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RESUMO 

 

A dosimetria numérica usa de modelos computacionais de exposição (MCE) para obter 

estimativas e avaliações dosimétricas de fontes usadas nas mais diversas modalidades. O 

Grupo de Dosimetria Numérica - GDN, já desenvolveu diversos MCEs usando as funções 

densidade de Probabilidade (FDP) Exponencial, Exponencial + Erlang e Normal Translada 

(NT), que em outros trabalhos se mostrou mais eficiente que os demais FDPs. O problema 

agora é revisto, de forma a simular um acidente com uma fonte de tecnécio-99m, onde a fonte 

se espalha uniformemente no solo e os fótons emergem isotropicamente para uma região 

superior. Para isso foi usado a FDP NT, onde o rmax da área delimitada e a energia foram 

ajustados de modo a se adaptar ao novo problema. Para obter os resultados das simulações foi 

usado o EGSnrc (Electron Gamma Shower National - National Research Council Canada)  e 

o MSTA (Mash STAnding, MCE composto pelo MASH em posição ortostática acoplado ao 

código EGSnrc) . Um software foi desenvolvido usando a linguagem C# e a tecnologia WPF, 

no ambiente integrado do Microsoft Visual Studio, para organizar e apresentar, gráfico e 

numericamente, os resultados dosimétricos. Pelos resultados o GDN passa a usar o algoritmo 

da FDP NT no simulador do grupo para problemas envolvendo fontes planar. Posteriormente 

será realizado estudos para analisar o comportamento da FDP NT, para uma maior variação 

do rmax.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Acidente, Dosimetria Numérica, Modelos Computacionais de 

Exposição, C#, EGSnrc. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As simulações dosimétricas são procedimentos, geralmente computacionais, utilizados para 

estimar grandezas físicas relacionadas à distribuição de energia advinda de fontes de radiação 

ionizante depositadas em regiões de interesse de um dado fantoma (modelo físico ou 

computacional para simular a geometria irradiada). Para a realização de tais simulações faz-

se o uso de MCEs, que são arranjos capazes de estimar a dose que uma fonte pode causar no 

corpo, como também outras medidas mensuráveis. Um MCE é composto por um fantoma, 

um algoritmo simulador da fonte e um código Monte Carlo (MC) para realizar o transporte da 

radiação, sua interação com os átomos do meio e avaliar a energia depositada em regiões de 

interesse.  

Neste trabalho o foco principal é o desenvolvimento de um algoritmo simulador para uma 

fonte planar emissora de fótons. Para desenvolver o algoritmo foi necessário para determinar 

a FDP que descreve a distribuição de fótons numa superfície plana, isto é, amostrar pontos (r, 

) com direção tal que atinja o fantoma em pé sobre o plano. Este tipo de problema já foi 

abordado por membros do GDN utilizando a FDP exponencial [8], exponencial + Erlang [10] 

e a NT [4]. O algoritmo NT, por se mostrar mais preciso e eficiente, é atualmente utilizado 

pelo grupo. Neste trabalho o algoritmo foi adaptado para descrever um acidente em Medicina 

Nuclear usando o fantoma MASH, como modelo do funcionário, e o Código MC EGSnrc. Os 

resultados gerais mostram-se similares aos encontrados com a literatura e em particular os 

valores para o tecnécio. Esse tipo de simulação pode ser utilizado em problemas onde a 

radiação gama se espalhe em uma dada superfície. Objetivo desse trabalho é o 

desenvolvimento de um algoritmo simulador para a avaliação dosimétricas de acidentes que 

possam vir acontecer em Medicina Nuclear utilizando a FDP NT. 

 

 

2. METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

Devido à natureza do trabalho aqui apresentado este capitulo está subdivido nas seções 

Materiais e Métodos, Resultados e discursão e O software AMC. 

 

2.1 MATERIAS E MÉTODOS 

 

O Tecnécio-99m (Tc-99m) é um dos principais radiofármacos usado pela Medicina Nuclear. 

O Tc-99m usado em clínicas pode ser modelado como uma fonte monoenergética que emite 

fótons gama de 140 keV. O material radioativo está contido em um recipientes com um 

volume médio de 6 ml. Na situação modelada, um funcionário de uma clinica de Medicina 

Nuclear, que trabalha com manuseio dos radiofármacos, deixa cair o recipiente contendo o 

Tc-99m. Na cena simulada, o funcionário é posicionado no centro de um circulo de raio rmax 

cuja área envolve toda região provavelmente contaminada. O material radioativo se espalha 

uniformemente, na área circular, e os fótons são emitidos, isotropicamente, para a região 

superior. A Figura 1 ilustra a cena descrita. 
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Figura 1: Ilustração do estudo realizado 

 

Na sequência são apresentados os passos necessários para o desenvolvimento do algoritmo 

simulador da fonte, que pode ser ajustada para o modelo de uma fonte planar. 

 

 

2.1.1.  A FDP PRPBLEMA 

 

 A FDP que descreve essa situação foi deduzida em 1979 por Kramer e colaboradores, é: 
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onde A é uma constante de normalização e h é a altura do fantoma (altura do funcionário).  

 

 A equação (1) mostra que a FDP só depende da variável r, isto é, possui isotropia azimutal. 

Mesmo assim há diversas dificuldades em gerar amostras a partir da mesma. O principal 

deles é que a função de distribuição acumulada (FDA) associada à FDP problema não é 

inversível. A Figura 2 mostra o gráfico da FDP Problema. Para resolver o problema faz 

necessário utilizar outros métodos, como amostragem por rejeição [8,10], ilustrada na Figura 

3; ou substituir a FDP problema por outra que possa gerar amostras de forma mais simples, 

como Vieira e Colaboradores (2012) fizeram, substituindo a FDP Problema pela FDP NT. 

Figura 2: Gráfico da FDP Problema 
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Durante a pesquisa, o MCE utilizado por Leal Neto e Colaboradores foi adaptado (troca do 

fantoma MAX [3] pelo fantoma MASH [7]), formando o MSTA_EXP. Os dados obtidos 

nessa simulação foram utilizados para realizar comparações. 

 

Figura 3: Sobreposição das FDPs  

 

2.1.2. SUBSTITUIÇÃO DA FDP 

 

O novo algoritmo simulador da fonte planar é derivada da FDP NT, 
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foi originalmente apresentado por Johnson (1949). A equação (3) mostra esse algoritmo em 

função da variável aleatória Gaussiana padrão z e dos parâmetros reais  e . 
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Portanto o MCE MSTA_NT montado é composto pelo código EGSnrc, o fantoma MASH [7]  

e o algoritmo da equação (3). O mesmo foi utilizado neste trabalho para realizar as 

simulações. Os resultados obtidos foram integrados ao software Análise Monte Carlo (AMC), 

cuja primeira versão é apresentada nesse artigo.  

 

2.2. RESULTADOS E DISCURSÃO 

 

Foi utilizado para realizar as simulações o EGSnrc [2], o fantoma MASH e os algoritmos 

utilizando a FDP NT e a FDP EXP. As simulações foram feitas em um computador Core i3 de 

2,53 GHz e memoria RAM de 4,00 GB. Para se obter o número de histórias (N) conveniente 

foram realizadas 20 simulações com o MSTA_EXP, variando o N de 1,00E+5 a 1,00E+9, e a 

energia fixa de 140 keV (energia que o Tecnécio-99m emite). Como dados adicionais das 

simulações foi fixado um raio máximo de 2000 cm, 175,56 cm para altura do fantoma e A = 

2,49103E-005. Para obter o N apropriado, foram analisados os resultados para tireoide, que é 

um órgão radiossensível, com massa de 20 gramas (no fantoma MASH), além de ter difícil 

localização em relação à fonte. A análise consistiu no levantamento de gráficos do tempo 
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computacional, do coeficiente de variância (CV), da dose absorvida por kerma no ar e do 

fator de qualidade (produto do tempo computacional pelo CV) ,em função de N. A Figura 4 

mostras esses gráficos. 

Figura 4: Resultado da simulação para determinar o número de simulações 

 

Verificou-se que o valor de 8,00E+7 correspondia (ver setas indicadas nos gráficos) a um CV 

< 5%, valores de dose/kerma estabilizada e fator de qualidade da simulação indicando um 

grande desperdício de tempo computacional até o próximo N simulado.  

 

Posteriormente, foi realizado simulações com os modelos MSTA_EXP e MSTA_NT, usando 

N = 8,00E+7 e energia variando entre 10 keV e 10 MeV (intervalo de energia que contempla 

as principais fontes emissoras de fótons, a que o ser humano está usualmente exposto) . Os 

demais dados foram mantidos os valores.   

 

Na figura 5 são mostrados os resultados da execução do MSTA_EXP, para os órgãos 

selecionados. 

Figura 5: Valores de dose/kerma resultante das simulações do MSTA_EXP para 

energias 
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Os gráficos apresentam perfis típicos para exposições externa, onde os efeitos dominantes 

são: efeito fotoelétrico, efeito Compton e formação de pares. Para baixas energias (em torno 

de 80 keV), domina o efeito fotoelétrico, que começa a diminuir à medida que a energia 

cresce. Por outro lado o efeito Compton começa a crescer. Em trono de 100 keV os resultados 

dos dois efeitos é um máximo da função. A partir de então o efeito Compton começa a 

diminuir e a partir de 1024 keV, começa predominar o efeito de formação de pares. 

 

Na Figura 6 é mostrado o resultado da execução do MSTA_NT. 

Figura 6: Valores da dose/kerma resultante da simulação do MSTA_NT 

 

 

O SOFTWARE AMC 
 

 Muitas das tarefas apresentadas até esse ponto foram implementadas no software AMC.  Este 

software foi desenvolvido utilizando o Microsoft Visual Studio 2010, a tecnologia WPF. Os 

resultados de cada simulação foram transformados em um arquivo de texto único, a partir de 

ferramenta existente no software. Este arquivo de texto é lido e os dados dosimétricos nele 

contido são organizados para apresentação em formato de gráficos e tabelas. Após algumas 

opções selecionadas o usuário pode salvar e imprimir os resultados. No AMC também foi 

utilizado um algoritmo para desenvolver uma janela onde é possível verificar e comparar o 

comportamento da FDP Problema e da FDP NT.Na Figura 7 é mostrada a janela principal do 

AMC, onde é possível visualizar seu menu de opções. 
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Figura 7: Janela Principal do AMC. 

 

 Na Figura 8 é mostrada a janela secundária que o usuário pode acessar através do menu 

“Analise Gráficas e Numéricas”, onde o mesmo poderá verificar o comportamento e 

comparar as FDPs Problema e NT. 

 

Figura 8: Comportamento das FDPs. 

 

 

Na Figura 9 é mostrado o resultado da simulação para as Gônadas, para a FDP NT e para a 

FDP EXP. Nesta janela também é possível verificar os resultados numéricos da dose/kerma 

nas simulações para cada energia. O usuário também pode verificar as doses/kerma para cada 

órgão, além da dose efetiva, acessando o menu “Analise Gráficas e Numéricas”, mostrado na 

Figura 7. 
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Figura 9: Resultado das doses/kerma nas Gônadas para a as variadas energias. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Os resultados mostraram que a FDP NT é uma boa substituta da FDP problema e já está 

sendo utilizada como principal algoritmo gerador de amostras de fótons emitidos por modelo 

de fonte planar pelo GDN. 

O AMC, em sua primeira versão, mostrou-se uma ferramenta útil para organizar e apresentar 

dados oriundos de simulações dosimétricas similares às realizadas neste trabalho.  
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