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Sinopse

Os modelos de TBC para simulação de espectros de raios X e de Archer para a
determinação das propriedades de atenuação de materiais foram aplicados segundo a
metodologia definida na publicação NCRP 147 para obtenção de barreiras protetoras de
salas radiológicas. A metodologia utilizou informações provenientes de um
levantamento de distribuições de cargas de trabalho reais de salas radiológicas da cidade
de São Paulo, bem como de um levantamento similar realizado nos Estados Unidos. Os
resultados da aplicação da metodologia demonstram a possibilidade de redução das
barreiras necessárias à proteção das salas radiológicas quando comparados à aplicação
direta do NCRP 147. O método desenvolvido serve tanto para estimativa das
necessidades de blindagem em salas radiológicas utilizando metodologias atualizadas,
bem como para treinamento de profissionais para elaboração de projetos de blindagens.

Introdução

A aplicação de modelos matemáticos para a estimativa do comportamento de espectros
de raios X utilizados em aplicações médicas vem sendo tema de diversos trabalhos nas
últimas décadas. Dentre estes modelos, destaca-se o elaborado por Tucker e
colaboradores1, conhecido por modelo TBC, dada a sua facilidade de implementação
matemática e excelente desempenho quando comparado a espectros experimentais.
Outro modelo matemático de grande aceitação na área radiológica foi introduzido por
Archer e colaboradores2 no início da década de oitenta. Este modelo baseia-se em uma
equação paramétrica que permite determinar o comportamento da atenuação de um
espectro de raios X por um material de referência. No presente trabalho, os modelos de
TBC para simulação de espectros e de Archer para a determinação das propriedades de
atenuação de materiais foram aplicados segundo a metodologia definida na publicação
NCRP 147 para obtenção de barreiras protetoras de salas radiológicas. A metodologia
utilizou informações provenientes de um levantamento de distribuições de cargas de
trabalho reais de salas radiológicas da cidade de São Paulo, bem como de um
levantamento similar realizado nos Estados Unidos. Os resultados da aplicação da
metodologia demonstram a possibilidade de redução das barreiras necessárias à
proteção das salas radiológicas quando comparados à aplicação direta do NCRP 147.
Valores de redução entre 17 e 21% em milímetros de chumbo foram obtidos na
aplicação comparativa desta metodologia.
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Metodologia

Modelo TBC

O modelo de TBC, introduzido por Tucker et al.1, é utilizado para simular espectros de
radiação emitidos por tubos de raios X. Com este modelo, podem ser simulados
espectros de raios X considerando-se diferentes arranjos experimentais, incluindo
características do tubo e parâmetros técnicos selecionados. A formulação original do
modelo, contudo, apresenta limitações quanto à calibração dos espectros produzidos em
unidades dosimétricas. Um trabalho recente3 apresenta uma metodologia para calibrar o
modelo de TBC para as condições de um tubo de raios X específico.

A etapa inicial do trabalho consistiu na generalização do modelo original de TBC para
diferentes formas de onda para o potencial aplicado ao tubo de raios X. Para isso, este
potencial foi modelado como uma superposição de ondas senoidais como4:
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Nesta equação t representa o tempo de exposição em mili-segundos, Vmax a tensão de
pico aplicada ao tubo em quilovolts e  é um parâmetro relacionado à freqüência do
gerador. Assim, considerando uma dada ondulação percentual (ripple) da forma de onda
V (t) durante o tempo de exposição texp e uma filtração total f de um material de
referência m com coeficiente de atenuação linear m(E), o modelo generalizado pode ser
escrito como:
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onde a componente relativa ao bremsstrahlung é definida como
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e a componente relativa à radiação característica é dada por:
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Nestas equações, as funções para a radiação de bremsstrhalung NB(E,V (t))  e  para  a
radiação característica NC(E,V (t)) para cada intervalo dt do tempo de exposição são
definidas de acordo com o modelo original de TBC1.
A calibração da componente de bremsstrahlung em unidades de kerma no ar foi
realizada pela aplicação da função de calibração definida como
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Nesta equação, os parâmetros de ajuste A1(f), A2(f) e A3(f), que dependem da espessura,
f, do material da filtração total do tubo de raios X foram modelados como funções
lorentzianas da forma:
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Nesta equação (6) os valores de yi, ai, wi e fi correspondentes aos índices i = 1, 2 ou 3
podem ser obtidos a partir do ajuste desta equação a dados experimentais de kerma no
ar pelo produto corrente x tempo de exposição (mAs) para diferentes valores de tensão e
diferentes espessuras de filtros. Assim, a componente de bremsstrahlung, calibrada para
uma dada tensão de operação V, forma de onda com ripple  e filtração total f, pode ser
definida como
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A calibração das linhas características foi realizada comparando-se as áreas entre os
picos característicos e as correspondentes ao bremsstrahlung de espectros medidos
experimentalmente nas tensões de 80, 90, 100, 120, 150 kV. Considerando-se SC, SB e
ST as areas sob os picos característicos, sob a região correspondente ao bremsstrahlung
e a área total sob o espectro, respectivamente, pode-se definir a razão R como
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Estas razões também apresentaram um comportamento lorentziano em função das
tensões aplicadas e foram modeladas como:
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Na equação (9), os parâmetros R0,  AR,  wR e  VC são ajustados a partir dos valores
experimentais das áreas de espectros obtidos experimentalmente. Com isto, a função de
calibração para a componente característica pode ser definida como
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Assim, o espectro característico calibrado em unidades de kerma no ar pelo protuto
corrente x tempo de exposição (mAs) pode ser dado por:
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Enfim, o espectro total para um tubo de raios X acionado por um gerador de alta tensão
com potencial V e forma de onda com ripple , filtrado com uma espessura de material
de referência f pode ser dado por:
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No presente trabalho, a equação (12) foi utilizada, juntamente com o Modelo de Archer,
descrito a seguir, na formulação de uma metodologia para o cálculo de barreiras para
salas radiológicas.



Modelo de Archer

Em artigo publicado em 19832, Archer, Thornby e Bushong introduziram um modelo
matemático que traz grande simplificação à formulação apresentada no NCRP 495 para
o cálculo de barreiras protetoras. A motivação deste modelo tem origem em um estudo
realizado anos antes por Stewart Bushong, no qual diversos profissionais norte-
americanos foram consultados para especificar as barreiras protetoras necessárias para
uma sala radiológica de uso geral. Apesar de todos os profissionais afirmarem terem
utilizado o NCRP 49, os resultados tiveram grande variação.
O trabalho daqueles autores foi motivado pela complexidade em relacionar, de forma
objetiva, as informações da sala (dimensões, carga de trabalho, etc.) com os cálculos,
gráficos e tabelas apresentados na metodologia do NCRP 49. Deste modo, Archer e
col.2 formularam o modelo matemático, doravante denominado Modelo de Archer, que
permite ajustar uma função paramétrica aos gráficos de atenuação apresentados no
NCRP 49 a partir de informações típicas utilizadas em cálculos de barreiras.
O ponto de partida do desenvolvimento do Modelo de Archer foi a determinação das
derivadas de cada curva de atenuação apresentadas na Figura 1 do Apêndice D no
NCRP 495. Pelo comportamento destas derivadas verificou-se que podiam ser
representadas por curvas de crescimento. Estas curvas de crescimento, por sua vez,
foram integradas, produzindo uma representação matemática da série original de curvas
de atenuação. A equação resultante deste processo foi:
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onde K(x) é o valor de kerma no ar por unidade de carga (mA.min) por semana a 1
metro da fonte de radiação obtido aplicando-se um potencial V ao tubo. Da mesma
forma, K0 é o valor de K(x) sem que nenhum material atenuador intercepte o feixe, x é a
espessura do material protetor em milímetros e ,  e  são parâmetros determinados
utilizando-se um método não-linear de mínimos quadrados e que dependem do material
escolhido como absorvedor e da tensão aplicada ao tubo de raios X. Archer e col.2
demonstraram que os resultados do ajuste por mínimos quadrados, quando comparados
aos dados originais do NCRP 49, mostraram uma excelente concordância. Esta
concordância mostrou-se tão boa que o Modelo de Archer foi adotado como modelo
básico para a formulação revisada para cálculos de barreiras recentemente publicada
pelo NCRP6, doravante chamada NCRP 147.

Distribuições de Cargas de Trabalho

Outra metodologia largamente utilizada no NCRP 147 refere-se ao conceito de
distribuição de cargas de trabalho (workload spectra). Este conceito, introduzido por
Simpkin7, permite considerações mais realistas do uso dos equipamentos radiológicos,
em suas diferentes modalidades, levando-se em conta a distribuição das técnicas
radiográficas com a tensão aplicada ao tubo de raios X. Em seu trabalho7, Simpkin
apresentou resultados de uma coleta de dados em 14 clínicas radiológicas norte-
americanas.

Em um trabalho recente8, foram apresentados resultados preliminares de um
levantamento nacional de distribuições de cargas de trabalho. Este trabalho foi realizado
pelo acompanhamento de exposições durante o funcionamento rotineiro das salas
radiológicas de quatro hospitais situados na cidade de São Paulo. Foram anotados os



valores utilizados das técnicas radiográficas (tensão, corrente e tempo de exposição),
bem como dados sobre sexo e etnia dos pacientes e o tipo do exame realizado. Foram
observadas 760 exposições radiográficas representativas de uma amostra de 373
pacientes. Destes, 47% eram do sexo masculino e 53% do sexo feminino. Além disso,
3% dos exames observados foram mamográficos e 14% realizados em pacientes
pediátricos (idade inferior a 15 anos).

Um resultado comparativo entre a distribuição de carga de trabalho total observada no
presente estudo e a publicada por Simpkin7 está apresentado na Figura 1. A Figura 2
apresenta as distribuições de cargas de trabalho normalizadas por paciente,
considerando as contribuições de cada um dos hospitais. Estas distribuições, foram
combinadas aos modelos de TBC e Archer na metodologia proposta no presente
trabalho.

Formulação combinada

O presente trabalho propõe a aplicação conjunta dos modelos de TBC e de Archer,
juntamente com a aplicação de distribuições de cargas de trabalho, para a geração de
curvas de atenuação específicas para aplicações em cálculos de barreiras. Uma
formulação semelhante foi publicada anteriormente4, porém sem levar em consideração
o kerma no ar como grandeza para geração das curvas de atenuação, conforme propõe o
NCRP 147, nem um levantamento de cargas de trabalho mais extensivo, como o
atualmente disponível.

Assim, sendo W(V), em mA.min/paciente, uma dada distribuição de cargas de trabalho
como função da tensão, V, em quilovolts, e que caracteriza a operação rotineira de uma
dada sala radiológica, o espectro de raios X médio gerado nesta sala pode ser
representado por
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Na equação (14) o somatório é realizado para toda a faixa de tensões utilizada na sala
radiológica e NV(E) é dado pela equação (12), tendo sido omitidos os sub-índices , c e
f apenas para simplificação da nomenclatura. Logo, a equação que representa a
atenuação deste espectro por um conjunto de espessuras, x, de um material atenuador de
referência com coeficiente de atenuação linear (E), é:
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Figura 1 – Resultado comparativo entre
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Os valores de KW(x) podem ser utilizados no Modelo de Archer (equação (13)) para a
geração de parâmetros característicos ,  e que serão representativos da atenuação
deste material para o tipo de espectro de raios X médio gerado em uma sala que tenha
seguido a distribuição de cargas de trabalho W(V).

Resultados

Para realização do teste do modelo proposto foram gerados espectros de raios X
considerando-se um tubo de raios X com anodo de tungstênio com ângulo de 22º, em
um equipamento de potencial constante. Estes espectros foram gerados em intervalos de
5kV entre 40 e 135kV. Em seguida, as cargas de trabalho W(V) dos hospitais que
participaram do levantamento de dados anteriormente citado8 e os dados de Simpkin7

para salas radiológicas convencionais foram utilizados para aplicação da equação (14).
Os espectros médios gerados estão apresentados na Figura 3.

Estes espectros médios foram utilizados na equação (15) para a geração de dados de
atenuação. Para o cálculo destes dados de atenuação, os valores dos coeficientes de
atenuação linear para o chumbo foram obtidos através do programa Xcom9. Estes
valores foram utilizados em uma rotina de mínimos quadrados não-linear para o cálculo
dos coeficientes ,  e  da equação (13) para cada uma das distribuições de cargas de
trabalho. Estes resultados estão apresentados na Tabela 1.
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Figura 3 – Espectros médios gerados pela aplicação da equação (14) às distribuições de
cargas de trabalho do presente trabalho8 (curva azul) e de Simpkin7(curva preta)



Tabela 1 – Valores dos coeficientes ,  e  da equação (13) para as distribuições de
cargas de trabalho obtidas nos hospitais avaliados em São Paulo8 e das obtidas no

levantamento realizado por Simpkin7.

 DISTRIBUIÇÃO DE CARGA DE TRABALHO
Total Simpkin
2,486 2,507

29,694 24,976
0,523 0,514

Para exemplificar a aplicação da metodologia proposta optou-se por utilizar um dos
exemplos de cálculos de barreiras apresentados no NCRP 147. No exemplo escolhido
considera-se que se deseja proteger uma sala situada no andar abaixo a uma sala
radiológica. Considera-se que o kerma no ar a 1 metro do ponto focal é de
5,2mGy/paciente. Considera-se que o fator de uso para esta sala é U = 1 e que a
distância que se deseja proteger está a 4,1 metros do ponto focal e que na sala
radiológica são atendidos 125 pacientes/semana. Assim, o valor de kerma no ar
desconsiderando-se qualquer blindagem é
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Considerando-se um fator de ocupação T=1 e P = 0,01 mGy/sem10, a transmissão
primária deve ser
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Aplicando-se esse valor de transmissão primária na equação (13) e utilizando-se os
valores de ,  e para cada uma das distribuições de cargas de trabalho estudadas, bem
como utilizando-se os valores destes coeficientes para a distribuição Rad Room (all
barriers) do NCRP 1476, obtêm-se os valores de espessura em chumbo apresentados na
Tabela 2. Nesta Tabela está apresentada, também a diferença de espessura em chumbo
entre os valores obtidos pela metodologia desenvolvida e a apresentada no NCRP 147,
que não leva em consideração os espectros de radiação para a obtenção dos parâmetros
de atenuação. Estas diferenças representam reduções de 21 e 17%, respectivamente,
quando se consideram as distribuições de cargas de trabalho para Total e de Simpkin
comparativamente à do NCRP147.

Tabela 2 – Resultado da aplicação da equação (13) utilizando-se os valores dos
coeficientes apresentados na Tabela 1 e no NCRP 1476 para a distribuição de cargas de

trabalho Rad Room (all barriers).

 ESPESSURA DA BARREIRA DE PROTEÇÃO
Espessura [mmPb] Diferença [mmPb]

Presente trabalho 1,47 - 0,39
Simpkin 1,54 - 0,32

NCRP 147 1,86 --



Discussão e Conclusão

O presente trabalho apresenta uma metodologia otimizada para obtenção de dados para
curvas de atenuação para aplicações em cálculos de barreiras para salas radiológicas.
Esta metodologia utiliza dois modelos matemáticos como base para sua formulação. O
primeiro deles, o Modelo TBC para espectros de raios X, foi adaptado pelos autores
para permitir o cálculo de espectros referentes a equipamentos utilizados clinicamente
em unidades de kerma no ar. Em seguida, espectros médios gerados dentro de salas
radiológicas convencionais foram calculados ponderando-se os espectros calculados por
este modelo com valores de distribuições de cargas de trabalho obtidas em quatro
hospitais da cidade de São Paulo e por uma distribuição semelhante publicada na
literatura. Por fim, estes espectros ponderados foram utilizados para gerar curvas de
atenuação com um segundo modelo, conhecido por Modelo de Archer.

A metodologia foi testada aplicando-se os resultados dos parâmetros do modelo de
Archer obtidos, bem como valores similares publicados no NCRP 147, considerando-se
o problema de se calcular a espessura em chumbo necessária para a proteção de uma
barreira em particular de uma sala radiológica. Esta aplicação comparativa demonstrou
que reduções entre 17 e 21% podem ser obtidas pela aplicação desta metodologia,
quando comparada à metodologia proposta pelo NCRP 147. Valores deste tipo podem
trazer um impacto econômico significativo quando esta redução se propaga para todas
as barreiras de uma sala ou para o projeto completo de um departamento de diagnóstico
por imagens que utilize equipamentos de raios X em seus procedimentos.
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