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RESUMO 

Com a utilização de feixes de alta potência, torna-se necessário considerações com a produção de feixes 
secundários em salas que contenham aparelhos de Raios-X de megavoltagem. A radiação "residual" provinda da 
interação do feixe primário com o paciente pode interferir nos limites de dose estabelecidos na Norma 
CNEN-NN-3.01 publicada em setembro de 2011. Sendo assim, este trabalho aborda o desenvolvimento de um 
algoritmo capaz de analisar a espessura da barreira secundária devido à produção de feixes secundários. A 
produção deste feixe requer a consideração do ângulo de espalhamento, assim como fatores normalmente 
utilizados para blindagem de instalações médicas que utilizam técnicas radiográficas. Além do feixe provindo da 
radiação de espalhamento, é necessária uma avaliação da contribuição da radiação de vazamento, originária do 
próprio equipamento utilizado para a produção do feixe primário. Uma visão da contribuição mútua destas 
radiações para a formação do feixe secundário permitiu verificar a necessidade em se utilizar blindagens nas 
paredes adjacentes da sala. A validação do código foi feita através da comparação com um caso exemplo fornecido 
pelo Relatório NCRP-151. Nele são abordados cálculos para a determinação da barreira secundária para pequenos 
ângulos, situação de maior atenção para blindagem e considerações referentes a procedimentos de Radioterapia 
de Intensidade Modulada. Os resultados são compatíveis com os fornecidos no relatório, o que torna o código 
capaz de ser utilizado como uma ferramenta prática para a determinação de uma blindagem eficiente contra feixes 
de Raios-X de megavoltagem. 

1. INTRODUÇÃO 

Instalações que utilizam feixes de Raios-X de alta potência necessitam de uma atenção especial 
para blindagem de suas paredes. Deve-se haver garantias que os Indivíduos Ocupacionalmente 
Expostos (IOEs) e o público estejam seguros nas dependências da instalação. Os limites de 
dose são determinados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Os valores para 
estes limites podem ser encontrados na Norma CNEN-NN-3.01 [1]. Apreocupação com o uso 
de barreiras se deve pelo fato que as radiações ionizantes podem provocar o aparecimento de 
problemas de saúde a curto (efeitos determinísticos) ou a longo prazo (efeitos estocásticos) [2]. 

A utilização de feixes de altas energias provoca o aparecimento de radiações secundárias que 
podem ser prejudiciais caso não sejam atenuadas. A estas radiações atribui-se o nome de feixe 
secundário. A atenção deste trabalho está direcionada à criação de um código (Megavolt.exe) 
capaz de realizar cálculos para blindagem de feixes secundários de alta energia (a partir de 10 
MeV) com base nos limites de dose estabelecidos pela CNEN. 
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Os feixes secundários são compostos pele radiação de espalhamento e vazamento. Aradiação 
de vazamento possui origem na própria fonte de Raios-X. Devido a vazamentos de fótons de 
Raios-X há o aparecimento de radiação provinda da própria máquina responsável por servir 
como fonte, por sua vez, a radiação de espalhamento surge da interação do paciente ou de 
objetos com o feixe primário. O maior problema é originário de espalhamentos de pequenos 
ângulos [3]. A fig. 1 representa a produção do Feixe principal e o feixe secundário (feixe de 
espalhamento e feixe de vazamento. 

A^ 
TeLse Priucipa 

Radiaçào de EspaLtiatneato Radiação de Vazamento 

Figura 1. Feixes e Barreiras. 

Para redução da exposição aos feixes primários e secundários deve-se adotar as seguintes 
medidas: 

• Aumentar a distância entre IOEs e/ou público e a fonte; 

• Limitar o tempo de exposição; 

• Inserir barreiras para atenuação da radiação. 

A barreira secundária precisa ser projetada adequadamente para as radiações de fuga e de 
espalhamento. O Relatório NCRP-151 aborda cálculos e métodos de cálculo para blindagem, 
além de técnicas que utilizam feixes de altas energias [3]. Ele foi publicado em 2014 e é 
utilizado por este trabalho como base teórica para a criação do código Megavolt.exe. A 
abordagem de cálculos de blindagem para baneira secundária, envolvendo Raios-X de alta 
voltagem, necessitam uma abordagem de inúmeras variáveis, que são utilizadas em cálculos 
na proteção radiológica. 

Devido aos riscos presentes na utilização de feixes de alta voltagem, este trabalho tem como 
objetivo de apresentar um método de criação para uma fenamenta que pode ser utilizada para 
cálculos rápidos de barreiras secundárias para tal tipo de feixes. A fenamenta consiste em um 
código computacional criado em C++ com base no Relatório NCRP-151. 
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2. METODOLOGIA 

A metodologia consiste no cálculo de blindagens secundárias para equipamentos de Raios-X 
de megavoltagem com base nos de limites de dose estabelecidos pela CNEN para o público e 
paralOES(Tab.l) 

Tabela 1. Limites de Dose [2]. 

BASES 

Efeitos 
Estocásticos 

Efeitos 
Determinísticos 

LIMITES DE DOSE 
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) 

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) 

Para a criação do código foi necessário a consideração da Técnica de Radioterapia de 
Intensidade modulada, além de inúmeras variáveis e técnicas computacionais de modo a 
verificar se o valor da espessura limita a dose para valores de Fatores de Áreapré-determinados. 

2.1. Equações Adotadas 

O código Meagavolt.exe utiliza como equação principal para o cálculo da espessura dabarreira 
secundária a equação (1). Esta equação possui dependência com outras equações. Dois 
conjuntos de equações são utilizados para a determinação da barreira secundária. O primeiro 
conjunto é atribuído a radiação de espalhamento. Para este tipo de radiação a equação principal 
para o cálculo de espessura é dado pela equação (1). 

tsca = n * TVLsca (1) 

Onde: 

• tsca é a espessura calculada para barreira; 

• n é o número da camada decirredutora; 
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• TVLsca representa a camada decinedutora de espalhamento. 

O número de camada decinedutora é determinada pela equação (2). 

n = -log(B s c a) (2) 

A variável Bsca representa a transmissão pela baneira secundária. Ela pode ser obtida através 
da resolução da equação (3). 

Bs 
P * dsca * dsec * 4 0 0 

a * W * T * U * F 
(3) 

Onde: 

• a representa o ângulo de espalhamento do feixe primário; 

• F a área do feixe; 

• dsca é a distância entre o paciente e a barreira secundária; 

• dsec é a distância entre o paciente e a barreira secundária. 

O Fator Ocupacional (T) é responsável por caracterizar o tipo de ambiente a ser considerado, 
que está localizado após a barreira. Na Tab. 2 são apresentados os alguns valores para esta 
variável. 

Tabela 2. Fator Ocupacional (T) [2]. 

LOCALIZAÇÃO 
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. 
Conedores, Salas de Pacientes, Salas de Funcionários, 
Banheiro Pessoal. 
Sanitários Públicos, Áreas de Vendas Autônomas, Salas de 
Armazenamento, Áreas Exteriores com Assentos, Salas de 
Espera Autônomas, Áreas de Detenção de Pacientes. 

FATOR OCUPACIONAL 
1 

1/2 
1/5 

1/20 

Áreas ao Ar Livre, com apenas Pedestres ou Tráfego de 1/40 
Veículos, Estacionamentos Autônomos, Estacionamento de 
Veículos Fora das Áreas (Autônomas), Sótãos, Escadas, 
Elevadores Autônomos, Armários de Zeladores. 
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O Fator de Área é utilizado pelo código para determinação do fluxo ocupacional de uma área, 
além disto, a variável Fator de Área (P) representa a proibição de permanência em uma área. 
Seus valores são apresentador na Tab. 3 

Tabela 3. Fator de Determinação de Área (P) [1]. 

DETERMINAÇÃO DE ÁREA 
Área Livre 

Área Controlada 

VALORES (mGy. semana-*) 
0,02 
0,1 

Para a radiação de espalhamento o cálculo de espessura de baneira é detenninado pela equação 
(4). 

tL = n * TVLL (1) 

Onde: 

• tL é a espessura calculada para baneira; 

• n é o número da camada decinedutora; 

• TVLL representa a camada decinedutora de vazamento. 

O número de camada decinedutora é detenninada pela equação (2). 

n = -log(BL) (2) 

A variável BL representa a transmissão pela baneira secundária. Ela pode ser obtida através da 
resolução da equação (3). 

P*d 2 
B, = *—-± (3) 

L 1 0 " 3 * W * T 

Onde: 

• dL é a distância entre a fonte e a barreira secundária. 

Um exemplo ilustrativo das distâncias é apresentado na Fig. 2. 
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Figura 2. Distâncias das Barreiras. 

Além destas equações são utilizadas outras considerações para o cálculo de blindagem, como 
a determinação de dose absorvida, equivalente e a consideração para uma hora de operação 
para a Técnica de Radioterapia de Intensidade Modulada. Maiores informações sobre estas 
equações e sobre a técnica pode ser encontrada no Relatório NCRP-151 [3]. 

2.2. O Código SalaRadiografica.exe 

O código Megavolt.exe foi escrito em C++, possuindo mais de mil linhas. Sua operação se dá 
em modo console, onde são feitas inúmeras perguntas ao usuário, todas com valores de 
referência. Após o processo de interação com o usuário são fornecidos os valores de espessuras 
para todas as paredes da sala radiográfica para tipos diferentes de materiais. A Fig. 4 mostra a 
interface inicial do programa construído 

Figura 2. Código Megavoltexe. 

O programa foi criado de modo a limitar a dose ao Fator de Área, o que gera como resultado o 
enquadramento dos limites de dose estabelecidos pela CNEN. A limitação é feita através de 
inúmeros loops que garantem que o valor de espessura final seja o suficiente para que o limite 
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de dose esteja dentro de valores aceitáveis. A validação do código é feita através da resolução 
de um modelo fornecido pelo Relatório NCRP-151 Além disto, o programa é capaz de realizar 
cálculos para equipamentos que operam em modo dual fóton. Os dados de entrada os cálculos 
são oferecidos na Tab. 4. 

Tabela 4. Validação do Código. 

Variáveis 

P 

"sca 

" sec 

Potencial de Operação 1 

Potencial de Operação 2 

a l 

a2 

Wl 

W2 

TVLscal 

TVLsca2 

TVLL1 

TVLL2 

T 

F 

Valores 

20.10"6 Sv/semana 

lm 

7,2m 

18 MV 

6MV 

2,53 xlO"3 

2,77 xlO"3 

450 Gy/semana 

225 Gy/semana 

32 

26 

36 

34 

0,025 

1600 

Com base nos valores apresentados na Tab. 5 o Relatório chegou ao valor de 66.4 cm de 
espessura e o código Megavolt.exe ao valor de 66.467 cm para o concreto. 

3. CONCLUSÕES 

A construção do código Megavolt.exe apresentou uma boa velocidade de cálculo. Sua forma 
de funcionamento garante que os valores de espessura calculados se enquadrem dentro dos 
limites de dose estabelecidos pela CNEN. Além disto, ele possui uma interface de fácil 
utilização e interação com o usuário. Com a validação desta ferramenta, o código passa a servir 
como uma ferramenta precisa e útil para determinar a determinação de espessura para barreiras 
secundárias. A determinação da barreira secundária é de grande importância em salas que 
utilizam feixes de alta energia (acima de 10 MeV), já que eles são capazes de interagir com 
IOEs e pacientes de forma a poder causar problemas médicos. 
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A grande utilidade da criação do código é a possibilidade de realização rápida de cálculos, o 
que seria impossível caso isto fosse realizado manualmente devido a quantidade de 
informações e dados a serem considerados, sedo assim, o código pode ser utilizado como uma 
ferramenta prática e segura. 
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