Figura 29: Arranjo para cálculo da distância entre a reta re o centro da esfera (C) de raio R. 

Da Figura 29: d2 = {x - xc )2 + (y - yc f+(z- zc )2 => 

d2 = [(*0 - xc) + atf + \(y(l - yc)+ btf + \(z(l - zr)+ ctf . 

A distância entre I e C é mínima quando - 0 : 
dt 

(a2 +b2+c2} = -[(x0 - xc )a+(y0 - yc )b + (z0 - zc )c] :. 

Como a2 + b2 + c2 = cos2 a + cos2 P + cos2 y = 1: 

t - (x, - xCs )cos a + {yc - » , )cosP + (zc - z0 )cosy . 

Assim, as coordenadas do ponto I são: 

o + c o s Jo + COS P^' zo + cosy í) 
R, = Jxf-f y) + z] 

t = (x(. - Xq )cos a + (yc - yü )cos p + (zc - z0 )cos y 

(48) 

Paia cálculo da fluência são computados os fótons tais que Rj < R. 



57 

2.2.3.2. NUVEM RADIOATIVA NO SEMI-ESPAÇO SUPERIOR 

A sub-roíina para este tipo de fonte é idêntica à da fonte isotrópica no espaço 

completo, exceto que, agora, uma partícula pode emergir de duas regiões da área do cilindro: 

da base superior, com probabilidade., PROBbsc\ ou da superfície cilíndrica, com PROBsc. Os 

valores destas probabilidades são: 

PROBl!V = ̂  = - = R" 
' Alolal nRl:i+2%RaHu Ra + 2Ha . 

PROfíS( - 1 - PROBfíS( 

Isto implica que o cosseno diretor cosy é: 

cosy = randCDl. 

Todas as demais considerações feitas para a fonte isotrópica completa valem aqui. 

Na seqüência é apresentado um resumo sobre o desenvolvimento do modelo 

computacional de exposição MAX/EGS4. 

2.3. O MODELO COMPUTACIONAL DE EXPOSIÇÃO MAX/EGS4 

O modelo computacional de exposição desenvolvido neste trabalho consiste do 

acoplamento do fantoma MAX ao código Monte Carlo EGS4, utilizando fontes radioativas 

externas paralelas, divergentes e isotrópicas. Nesta seção é feito um resumo sobre o MAX e 

uma descrição do acoplamento MAX/EGS4. 

2,3,t, O FANTOMA MAX 

O MAX [KRAMER ei al, 2003] é um modelo de um corpo adulto masculino nos 

padrões da ICRP 89 e foi desenvolvido a partir do VOXT1SS8 [ZUBAL, 2001]. Paia 

desenvolvê-lo, foi criado o software FANTOMAS [VIEIRA et al, 2004a], que congrega uma 

série de pequenos programas para a realização de tarefas específicas, como ilustrado ao longo 
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deste trabalho (Figuras 9, 17,31 e 32). A Figura 30 mostra um esquema geral para um modelo 

computacional que utilize um fantoma de voxels. A área tracejada delimita a atuação do 

software FANTOMAS. 

S e g m e n t a ç ã o l C las s i f i cação . 

I i R e a m o s t r a g e m 

Imagens 
C T ou MR.I do pac ien te 

t a ç a o — ^ 
I i R e a m o s t r ; 

mJl 
Dados pri m a n o s 

I m a g e n s d ig i t a i s 1 

e m tons c inzas 1 Matr izes 2 D c o m 

os [ Ds dos órg ãos 

Criar a 
pi lha 

de i m a g e n s 

i * 

Fan loma dal 

Cá lcu los 

M o n t e Car io 

Figura 30: Esquema do processo normalmente utilizado para a construção e utilização de um 
fantoma de voxels. A área tracejada delimita a atuação do software FANTOMAS. 

A Figura 31 é uma vista frontal do MAX, utilizando o FANTOMAS. 

Figura 31: Vista frontal do MAX no software FANTOMAS. 

A Tabela 14 mostra as massas dos órgãos e tecidos radiossensíveis do homem de 

referência da ICRP 89, do fantoma matemático ADAM [KRAMER et al., 1982] e dos 

fantomas de voxels GOLEM [ZANKL e WITTMANN, 2001], NORMAN [DIMBYLOW, 
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1995], V1PMAN |XU et al., 2000] e MAX [KRAMER et ai, 2003], A tabela mostra o quão 

próximo o MAX está do homem de referência com relação às massas dos órgãos críticos. 

Tabela 13: Massas (g) de órgãos e tecidos do homem de referência e de vários fantomas 

ORG AO/TECIDO 

ICRP 8 9 GSF GSF N R P B RPl UFPE 
ORG AO/TECIDO H o m e m de 

referência 
A D A M GOLEM N O R M A N V I P M A N M A X 

Gordura 1 4 6 0 0 , 0 - 19970,0 16513,0 3 6 3 2 6 , 6 1 4 5 9 1 , 7 
Glândulas Adrenais 14 ,0 15,5 22 ,8 14,8 8,3 14,7 
Bex iga 5 0 , 0 45 ,0 68 ,4 48 ,6 41 ,4 5 0 , 0 
Esqueleto 1 0 5 0 0 , 0 10175 ,0 10450,0 10177,0 11244,6 1 1 3 7 1 , 6 
Cérebro 1 4 5 0 , 0 1349 ,0 1218 ,0 1469 ,0 1574 ,0 1 4 5 0 , 0 
Cólon (parede e conteúdo) 6 7 0 , 0 724 ,0 534 ,0 732 ,0 2 0 8 1 , 0 6 7 0 , 0 
Olhos 15 ,0 - 25 ,6 - - 15,8 
Rins 3 1 0 , 0 2 8 4 , 0 316 ,0 318 ,0 335 ,4 3 1 0 , 0 
Fígado 1800 ,0 1806,0 1592,0 1800,0 1937,9 1 8 0 0 , 0 

Pulmões 1200 ,0 1000,0 747 ,0 987 ,0 910,5 1061 ,5 
Músculo 2 9 0 0 0 , 0 - 2 6 9 7 0 , 0 2 9 1 7 7 , 0 4 3 0 0 2 , 6 3 1 0 0 3 , 8 

Esôfago 4 0 , 0 39 ,7 30,1 42,1 38 ,9 4 0 , 0 

Pancreas 140 ,0 96 ,0 71 ,9 104,0 82 ,9 140 ,0 

R B M 1 1 7 0 , 0 1500,0 1177,0 1412,0 1128,6 1 2 0 0 , 0 

Intestino Delgado (parede e conteúdo) 1 0 0 0 , 0 1046,0 959 ,0 1081,0 1291,8 1 0 0 0 , 0 

Pele 3 3 0 0 , 0 3 1 3 0 , 0 4 7 0 3 , 0 4 8 9 6 , 0 2253 ,4 3 2 5 4 , 8 

Baçc» 1 5 0 , 0 174,0 174,0 170,0 244 ,0 150 ,0 

Estômago (parede e conteúdo) 4 0 0 , 0 3 9 7 , 0 233 ,0* 292 ,0 497 ,7 4 0 0 , 0 

Testículos 3 5 , 0 37 ,0 21,1 36 ,0 21 ,0** 3 4 , 7 

Timo 2 5 , 0 20 ,0 10,7 19,7 11,2 2 5 , 0 

Tireóide 2 0 , 0 20 ,0 25 ,8 20 ,0 27 ,6 19 ,8 

Traquéia 10 ,0 - 13,7 - 7,3 14,3 

Massa Total (g) 7 3 0 0 0 , 0 7 0 4 5 0 , 0 6 8 9 3 0 , 0 7 0 0 0 0 , 0 104277,2 7 4 6 5 1 , 6 

Altura (cm) 1 7 6 , 0 170,0 176,0 170,0 186,0 175 ,3 

* A p e n a s a parede d o e s t ô m a g o ; ** Apenas um test ículo. 

G S F = Research Center for Environment and Health, Munich, Germany: N R P B = National 

Radio log ica l Protect ion Board, Chilton, U K ; RPI = Rensse lear Polytechnic Institute, Troy, N e w 

York, U S A ; U F P E = Univers idade Federal de Pernambuco, Rec i f e , Brasil . 

O MAX está disponível nos seguintes formatos: 

• Matrizes 2D: 487 arquivos ASCII correspondentes às fatias transversais do fantoma, 

com 74 linhas e 158 colunas. 

• Max.dat: Arquivo binário similar ao vox Jiss8.dat [ZUBAL, 2001] contendo a matriz 

3D do fantoma. Este arquivo (X)de ser lido em softwares como o SCION e o IDL. 

• Max.sgi: Arquivo binário contendo um cabeçalho com as dimensões do fantoma, uma 

tabela de cores e o Max.dat. 

• Max.data: Arquivo ASCII contendo a matriz 3D do MAX num formato especial que é 

lido no acoplamento MAX/EGS4. 
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• Max.bone.daf. Arquivo ASCII contendo 261 matrizes 2D das imagens em tons cinzas 

para cálculo da dose equivalente na RBM. 

Em resumo, o fantoma de voxels MAX é o modelo de um corpo com 175,3 cm de 

altura e massa de 74,7 kg, com 487 fatias, cada uma com 74 linhas e 158 colunas (ver Figura 

19), o que compõe um paralelepípedo de 5694004 voxels cúbicos de aresta igual a XL - 0,36 

cm. Todos os órgãos e tecidos radiossensíveis estão segmentados neste fantoma, sendo que a 

pele segmentada tem espessura mínima igual a XL e o esqueleto é segmentado como se 

contivesse apenas osso cortical. Foi desenvolvido um método especial para corrigir a 

espessura da pele e outro para estimar a dose absorvida na RBM do MAX. 

2.3.2. O ACOPLAMENTO MAX/EGS4 

O acoplamento entre o MAX e o EGS4 ocorre através de um arquivo ASCII criado 

pelo software FANTOMAS a partir do arquivo Max.sgi. Este arquivo, chamado Max.data, é 

organizado da fatia 1 para a 487, suprimindo em cada fatia as linhas em branco (ID = 0). 

Abaixo é transcrita a parte do Max. data correspondente à Figura 7: 

S L I C E NUMBER: 5 5 F I R S T ROW: 9 LAST ROW: 60 
ROW NR: 9 F I R S T PTXFJ,: 7 8 NUMRF.R OF ARF.AS: 1 

4 1 

ROW NR : 1 0 FTRST PTXET,: 7 6 NUMBER OF AREAS: 3 
2 1 4 2 2 2 1 

ROW NR: 1 1 FTRST PTXFJ, : 7 5 NUMRF.R OF AREAS: 5 
1 1 1 2 2 4 9 3 2 2 1 1 

ROW NR : 1 2 F I R S T PTXF.T,: 74 NUMRF.R OF AREAS: 5 
1 1 2 2 2 4 9 4 2 2 1 1 

ROW NR: 1 3 FTRST PTXFJ, : 72 NUMRFR OF AREAS: 8 
2 1 1 2 2 3 9 3 7 1 1 2 2 

ROW NR: 1 4 FTRST PTXFJ, : 71 NUMRF.R OF AREAS: 6 
1 1 4 9 7 71 3 9 2 ??. 

A submatriz 3D dos números CT para o esqueleto constitui outro arquivo de entrada. 

Este arquivo, o Max.bone.data, é organizado de modo similar ao da matriz 3D principal. 

Abaixo, um trecho do Max.bone.data, correspondente ao início da imagem CT n° 55: 

S L I C E NUMBER: 5 5 F I R S T ROW: 1 3 LAST ROW: 5 0 
ROW NR: 1 3 NUMBER OF RONF, P T X F L S : 3 

7 8 9 6 7 9 97 8 0 97 
ROW NR: 14 NUMRF.R OF BONF, PTXFJ, S : 7 

7 6 9 5 77 9 5 7 8 9 6 7 9 9 5 8 0 97 81 97 8 ? 1 1 7 

Este trecho informa que a matriz 2D 55 possui pixels de osso a partir da linha 13 e até 

a linha 50. Na linha 13, por exemplo, há 3 pixels de osso, nas posições 78, 79 e 80 desta linha, 

com os tons cinzas 96, 97 e 97, respectivamente. 
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Estes são os arquivos que contêm a geometria a ser irradiada nas simulações com o 

modelo computacional MAX/EGS4. 

2.3.2.1. INSTA LANDO O MODELO COMPIJTACIONAL MAX/EGS4 

O pacote que constitui o EGS4 pode ser obtido da página eletrônica da referência THE 

EGS WEB PAGE (2001) e descompactado no computador, em uma pasta de nome, por 

exemplo, C:\Esg4. Os dados referentes ao MAX são colocados em duas pastas, aqui 

chamadas de Max: Uma em C:\Esg4\Egs\Max e a outra em C:\Esg4\Egs\Usercode\Max. Em 

C:\Esg4\Egs\Max são colocados os arquivos Max.data, Max.bone.daia, Mspeclra.dat, 

Pegs4.dat e Expo, input. Os dois primeiros contêm a geometr ia do fantoma, o Mspectra.dat é 

um banco de dados contendo espectros de energia para aplicações médicas, o Pegs4.dat 

contém um banco de dados das seções de choque dos meios que constituem o corpo e o 

Expo, input contém os dados de entrada que o usuário manipula de forma mais direta. A 

Figura 32 mostra uma caixa de diálogo do software FANTOMAS preenchida para criar um 

exemplo do arquivo Expo.input. A Tabela 15 mostra as fontes radioativas disponíveis no 

modelo computacional MAX/EGS4. 

nas 

Mpdefo computacionalMAX/EÚS4 - Inl x| 

Cooidenada y da fonte (cmt [ 

Cancelar | 

-1000 

Dados para a criação do expo.input 

Digitai pafânietKK da simulação 

Condenada* da forte (cm* ( 28.8 

Coordenada 2 da fonte (cmt | 8802 

Largura do campo (cmf | 5 ~ 

Afcia do campo (cmf | 176.04 

Eneida de corte paia elétron» {keV} | 3D0 

N*def«on»:| 20000000 

ID da lonte: | 5 

Nome bate do» aqurvos de taida: | Sem2R0T 

Criar o eMpo. input 

Fechar 

Figura 32: Caixa de diálogo do FANTOMAS para a criação do arquivo expo.input. 



62 

Tabela 14: Fontes radioativas disponíveis no modelo computacional MAX/EGS4. 

ID FONTE EXTERNA 
1 Paralela anterior-posterior (AP) 
2 Paralela posterior-anterior (PA) 
3 Paralela lateral direita (RLAT) 
4 Paralela lateral esquerda (LLAT) 
5 Paralela rotacional 
6 Divergente AP 
7 Divergente PA 
8 Divergente RLAT 
9 Divergente LLAT 
10 Divergente rotacional 
11 Isotrópica - espaço completo 
12 isotrópica semiespaço superior 
13 Disco no solo contaminado 

Além dos dados que aparecem na Figura 32, o arquivo Expo. Input contém outras 

informações como, por exemplo, um sinalizador para uso do espectro de energias contido no 

arquivo Mspectra.dat. Na pasta C:\Esg4\Egs\Usercode\Max, devem ser colocadas as rotinas 

desenvolvidas para o modelo. Quando o usuário tem sua programação pronta, precisa utilizar 

um compilador da linguagem FORTRAN para vincular a massa de dados gerais e específicos 

e, por fim, obter um arquivo fonte, Max.for, e um executável em ambiente Windows, 

Max.exe. 

2.3.2.2. COMPILANDO E EXECUTANDO O MODELO COMPUTACIONAL MAX/EGS4 

O sistema EGS4 é um código Monte Cario para simulações do transporte de fótons e 

elétrons bem estabelecido e referenciado na comunidade científica. Um usuário deste sistema 

programa suas modificações específicas em uma linguagem chamada MORTRAN3 

[NELSON et ai, 1985] e deve colocá-las em arquivos, na pasta destinada ao usuário. Quando 

compila o pacote da simulação que projetou, obtém um arquivo fonte em FORTRAN 

contendo todas as informações que ele preparou juntas com as instruções padrões do sistema 

EGS4. A partir de então, este código fonte pode ser editado e recompilado utilizando 

diretamente um compilador FORTRAN. O código fonte do modelo MAX/EGS4 tem cerca de 

8000 linhas e foi editado e recompilado no Fortran PowerStation 4.0 do pacote Microsoft 

Developer Studio. 

Para simular a evolução de partículas através do paralelepípedo de voxels, um código 

principal e duas sub-rotinas, chamadas HOWFAR e AUSGAB, foram desenvolvidas de 

acordo com regras descritas no manual do usuário do EGS4 [NELSON et al., 1985], 
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HOWFAR passa informações sobre a geometria de voxels para o código EGS4, enquanto 

AUSGAB registra as deposições acumuladas de energia para cada órgão ou tecido em um 

vetor. A energia perdida por uma partícula em um voxel específico é adicionada à energia 

acumulada no órgão ou tecido correspondente. Dividindo a energia total depositada em um 

órgão ou tecido pela massa, obtém-se a dose absorvida média no órgão ou tecido. Para fótons 

e elétrons, a dose absorvida é, numericamente, igual à dose equivalente. Todas as doses 

equivalentes são calculadas com base na soma da energia depositada em todos os voxels 

pertencentes a um dado órgão ou tecido, exceto a dose equivalente na pele. Como já foi dito 

anteriormente, a dose equivalente para a pele do MAX é calculada apenas nos primeiros 1,5 

mm do tecido segmentado como pele no fantoma. 

Para exposições externas a fótons, o modelo imprime na saída os CCs das doses 

equivalentes normalizadas por kerma no ar livre. Para obter a kerma, o modelo calcula a 

fluência através de uma dada superfície e multiplica o resultado por fatores de conversão 

(coeficientes de atenuação de massa) tabulados em função da energia [ICRP 74, 1996]. 

Também é possível a normalização da dose equivalente no órgão ou tecido pela dose 

equivalente em um dosímetro pessoal, introduzindo um pequeno paralelepípedo na superfície 

do tórax do MAX, com o seu respectivo ID. 

Quando executar o Max.exe, o usuário obterá os dados de saída para a simulação que 

planejou. Na seqüência, são apresentados e discutidos alguns resultados conseguidos com o 

modelo computacional MAX/EGS4. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. A RAZÃO KERMA - FL UÊNCIA 

Para compreender as propriedades dos CCs de dose equivalente nos órgãos e tecidos 

apresentados neste capítulo, é útil relembrar alguns fundamentos da dosimetria da radiação. 

Para uma fluência, O, de partículas não carregadas através de uma massa infinitesimal 

de um dado material, a kerma, K, neste material é dada por 

K = ^ < f > E * ^ ® E , (49) 
P P 

onde E é a energia das partículas, \xtJp é o coeficiente de transferência de massa-energia e 

jit.„/'p é o coeficiente de absorção de massa-energia do material para o tipo de partículas 

incidentes [ICRU 60, 1998], 

A Figura 33, adaptada de HUBBELL e SELTZER, (1996), mostra que o coeficiente de 

absorção de massa-energia para o tecido mole da ICRU 44 decresce com o crescimento da 

energia do fóton. Isto se deve à diminuição da probabilidade de absorção fotoelétrica. Ao 

mesmo tempo, a probabilidade de absorção da energia por efeito Compton está crescendo e, 

em torno de 0,100 MeV, este mecanismo de absorção começa a dominar o formato da curva. 

Depois de atingir outro máximo (~ 0,500 MeV), a curva diminui lentamente. Acima de 1,022 

MeV a. produção de pares participa, fracamente, do mecanismo de absorção. 

Energia do fóton (MeV) 

Figura 33: Coeficientes de absorção de massa-energia para o tecido mole da ICRU 44 em 
função da energia do fóton [HUBBELL e SE LTZER, 1996], 
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A equação (49) pode ser reescrita como 

(D p 

A razão kerma-fluência, A7<t>, pode ser considerada um coeficiente de conversão básico entre 

uma quantidade dosimétrica e uma quantidade de campo. 

A Figura 34 mostra as razões kerma-fluência paia o tecido mole K,J<X> e para o ar 

KaJ<b da ICRU 44, em função da energia do fóton. Até cerca de 0,070 MeV, as curvas 

decrescem com crescimento da energia. A partir de então, crescem monotonamente. 

100 T 

0,01 -I 

0,01 0,1 I 10 

Energia do fóton (MeV) 

Figura 34: Razões kerma-fluência para massas infinitesimais de tecido mole e de ar. 

Os detectores de radiação de fótons são usualmente calibrados em termos de uma 

quantidade dosimétrica (na maioria das vezes, kerma no ar), mas nunca em termos da fluência 

de partículas. Para tornar acessível a medição de kerma em tecido mole, divide-se a razão 

kerma-fluência do tecido mole pela razão kerma-fluência do ar, obtendo-se o coeficiente de 

conversão de kerma no tecido mole por kerma no ar: 

Ktm j Kar _ K,m j ) 

O / ® Kar-

Este CC varia entre 1,05 e 1,10 para energias variando de 0,010 a 10 MeV. Agora, para 

uma dada energia, tuna medida de kerma no ar pode ser interpretada como kerma no tecido 

mole, multiplicando-se a leitura no detector pelo valor do CC de kerma no tecido mole (51). 
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3.2. PROPRIEDADES DOS COEFICIENTES DE CONVERSÃO DE DOSE 
ABSORVIDA POR KERMA NO AR PARA ÓRGÃOS DO CORPO HUMANO 

Se uma pequena massa de tecido mole for trocada por um órgão ou tecido do corpo 

humano, naturalmente, a atenuação e o espalhamento dos fótons mudam o formato da curva. 

Neste caso, a função kerma-fluência dependerá do tamanho e da posição do órgão, e a kerma 

será uma média tomada sobre o volume do órgão. A Figura 35 mostra o exemplo de um feixe 

largo de fótons que incide na direção AP sobre o corpo inteiro do fantoma MAX. A curva da 

razão kerma-fluência para os testículos (vermelha e sólida) é significativamente mais baixa do 

que a curva para o ar (azul e sólida) até energias em torno de 0,030 Me V. Isto ocorre porque 

fótons de baixas energias são fortemente atenuados ao longo do diâmetro dos testículos. Por 

outro lado, entre 0,030 e 0,500 Me V, a curva da razão kerma-íluência para os testículos supera 

a do ar. Agora, o que ocorre é que os testículos recebem kerma adicional devida ao 

retroespalhamento nas pernas e no tronco do fantoma. O CC de kerma nos testículos por 

kerma no ar também é representado na Figura 35 (curva vermelha e tracejada). 

Energia do fóton (MeV) 

Figura 35: Razões kerma-fluência e CCs de kerma em um órgão por kerma no ar para 
exposição AP de corpo inteiro do fantoma MAX. 

Considerações similares se aplicam à razão kerma-fluência para o fígado, quando 

comparada com a do ar. A medida que a energia cresce, a atenuação da radiação pelo fígado 

torna-se menor e, ao mesmo tempo, cresce o número de fótons espalhados no fígado pelos 

órgãos e tecidos da vizinhança, isto é, a razão kerma-fluência média paia o fígado cresce e 

ultrapassa a razão kerma-fluência para o ar em torno de 0,060 MeV, permanecendo assim até 

cerca de 0,200 MeV. O CC de kerma no fígado por kerma no ar permanece abaixo da unidade 
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para energias acima de 0,200 MeV |>orque, mesmo para altas energias, ainda ocorre alguma 

atenuação no volume do fígado. Já o CC de kerma nos testículos por kerma no ar permanece 

mais de 10% acima da unidade porque também ainda ocorre algum retroespalhamento para 

energias acima de 0,300 MeV. 

As curvas tracejadas da Figura 35 representam a forma típica dos CCs de kerma no 

órgão por kerma no ar, Kór^aJ Kar, para exposições de corpo inteiro em função da energia do 

fóton incidente. Elas começam crescendo rapidamente, para pequenos incrementos na energia, 

até atingirem um ponto máximo típico, freqüentemente bem acima da unidade, com energia 

entre 70 e 100 keV. A partir de então, declinam suavemente para a unidade em altas energias. 

Se a kerma no órgão, Kárgão, for trocada pela dose absorvida, Dórgão, as propriedades dos CCs 

basicamente não se alteram, exceto para órgãos ou tecidos superficiais como os testículos ou a 

pele, para os quais os efeitos dos elétrons secundários podem causar uma diminuição do CC 

de dose absorvida no órgão por kerma no ar, D^gao / Kar, para altas energias. Para fótons e 

elétrons, pode-se escrever: 

H D 
órgão _ órgão f^OA 

K„ ~ A" 

3.3. COEFICIENTES DE CONVERSÃO PARA EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS E 
AMBIENTAIS 

Em proteção radiológica ocupacional e ambiental, as exposições de corpo inteiro a 

fontes de fótons unidirecionais, rotactonais e isotrópicas são bastante freqüentes. Para estes 

tipos de situações de exposição, a medida da kerma no ar em uma localização específica é a 

mais importante quantidade operacional. 

CCs da dose equivalente nos órgãos e tecidos radiossensíveis do fantoma MAX por 

kerma no ar, na mesma localização do fantoma, foram calculados usando-se feixes largos de 

fótons emergentes de fontes unidirecionais e rotacionais, e campos isotrópicos de corpo 

inteiro. A energia do fóton simulado variou de 10 a 10000 keV, a energia de corte foi de 2 keV 

para fótons e de 200 keV para elétrons. 107 fótons foram usados para as exposições 

unidirecionais e 2 x 107 para fontes rotacionais e isotrópicas. 
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Os CCs impressos na saída do modelo computacional MAX/EGS4 vêem 

acompanhados dos chamados coeficientes de variância, valores percentuais que permitem 

monitorar a relação entre o número de histórias da simulação e o tamanho do órgão em foco. 

O coeficiente de variância para o i-ésimo órgão ou tecido é definido por 

JVAR 
COEF VAR, = 100x y- í- ("/o), (53) 

- ' DA/, 

onde, se DtJ é a dose depositada no i-ésimo órgão pela j-ésima partícula de um feixe de N 

partículas, DMí é a dose média neste órgão, isto é, 

N 

DM i =— . (54) 
N 

A variância para a dose depositada no i-ésimo órgão é calculada [LEWIS c ORAW, 

1989] usando 

( i 
n Í { D J - £ D „ 

VAR, = 7 — . (55) 

Nas simulações levadas a cabo neste capítulo, os coeficientes de variância deram 

valores abaixo de 1% para os órgãos grandes como o cólon, valores em torno de 2,5% para 

órgãos pequenos como a tireóide. 

Na seqüência são apresentados os CCs para a pele, a RBM, os testículos, e para a dose 

efetiva MAX. 

3.3.1. COEFICIENTES DE CONVERSÃO PARA A PELE 

A espessura da pele do MAX é de 1,5 mm, valor médio recomendado pela ICRP 89 

(Tabela 2). Este tecido tem peso w r = 0,01 (Tabela 1) na classificação de risco da ICRP 60. 

Seus resultados são apresentados e comentados neste trabalho porque a sua dose equivalente é 

calculada pelo algoritmo especial descrito na seção 2.1.5., e porque a pele é um tecido de 

corpo inteiro. 
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A Figura 36 mostra a curva dos CCs da dose equivalente na pele do MAX por kerma 

no ar, nas projeções paralelas AP, PA, rolacional de 0O a 360° (ROT-360°), e na projeção 

isotrópica no semi-espaço superior (ISO-2TI). 

Energia do fóton (keV) 

Figura 36: CCs para a dose equivalente na pele do MAX por kerma no ar como função da 
energia do fóton, nas projeções paralelas AP, PA, ROT-3600, e na projeção ISO-2n. 

As curvas mostram o efeito dos elétrons secundários, cujos alcances para altas 

energias dos fótons incidentes superam as espessuras de órgãos ou tecidos superficiais como a 

pele, provocando assim uma diminuição da dose absorvida. As semelhanças e diferenças entre 

as quatro curvas se devem, naturalmente, às diferentes direções de incidência do feixe. Para a 

mesma fluência no ar livre, no centro do fantoma, diferentes distribuições de dose equivalente 

surgem, na pele, em função da direção dos fótons. 

A Figura 37 mostra os CCs da dose equivalente para a pele por kerma no ar, na 

projeção paralela AP, para os fantomas MAX, VIPMAN, GOLEM e ADAM. Enquanto os 

cálculos dos CCs para o MAX e o VIPMAN consideraram elétrons secundários com energia 

superior a 200 keV, os do ADAM e do GOLEM foram feitos com a aproximação kerma para 

todo o intervalo de energias. A espessura da pele do MAX é de 1,5 mm, a do ADAM é de 2,0 

mm, a do GOLEM é de 2,08 mm e a do VIPMAN é cerca de 0,7 mm na parte frontal do corpo 

e mais de 0,7 mm nas outras partes [CHÃO et al., 2001b]. Levando em conta estas diferenças, 

as cur vas da Figura 37 apresentam razoável concordância, pelo menos para energias do fóton 

abaixo de 200 keV, quando a aproximação kerma é aplicada para todos os fantomas. 
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PELE - INCIDÊNCIA PARALELA AP 
ADAM VIPMAN GOLEM MAX 

Energia do fóton (keV) 

Figura 37: CCs para a dose equivalente na pele de diversos fantomas por kerma no ar como 
função da energia do fóton, em projeção paralela AP. 

3.3.2. COEFICIENTES DE CONVERSÃO PARA A MEDULA ÓSSEA VERMELHA 

A Figura 38 mostra os CCs da dose equivalente na RBM por kerma no ar, nas 

projeções AP e PA, para os fantomas MAX, VIPMAN, GOLEM e ADAM. Embora tanto no 

MAX quanto no GOLEM tenha sido usado o método dos números CT para estimar a 

distribuição da RBM no esqueleto, suas curvas são muito diferentes. O modelo esquelético do 

MAX usa os novos fatores de KING-SPIERS mostrados na Figura 16 e os fatores celulares da 

ICRP 70 (Tabela 9) para separar RBM de YBM, enquanto o do GOLEM aplica os fatores de 

SPIERS da Figura 15 e assume frações de volume iguais para RBM e YBM nos ossos. 

A pequena quantidade de RBM no grupo Costelas/Estemo/Clavículas/Escápulas, a 

grande quantidade na pélvis e o posicionamento exageradamente recuado da pélvis e da 

espinha são as razões pelas quais os CCs do ADAM são os menores, na incidência AP 

mostrada na Figura 38a. Já os CCs para o VIPMAN, mostrados nesta figura, são 

significativamente maiores do que todos os outros, até cerca de 60 keV. A partir de então, 

ficam entre os valores do MAX e do GOLEM até cerca de 500 keV, quando decrescem com o 

crescimento da energia até mesmo abaixo da curva do ADAM. 

Na incidência PA (Figura 38b), o decrescimento dos CCs do MAX em relação aos do 

GOLEM, devido aos fatores celulares, é menor do que no caso AP, principalmente porque o 
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MAX tem maior fração de massa de RBM na espinha (Tabela 11). O uso dos fatores de 

KING-SPIERS novamente causa um ajuste signiflcante nos CCs da RBM no MAX. 

(a) (b) 

Figura 38: CCs para a dose equivalente na RBM de diversos fantomas normalizada por kerma 
no ar como função da energia do fóton, nas projeções paralelas AP (a) e PA (b). 

O comportamento dos CCs do ADAM na Figura 38b já era esperado, por causa dos 

fatores mencionados acima, que causam a redução da dose na incidência AP e, 

conseqüentemente, o aumento na incidência PA. 

Inusitado é o comportamento na incidência PA sobre o VIPMAN, cujos CCs, na 

Figura 38b, são bem menores do que na incidência AP da Figura 38a. Inusitado porque, de 

acordo com a Tabela 11, a pélvis do VIPMAN contém, substancialmente, mais RBM do que a 

do MAX. Também se esperava que os CCs da RBM do VIPMAN diminuíssem para altas 

energias, por causa do efeito dos elétrons secundários, como ocorreu na incidência AP da 

Figura 38a. Não se observa isto na Figura 38b. O modelo do esqueleto do VIPMAN é 

bastante diferente do modelo dos números CT usado no MAX. Isto dificulta as comparações. 

Embora os autores fCHAO eí al., 2001a] reconheçam da dificuldade de segmentar a RBM em 

cavidades cujos volumes variam de IO"6 a 4,9 mm3, com voxels de 0,11 mm3, eles afirmam ter 

segmentado os voxels de RBM atribuindo número identificador ao tom avermelhado do 

tecido esquelético que aparecia nas fotografias coloridas que formam a base de dados do 

VIPMAN. Assim classificaram o que era RBM e o que era osso. 
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3.3.3. COEFICIENTES DE CONVERSÃO PARA OS TESTÍCULOS 

Os CCs para os testículos são apresentados neste estudo por estes serem os órgãos 

masculinos com maior peso na classificação de risco da ICRP 60 {wr - 0,20). Além disso, a 

massa dos testículos do homem de referência da ICRP 89 é de 35 g (Tabela 14), valor 

relativamente pequeno em comparação com a massa da maioria dos órgãos e tecidos 

radiossensíveis. Isto permite a análise dos coeficientes de variância como uma função do 

número de fótons utilizado em uma simulação e do tamanho do órgão. 

A Figura 39 mostra a curva dos CCs da dose equivalente na pele do MAX por kerma 

no ar, nas projeções paralelas AP, PA, ROT-360°, e na projeção ISO-27I. 

CCs PARA OS TESTÍCULOS DO MAX 

Energia do fóton (keV) 

Figura 39: CCs para a dose equivalente nos testículos do MAX por kerma no ar como função 
da energia do fóton, nas projeções paralelas AP, PA, ROT-360°, e na projeção ISO-2rc. 

Como os testículos estão localizados na superfície frontal do corpo, a projeção AP 

produz os maiores CCs ao longo de quase todo o intervalo de energia utilizado, porque, além 

da dose equivalente direta, estes órgãos recebem bastante dose adicional pelo 

retroespalhamento dos fótons. Também é neste tipo de projeção que se pode ver mais 

intensamente o efeito dos elétrons secundários em órgãos da periferia do corpo. Na Figura 39, 

a curva da projeção AP decai rapidamente, para altas energias, chegando a atingir os menores 

CCs das quatro projeções mostradas. Quando a radiação incide de trás para frente (PA) no 

fantoma, o comportamento da curva dos CCs para os testículos se inverte, como se vê na 
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Figura 39: A radiação chega nos testículos (principalmente na porção de voxels mais interna) 

atenuada pelas coxas e pelo tronco, o que torna esta curva muito mais baixa do que a curva 

AP. Também as curvas para as projeções ROT-360° e lSO-2n refletem a dose equivalente nos 

testículos causada tanto pela radiação direta quanto pelos fótons atenuados. 

A Figura 40 mostra os CCs da dose equivalente nos testículos por kerma no ar, na 

projeção paralela ROT-3600, para os fantomas MAX, GOLEM, VIPMAN e ADAM. 

Energia do fóton (keV) 

Figura 40: CCs para a dose equivalente nos testículos de diversos fantomas por kerma no ar 
como função da energia do fóton, na projeção paralela ROT-3600. 

Como a massa dos testículos é relativamente pequena, as curvas dos CCs mostradas na 

Figura 40, apresentam flutuações devidas ao número de fótons usado. 

A Figura 41 mostra os coeficientes de variância para simulações com a fonte paralela 

AP, de fótons com energia de 100 keV sobre o MAX, em função do número de fótons. Pode-

se ver que o coeficiente de variância decresce monotonamente com o crescimento do número 

de fótons. 
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Número de fótons 

Figura 41: Coeficiente de variância em função do número de fótons em simulações usando 
feixes paralelos AP com energia de 100 ke V, incidindo sobre o fantoma MAX. 

Outro fato que justifica as diferenças mais acentuadas entre as curvas da Figura 40, em 

torno da energia de 100 keV, é a blindagem provocada pelos músculos e gordura das pernas 

que os testículos de alguns fantomas, como o VIPMAN, possuem. A Figura 42 mostra vistas 

frontais do MAX, do VIPMAN e do AVOX, uma versão "voxelizada" do fantoma 

matemático ADAM [KRAMER et al, 2004a], desenvolvida para cálculos comparativos. 

Figura 42: Vista frontal dos fantomas VIPMAN (Homem Visível), AVOX e MAX. 
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3.4. COEFICIENTES DE CONVERSÃO PA RA A DOSE EFETIVA 

A Figura 43 mostra os CCs para a dose efetiva por kerma no ar, nas projeções 

paralelas AP e PA, para os fantomas MAX, ADAM/EVA, VIPMAN, GOLEM e NORMAN. 

Como dito na seção 1.1, somente os CCs paia o casal ADAM/EVA foram calculados de 

acordo com a definição da equação (2). 

Energia do fóton (keV) 

Energia do fóton (keV) 

Figura 43: CCs para a dose efetiva em diversos fantomas por kerma no ar como função da 
energia do fóton, nas projeções AP (a) e PA (b). 
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A Figura 43a mostra uma concordância razoável entre os CCs para a dose efetiva na 

projeção AP, exceto para o MAX, entre 60 e 200 keV. Neste intervalo, a dose efetiva no MAX 

é menor do que nos outros principalmente por causa da dose equivalente na sua RBM cujo 

peso é significativo no cálculo da dose efetiva (wr• = 0,12, Tabela 1). 

Na projeção PA, a dose efetiva no ADAM/EVA é, como se vê na Figura 43b, maior 

do que as doses nos fantomas de voxels. Isto se deve à diferença entre o desenho matemático 

de alguns órgãos e tecidos e a verdadeira anatomia humana. A Figura 43b também mostra que 

a dose efetiva no VIPMAN é bastante pequena. Como o VIPMAN representa uma pessoa de 

186 cm de altura e 104 kg de massa, certamente quantidades substanciais de tecido muscular e 

gorduroso (ver Tabela 14) envolvem órgãos de tecido mole como o cólon e o estômago. Além 

disso, as coxas muito coladas deste fantoma exercem uma proteção adicional a radiações com 

incidência PA sobre seus testículos. Isto também ocorre, parcialmente, no ADAM, mas não se 

verifica no MAX. A Figura 42 ilustra esta afirmação. 

Os exemplos dados neste capítulo mostram que o modelo computacional de exposição 

MAX/EGS4 produz resultados similares aos encontrados em publicações sobre o tema. 

Muitos coeficientes de conversão já foram publicados utilizando o modelo MAX/EGS4. Em 

2002 [KRAMER et al., 2002; LIMA et al., 2002; VIEIRA et al., 2002 a, b, c], foram 

publicados estudos comparativos envolvendo o MAX e fantomas como o ADAM [KRAMER 

et al., 1982] e o GOLEM [ZANKL e WITTMANN, 2001]. Em 2003, entre outros, foi 

publicado o artigo básico sobre o MAX [KRAMER et al., 2003]. Em 2004, foram publicados 

o estudo comparativo que mostra a transição necessária para trocar um fantoma matemático 

por um fantoma de voxels em um modelo computacional de exposição [KRAMER et al., 

2004a], o artigo sobre o desenvolvimento do software FANTOMAS [VIEIRA et al, 2004a] e 

um artigo com cálculos da dose efetiva utilizando o MAX [VIEIRA et al, 2004b]. 
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4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Um fantoma de voxels de um adulto masculino, MAX, foi desenvolvido com base nas 

especificações do homem de referência da ICRP 89 em relação à altura, à massa total e às 

massas dos órgãos e tecidos relevantes para a proteção radiológica. Um modelo do esqueleto, 

baseado no método dos números CT [ZANKL e WITTMANN, 2001], nos coeficientes de 

absorção de massa-energia [HUBBELL, 1982] e nos fatores die correção fotoelétrica fKING e 

SPIERS, 1985], foi introduzido com o objetivo de calcular a dose equivalente na RBM do 

MAX. Também foi desenvolvido um método para redução da pele do fantoma a 1,5 mm de 

espessura e cálculo da dose absorvida neste tecido com base nos voxels periféricos 

segmentados. 

O MAX, conectado ao código Monte Carlo EGS4, constitui um novo modelo 

computacional de exposição usado, no presente trabalho, para cálculos dosimétricos em 

radioproteção. Os CCs para os órgãos e tecidos radiossensíveis obtidos são razões entre dose 

equivalente e kerma no ar. Foram usados feixes externos unidirecionais, rotacionais e 
7 7 

isotrópicos de 10 (ou 2 x 10 ) fótons, o que garantiu coeficientes de variância para órgãos 

grandes abaixo de 1% e abaixo de 2,5% para órgãos pequenos. Os CCs para a dose 

equivalente e também para a dose efetiva no MAX foram apresentados em gráficos e 

comparados com resultados disponíveis de outros fantomas adultos masculinos. 

Os dados apresentados permitem concluir que o modelo MAX/EGS4 está capacitado a 

calcular doses equivalentes em órgãos e tecidos, pois se ajustam razoavelmente aos conjuntos 

de dados similares existentes e, em casos como o da RBM, são mais atuais. 

Com uma estrutura de voxels de imagens CT obtidas de pessoas reais é possível 

pensar em dosimetria Monte Carlo do esqueleto, em cavidades do osso trabecular. O ponto 

crucial paia a realização destes cálculos é o tamanho do voxel, porque, para segmentar um 

dado tecido do corpo humano, o tamanho do pixel da imagem tem de ser menor do que as 

dimensões lineares típicas do objeto segmentado. No caso da medula óssea, localizada em 

pequenas cavidades trabeculars, isto implicaria em resoluções da ordem de alguns 

micrômetros. Já existem grupos de pesquisadores utilizando a dosimetria Monte Carlo a 

níveis da distribuição microscópica da medula [BOLCH et al., 2002], mas são cálculos feitos 

com um osso em particular e não com o esqueleto completo. 
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O voxel do MAX tem 46,70 mm\ o do GOLEM, 34,60 mm2, o do NORMAN, 8,00 

mm , e o fantoma de resolução mais lina, o VIPMAN, tem voxel de 0,11 mm ; e as dimensões 

lineares típicas das cavidades trabeculares variam de 0,1 a 3 mm [BEDDOE, et al, 1976]. 

Portanto, nenhum dos fantomas citados se prestam com segurança à dosimetria Monte Cario 

microscópica do esqueleto. Um fantoma de corpo inteiro com voxels menores do que as 

cavidades trabeculares certamente precisaria de uma quantidade enorme de voxels, o que 

demandaria memória computacional também muito grande. Naturalmente, estas limitações 

um dia deixarão de ser problema. 

Para ajustar os cálculos da dose efetiva à definição da ICRU 57 (equação (2)), já está 

em desenvolvimento no Grupo de Dosimetria Numérica do DEN-UFPE o fantoma FAX 

(Female Adult voXel), uma mulher adulta nos padrões recomendados pela ICRP 89 

[LOUREIRO et al., 2004; KRAMER et ai, 2004b; LIMA et al, 20041. A Figura 44 mostra as 

vistas frontal e lateral deste fantoma ainda em desenvolvimento. 

Figura 44: Vistas frontal e lateral do fantoma FAX. 

Paralelamente à construção do MAX e da FAX, o software FANTOMAS [VIEIRA et 

al., 2004a] está sendo desenvolvido paia facilitar as tarefas de edição de fantomas de voxels. 

A idéia é integrar e tornar geral todo o processo, desde a obtenção das imagens CT até a 

montagem do arquivo contendo a geometria do fantoma, flexibilizando as etapas deste 

processo de tal maneira que o usuário possa trabalhar com qualquer código Monte Cario para 

transporte da radiação e cálculo da dose absorvida, obtendo saídas em forma de tabelas e 

gráficos. 
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Em estudos futuros serão apresentados resultados do modelo computacional de 

exposição MAX/EGS4 envolvendo a área ambiental da proteção radiológica quando, então, 

serão exploradas as características da fonte isotrópica que simula uma contaminação no solo, 

desenvolvida no capítulo 2. Havendo necessidade, os fantomas desenvolvidos serão ajustados 

às recomendações mais atuais da ICRP. Também estudos envolvendo o desenvolvimento de 

códigos Monte Cario de transporte da radiação em linguagens modernas como C e C++, 

acoplados a fantomas de voxels para cálculos de coeficientes de conversão, serão 

empreendidos. 

Haja um futuro humano! 
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