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RESUMO 

Com a necessidade da utilização de aceleradores com voltagens acima de 10 MV em instalações médicas, torna-
se necessário uma avaliação da eficiência da espessura de materiais utilizados para blindagem das salas que 
contenham estes aparelhos. Este apresenta o desenvolvimento de um algoritmo capaz de fornecer dados, de forma 
prática, referentes a espessura de materiais que possam ser utilizados para uma blindagem eficaz contra feixes 
primários provindos destes equipamentos. A utilização da linguagem computacional C++ permitiu o 
desenvolvimento de uma ferramenta prática para determinação da espessura de materiais necessária para proteger 
o público e Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOEs) contra feixes de maiores potências. Além disso, foi 
considerado pelos cálculos a Técnica de Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT). A construção desta 
ferramenta foi fundamentada de modo a garantir os limites de dose estabelecidos na Norma CNEN-NN-3.01. A 
limitação de dose é feita através da utilização de loops capazes de validar a eficiência da espessura, determinada 
pelo próprio algoritmo, e garantir que se a dose exceder os limites estabelecidos pela norma, haja a inclusão de 
Camadas Semi-Redutoras até que a espessura da barreira primaria seja suficiente para que a dose esteja dentro 
dos parâmetros estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A validação do código é feita 
através da comparação de resultados obtidos em exemplos pré-calculados no relatório NCRP-151 (Structural 
Shielding Design and Evaluation for Megavoltage X- and Gamma-Ray Radiotherapy Facilities) com os 
resultados gerados pelo código. Os resultados são satisfatórios e compatíveis com o relatório citado. 

1. INTRODUÇÃO 

O objetivo da proteção contra radiações é limitar a exposição de radiação para os membros do 
público e mncionários a um nível aceitável. O Relatório NCRP-151 (Structural Shielding 
Design and Evaluation for Megavoltage X- and Gamma-Ray Radiotherapy Facilities) 
apresenta recomendações e informações técnicas relacionadas com a concepção e instalação 
de blindagem estrutural para instalações de radioterapia de megavoltagem de raios-x e gama. 
Esta informação substitui as recomendações do Conselho Nacional sobre Medições e Protecção 
de Radiação NCRP-49 relativos a estas instalações de radioterapia médica [1]. 

Desde a publicação do NCRP-49, muitas instalações foram projetadas para voltagens de 
aceleração maior do que 10 MV, que era o máximo coberto nesse relatório. Daí projetos 
recentes tem se referido a NCRP-51 e NCRP-79, a fim de explicar as voltagens de aceleração 
mais elevados e a produção concomitante de nêutrons. Além disso, a utilização de barreiras 
construídas commateriais compostos tornou-se comum [1]. 
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O Relatório NCRP-151 inclui informações necessárias para essas voltagens de aceleração mais 
elevadas, bem como uma discussão sobre os vários fatores a serem considerados na seleção 
dos materiais de blindagem adequada e no cálculo e avaliação de espessuras de barreira [1]. 

Os limites de dose estabelecidos pela norma CNEN-NN-3.01 [2], publicada em setembro de 
2011, são usados para garantir a segurança aos que podem ser expostos às radiações ionizantes. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia é baseada no uso de pesquisas qualitativas e bibliográficas. O propósito da 
pesquisa consiste em estudar a questão dablindagem em instalações médicas de megavoltagem 
com base nos princípios básicos de radioproteção, fundamentados no Princípio ALARA, 
utilizando materiais tradicionais. 

Para avaliação de blindagem são utilizadas equações fornecidas pelo Relatório NCRP-151 em 
conjunto com a linguagem computacional C++. O objetivo desta avaliação consiste no 
desenvolvimento de um código computacional (MegavoltagemPrimaria.exe) capaz de realizar 
cálculos para a determinação de espessura da barreira primária. As espessuras são determinadas 
com base nos limites de dose determinadas pela Norma CNEN-NN-3.01 publicada em 
setembro de 2011 [2]. Os valores para limitação de dose são apresentados na Tab. 1. 

Tabela 1. Limites de Dose [3]. 

BASES 

Efeitos 
Estocásticos 

Efeitos 
Determinísticos 

Embrião e Feto 

LIMITEDEDOSE 

OCUPACIONAL 

Dose efetiva anual (50 mSv) 

Dose cumulativa efetiva 
(10 mSv x idade (Ano)) 

Dose anual equivalente a lente do 
olho(150mSv) 

Dose equivalente anual para a pele, 
mãos e pés (500 mSv) 

0,5 mSv/mês 

PÚBLICO 
Dose efetiva anual para 

exposição frequente ou contínua 
(lmSv) 

Dose efetiva anual para 
exposição sem frequência 

(5mSv) 

Dose anual equivalente a lente do 
olho (15 mSv) 

Dose equivalente anual para a 
pele, mãos e pés (50 mSv) 

Dose equivalente a um mês de 
exposição (0,5 mSv) 

A motivação para o desenvolvimento do código se deve à preocupação com garantias de 
segurança para o público, pacientes e IOEs. Além disso, o grande número de cálculos dificulta 
a resolução manual de problemas envolvendo espessura de barreiras, para isso o código 
computacional é muito útil e necessário. 
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2.1. Equações e Dados Necessários 

As equações utilizadas para a realização do cálculo da espessura da barreira são apresentadas 
a seguir. Aprimeira calcula a Carga de Trabalho, que é usada na segunda, que calcula o Fator 
de Transmissão pela barreira primária (equação 2). 

(1) 

(2) 
WUi 

Onde: 

N é o número de pacientes por semana; 

D é a dose absorvida em Gray, que depende do potencial de operação do aparelho; 

nday é o número de dias por semana em que há operação; 

Bpri é o Fator de Transmissão pela barreira primária; 

P é o Fator de área; 

dpri é a distância entre a fonte e a barreira primária; 

W é a carga de trabalho; 

U é o Fator de uso; 

T é o ocupacional. 

Apartir desse valor podemos calcular n, que é o número de camadas decirredutoras requeridas 
(equação 3). 

n = -\ogBvri (3) 

Finalmente, a espessura da barreira tbarrier é dada pela equação 4. 

harrier = TVLt + ( f l - i)TVLe ( 4 ) 

Onde: TVLt é a primeira camada decirredutora e TVLe é a camada decirredutora de equilíbrio. 
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Os valores (TVL^ e TVLe) são apresentados no Relatório NCRP-151 emtabelas, e dependem 
do material e do potencial de operação do aparelho [1]. 

O cálculo do Fator de transmissão da barreira primária exige o conhecido de variáveis 
relacionadas à sala e às condições de uso que o aparelho de Raios-X estará submetido, como o 
conhecimento da Carga de Trabalho (W), Fator de Área (P), Fator de Uso (U), Fator 
Ocupacional (T), distância entre a fonte e a barreira primária (dpri). Aseguir serão apresentadas 
as definições dessas variáveis. 

A variável Definição de Área (P) representa o grau de restrição de permanência em um 
ambiente. Esta variável é utilizada para criação do código para caracterizar uma área como 
livre ou controlada. Os valores para P são apresentadas na Tab. 2. 

Tabela 2. Fator de Determinação de Área (P) [4]. 

DETERMINAÇÃO DE ÁREA 

Área Livre 

Área Controlada 

VALORES (MGY, SEMANAA) 

0,02 

0,1 

O Fator Ocupacional (T) determina o tipo de ambiente a ser analisado posterior a localização 
da barreira. Seu valor é mensurado de forma a considerar o fluxo ocupacional nestes ambientes. 
Os valores associados a esta variável são dados na Tab. 3. 

Tabela 3. Fator Ocupacional (7). 

FATOR 
LOCALIZAÇÃO OCUPACIONAL 

Escritórios administrativos, laboratórios, farmácias e outras áreas de 
trabalho totalmente ocupadas por um indivíduo, área de recepção, 

salas de espera, áreas de lazer infantil, salas de raios-x adjacentes, área 
de análise de filme, postos de enfermagem, salas de controle de raios-

X. 

Salas de exames e tratamentos de pacientes. 

Corredores, salas de pacientes, salas de funcionários, banheiro 
pessoal. 

Sanitários públicos, áreas de vendas autônomas, salas de 
armazenamento, áreas exteriores comassentos, salas de espera 

autônomas, áreas de detenção de pacientes. 

Áreas ao ar livre, com apenas pedestres ou tráfego de veículos, 
estacionamentos autônomos, estacionamento de veículos fora das 

áreas (autônomas), sótãos, escadas, elevadores autônomos, armários 
de zeladores. 

1 

1/2 

1/5 

1/20 

1/40 
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O Fator de Uso (U) caracteriza o posicionamento das paredes, chão e teto em relação à fonte. 
Neste trabalho estamos calculando a barreira primária, que é a parede que se encontra atrás do 
paciente, portanto o fator de uso é dado como 1/4. A carga de trabalho (W) é a dose absorvida 
semanal devido aos fótons de raios-x emitidos a 1 metro do alvo. 

O código desenvolve o cálculo de blindagem para um aparelho dual-fóton e para isso considera 
os fótons de maior e menor energia. 

O valor da espessura total calculado considera a Técnica de Radioterapia de Intensidade 
Modulada (IMRT), que leva em conta a dose equivalente máxima para uma hora de operação, 
o número máximo de pacientes atendidos em uma hora e a média de pacientes atendidos em 
uma hora. 

2.2. O Código MegavoltagemPrimaria.exe 

O código desenvolvido foi escrito na linguagem computacional C++, possuindo 955 linhas de 
programação e usa equações, tabelas e dados provindos do Relatório NCRP-151 [1]. AFig. 1 
apresenta a visualização da interface do código. 

Figura 1. MegavoltagemPrimaria.exe 

A operação do programa é feita no modo console. São feitas quinze perguntas a respeito da 
operação da sala. O resultado é apresentado na tela. São calculadas as espessuras das barreiras 
de concreto, aço e chumbo. 

Para validação do código MegavoltagemPrimaria.exe foram feitos cálculos com base em um 
problema já resolvido pelo Relatório NCRP-151 [1]. ATab. 4 contém os dados fornecidos para 
o problema de validação. 
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Tabela 4. Dados de Entrada para Validação do MegavoltagemPrimaria.exe [1]. 

DADOS VALORES 

Fator de área 

Distância entre a fonte e a 
barreira 

Fator de uso 

Fator ocupacional 

Tipo de Fóton 

Valor da Energia do Fóton 

Dose absorvida 

Número de dias 

Número de Pacientes 

20x10"6 Sv.semana"1 (valor convertido) 

6,2 m 

1/4 

1/40 

Maior Energia 

18 MV 

3 Gray/paciente 

5 dias/semana 

30 pacientes 

Número Máximo de Pacientes Tratados em uma hora 

Número Médio de Pacientes Tratados em uma hora 

Taxa de Dose absorvida máxima para uma hora de 
operação 

Menor Energia 

6MV 

3 Gray/paciente 

5 dias/semana 

15 pacientes 

10 pacientes 

5,6 pacientes 

720 Gray/hora 

ATab. 5 compara os resultados fornecidos pelo Relatório NCRP-151 com os calculados pelo 
código. Percebemos os resultados são muito próximos, e as diferenças se dão por 
arredondamentos feitos pelo relatório. 

Tabela 5. Comparação de Resultados com o Relatório NCRP-151 [1]. 
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A Fig. 2 apresenta a visualização dos resultados do exemplo de validação gerados pelo código 
computacional MegavoltagemPrimaria.exe. 

l a lo r da Espessura do conc re to = 176.04 cn 

J a l o r da Espessura do flco = 44.5218 cn 

l a lo r da Espessura de Chunbo = 23.0704 cn 

lose pa ra o Concreto = 1.04757e-006 

ftose pa ra o flco = 4.53587e-006 

lose pa ra o CTiumbo = l e -005 

Figura 2. Resultados MegavoltagemPrimaria.exe 

A Fig. 3 apresenta um esquema de sala radiográfica que utiliza feixes de megavoltagem. A 
parede C é a barreira primária, a qual a espessura de concreto foi calculada no caso base. 

Figura 3. Esquema de sala de Megavoltagem [1]. 
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2.3. Aplicação da Metodologia 

A aplicação consiste no cálculo da barreira primária para um exemplo com os dados 
encontrados na Tab. 6. 

Tabela 6. Dados para um Exemplo de Aplicação. 

DADOS 

Fator de área 

Distância entre a fonte e a 
barreira 

Fator de uso 

Fator ocupacional 

Tipo de Fóton 

Valor da Energia do Fóton 

Dose absorvida 

Número de dias 

Número de Pacientes 

VALORES 

0,1 mSv/semana 

8m 

1/4 

1/5 

Maior Energia 

18 MV 

3 Gray/paciente 

4 dias/semana 

20 pacientes 

Número Máximo de Pacientes Tratados em uma hora 

Número Médio de Pacientes Tratados em uma hora 

Taxa de Dose absorvida máxima 
operação 

para uma hora de 

Menor Energia 

6MV 

3 Gray/paciente 

4 dias/semana 

9 pacientes 

12 pacientes 

6 pacientes 

670 Gray/hora 

Os resultados podem ser encontrados na Fig. 4. 
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Jalor da Espessura do concreto = 224.34 cn 
Jalor da Espessura do Aco = 56.8777 cn 
'alor da Espessura de Chunbo = 29.473 cn 

)ose para o Concreto = 1.40262e—008 
lose para o Aco = 1.36818e-007 
lose para o Chumbo = 4.5e-007 

lose para 1 hora Concreto = 2.53507e-007 
lose para 1 hora flco = 2.84204e-007 
lose para 1 hora Cbunbo = 3.625e-007 

'ressione qualquer tecla para continuar. . 

Figura. 4 Resultados do Exemplo de Aplicação. 

3. CONCLUSOES 

Os equipamentos de megavoltagem são utilizados na terapia de tumores nos órgãos mais 
profundos, e assim os tecidos mais superficiais são poupados. Devido à importante utilização 
destes equipamentos e à alta energia dos fótons é necessário que se tome devida atenção à 
blindagem das salas para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas com este tipo de 
radiação. 

Consideramos que seguindo normas, regras de segurança e procedimentos para o controle de 
garantia de qualidade, instalações de megavoltagem são capazes de garantir o nível de 
segurança exigido para pacientes, IOEs e para o público em geral. 

Em relação ao código criado, ele apresenta um bom funcionamento e uma boa velocidade de 
cálculo, além de ser muito útil, pois as contas manuais seriam inviáveis devido ao grande 
número de cálculos e verificações emtabelas. 
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