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RESUMO 

0 presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados para a interação de 

um feixe de antiprótons com núcleos constituintes da matéria orgânica. Este método 

consiste na aplicação de um algoritmo computacional para determinar quantitativamente as 

seções de choque diferenciais para as partículas espalhadas, a partir da interação destes 

antiprótons com os núcleos alvos, o que possibilitará no futuro construir a curva de isodose 

para antipróton terapia, já que, ainda hoje, não temos esse feixe aplicado no tratamento do 

câncer. 

O cálculo será feito através da aplicação dos conceitos do método de cascata 

intranuclear, para obtenção do rendimento de partículas, presentes no software MCMC. O 

algoritmo foi desenvolvido a partir do método de Monte Cario, tomando por base um 

código já validado. 

São apresentados os seguintes observáveis físicos: o rendimento de partículas 

secundárias, suas distribuições espectral e angular para estas interações. Na faixa de energia 

considerada (50-250 MeV), as partículas emitidas mais relevantes sãõ protons, neutrons e 

píons. 

Os resultados mostraram que partículas secundárias emitidas podem deformar as 

curvas de isodose, pois apresentam um alto rendimento, energia elevada e direções 

transversais. 
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ABSTRACT 

The present work has as objective to present results for the interaction of a 

antiproton beam with constituent nuclei of the organic matter. This method regards of the 

application of an computacional algorithm to determine quantitatively the differential cross 

sections for the scattered particles, starting from the interaction of these antiprotons with 

the nuclei, what will allow in the future to draw the isodose curve for antiproton therapy, 

once these beams are expected to be used in cancer treatment soon. 

The calculation will be done through the application of the concepts of the method 

of intranuclear cascade, providing yield and differential cross sections of the scattered 

particles, present in the software MCMC. The algorithm was developed based on Monte 

Carlo's method, already taking into account a validated code. 

We present the following physical quantities: the yield of secondary particles, 

their spectral and angular distributions for these interactions. For the energy range taken 

into account the more important emitted particles are protons, neutrons and pions. 

Results shown that emitted secondary particles can modify the isodose curves, 

because they present high yield and energy for traverse directions. 
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I. INTRODUÇÃO 

LI. O CÂNCER 

A característica essencial de um organismo vivo é a capacidade de se reproduzir, 

propagando sua herança genética. Este fenômeno da hereditariedade é a parte central da 

definição da vida. 

Todas as células têm um compromisso, seja ele da manutenção de si mesmo ou de 

um todo. Células como as bactérias competem pela sobrevivência, em contrapartida, as 

células de um organismo multicelular têm o compromisso de colaborar entre si. 

Entendemos como câncer um conjunto de doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos sadios, podendo 

espalhar-se para outras regiões do corpo, evento que denominamos metástase [1]. O câncer 

tem muitas causas, mas todas exercem seus efeitos em uma classe especial de genes 

chamados de proto-oncogenes. Os proto-oncogenes, normalmente, efetuam funções 

celulares básicas, em geral relacionadas à regulação da divisão celular. Entretanto, vários 

tipos de eventos podem transformar um proto-oncogene em um oncogene, isto é, um estado 

no qual ele promove as duas principais características do câncer: divisão celular 

descontrolada, levando a um hipercrescimento de células chamado tumor, e a dispersão de 

células tumorals pelo corpo para formar novos tumores, um processo chamado de metástase 

[2]. 

Havendo a metástase, geralmente sua origem pode ser traçada até um único tumor 

primário surgido em um órgão que pode ser identificado e cuja fonte, supõe-se, venha da 

divisão celular de uma única célula, que sofreu alguma alteração hereditária, que lhe 

permitiu suplantar suas vizinhas. No primeiro momento em que for detectado, entretanto, 

um tumor característico já conterá cerca de um ou mais bilhões de células, incluindo 

geralmente, muitas células normais (fibroblastos, por exemplo) no tecido conjuntivo de 

apoio que está associado ao carcinoma [3]. 

Os cânceres são classificados de acordo com os tecidos e os tipos celulares dos 

quais eles derivam. Os cânceres derivados de células epiteliais são denominados de 

carcinoma, e aqueles derivados do tecido conjuntivo ou de células musculares são 

denominados de sarcomas. Os cânceres que não se enquadram em nenhuma dessas duas 
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grandes categorias incluem as várias leuceraias, derivadas de células hematopoiéticas, e os 

cânceres derivados de células do sistema nervoso. 

Muitos dos agentes que sabidamente originam cânceres também causam 

alterações genéticas. Desse modo, a carcinogêne (a geração de um câncer) parece ter 

relação com a mutagênese (produção de alterações na seqüência de DNA). Essa relação é 

bastante clara no caso de três classes de agentes: carcinógenos químicos (que, tipicamente, 

causam uma alteração localizada simples na seqüência de nucleotídeos), vírus (que 

introduzem DNA exógeno nas células) e a radiação ionizante, como os raios X (que 

caracteristicamente causam quebras e translocações cromossômicas) [3]. 

Fatores ambientais são responsáveis por cerca de 80% dos casos de câncer; 

hábitos e costumes influenciam mais para a oncogênese do que o próprio fator genético [1]. 

O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, radioterapia (teleterapia 

ou braquiterapia), quimioterapia ou transplante de medula óssea. Em vários casos, é preciso 

combinar algumas destas modalidades. 

A cirurgia consiste na retirada do tumor enquanto este se apresenta na fase 

benigna, a radioterapia utiliza radiações ionizantes, a quimioterapia faz uso de 

medicamentos que podem ser ingeridos ou injetadas em músculos, logo se misturam com o 

sangue e atuam combatendo as células cancerosas, destruindo ou controlando o seu 

desenvolvimento, o que torna as células do câncer um alvo preferencial; enquanto o 

transplante de medula é indicado para tumores malignos na medula. 

1.2. FÍSICA MÉDICA 

A Física Médica é uma aplicação da física na medicina, entre outras preocupações 

da mesma, destacamos o tratamento de doenças através do uso e controle das radiações. Ela 

se preocupa neste contexto com as aplicações dos conceitos e métodos de física para o 

diagnóstico e o tratamento do câncer. 

A radioterapia é comumente aplicada no tratamento de tumores, e é 

freqüentemente utilizada como parte de terapia curativa, e ocasionalmente como um 

tratamento paliativo, podendo também agir como terapia primária. É comum associar a 

radioterapia com cirurgia ou quimioterapia. Os tumores geralmente tratados com 
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radioterapia são o câncer de mama, de próstata, pulmonar, de colo retal, cabeça e pescoço, 

tumores ginecológicos e de bexiga. 

A radioterapia consiste basicamente em eliminar células, aplicando no tumor um 

feixe de radiação a fim de eliminar as células doentes e proteger os tecidos sadios. O 

planejamento do tratamento é feito para atingir principalmente as células malignas, mas há 

inevitavelmente a irradiação e dano nas células sadias também. Um dos desafios da 

radioterapia é diminuir a dose transmitida aos tecidos normais, sem o comprometimento do 

tratamento. 

A distribuição de dose1 ideal é obtida concentrando a radiação incidente no 

volume alvo, ou seja, no tecido canceroso. Os feixes de partículas mais tradicionalmente 

aplicados em radioterapia são compostos de raios X, raios gama, e elétrons. Os raios X e 

gama possuem uma absorção aproximadamente exponencial ao longo de sua trajetória. A 

dose e o dano biológico devido a esses feixes variam de acordo com o material irradiado e a 

profundidade determinada. 

Partículas carregadas interagem diferentemente com a matéria em relação as 

partículas neutras. Por sua vez, íons pesados depositam sua energia em certo ponto ao longo 

de sua trajetória, sendo tal efeito conhecido como curva de Bragg. Este efeito deve-se ao 

fato de partículas carregadas perderem energia cinética durante a propagação no meio 

material, levando a um aumento da taxa de ionização por volume; como resultado final, a 

dose absorvida é maior ao final do alcance da partícula. Este ponto de dose máxima pode 

ser controlado regulando-se a energia do feixe. A região perto da superfície de entrada do 

feixe, onde as partículas não depositam energia considerável é conhecida como região de 

platô. Uma vez que a energia transferida nesta região é percentualmente inferior àquela 

resultante de feixes de raios X, percebe-se claramente que feixes de partículas carregadas 

apresentam-se como uma vantagem para o tratamento do câncer em regiões sensíveis e 

profundas [4]. 

Um componente muito importante no controle de qualidade em radioterapia é a 

calibração do feixe de radiação, isto é, o rendimento do feixe de radiação a ser entregue 

pelo equipamento no ponto de tratamento, de acordo com o tipo de feixe. Se o feixe de 

radiação é calibrado incorretamente, as conseqüências podem ser das mais diversas, 

podendo causar acidentes. A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, 

1 A dose é definida como a relação entre a energia absorvida e a massa do volume de material atingido pela 
radiação em certo ponto de interesse, tendo como unidade o Gray (J.Kg~l) [5]. 
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International Agency of Energy Atomic) desenvolveu Códigos de Prática para a calibração 

dos feixes de radiação usados em radioterapia [6]; a física médica no Brasil possui uma 

organização própria de controle e orientação para suas atividades [7]. Além da calibração 

do feixe, o físico médico é responsável pelas medidas de controle da qualidade que 

garantem a operação correta e segura dos equipamentos de tratamento. 

No Brasil, na área de radioterapia, a dose de radiação é prescrita e aprovada por 

um radioterapeuta, e o físico médico planeja como esta dose será entregue ao paciente. 

Doses muito altas podem danificar o tecido saudável, tornando sua recuperação difícil, 

ocasionando complicações; já doses muito baixas não devem destruir todas as células 

cancerígenas e o tumor poderá crescer novamente. O equilíbrio entre doses elevadas e 

baixas é uma tarefa difícil de atingir, e depende do tipo de tumor e do paciente a ser tratado. 

1.3. FEIXES DE ANTIPRÓTONS EM RADIOTERAPIA 

O presente trabalho preocupa-se com as novas perspectivas para a radioterapia, na 

categoria teleterapia, quanto ao uso de partículas pesadas no tratamento do câncer. 

Teleterapia significa tratamento á distância, ou seja, emprega radiações ionizantes por meio 

de uma fonte radioativa localizada a uma certa distância do volume tumoral alvo no 

paciente. No Brasil, os feixes mais utilizados são os de raios X e raios gama, que possuem 

certa desvantagem no que se diz respeito ao objetivo da radioterapia. Como mencionado 

anteriormente, a meta da radioterapia consiste em maximizar o dano no tecido tumoral, 

preservando os tecidos vizinhos normais, ou sadios. No Brasil os feixes de Raios-X e 

radiação gama são os mais utilizados, havendo também tratamentos com elétrons. 

Os feixes de raios X e gama, partículas sem massa e carga elétrica, depositam uma 

grande quantidade de energia ao longo do caminho percorrido até alcançar o tumor, devido 

a sua atenuação exponencial. Em vista disso, tratamentos alternativos foram estudados para 

otimizar esse processo. As partículas que possuem carga elétrica não nula possuem uma 

vantagem em relação a esses feixes, interagindo menos com a região sadia e depositando a 

maior parte de sua energia precisamente na região cancerígena, uma vez escolhida 

corretamente a energia da radiação em relação à profundidade do tumor, devido a sua 

distribuição diferenciada de energia, conhecida como pico de Bragg, este parâmetro torna 

4 



as partículas carregadas mais próximas ao objetivo da física médica. Atualmente existem 

alguns centros médicos que utilizam essas partículas carregadas para o tratamento do 

câncer, como elétrons, protons e ions pesados [4], 

Em virtude de suas propriedades físicas, os prótons podem ser encarados como 

íons relativamente pesados e, como as partículas na matéria orgânica freiam estes prótons, 

seu stopping power2 (poder de frenamento) aumenta significativamente em relação àquele 

de partículas mais leves. 

Além dessas partículas, podemos considerar a aplicação de feixes de antimatéria, 

especialmente porque suas características físicas potencializam a capacidade de tratamento 

com estes tipos de feixe. No presente trabalho será investigado o efeito dos feixes de 

antiprótons no tecido orgânico. Antiprótons são partículas de mesma massa que prótons, 

mas de carga elétrica oposta e propriedades magnéticas diferentes, é estável no que se 

refere ao número bariônico e não pode existir por tempos prolongados na presença da 

matéria normal, pois sua aniquilação é o processo físico de maior seção de choque3 nestas 

condições, convertendo sua massa (e a massa da partícula aniquilada) em energia através da 

emissão de raios-gama. Representamos habitualmente o antipróton como J. 

Antiprótons são produzidos de acordo com a equação relativística para o quadri-

vetor momento-energia, E = me . Em laboratório, antiprótons são produzidos acelerando 

prótons a altas energias, dirigindo-os a um alvo pesado como o Irídio. São produzidas 

assim muitas partículas subatômicas neste evento, inclusive antiprótons. Estes antiprótons 

podem ser direcionados a uma região do laboratório por meios de magnetos e serem usados 

para novas experiências ou aplicações. 

Da perspectiva da radioterapía, um feixe de antiprótons possui grande precisão 

para doses radiológicas, o que é de interesse no tratamento e proteção de regiões sensíveis 

do corpo, e também os órgãos de risco. De acordo com GRAY e KALOGEROPOULOS 

[8], a precisão é de 2 mm3 perto da superfície e de 15 mm3 a 10cm de profundidade em um 

fantoma de água. A profundidade alcançada depende apenas da energia cinética inicial do 

feixe e das propriedades do meio. O frenamento dos antiprótons também se deve a atração 

que estes exercem nos núcleos do meio por intermédio da força coulombiana. Durante o 

2 Processo de transferência de energia pela partícula carregada por meio de colisões e frenamento ao longo de 
uma trajetória elementar [5], 
3 Probabilidade de interação por fluência de partículas de certa radiação por centro de interação do material, o 
que corresponde a área aparente que um centro de interação (nucleon, átomo) apresenta para que haja uma 
interação com a radiação incidente. Sua unidade usual é o barn, que vale IO"23 m2 [5]. 
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percurso, os antiprótons decaem em estados atômicos, de acordo com o modelo de Bohr, 

até serem absorvidos pelo núcleo e serem aniquilados ao interagirem com um próton ou um 

nêutron. Num meio composto por vários elementos químicos, a captura de antiprótons 

favorece os núcleos de maior número atômico, devido a uma maior interação 

eletromagnética. Os produtos da reação nuclear de aniquilação são conhecidos e consistem 

basicamente na emissão de píons (partículas sub-nucleares responsáveis pela propagação da 

interação nuclear), A maior parte da energia de aniquilação é distribuída pelos píons 

carregados e raios gama de altas energias (resultado do decaimento dos píons neutros). 

Estes píons têm grande energia cinética e devem propagar-se para fora da região de 

aniquilação sem a constatação de níveis significantes de dano para o tecido circunvizinho. 

Somente um dos píons produzidos no evento de aniquilação tem a possibilidade de interagir 

com o núcleo alvo. Como podemos observar na figura 1, são representados o feixe de 

antiprótons, seu ponto de aniquilação e as partículas produzidas devido a esta aniquilação 

[8]. 

EixoX 

Méson x 

GSMMT 

Figura 1. Aniquilação de antiprótons no meio material. 

KALOGEROPOULOS [8] foi o primeiro a fornecer medidas de antiprótons em 

material tecido-equivalente, identificando a curva de frenamento de antiprótons. Este foi o 

primeiro trabalho publicado ao usar antiprótons para depositar energia em regiões 

localizadas. Posteriormente, SUL1VAN [9] apresentou medidas da energia depositada pela 
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aniquilação de antiprótons em material tecido-equivalente. Os resultados indicaram que um 

núcleo de recuo com aproximadamente 30 MeV de energia cinética era produzido nas 

interações dos antiprótons com o material tecido-equivalente. Mais tarde, 

KALOGEROPOULOS [10] publicou um trabalho adicional modelando a energia em 

material tecido-equivalente para simular o tecido humano. 

A terapia com feixes de antiprótons realiza o tratamento a partir da produção de 

ions pesados de recuo. Este íon será produzido com energia cinética da ordem de 150 MeV 

e terá carga total elevada. Com a passagem destes íons nas células do tumor, estas perderão 

energia para os átomos circunvizinhos, produzindo um caminho altamente ionizado e 

possibilitando a formação de radicais livres na célula. Estes radicais livres podem migrar e 

reagir quimicamente com as moléculas de DNA causando a sua quebra. 

A aplicação dos antiprótons na física médica pode atender ao objetivo da 

radioterapia. O frenamento dos antiprótons na matéria tem sido pesquisado, assim como sua 

aniquilação como função de sua energia cinética tem sido medida em muitos experimentos, 

fornecendo uma fonte segura de dados para a sua eficácia nos propósitos médicos. Esses 

dados mostram que feixes de antiprótons penetrando no corpo humano com 250 MeV de 

energia ou menos tem apenas 5% de chance de aniquilar-se antes de alcançar a sua 

profundidade máxima no tecido. Assim, um feixe de antiprótons atravessará uma 

profundidade conhecida de tecido, sendo atenuado bruscamente até parar em determinada 

localização no corpo, distribuindo a sua energia de acordo com o pico de Bragg, e 

indicando a energia E do feixe de acordo com a profundidade no alvo, como podemos 

observar na figura 2, o aumento da ionização devido a aniquilação em material que simula 

o tecido mole, no caso o polietileno[8]. 
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J 

Profundidade no ppíietiieno:(g/crn2) 

Figura 2. Variação da energia depositada por feixe de protons e antiprótons em 

função da profundidade no polietileno, normalizada para a profundidade 0,5 g/cm2. 

Quando antiprótons são aniquilados também surgem positrons ou elétrons que 

podem ser utilizados para produzir imagem PET "Positron Emission Tomography". Sendo 

assim, durante o tratamento com antiprótons, a técnica PET pode ser utilizada, fornecendo 

mais uma ferramenta para indicar o desenvolvimento do câncer e provendo a realimentação 

dos dados para aprimorar o planejamento do tratamento através de curvas de intensidade de 

dose e posição do tumor em tempo real. Além de sua menor intensidade, porém com maior 

efeito biológico do que outros feixes, o tratamento torna-se mais seguro e de menor risco de 

erro instrumental. 

A produção comercial de antiprótons já é uma realidade, o controle de um feixe e 

o seu armazenamento constitui uma nova atividade científica. A lista de clientes potenciais 

para feixes de antiprótons vem crescendo continuamente, e análises de mercado já 

demonstram o interesse para aplicações médicas. A NASA já possui tecnologia para 

armazenar e utilizar os antiprótons como combustível para naves espaciais, por exemplo. 

Podemos verificar um grande número de pesquisas básicas e diversas aplicações dos 

antiprótons nas referências [11-18]. 

Existem hoje laboratórios de física de altas energias que produzem uma corrente 

suficientemente intensa de antiprótons para ser aplicada em medicina: estes são o CERN 
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em Genebra, e o Fermilab, nos E.U.A. Os processos de produção dos antiprótons podem ser 

verificados nos trabalhos de SANTOS [19]. 

I 2 3:-Ã $ * J * Ç 10 U 12 I l l I $ 6 ? í 0JÜ t í t 

• Profundidade (cm); 

Figura 3 -Distribuição de Dose para feixes de várias partículas carregadas (K, p, C ei) 

em simulações computacionais para a entrega uniforme de dose a uma profundidade de 12 cm e de 

espessura do pico de Bragg (a) 0,3 (b) 1.0 (c) 2.0 e (d) 4.0 cm. A dose além de 12 cm diminui 

rapidamente e não é mostrada[20J. 

A figura 3 ilustra a primeira vantagem de feixes de antiprótons em relação a feixes 

de outras partículas como os fótons e elétrons, isto é, o perfil para ionizações dos 

antiprótons e outras partículas usadas em radioterapia. 

Experimentos realizados sobre a resposta biológica quanto à irradiação dos 

antiprótons no CERN, utilizando colônias de células imobilizadas em tubos de gelatina, 

indicam que a taxa de sobrevivência das células era determinada contando o número de 

colônias depois de cultivar as amostras para vários dias. Comparando a taxa de 

sobrevivência na região do pico de Bragg, foi observado que nenhuma célula sobrevive 

para doses maiores que 3 Gy [20]. 

Os fragmentos nucleares de baixa energia provenientes da aniquilação de 

antiprótons depositam sua energia na vizinhança do ponto de aniquilação, que se encontra 
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na região do pico de Bragg, causando significante dano local adicional. Embora uma 

pequena parte da energia de aniquilação total seja depositada nas células, para propósitos 

biológicos isto pode ser significante. A resposta biológica das células pela irradiação do 

feixe de antiprótons é uma função discreta e não-linear da dose entregue. A figura 4 indica 

que para baixas doses, o mecanismo de reparo celular é ativado, causando uma redução do 

dano pela radiação incidente. A partir de 2 Gy, um pequeno aumento na dose causa uma 

elevação da taxa de mortalidade celular, ou seja, doses mais altas conduzem a um efeito 

indesejado caso entregue fora do tumor. 

Figura 4. Taxa de mortalidade em função da dose para um feixe de antiprótons. 

1.4. OBJETIVOS DO TRABALHO 

A contribuição deste trabalho reside na formulação de um mecanismo para a 

inclusão das reações antipróton-núcleo, através de uma abordagem computacional para a 

caracterização das reações nucleares. É esperado que estas reações interfiram no valor final 

da dose estimada. O cálculo será feito através da aplicação dos conceitos do método de 

cascata intranuclear, do método de Monte Cario, fornecendo resultados para o rendimento 

de partículas secundárias nessas reações. O modelo MCMC4 foi atualizado para contemplar 

o feixe de antiprótons para o trabalho. 

4 Monte Cario Multi Colisional - Código computacional utilizado no presente trabalho para a simulação de 
feixes de partículas utilizadas em radioterapia. 
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Será mostrado como os métodos de simulação de reações nucleares relativísticas 

de íons pesados, aplicados à Física Médica, podem ser estendidos para o desenvolvimento 

de uma técnica extremamente útil para extinção de células cancerosas. Para tanto, foi 

utilizado como modelo para o tecido orgânico contendo os principais elementos que 

compõe o tecido humano, a "tissue approximation" [5]. 

Os observáveis em nossa simulação compreendem o rendimento de partículas 

emitidas após as reações de aniquilação dos antiprótons com o núcleo do tecido humano, o 

espectro de energia destas partículas emitidas e sua conseguinte distribuição angular. Os 

parâmetros aqui selecionados são os precursores da entrega de energia ao tecido humano, o 

que implicará na dose recebida pelo mesmo. O objetivo final do trabalho é contribuir com 

novas informações a respeito dessas interações dos antiprótons com a matéria orgânica. 

Modelos que representam as propriedades físicas dos antiprótons estão sendo 

amplamente aprimorados de acordo com a sua finalidade de aplicação, que compreendem 

desde a física nuclear básica até o tratamento de seres humanos com radiação. Em vista 

desta alta diversidade de aplicações, um universo de modelos é proposto para melhor 

representar as interações fundamentais entre as partículas e sua finalidade prática. Pelo 

prisma da física médica, o interesse nas reações nucleares e a determinação das partículas e 

energias liberadas, assim como as suas disposições espaciais e temporais. 

Cada modelo proposto permite a resolução de determinado problema específico. 

No caso dos modelos computacionais aplicados à física nuclear, existem várias abordagens 

para cada caso de interesse. Uma simulação de um feixe radioterapêutico e sua interação 

com a matéria orgânica constituem um modelo para um sistema colisional de muitos 

corpos, devido à natureza dos núcleos alvo. Um grande problema na física nuclear é 

descrever essas interações de muitos corpos, principalmente as interações bárion-bárion no 

meio nuclear associados á dinâmica relativística [21]. 

Quando ocorre a aniquilação de antiprótons, há a produção de píons, que possuem 

efeitos diferenciados, acarretando uma mudança na entrega de dose avaliada pelos sistemas 

atuais de simulação que utilizam o método de Monte Cario, como por exemplo, o GEANT 

[22] 

A maioria dos modelos nucleares atuais propõe comportamentos atemporais, ou 

seja, descrevem o caminho e a interação de uma única partícula num meio material, sem 

considerar as múltiplas interações que ocorrem. O modelo proposto no presente trabalho 
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possui uma abordagem temporal, por meio do mecanismo de cascata intranuclear que 

processa as interações de acordo com a evolução dinâmica de todas as partículas 

componentes do sistema em interação [23]. 

Devido a estas limitações dos modelos atuais, foi proposto nos meados da década 

de 90 um modelo computacional, o MCMC (Monte Carlo MutiColisional), com o objetivo 

de aprimorar a dinâmica nuclear tratada em reações núcleo-núcleo e fotonucleares. Como 

as simulações para as prescrições de dose devidas a um feixe de antiprótons não possuem 

uma resposta definitiva, a abordagem deste trabalho pretende apresentar as distribuições 

energéticas e angulares e multiplicidade das partículas secundárias emitidas nas reações 

antipróton com o núcleo, averiguando se esses fatores podem ser responsáveis pelo 

espalhamento do feixe e capazes de alterar o planejamento para o tratamento. 

Foram realizadas as devidas alterações no código MCMC original para 

contemplar o feixe de antiprótons além dos feixes já existentes, no caso fótons e prótons. 

Esta atualização e adequação para essa nova categoria de partículas oferece uma maior 

integridade para todas estas partículas uniformemente. 

A principal diferença entre o modelo original e o proposto é a interação primária, 

isto é, a interação entre o antipróton do feixe com um único nucleon (próton ou neutron) do 

sistema nuclear de acordo com suas seções de choque e suas distribuições de probabilidade. 

O estudo sobre essas interações poderá fornecer novos caminhos sobre a dispersão do feixe 

de antiprótons enquanto ele penetra no tecido orgânico pelo cálculo da multiplicidade dos 

nucleons emitidos, das distribuições espectral e angular das partículas emitidas. Para isso os 

alvos selecionados compreendem os elementos principais constituintes do corpo humano. 

Neste trabalho pretende-se discutir o problema associado com o tratamento de 

câncer em termos de feixes de antiprótons altamente energéticos. Os resultados aqui 

obtidos são a base física para o cálculo das curvas de isodose, parâmetro fundamental para 

os planos futuros de tratamento de pacientes. Para tanto, levou-se em consideração uma 

composição simplificada dos seguintes elementos químicos: carbono — l Ce, nitrogênio — 
HN7, oxigênio — 1608, fósforo — 3SPi5 , potássio — 39K[9 e cálcio — 40Ca2o [5], 

bombardeados por um feixe de antiprótons. 

No modelo sugerido para reações antipróton-núcleo na faixa de energia entre 50 

MeV e 250 MeV, a principal contribuição da seção de choque para as interações 
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antipróton-próton e antipróton-nêutron é devido ao espalhamento inelástico, o que 

proporcionará a emissão dos píons. 

A escolha destes elementos foi baseada na abundância de cada elemento químico 

no percentual de contribuição do tecido humano. Dessa maneira, todas as estruturas 

celulares (tecidos e órgãos) foram modeladas como um "tecido equivalente" formado 

principalmente de oxigênio, carbono e fósforo. Ossos, dentes e unhas são considerados 

como um "tecido equivalente" composto de cálcio. A contribuição do potássio encontra-se, 

além dos ossos, nos músculos. Como participantes no metabolismo para os produtos de 

excreção dos rins, o "tecido equivalente" teve uma composição de nitrogênio [24]. 
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II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

II.l. ASPECTOS BÁSICOS DA FÍSICA DE PARTÍCULAS 

Em radiotérapia são utilizadas hoje diversas partículas para o tratamento do 

câncer, e também algumas antipartículas para produção de imagens em tomografias. Feixes 

de antiprótons estão sendo estudados como uma nova alternativa para um tratamento mais 

eficaz e breve. 

O descobrimento e compreensão das propriedades físicas das partículas 

elementares são o objeto de estudo da física de partículas, que nos últimos 50 anos obteve 

grandes avanços ao descobrir novas partículas elementares e suas interações. 

Um dos pioneiros na busca dos componentes elementares da natureza foi Yukawa 

que, utilizando radiação cósmica, demonstrou que forças eletromagnéticas têm um longo 

alcance devido ao fato do fóton, seu propagador, ter massa nula [25]. 

Os estudos de Yukawa previam que deveria haver uma nova espécie de campo, 

similar ao campo eletromagnético, mas de natureza diferente, que seria responsável pela 

interação entre protons e neutrons. O quantum que Yukawa descobriu é o que chamamos 

hoje de méson % ou píon, que possui uma massa de repouso com valor entre a massa do 

próton e do elétron (m„ 138 MeV) e é uma partícula elementar instável em relação a 

interação nuclear fraca, pois decai dando origem a múons (u) e a neutrinos (v). Atualmente 

conhecemos a natureza destas partículas, que são compostas por um quark e um antiquark. 

Estudos estabeleceram os limites em que as forças nucleares atuam e seu alcance é restrito, 
11 

da ordem de 2 a 3 x 10" cm , 

Experiências posteriores permitiram distinguir e classificar os tipos de mésons e 

identificar novos tipos de partículas que formam um modelo de compreensão da matéria 

conhecido como modelo padrão. 

O modelo padrão sugere que os blocos fundamentais do universo como 

entendemos seriam formados por quarks, léptons e partículas transportadoras de força, 

como osfótons e glúons [26]. 

Nos meados da década de 60, o físico Murray Gell-Mann foi o responsável pela 

teoria dos quarks como constituintes fundamentais da matéria, e dividiu os três quarks 

previstos em sabores, característica associada à forma de acoplamento quark-glúon-quark 
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Distinguimos as partículas a partir de então segundo o tipo de interação entre elas. 

Hádrons (nome de origem grega, que significa forte) são partículas cuja interação 

predominante é a força forte. Existe outra classe de partículas conhecida como léptons (do 

grego, leve) que interagem primordialmente através da interação fraca. O elétron é o lépton 

mais conhecido, por ser a partícula mais estável do grupo. 

As partículas de spin semi-inteiro são denominadas férmions e obedecem à 

estatística de Fermi-Dirac. Já aquelas com spin inteiro são chamados de bósons e obedecem 

à estatística de Bose-Einstein [25], 

Classificamos os léptons como férmions e os fótons como bósons. Hádrons 

fermiônicos são denominados bárions e os bosônicos são mésons. Ainda dividimos os 

bárions em nucleons, híperons e ressonâncias bariônicas. 

Quarks revelaram-se férmions de carga elétrica fracionária e glúons são bósons 

eletricamente neutros, semelhantes & fótons nas interações eletromagnéticas. 

Léptons são tidos como partículas elementares, pois experiências de espalhamento 

elétron-pósitron revelaram que até o limite de IO"15 cm podemos considerar que estas 

partículas não apresentam estruturas internas, diferentemente dos hádrons, que são 

constituídos de outras sub-particulas. 

Léptons são divididos em três famílias, elétron, e, e seu neutrino, ve, múon, [i, e 

seu neutrino, v^ , e tau, x", e seu neutrino, vT„ representadas nos seguintes dubletos: 

f „-\ 

\VeJ 

í -\ 

v v , y 
í-1 

e associadas a estas partículas estão suas anti-partículas. 

Hádrons são constituídos por quarks e existem seis tipos ou sabores, a saber u 

(up), d (down), s (strange), c (charm), b (bottom) e t (top), também agrupados em três 

famílias (ou gerações) representadas da seguinte maneira: 

{d As J \vj 
e associadas a estas partículas estão suas anti-partículas. 

Os quarks foram primeiramente considerados meras conveniências matemáticas 

para o estudo dos hádrons, mas experiências de espalhamento de elétrons em protons a 
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altas energias mostraram a existência de centros espalhadores nos protons, que 

denominamos partons, sendo classificados como quarks e glúons. A detecção dessas 

partículas foi possível posteriormente em experiências de aniquilação elétron-pósitron, que 

resultaram em dois grupos ou jatos de partículas emitidas obtidas em laboratório [25]. 

Esta detecção indireta foi interpretada como a formação de um fóton virtual com 

uma seguida transformação em um par de quark e antiquark, emitidos em direções opostas 

no sistema centro de massa da colisão elétron-pósitron. Por outro lado, os testes realizados 

para detectar quarks livres não obtiveram sucesso, mostrando que quarks podem ser 

observados apenas confinados nos hádrons, sendo impossível isolá-los, uma vez que, 

diferentemente da interação eletromagnética, a força forte entre um quark e um antiquark 

aumenta com a distância [25]. 

O estudo da seção de choque de produção de hádrons pela hadronização de um 

par quark-antiquark provenientes de um fóton virtual da aniquilação elétron-pósitron 

revelou valores abaixo dos dados experimentais existentes, o que proporcionou a inserção 

de um novo número quântico análogo à carga elétrica, mas relacionado às interações fortes, 

denominado cor. Existem três cores e três anticores, onde cada quark possui uma das três 

cores e cada antiquark possui umas das três anticores, enquanto os glúons possuem uma cor 

e uma anticor. 

Dentro desta perspectiva, os quarks interagem entre si, através dos glúons, 

mudando de cor. Toda a dinâmica dessas interações é conhecida como Cromodinâmica 

Quântica. 

Bárions são estados ligados de três quarks e mésons são estados ligados de um 

quark e um antiquark. Da mesma forma que as partículas carregadas formam entidades 

neutras como os átomos e moléculas, os quarks formam partículas de cor neutra, tanto nos 

bárions quanto nos mésons [25]. 

Com essa teoria, muitos físicos acreditam que a constituição da matéria está 

fechada com uma idéia conhecida como Hipótese de Confinamento dos Quarks "Quark 

Confinement Hypothesis", tendo sempre em mente que os quarks não podem ser 

observados isoladamente. 

A variedade de hádrons é devida às várias combinações de sabores entre os 

quarks. A força fraca é que opera a mudança de sabores dos quarks, emitindo uma partícula 

conhecida como W de "Weak" que decai em um elétron e um antineutrino e a partícula Z , 
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onde ambas são mediadoras da interação fraca. A força fraca é o elo entre hádrons e 

Léptons, porque envolve os dois diretamente [27]. 

Os prótons são compostos por 3 quarks enquanto os antiprótons são compostos 

pelos antiquarks dos prótons. 

II.2. ANTIPRÓTONS 

II.2.1. A DESCOBERTA DOS ANTIPRÓTONS 

Desde o surgimento da mecânica quântica relativística é sabido que um fóton 

pode materializar-se em um elétron e um positron. Este último corresponde a antipartícula 

do elétron, sendo idêntico a este, exceto pelo sinal da carga elétrica e algumas propriedades 

eletromagnéticas, como o momento de dipolo magnético. As antiparticulas são uma 

conseqüência necessária da mecânica quântica relativística [28]. 

Em 1905, Einstein apresentou a equivalência entre matéria e energia através da 

equação de transformação: 
r2 2 2, 24 

E = p c + m c , 

onde E representa a energia da partícula, p seu momento linear, c a velocidade da luz no 

vácuo e m a massa da partícula. Esta equação possui duas soluções distintas. A teoria 

quântica da época, não era compatível com a Relatividade apresentada por Einstein desde 

1905. A equação de onda de Schrõdinger só se aplica às partículas com velocidades baixas 

comparadas com a velocidade da luz. Dirac conseguiu com sucesso unir a teoria quântica à 

relatividade especial. 

Dirac apresentou uma equação que substitui a equação de onda de Schrõdinger 

nos casos em que a partícula tem qualquer velocidade. Ela foi formulada principalmente 

para descrever um elétron na presença de um campo eletromagnético e introduziu a 

relatividade especial na equação de onda de Schrõdinger, o que resultou na equação que 

conhecemos hoje. 

Após a fatoração da expressão relativística da energia por Dirac, foi possível 

perceber que a função de onda T surge como um "quadrivetor". Desta forma, o elétron 

descrito por essa função de onda é tratado naturalmente, incluindo o seu spin. A solução 

positiva tem interpretação imediata, correspondendo à matéria ordinária. Mas a dúvida 
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residia em como interpretar os estados de energia negativa, a princípio, uma solução 

puramente matemática. 

O fato que a equação de onda passa a admitir duas soluções torna ambas 

igualmente legítimas do ponto de vista matemático: em uma delas a energia total da 

partícula é positiva e na outra é negativa, ou seja, o conjugado da massa e velocidade 

poderia fornecer valores negativos. Portanto, partículas com energia negativa eram algo que 

não se podia admitir na época. Lembrando que, como massa e energia são hierarquicamente 

iguais, a solução de Dirac prevê a existência de partículas com massa negativa. Então Dirac 

elaborou uma explicação que postulava a existência de um hipotético "mar de partículas 

com energia negativa" preenchendo todo o espaço. Segundo esta suposição, cada 

centímetro cúbico do espaço conteria um número infinito de partículas com energia 

negativa. Como o número de partículas nesse "mar negativo" seria infinito, nele todos os 

níveis de energia estariam ocupados. Um elétron usual de massa positiva e carga negativa, 

não poderia penetrar no "mar", pois o princípio de exclusão de Pauli não permite que dois 

elétrons ocupem os mesmos estados quânticos. 

! 
Todos ps 
• estados 
vazios 

: É » rti^ í 

Apenas um 
> estado 

: ocupado 

Todos os 
> estados 

vazios 

f > 0 . — 

Todos os 
estados 
ocupados 

Apenas uni: 
estado 
vazio 

:co • t a l :(c; 

Figura 5. Diagrama de níveis de energia na teoria de Dirac. Parte (a) representa um 

vácuo, (b) um estado com um elétron presente, e (c) um estado com um positron [29]. 

A figura 5 apresenta a idéia de Dirac. O diagrama (a) representa o vácuo com a 

região de energia positiva vazia e a parte de energia negativa cheia. O diagrama (b) mostra 
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a presença de um elétron. Já o diagrama (c) indica a falta de um estado de energia negativa, 

o que resulta experimentalmente na existência de positrons nesta configuração. 

Outra interpretação foi feita por Feymamn considerando que o positron, cuja 

carga era e, consistia de um elétron, de carga -e, movendo-se para o passado. 

O positron foi observado pela primeira vez em 1932 por Anderson e foi a primeira 

das antipartículas a ser descoberta. O positron tem a mesma massa que o elétron, mas carga 

elétrica oposta. Elétrons e positrons podem ser gerados como um par, no processo que 

chamamos produção de pares. 0 processo inverso onde o par extingue-se é denominado 

aniquilação. 

Se a teoria de Dirac é adequada para prever a existência de uma antipartícula para 

o elétron, o mesmo deve ser observado para o próton, pois este também possui spin semi-

inteiro e obedece ao princípio da exclusão de Pauli. Mas alguns aspectos experimentais 

ainda não estavam totalmente de acordo com a teoria de Dirac para os prótons, como o seu 

momento magnético. Foi o próprio Pauli quem corrigiu a equação de Dirac para contemplar 

o próton, perdendo um pouco da sua simplicidade, em prol de uma maior integralidade da 

teoria [29]. 

De acordo com a teoria de Dirac, antiprótons deveriam ter as seguintes 

propriedades: mesma massa e spin do próton, mesma carga do elétron, momento magnético 

igual ao do próton em módulo, mas em direção oposta e finalmente, paridade intrínseca 

oposta a do próton. 

Assim foi observado que a produção de um antipróton necessita da criação 

simultânea de um próton ou um nêutron. Isto significou que a energia mínima necessária 

para produzir um par próton-antipróton seria duas vezes a energia de repouso do próton, 

que é de aproximadamente 1 GeV. 

Por muitos anos, a comunidade cientifica focou a sua atenção nos raios cósmicos 

e era esperado que a radiação cósmica tivesse energia suficiente para produzir antiprótons. 

Alguns eventos relacionados com raios cósmicos eram observados podendo ter 

envolvimento com um antipróton, mas não era possível determinar com precisão a 

existência de uma partícula com as características de um antipróton. 

Durante a construção do primeiro acelerador Bevatron, em Berkeley, Califórnia, 

ainda restavam dúvidas quanto à existência dos antiprótons. Era necessário mostrar que 

depois que o feixe de prótons incidisse num certo material, haveria entre as partículas 
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emitidas a partir das colisões nucleares algumas partículas da mesma massa do próton, mas 

de carga elétrica negativa. Entretanto, só a medida do momento dessas partículas não era 

suficiente para identificar os antiprótons, pois partículas de massas diferentes poderiam ter 

o mesmo momento. 

Um método bem estabelecido para medidas de momento linear na escala atômica 

consiste em determinar seu valor a partir da deflexão das partículas em um campo 

magnético conhecido. A velocidade esperada para os antiprótons produzidos era 0,87 c, 

enquanto os fragmentos de fundo produzidos com a radiação de fundo, como os mésons, 

seriam criados com cerca de 0,99 c. Para os experimentos realizados, os antiprótons foram 

desacelerados a 0,78 c [29]. 

Um dos meios mais simples de determinar esta velocidade é medir o tempo de 

vôo entre dois contadores espaçados por uma distância fixa (no experimento de Berkeley 

esta distância era de 12 metros). Mésons que viajam próximos a velocidade de luz devem 

levar 40 nanosegundos para realizar esta travessia. Antiprótons com o mesmo momento 

devem levar 51 nanosegundos para percorrer a mesma distância. A diferença de 11 

nanosegundos não é grande, mas está dentro da capacidade de circuitos eletrônicos 

modernos para distinguir com certeza entre os dois intervalos de tempo. 

Para minimizar eventuais erros, Cerenkov propôs um método a partir de um 

modelo óptico de refração que permitiria a melhor distinção entre mésons e antiprótons 

nessa travessia a partir de suas cargas elétricas. Este experimento consiste em usar um tipo 

de vidro para refratar a luz emitida pelas partículas carregadas que o atravessam. Embora 

nenhuma partícula possa se mover mais rápido do que a velocidade de luz no vácuo, uma 

partícula pode se mover mais rapidamente que a luz no vidro. Quando isto acontece, uma 

partícula carregada eletricamente emite uma luz característica. 

O ângulo da luz emitida ao sair do vidro depende diretamente da velocidade da 

partícula, e através de um detector fotomultiplicador, é possível realizar a contagem de 

partículas. 

Para aprimorar ainda mais a eficiência do detector, o vidro foi substituído por um 

líquido de índice de refração mais elevado (no caso 1,28, feito com fluoreto de carbono). 

Com essa alteração e uma nova configuração da célula fotomultiplicadora, as partículas 

mais lentas, como os esperados antiprótons, não emitiriam luz, já que estariam no meio 

com uma velocidade abaixo da velocidade da luz no vácuo. Então, somente os mésons e os 
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elétrons produziriam luz nesse meio. O circuito eletrônico foi capaz de distinguir partículas 

que atravessam em intervalos de 51 ± 5 nanosegundos; estes seriam potencialmente os 

antiprótons [29]. 

Os resultados obtidos estão apresentados na figura 6, que apresenta as variações 

das curvas obtidas entre um méson e um antipróton. 

Figura 6. Traços num osciloscópio produzidos por: (a) um méson, (b) um antipróton e (c) 

uma sobreposição. A separação é notoriamente diferente para um méson e para um antipróton 

[29]. 

A grande dificuldade de discriminação entre as diversas partículas produzidas 

deve-se, principalmente, ao fato de que os antiprótons são partículas raras durante as 

reações nucleares. Com a otimização do processo, esse número evolui para um em 3 x IO4 

partículas produzidas. Neste experimento foi observado pela primeira vez a aniquilação do 

próton com o antipróton. 

A figura 7 mostra um evento de aniquilação visto através de microscópio em 

emulsão fotográfica. Ekspong foi quem observou primeiramente sob microscópio a 

aniquilação dos antiprótons na Universidade de Berkeley. Associado ao evento foi 

observado uma grande liberação de energia. Esta foi a prova final de que se tratava 

realmente de antiprótons, em lugar de qualquer outra partícula semelhante. O evento não só 

demonstrou o desaparecimento do antipróton, como sugeriu a energia liberada devido a 

conversão da massa em energia, o que só poderia acontecer com o desaparecimento de um 

nucleon (próton ou nêutron) ordinário. 
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Esses experimentos não deixaram dúvidas quanto à existência dos antiprótons, as 

previsões teóricas foram confirmadas, com apenas uma pequena diferença de 3% na massa 

da partícula proposta. Além disso, os dados dos feixes de protons do Bevatron mostraram 

que os antiprótons nascem aos pares com os protons e aniquilam-se com os mesmos. 
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Figura 7. Produção de antiprótons observada através de emulsões nucleares, onde Lé a 

trilha dos antiprótons, a e b representam os mésons e o restante indica as partículas alfa e prótons 

[29]. 
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II.2.2 EFEITOS BIOLÓGIOS PROVOCADOS PELA ANIQUILAÇÃO 
DE ANTIPRÓTONS 

O uso de íons para a irradiação do corpo humano com fins terapêuticos tem uma 

vantagem no aproveitamento da radiação de baixo LET5, pois aumenta a deposição de 

energia e o seu conseguinte efeito biológico em relação aos fótons. Existem hoje centros 

médicos que utilizam a próton-terapia em pacientes especialmente para tratar de órgãos de 

risco, bem como estão sendo propostos novos centros de tratamento para contemplar feixes 

até mesmo de íons pesados. 

Constatamos anteriormente que as medidas de Gray e Kalogelopoulos [8] 

estimaram uma entrega de 30 MeV por aniquilação devido aos fragmentos expelidos em 

alguns milímetros no centro de aniquilação. Logo depois, Sulivam [9] mediu a energia 

depositada pelo frenamento dos antiprótons em material tecido equivalente, encontrando o 

valor de 20 MeV de energia depositada por antipróton do feixe, o que corresponde a uma 

pequena fração da energia total liberada no evento, que é cerca de 2 GeV. Isto é significante 

em relação aos propósitos biológicos produzidos. Grande parte da energia da aniquilação é 

propagada para fora do corpo por píons carregados ou por raios gama de alta energia, 

provocando interações mínimas no tecido circunvizinho. Neutrons emitidos como 

partículas secundárias possuem alcance intermediário e resultam em radiação de fundo. 

Semelhantemente, os protons e píons de altas energias podem produzir alguma radiação de 

fundo além da região imediata da aniquilação. A principal eficácia biológica devida a 

antiprótons e a fragmentos de recuo na interação do feixe com o material orgânico é o 

resultado de uma fração dos muitos eventos de aniquilação onde um dos píons pode 

interagir com um próton ou neutron no núcleo e causar excitação nuclear com sua 

subseqüente quebra. Estes fragmentos pesados e de recuo têm um alcance muito pequeno e 

depositam toda sua energia em uma região localizada ao redor do vértice de aniquilação 

[30]. 

A resposta de sistemas biológicos para radiação é determinada em termos de dose 

absorvida. O tipo de radiação e a energia entregue são importantes porque, para diferentes 

valores de energia incidente e taxa de dose depositada, fótons, elétrons, protons, neutrons, 

partículas alfa e íons de carbono podem ter efeitos biológicos significativamente diferentes. 

5 Linear Energy Transfer - Poder de frenamento restrito, isto é, perdas por interação de uma partícula 
carregada ao longo de sua trajetória em certo meio, estabelecendo os limites de suas perdas e valor de corte e 
podendo depositar sua energia longe do local de interação [5]. 
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Normalmente, são realizadas comparações entre o efeito biológico de tipos diferentes de 

radiação em termos de Efetividade Biológica Relativa (RBE)6, Porém, a RBE também pode 

ser medida pela comparação entre a resposta biológica na região do pico de Bragg e o efeito 

causado na região de platô incidente de um íon em frenamento, por ser esse comportamento 

referente somente as interações de partículas carregadas em certo meio, explicitando a 

relação entre as doses entregues para cada tipo de comportamento devido a velocidade do 

feixe. Em diferentes experimentos foi medida uma RBE para antiprótons comparando o 

efeito biológico de doses específicas de antiprótons a uma energia fixa relativa a feixes de 

protons com energia de mesma magnitude e a feixes produzidos por fontes de 60Co, o que 

permite uma boa comparação com trabalhos anteriores [31]. 

Os cálculos computacionais realizados até o presente momento ainda não 

correspondem à física envolvida na aniquilação dos antiprótons em material biológico e a 

sua complexidade na resposta biológica. De fato, deve haver erros consideráveis sobre a 

fonte dos maiores efeitos biológicos da aniquilação. A maioria dos produtos da aniquilação 

no pico de Bragg como píons, raios gamas, ou outra radiação de baixo LET contribui para 

uma dose de fundo, não localizada e difusa no corpo inteiro. Como uma perspectiva 

terapêutica potencial em curto alcance, os íons de recuo e fragmentos, produtos da 

aniquilação de baixas energias são os mais significantes porque eles depositam radiação de 

alto LET, a qual é conhecida por resultar num aumento do efeito biológico. Comparando a 

efetividade biológica de aniquilação de um antipróton no pico de Bragg com a de regiões 

de platô, a energia distribuída na ionização fornecerá alguma idéia dos diferentes potenciais 

em "dose biológica" no tumor e os tecidos normais para um feixe terapêutico de 

antiprótons. O dano biológico periférico associado com a aniquilação é uma segunda 

medida a ser realizada nas experiências futuras. Os campos de radiação não localizados 

(neutrons, píons, múons, gamas) devido à aniquilação produzirão também efeitos 

biológicos que, devem ser medidos como uma função da distância do ponto de aniquilação. 

A relação entre esses efeitos nessas regiões distintas é que indica a eficácia potencial da 

terapia com antiprótons. 

MAGGIORE et a.l [30] realizaram experimentos a fim de comparar os efeitos 

biológicos entre feixes prótons e antiprótons com o intuito de observar a relação dose 

versus profundidade para a mesma energia incidente para as duas partículas. Ambos os 

6 Relação entre a dose de radiação de fótons e a dose de radiação de referência que produz o mesmo efeito 
biológico [5]. 
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feixes produziram perfis de dose com picos distintos ao término do seu alcance. A relação 

dose versus profundidade para prótons pode ser medida facilmente, enquanto para 

antiprótons ainda não se obteve uma resposta definitiva, pois apenas foram irradias colônias 

de células e não tecidos humanos. A dose depositada por feixes de prótons é calibrada por 

um sistema de medida micro-dosimétrico de alta precisão certificado pelas autoridades 

competentes, e também foi garantida uma suficiente resolução de profundidade com 

precisão adequada. A grande questão é se os fragmentos nucleares de recuo e produtos da 

aniquilação contribuem significativamente para a letalidade celular. 

Os experimentos propostos por MAGGIORE et ai. [30] consistiam na irradiação 

de culturas de células vivas rodeadas por um fantoma de água por um feixe de prótons de 

70 MeV modulado para observar o efeito pico de Bragg estendido7. Utilizando-se de 15 

fatias distanciadas em lmm num meio de cultura solidificado contendo amostras celulares 

vivas a 2°C., foi estimada a sobrevivência das células após a irradiação para doses de 1,2, 3, 

4, 5, 6, 10 e 14 Gy na região do pico de Bragg. Foram escolhidas estas profundidades nas 

amostras para medir a resposta biológica na região de platô e no pico de Bragg para a 

construção da curva dose versus profundidade. As amostras foram posicionadas num 

fantoma circular de água para evitar a perda por espalhamento. Após a irradiação foi 

contado em cada fatia o número de amostras sobreviventes, sendo esperado um aumento do 

efeito biológico na região do pico de Bragg. 

A figura 8 apresenta os resultados para as medidas da irradiação das amostras com 

o feixe de prótons, onde os dados demonstram claramente que é possível distinguir a 

resposta biológica nas regiões de platô e de pico de Bragg para os prótons. 

7 Modulação da energia onde o pico de Bragg estende-se por toda a região do tumor, efeito conhecido como 
spread out Bragg peack (SOBP) [24]. 
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Figura 8. (a) Dose relativa versus profundidade ao longo do pico de Bragg (feixe de 

protons a 70 MeV). (b) Fração de sobrevivência das células irradiadas em fatias versus 

profundidade na região do pico de Bragg para doses de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 14 G [30]. 

Analogamente, estudos também foram realizados para feixes de antiprótons. Para 

uma melhor observação dos efeitos de feixes de antiprótons foram utilizados detector es 

termoluminescestes (TLD) para contemplar a faixa não-linear de radiação de alto LET 
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entregue ao tecido na região do pico de Bragg, bem como simulações com o algoritmo 

Monte Cario N-Particle (MCNPX) desenvolvido pelo Los Alamos National Laboratory 

[32]. 

As amostras celulares foram preparadas 48 horas antes da irradiação de tal forma 

que os mesmos procedimentos e condições para a irradiação com os prótons foram 

seguidos. Após a irradiação, as amostras foram extraídas em fatias de 1 mm para a 

contagem do número de células sobreviventes para a determinação dos respectivos efeitos 

biológicos. Foi observado um aumento considerável da resposta biológica na região do pico 

de Bragg, sendo este aumento similar e até mesmo superior ao feixe de prótons. 

A comparação entre a simulação e a leitura nos TLDs deixa claro que, para uma 

dose em torno de 4 nGy (40 x 10"l0Gy, conforme a escala utilizada no experimento 

original) por antipróton do feixe, o pico de Bragg alcança uma profundidade de 15 cm no 

material, como podemos verificar na figura 9. 

'513 

40 

->;.• '3D 
o . • : 

©. 

O ' • • . . 

: .c: 20 
rt- • • • 

J S 

' í f r ' • " • "3 
. w 10 
o 
D 

lí 
-X— Silnuloçho MCNPX 
M Medidas do TLD 

T i / 

x- ! 
« • i 
í •' 

^ ^ x x ^ x x x ^ X x X * XX' a* xx X 

t 
X . 

^xx Xx 

t^ -

• • 5 ' : . • : • ' • í o • 1 5 

Profundidade no fantoma (mm) 

20. 

Figura 9. Comparação entre os resultados da simulação no MCNPX e a leitura nos TLDs 

inseridos em fantoma para o perfil da curva dose versus profundidade [32]. 

Após a irradiação, foi realizada a contagem das culturas sobreviventes depois de 

um período de incubação de 5 a 6 dias em ambiente controlado. Apenas as contagens que 
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possuem uma quantidade de mais de 50 células foram consideradas sobreviventes, o que 

permite um maior controle estatístico e precisão nos resultados. 

A figura 10 mostra a fração sobrevivente das células em relação à profundidade 

para várias doses na região do pico de Bragg. Os dados obtidos demonstram claramente que 

é possível distinguir a resposta biológica entre a região de platô e o pico de Bragg para os 

feixes de antiprótons. A dose maior (40,7 Gy) produziu uma mortalidade total tanto na 

região de platô como também no pico de Bragg. Para completar as curvas de sobrevivência 

para esses dois meios foi assumido que não foram encontradas colônias após a incubação 

indicando que todas as células ficaram inativas. Assumindo uma colônia como limite 

superior e usando a eficiência conhecida pela análise destas amostras, foi possível estipular 

um limite superior para a fração sobrevivente nesta região [32]. 
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Figura 10. Sobrevivência das células versus profundidade em água para doses de 

irradiação no pico de Bragg de aproximadamente 3.4, 7.6, 17.5 e 40.7 Gy. Como nenhuma célula 

sobrevivente foi achada nas fatias entre 17.5 e 18.5 mm de profundidade foi usado só um limite 

superior para a fração de sobrevivência no pico para as doses de 7.6 e 17.5 Gy [32J. 

Uma conclusão importante obtida neste experimento é que para as doses onde não 

houve colônias de células sobreviventes na região de platô nenhuma resposta biológica 

adicional foi observada. Semelhantemente, nos tubos colocados na vizinhança do ponto de 

aniquilação, nos pontos de maiores doses não houve efeitos biológicos significativos 

também, pois como se esperava, não houve sobrevivência celular para altas doses. Isto 
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indica que as partículas de alta energia emitidas na aniquilação não produziram um 

espalhamento indesejado de dose, ou seja, os danos nas proximidades do ponto de 

aniquilação são mínimos, 

Experimentos futuros estão sendo preparados por estes laboratórios a fim de 

justificar o uso dos antiprótons no meio terapêutico. 
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III. MODELAGEM COMPUTACIONAL 

m.l. MÉTODO DE MONTE CARLO 

0 Método Monte Cario é um método numérico e estatístico utilizado para simular 

um certo fenômeno através da geração de números aleatórios. Este método possui diversas 

aplicações em áreas como a física, a matemática e a biologia. Seu nome é uma referência ao 

Casino de Monte Cario, batizado por Uhlam Metropolis durante o projeto Manhattan, para 

a previsão da dispersão dos fragmentos e da propagação da nuvem radioativa quando da 

explosão de uma bomba atômica [33], 

Embora existam versões que consideram problemas mais complicados, o método 

de Monte Cario é um método simples onde as soluções são determinadas por um sorteio 

randômico a partir de dados ou situações conhecidos previamente até se obter a 

convergência dos resultados. Além disto, a técnica de Monte Cario também pode ser vista 

como um método onde o problema físico é resolvido diretamente sem a necessidade de se 

escrever o conjunto de equações associadas ao problema, pois o mesmo é resolvido através 

de funções de densidade de probabilidade, sempre de forma aproximativa [34]. 

Da perspectiva da Física Nuclear, os modelos baseados na técnica de Monte Cario 

seguem as partículas individualmente, permitindo que os processos relevantes ocorram 

randomicamente, baseando-se sempre nas distribuições de probabilidade experimentais 

[35]. 

III.2. MÉTODO DO TRABALHO 

O trabalho descrito em detalhes adiante segue os passos ao processar a interação 

de um feixe de partícula com os núcleos atômicos do material componente do tecido 

orgânico: 

• Inicialmente são criadas as partículas do feixe e do núcleo alvo. 

• Determinam-se as coordenadas de interação primárias entre os bárions do 

núcleo alvo no sistema de laboratório. 

• Os dados de seção de choque experimentais das interações consideradas 

determinam o livre caminho médio destas partículas no meio nuclear e, 

30 



• 

conseqüentemente, o ponto referente a novas interações das partículas 

produzidas ou espalhadas ao longo da cascata. 

É processado todas das interações bárion-bárion contempladas no código. 

Repetição do processo até atingir a condição de estado final estabelecida 

(200 fm/c, instante de estabilidade da reação, devido a termalização nuclear) 

III.3. O MÉTODO DE CASCATA INTRANUCLEAR MCMC 

III.3.1. ASPECTOS GERAIS DO MÉTODO 

Os cálculos convencionais relativos ao modelo de cascata intranuclear 

estabelecem a configuração inicial dos núcleos, atribuindo a cada nucleon uma posição 

aleatória dentro da esfera de Fermi, definida de raio 3, onde ro é o parâmetro de 

raio do nucleon (r0 - 1,18 fm) e A é o número de massa do núcleo alvo. Por uma 

transformação de Lorentz adequada, estas posições iniciais são levadas para o sistema de 

referência onde se deseja desenvolver o cálculo (sistema do laboratório ou o centro de 

massa do sistema feixe-alvo). A evolução temporal do sistema dar-se-á pela determinação, 

em cada instante f, do par-// de partículas que possui a menor distância de aproximação, dy. 

Dentro de uma imagem geométrica da seção de choque eficaz Oy de interação entre as 

partículas i ej, pode-se estabelecer que, sempre que a máxima aproximação para o par ij for 

inferior a J—L , este par estará colidindo no instante correspondente ty dado por 
V 71 

r°.v.. 
l^-yr (nu) 

sendo rv° = r° - r° a distância relativa e vtj = v, - vy a velocidade relativa entre as 

partículas i ej no instante inicial, de acordo com o momento linear. 

A colisão é tratada como um processo instantâneo, satisfazendo a uma 

distribuição temporal do tipo delta de Dirac, e o estado final dos bárions é obtido de forma 

aleatória sobre a distribuição angular no processo de espalhamento próton-próton 

experimental e através do princípio de conservação do quadrivetor momento-energia. Em 
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seguida, todo o sistema é deslocado para o novo instante ty + Aí, onde Aí é um acrécimo de 

tempo infinitesimal, buscando novamente, um novo par ij de maior aproximação, 

verificando a seção de choque de espalhamento e, por fim, processando a colisão. Estes 

passos são repetidos até que a condição de término seja alcançada, no presente caso, todas 

as reações encerram-se no instante t = 200 fm/c, instante onde as reações estabilizam-se, 

não mais havendo a evaporação. Em seguida, prepara-se uma nova situação inicial do 

núcleo alvo, evoluindo novamente os nucleons do sistema e processando as colisões 

intranucleares, até o final do processo de interação núcleo-núcleo. Um número N de 

repetições é levado a efeito (no caso deste trabalho, 100.000), e os observáveis são obtidos 

então através de médias estatísticas sobre este número de repetições [23]. 

III.3.2. CANAIS DE ENTRADA 

As reações de aniquilação dos antiprótons com os núcleos atômicos da matéria 

orgânica e suas seções de choque experimentais representam os canais de entrada com o 

qual o código realiza os seus cálculos. 

As reações selecionadas para a interação primária foram as mais características 

para a faixa de energia abordada no trabalho, e foram retiradas das referências [36] e [9], 

estas são: 

P+n->2z' + z+ (III.2) 

p+p-> l,5n-+l,5ic+ + 2n? (IH.3) 

As seções de choque de interação dos antiprótons com os protons e neutrons do 

núcleo alvo são os dados experimentais que permitem o funcionamento da dinâmica 

quântica molecular, e todos os processos elementares foram parametrizados em termos da 

energia disponível no centro de massa do par de colisão (Vs). Na configuração inicial do 

núcleo alvo, o momento de Fermi para os nucleons foi levado em consideração para 

determinar a correspondente energia disponível para todos os processos de colisão. Os 

nucleons do núcleo alvo foram confinados num poço de potencial VQ de profundidade de 65 
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MeV, O efeito da energia de ligação nuclear é incluído na cascata intranuclear através da 

consideração de massa efetiva, 

Hi^nii-Vo, (HI.4) 

onde (j.; é a massa efetiva em;éa massa de repouso do nucleon livre. Esta massa efetiva foi 

levada em conta na relação de dispersão para bárions ligados, 

E?=P?+ti (IH.5) 

onde Ej é a energia cinética média das partículas tpt é seu momento. 

Durante toda a evolução temporal do sistema em cascata, processos de reflexões 

e/ou refrações em toda a superfície nuclear que desempenha o papel fictício do potencial 

nuclear efetivo para bárions ligados são levados em consideração. 

A partir desses estudos, foi inserido a seção de choque no modelo para as reações 

antipróton-nucleon, atentando para as correções atuais e normalizando o dados acessados. 

As seções de choque utilizadas no presente trabalho são apresentadas nas figuras 11 e 12, 

indicando os valores para as interações antipróton-nêutron eantipróton-próton, 

respectivamente. 
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Figura 11. Seções de choque próton-antinêutron (pontos abertos) e antipróton-nêutron 

(pontos fechados) de aniquilação devido à aproximação do momento dos antiprótons [37]. 
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Figura 12. Representação das seções de choque antipròton-próton total, de aniquilação, 

elástica e troca de carga devido à aproximação do momento dos antiprótons [37]. 

As seções de choque foram devidamente tabeladas e incorporadas ao código, 

permitindo o processamento das interações. Após a determinação do instante de colisão dos 

centróides dos pacotes de onda, realiza-se a produção de partículas via dados da seção de 

choque no cálculo do feixe. Todas as interações seguem os princípios do método de Monte 

Cario, discutido mais adiante. 
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III.3.3. CONFIGURAÇÃO DO NÚCLEO ALVO E DO FEIXE 

Os núcleos alvo e projétil são construídos no início da simulação adotando a 

distribuição de Wood-Saxon para a densidade nuclear no espaço de configuração. O 

momento de Fermi individual dos nucleons também é incluído, assumindo uma 

configuração de gás de Fermi completamente degenerado para protons e neutrons. 

Estabelecida a configuração inicial, todas as possíveis colisões entre os bárions 

presentes são determinadas, assim como os respectivos instantes de colisão. Contudo, como 

premissa básica do código MCMC, a primeira interação é aquela entre o feixe e o núcleo 

alvo. Uma vez que estamos considerando energias superiores a 50 MeV, o feixe incidente 

não deve interagir com mais de uma partícula do alvo. Sendo assim, é escolhido ao acaso 

um dos núcleos do alvo para interagir com o feixe. 

Processada a primeira interação, também chamada interação primária, após cada 

espalhamento bárion-bárion, os quadri-momentos dos nucleons participantes são 

modificados de acordo com as seções de choque diferenciais (distribuição de momentum e 

distribuição angular) experimentais, respeitando a conservação de momento e energia. Duas 

partículas interagirão quando a seção de choque experimental e o parâmetro de impacto da 

colisão satisfizerem a condição by 

com a(s) sendo a seção de choque total dependente da energia, e s a massa invariante do par 

de partículas em colisão. 

III.3.4. PROCESSAMENTO DA COLISÃO BÁRION-BÁRION 

O presente código adota dezessete tipos distintos de partículas: os nucleons (n e 

p),l, as ressonâncias delta ( ', °, +, ++), as ressonâncias N* (1440) (N*° e N*+), o 

híperon A, os híperons 2 (S ", S ° e S +), os mésons 7i (ri, 7i° e 7i+) e o méson estranho k 

(somente k+). Desta forma, contemplamos os seguintes processos de interação entre as 

partículas: 
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B}B2 -» BiB2 {111.1) 

NN^N (ffl.8) 

N ->AW (HI.9) 

NN^NN* (III. 10) 

NN*->NN (TIL 11) 

-^JV;T (ffl. 12) 

^ T T ^ (ffl. 13) 

N*->NTZ (III. 14) 

NTC^N* (111.15) 

onde 5 representa um bárion, TV especifica um nucleon, representa um dos estados de 

ressonância delta, N* indica os estados de carga de ressonância nucleônica 1440, Y 

representa um dos híperons e K especifica o méson k+. O primeiro canal [Eq. (III.7)] é o 

processo elástico bárion-bárion, cuja seção de choque experimental é obtida a partir do 

espalhamento elástico próton-próton experimental e os seguintes consideram as formações 

das ressonâncias, suas recombinações e seus decaimentos. As massas das ressonâncias são 

obtidas a partir da distribuição de Briet-Wigner [23]. 

m.3.5. ARQUIVO DE SAÍDA DO MCMC 

Os resultados obtidos com a simulação fornecem a base teórica para a futura 

construção da curva de isodose devido ao feixe de antiprótons, considerando o mecanismo 

de cascata intranuclear, essencial para o planejamento da prescrição da irradiação no caso 

de um tratamento. Nossos resultados apresentam o alicerce nuclear para a determinação 

dessas grandezas radiológicas, através do rendimento de partículas, propriedade 

fundamental que relaciona a quantidade de partículas disponíveis após a colisão nuclear 

para a entrega de dose. O espectro de energia das partículas fornece a quantidade de energia 
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adicional que pode contribuir com a dose no local dos tecidos canceroso e sadio. E por fim, 

a distribuição angular das partículas emitidas indica a direção preferencial de interação das 

partículas emitidas por faixa de energia. Os arquivos de saída apresentam distribuições para 

os instantes 0, 1, 2,10, 50 e 200 fm/c, em seguida os núcleos residuais e suas respectivas 

temperaturas (MeV), energia total, multiplicidade de hipernúcleos, evolução dinâmica da 

temperatura, observáveis dinâmicos, espectro de energia e distribuição angular de protons e 

píons. 

IH.3.6. FLUXOGRAMA DO CÓDIGO 

O código computacional foi desenvolvido na linguagem de programação 

FORTRAN, incluindo o feixe de antiprótons. A adaptação do código foi um passo 

importante do presente trabalho, incluindo sub-rotinas que acomodassem as propriedades 

de aniquilação dos antiprótons ao interagir com a matéria ordinária de acordo com as suas 

respectivas seções de choque. 

Podemos identificar o setor de entrada dos dados para a simulação no Main, que 

determina as informações a serem calculadas, entre elas o número de repetições a serem 

realizadas (estórias), o sistema de contagem das estórias já processadas, a carga e energia 

do feixe incidente e os números de massa e atômico do núcleo alvo. 

Já a subrotina Beam é responsável pela construção do feixe e a interação primária 

deste com o núcleo alvo. A subrotina chamada Colis é responsável pela realização das 

propriedades do modelo de cascata intranuclear propriamente ditas com todos os seus 

canais, e a BBCol é uma das subrotinas internas a Colis que processa as interações bárion-

méson, bárion-bárion, e o decaimento das ressonâncias, determinando o tipo de colisão que 

será realizada, através de sorteios, sobre as seções de choque experimentais X, entre as suas 

sub-rotinas que especificam os diversos tipos de colisões possíveis entre as partículas. 

Finalmente, os dados de saída são coletados no Results, de tal forma que o código 

possui um sistema de armazenamento dos dados de saída onde, a cada intervalo pré-

definido para o número de estórias, as informações são salvas num arquivo de texto. 

O fiuxograma simplificado dos componentes do código é apresentado no esquema 

a seguir: 
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Figura 13 - Fluxograma do código computacional MCMC. 
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IV. RESULTADOS 

Com o código MCMC alterado para incluir o feixe de antiprótons, foi realizada a 

simulação das reações deste feixe com os principais elementos constituintes do corpo 

humano de acordo com o conceito do "Homem de referência". Esses elementos são: !2C, 
14N, 160,31P, 39K e 40Ca, em ordem crescente do número de massa. 

Os resultados que nos interessam analisar são as respostas das reações nucleares 

que podem ser utilizadas na futura aplicação para o tratamento com antiprótons. 

Apresentamos então o rendimento (multiplicidade) de partículas secundárias emitidas nas 

reações, assim como suas respectivas distribuições de energia e angular. 

Adotaremos a seguinte seqüência na apresentação de todos os gráficos: carbono 

— 12Ce, nitrogênio — 14N7, oxigênio — 16Og, fósforo — 3IPi5 , potássio — 39Ki9 e cálcio 

— Ca2o-

A faixa de energia abordada compreende de 50 MeV até 250 MeV, o que 

corresponde a faixa de uso comum em tratamentos típicos com feixes de protons, o ponto 

de partida para o presente trabalho. Foram adotados intervalos de 25 MeV para cada reação, 

a fim de permitir uma varredura completa da faixa de energia de interesse. As figuras 13 e 

14 explicitam o rendimento de partículas secundárias nas reações antipróton-núcleo em 

função da energia do feixe de antiprótons incidente. 
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Figura 15 - Multiplicidade dos neutrons emitidos para os núcleos alvos de C, N, O, 
3lP,39Ke40Ca. 

A figura 14 mostra que, conforme a energia do feixe aumenta, o número de 

prótons emitidos também aumenta quase linearmente, enquanto a figura 15 indica que a 

produção de neutrons tende a permanecer constante para as diferentes energias. O 
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rendimento de ambas as partículas estão na mesma ordem de grandeza. Observamos 

também que, o rendimento de prótons é diretamente proporcional ao número atômico do 

elemento, enquanto o rendimento de neutrons é inversamente proporcional ao número 

atômico. Resultado coerente a partir dos canais de entrada diferentes para cada aniquilação, 

o que muda consideravelmente a dinâmica nuclear, pois há a quebra de desgenerescência 

após a aniquilação. 

Um fator importante a ser lembrado é que, para cada reação, temos um núcleo 

residual de recuo, que possui uma massa semelhante ao núcleo alvo; uma vez que ele 

absorve energia do feixe incidente, sua energia cinética de recuo será uma fração desta 

energia incidente. Admitindo-se que o núcleo de recuo não seja capaz de penetrar 

profundamente no tecido e, uma vez que partículas com número atômico elevado 

apresentam uma RBE alta, é de esperar que estes núcleos de recuo sejam também 

responsáveis por doses elevadas depositadas no tecido, sua energia já está incluída nos 20 

MeV depositados devido à aniquilação [24]. 

É apresentado a seguir as distribuições de energia (espectro) dos prótons e píons 

emitidos nas reações antipróton-núcleo em duas direções distintas, a 15° e 70°. Estes 

ângulos foram escolhidos porque representam as distribuições frontal e transversal das 

partículas emitidas. As seções de choque em todo o trabalho foram normalizadas para 

unidades arbitrárias (u.a.) com o intuito de melhor comparar os resultados e 

comportamentos observados. 

Primeiramente os ângulos de 15° para prótons e píons. 
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Figura 16 - Distribuição espectral dos prótons emitidos para os núcleos alvos de nC a 

15° de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 20 - Distribuição espectral dos prótons emitidos para os núcleos alvos de 39K 

15° de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 21 -Distribuição espectral dos prótons emitidos para os núcleos alvos de 40Ca 

15° de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 



O conjunto de resultados anteriores indica que os prótons emitidos podem possuir 

uma energia maior do que a do feixe de antiprótons incidente. Isto possibilita uma 

deformação na curva de isodose devido a estas partículas secundárias. Conforme a sua 

seção de choque vai diminuindo a probabilidade de interação desses prótons mais 

energéticos diminui. E podemos constatar o aparecimento da distribuição ombro-braço 

conforme o aumento do número atômico no núcleo alvo. Um comportamento parecido é 

observado na distribuição dos píons emitidos a 15°. 
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Figura 22 -Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de l2C a 15° 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 23 - Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de NN a 15° 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 24 - Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de l60 a 15° 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 25 - Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de Pa 15" 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 26 - Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de K a 15" 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 27-Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de 40Ca a 15° 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 

É apresentado na seqüência os resultados dos espectros para protons e píons, 

respectivamente para a direção 70°. 
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Figura 28 - Distribuição espectral dos prótons emitidos para os núcleos alvos de Ca 

70° de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 29 - Distribuição espectral dos prótons emitidos para os núcleos alvos de 14N a 

70° de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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70° de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 31 - Distribuição espectral dos prótons emitidos para os núcleos alvos de 3lP a 

70° de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 32 - Distribuição espectral dos prótons emitidos para os núcleos alvos de K a 

70° de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 33 - Distribuição espectral dos prótons emitidos para os núcleos alvos de 40Ca a 

70° de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de aníiprótons. 
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Figura 34 - Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de Ca 70° 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antipròtons. 
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Figura 35 - Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de 14N a 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 36- Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de O a 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 37 -Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de 3!P a 70° 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 38 - Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de 39K a 70° 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 39 -Distribuição espectral dos píons emitidos para os núcleos alvos de4 Ca a 70° 

de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 

É possível observar que, para os píons, existe uma curva de energia preferencial 

de absorção na faixa de 300 MeV, tanto nas distribuições a 15° quanto para 70°. As curvas 

sobrepostas indicam a independência da energia incidente do feixe. E a menor energia de 

emissão das partículas a 70° representa a maior interação das partículas no núcleo, 

comportamento previsto pela maior termalização de acordo com o número atômico do 

núcleo alvo. Fato que responde o comportamento das curvas mais fechadas, representando 

o maior gasto de energia para a emissão transversal de partículas. 

Por último, são apresentados os resultados das distribuições angulares dos prótons 

e píons secundários espalhados nas reações antipróton-núcleo. Analisamos duas faixas de 

energias distintas para a nossa comparação, o primeiro de 100 MeV e o outro de 450 MeV. 

Ângulos que correspondem às distribuições de moda e média das partículas emitidas, 

respectivamente. 

Nos conjuntos seguintes são apresentados resultados de espalhamento dos 

prótons e píons nas reações antipróton-carbono, antipróton-nitrogênio, antipróton-oxigênio, 

antipróton-fósforo, antipróton-potássio e antipróton-cálcio, respectivamente, na faixa de 

energia de 50-250 MeV em intervalos de 25 MeV para cada reação. 
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De início são mostrados os gráficos para a distribuição angular de prótons 

emitidos a 100 MeV. 

Distribuição Angular de Prótons na Reação Antipróton-Carbono I 

800 

O 
i> 

•D 

no 200 -
u 
0) 

CO 

20 40 
1 1 " ' 1 ' 1 — ' 

60 80 100 120 

Ângulo (Graus) 

i 
140 

i 
160 180 

Figura 40 -Distribuição angular dos prótons emitidos para os núcleos alvos de 2C a 100 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 41 - Distribuição angular dos prótons emitidos para os núcleos alvos de Na 100 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Distribuição Angular de Prótons na Reação Antipróton-Oxigênio I 

800 

600 

o 
.n 
O 
1) 

"D 
O 

"<U 
t > 
U 
O} 

400 

200 

^ 5 
I>K::H 

n : zn 
-m— 50 MeV 
-*— 75 MeV 
•±--100 MeV 
-T— 125 MeV 
• - • 150 MeV 
--4 175 MeV 

» 200 MeV 
- 225 MaV 
• 250 MeV 

- 1 — 
20 

— I — 

40 60 80 
— 1 — • 1 — • — i — ' — I • — i — 

100 120 140 160 180 

Ângulo (Graus) 

Figura 42 - Distribuição angular dos prótons emitidos para os núcleos alvos de lôO a 

100 MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 43 - Distribuição angular dos prótons emitidos para os núcleos alvos de P a 100 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 44 - Distribuição angular dos prótons emitidos para os núcleos alvos de Ka 100 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 45 - Distribuição angular dos prótons emitidos para os núcleos alvos de Ca a 

100 MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 

Os gráficos das figuras anteriores indicam que prótons estão sendo espalhados em 

diferentes direções angulares, e apresentam uma preferência para ângulos agudos. E visto 

57 



claramente que existem partículas emitidas com um elevado grau de isotropia, 

evidenciando o fato que reações nucleares com o feixe incidente provocam a dispersão do 

feixe, alterando o perfil de dose depositada no tecido tumoral e, talvez, no tecido sadio. 

Todos os resultados para os prótons emitidos a 100 MeV indicam distribuições 

angulares preferencialmente uniformes para reações de baixa energia incidente, enquanto 

para energias incidentes mais elevadas é verificado um comportamento aproximadamente 

linear decrescente. A termalização nuclear aparece como a maior característica deste 

comportamento: o antipróton incidente ao interagir com os nucleons do alvo entrega sua 

energia para o núcleo como um todo, de forma que o próton espalhado tenha probabilidade 

de ser emitido em qualquer direção. Este resultado tem especial interesse em antipróton-

terapia, uma vez que é possível observar partículas espalhadas em todas as direções, tanto 

na direção do feixe, como também em sentido contrário (retroespalhamento). As doses 

depositadas por estas partículas serão em regiões diferentes daquela contendo o tecido 

tumoral. 

É apresentado agora a distribuição angular dos píons emitidos a 100 MeV. 
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Figura 46 - Distribuição angular dos píons emitidos para os núcleos alvos de C a 100 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Distribuição Angular de Pions na Reação Antipróton-Nítrogênio 1 
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Figura 47 - Distribuição angular dos pions emitidos para os núcleos alvos de l4N, a 100 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 

Distribuição Angular de Pions na Reação Antipróton-Oxigênio I 

1000 

u 

w 

400 

200 -

20 

A -

- • » - -

• - - « -

V 

50 MeV 
75 MeV 

100 MeV 
125 MeV 
150 MeV 
175 MeV 
200 MeV 

-225 MeV 
-250 MeV 

40 80 100 120 140 

Ângulo (Graus) 

160 
— i — 

180 

Figura 48 - Distribuição angular dos pions emitidos para os núcleos alvos de I60 a 100 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Distribuição Angular de Píons na Reação Antipróton-Fósforo I 
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Figura 49 - Distribuição angular dos pions emitidos para os núcleos alvos de 3!P a 100 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 50 - Distribuição angular dos pions emitidos para os núcleos alvos de Ka 100 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 51 - Distribuição angular dos píons emitidos para os núcleos alvos de 40Ca a 100 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 

Percebe-se pelas figuras que os píons emitidos a 100 MeV tendem a ser emitidos 

perpendicularmente. Logo a energia depositada por estas partículas não poderá ser 

desconsiderada para a curva de isodose. 

O último conjunto de resultados demonstram as distribuições angulares somente 

de píons espalhados com energia de 450 MeV, onde é observado que, para energias 

maiores, a distribuição angular conserva o momento, sendo espalhado preferencialmente na 

direção frontal. A distribuição angular dos prótons emitidos a esta energia não apresentou 

resultados estatisticamente relevantes. 
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Figura 52 -Distribuição angular dos píons emitidos para os núcleos alvos de l2Ca 450 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 53 - Distribuição angular dos píons emitidos para os núcleos alvos de Na 450 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Distribuição Angular de Píons na Reação Antipróton-Oxigênio I 
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Figura 54 - Distribuição angular dos píons emitidos para os núcleos alvos de 16Oa 450 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 

Distribuição Angular de Píons na Reação Antjpróton-Fósforo I 

1000 

800 

600 

400-

V 
* 

V 
' • • • > -

o 
o 

200-

• • V V 

• 50 MeV 
75 MeV 

•100MeV 
•125MeV 

150 MeV 
• 175 MeV 
-200 MeV 
-225 MeV 
-250 MeV 

L%*. 
• I 

* « • - * - » -

20 40 60 100 120 140 
- I — 
160 180 

Ângulo (Graus) 

Figura 55 - Distribuição angular dos píons emitidos para os núcleos alvos de Pa 450 

MeV de acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Distribuição Angular de Píons na Reação Antípróton-potássio I 
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. Í 9 r Figura 56 - Distribuição angular dos píons emitidos para os núcleos alvos de K a 450 

MeVde acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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Figura 57-Distribuição angular dos píons emitidos para os núcleos alvos de 40 Ca a 450 

MeVde acordo com as diferentes energias incidentes devido ao feixe de antiprótons. 
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V, CONCLUSÃO 

No presente trabalho foi proposto um modelo computacional para o cálculo de 

partículas espalhadas durante o tratamento com feixes de antiprótons, adicionando no 

código computacional uma subrotina que processa a aniquilação de acordo com as seções 

de choque experimentais, assim pôde-se avaliar o comportamento das partículas 

secundárias após a aniquilação. O rendimento bem como as seções de choque diferenciais 

destas partículas podem traduzir-se em um mecanismo adicional de entrega de dose ao 

tecido sadio e ao tecido tumoral. Dos resultados apresentados no capítulo anterior, conclui-

se que: 

• O rendimento de partículas secundárias é elevado, cerca de 15 a 30%, o 

que pode proporcionar um aumento de dose no tecido alvo. 

• Os prótons emitidos têm energia na faixa de 20 a 600 MeV, fato que indica 

uma possível perturbação na distribuição de dose, porém ainda não 

existem estudos sobre a influência das partículas secundárias na 

distribuição de dose e sua localização no pico de Bragg. 

• Os píons emitidos estão na mesma faixa de energia dos prótons, porém 

com distribuições diferentes, principalmente na faixa de energia de 300 

MeV, isto indica que partículas com esta energia cinética apresentam 

grandes chances de interagir com o tecido do paciente, comprometendo a 

distribuição de dose. 

• A distribuição angular dos prótons emitidos indica uma preferência para 

ângulos na direção de propagação do feixe, e que também o 

retroespaihamento não é desprezível, contribuindo com cerca de 40% das 

colisões realizadas. 

• A distribuição angular dos píons emitidos a 100 MeV revelaram uma 

convergência para ângulos transversais. O que nos permite concluir que 

devemos ter um cuidado especial no planejamento do tratamento para 

essas partículas. 

• A distribuição angular dos píons emitidos a 450 MeV apresentam um 

favorecimento de emissão destas partículas na direção frontal, sendo 
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verificada baixa incidência para espalhamento transversal e praticamente 

sem retroespalhamento. 

Dos itens acima relacionados, foi observado que as partículas espalhadas nas 

reações do feixe de antiprótons com os principais núcleos componentes do material 

orgânico implicam na emissão de partículas de alto LET em diferentes direções, 

impingindo doses de radiação a tecidos circundantes a região tumoral. 

Para uma completa determinação da configuração dos equipamentos para uma 

entrega precisa de dose ao tumor sem comprometer o tecido vizinho, é necessário, portanto, 

a inclusão das reações antipróton-núcleo e o transporte das partículas secundárias frutos 

destas reações. 

Sendo assim, o presente trabalho surge como uma ferramenta de cálculo útil no 

planejamento para cura de pacientes vítimas de câncer com feixes de antiprótons. 

A utilização do feixe de antiprótons em tratamento do câncer depende atualmente 

de pesquisas básicas e experimentos em tecidos orgânicos para comprovar a previsão das 

vantagens desse método. 

Pretende-se no futuro dar prosseguimento na análise dos resultados das interações 

antipróton-núcleo no sentido de calcular a dose de radiação entregue por estas partículas 

secundárias e assim poder corrigir a curva de isodose para estas partículas em vista da atual 

preocupação da viabilidade desse feixe para o tratamento radioterapêutico. 
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