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Resumo. Dentro de uma sala de radioterapia, além do feixe primário, há também radiação 
secundária devido à fuga no cabeçote do acelerador e ao espalhamento provocado por 
objetos da sala, pelo corpo do paciente e pela própria blindagem da sala, que é 
dimensionada para a proteção de indivíduos externos, e cuja metodologia de cálculo 
desconsidera seus efeitos sobre o paciente. O objetivo deste trabalho é estudar o efeito de 
uma blindagem de concreto sobre o paciente, considerando sua contribuição nas doses 
equivalentes nos seus órgãos. Para tal, foi utilizado o código MCNPX com o objetivo de 
modelar o acelerador linear Varian 2100/2300 C/D operando a 18MeV, com fantoma MAX 
representando um paciente submetido ao tratamento de câncer de próstata seguindo 
protocolo do INCA para aplicação da radiação em quatro campos (0°, 90°, 180° e 270°). 
Primeiramente o tratamento foi modelado dentro de uma sala de radioterapia padrão, 
calculando-se as doses equivalentes nos órgãos do paciente, após isso, o tratamento foi 
modelado retirando-se as paredes, piso e teto, sendo novamente calculadas as doses 
equivalentes. Comparando-se os resultados da simulação, verificou-se que a blindagem de 
concreto pode ter uma contribuição média na ordem de 20% na dose equivalente depositada 
nos órgãos do paciente. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 A proteção contra os efeitos biológicos das radiações ionizantes é uma preocupação 
constante desde que foram percebidos seus efeitos potencialmente nocivos sobre tecidos 
sadios do ser humano. Tal preocupação tem sua relevância aumentada quando se trata de 
aplicações avançadas como a radioterapia considerando-se que as faixas de energia elevam-se 
em relação aos raios-X, utilizados em radiodiagnósticos, por um fator de 102. 
 Além dos efeitos terapêuticos desejáveis dos raios-X, há potenciais efeitos secundários 
indesejáveis que são função da dose de radiação considerando-se, dentre outros fatores, a 
idade, sexo e predisposição genética do paciente. Considera-se que a dose de radiação é a 
única variável que pode ser efetivamente controlada. Desta forma, qualquer iniciativa que a 
reduza é importante e representa um avanço considerável em radioproteção e controle 
ambiental.  
 Ao longo dos anos, dentro do estudo da blindagem de salas de radioterapia, tem-se 
desenvolvido tanto técnicas como materiais específicos e suas combinações de forma a 
reduzir as doses nos indivíduos ocupacionalmente expostos e no público em geral. Dentro das 
salas de radioterapia, além do feixe primário, há radiação secundária devido à fuga no 
cabeçote do acelerador e ao espalhamento provocado por objetos da sala, pelo corpo do 
paciente e até pela própria blindagem (paredes, piso e teto). O problema central é que essa 
blindagem é dimensionada para a proteção dos indivíduos fora da sala de radioterapia, 
desconsiderando-se seus efeitos sobre o paciente. 
 Diversos autores e grupos de pesquisa, como Kase et al. (2003), Facure et al. (2007), 
Frota et al. (2009) e Cordeiro (2013), estudaram as contribuições de blindagens de concreto 
de diferentes composições, contudo, em termos de atenuação e transmissão de energia apenas. 
Rebello e colaboradores (2012) realizaram trabalho para avaliar as contribuições do aço e do 
chumbo como blindagem considerando o equivalente de dose ambiente devido a nêutrons na 
posição do paciente. Mesbahi e colaboradores (2012) investigaram o efeito de diferentes tipos 
de concreto em doses devido a fotonêutrons no isocentro e na porta de entrada do labirinto 
utilizando fantoma de água. Este trabalho, portanto, tem por objetivo estudar por meio do 
código Monte Carlo N-Particle eXtended (MCNPX), a contribuição da blindagem de concreto 
de uma sala de radioterapia em um tratamento de câncer de próstata. O trabalho foi conduzido 
de forma que analisou diretamente seus efeitos nas doses equivalentes sobre os órgãos do 
paciente representado pelo fantoma MAX. Os resultados deste estudo contribuem para 
aumentar o conjunto de informações disponíveis acerca das doses indesejáveis sobre 
pacientes submetidos a tratamentos de radioterapia. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
 No estudo foi utilizado o código MCNPX, versão 2.5, para modelar uma sala de 
radioterapia padrão (constituída de paredes, piso e teto em concreto) com acelerador linear 
Varian 2100/2300 C/D (Fig. 1) operando a 18 MeV, simulando tratamento de câncer de 
próstata a 4 campos, conforme protocolo adotado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
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com o fantoma em voxel MAX, desenvolvido por Kramer e colaboradores (2003), 
representando o paciente (Thalhofer, 2011). Os valores de doses equivalentes nos órgãos do 
paciente foram calculados para essa condição de operação. 
 

 
 

Figura 1 - Vista em corte do cabeçote do acelerador linear modelado (Rebello et al, 2010). 
 
 Posteriormente, realizou-se uma nova modelagem, semelhante à anterior, 
desconsiderando-se, desta vez, a existência das paredes, piso e teto. Foram calculados os 
novos valores de doses equivalentes nos mesmos órgãos. Pela diferença dos valores obtidos, 
foi possível avaliar os efeitos decorrentes da blindagem sobre as doses equivalentes no 
paciente. As Fig. 2 e 3 apresentam uma vista em planta e em corte da sala de radioterapia 
modelada, podendo-se observar a constituição de concreto das paredes, piso e teto. 
 

 
 

Figura 2 - Vista em planta da sala de radioterapia modelada (Rebello et al, 2010). 
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Figura 3 - Vista em corte da sala de radioterapia modelada, mostrando paredes, piso e teto. 
 
 As simulações foram feitas com o acelerador linear operando em quatro ângulos de 
inclinação do gantry (0, 90, 180 e 270 graus). As quatro posições do gantry estão 
representadas na Fig. 4 e o posicionamento da próstata no isocentro, conforme ilustrado na 
Fig. 5. Para cada ângulo, foram calculadas as doses equivalentes devido a fótons e nêutrons 
nas situações com e sem blindagem de concreto. 
 

 
 

Figura 4 - Vista dos quatro ângulos do gantry. 
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Figura 5 - Representação do posicionamento da próstata no isocentro. A carcaça do 
equipamento (parte branca) é ilustrativa, não tendo sido simulada. O ser humano em amarelo 
é uma ilustração representativa do fantoma MAX, não correspondendo ao fantoma simulado 

(Thalhofer, 2011). 
 

 Para os cálculos de dose equivalente, foram utilizados os parâmetros de peso da radiação 
descritos pela ICRP em sua publicação nº 103 (2008). Os valores por ângulo da dose 
equivalente devido a fótons e nêutrons foram normalizados para cada 1Gy de dose devido a 
fótons na próstata. Aproximadamente 600 milhões e 2 bilhões de histórias foram usadas em 
cada simulação para fótons e nêutrons, respectivamente, para que os cálculos mantivessem 
erros relativos abaixo de 5% para órgãos próximos à região de tratamento, e de 10% para a 
maioria dos órgãos afastados. 
 Foi utilizado processador Intel Core i7 com 8GB de memória, suficiente para rodar o 
MCNPX e para as visualizações bidimensionais das modelagens a partir do programa Vised.  
 
 
3. RESULTADOS 
 
 As Fig. 6 e 7 e a Tabela 1 apresentam os valores das doses equivalentes encontradas para 
diversos órgãos, com resultados nas situações com e sem blindagem, bem como as respectivas 
contribuições da blindagem de concreto para as doses depositadas no paciente.  
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Figura 6 - Dose equivalente devido a fótons e respectiva contribuição da blindagem. 
 

 
 

Figura 7 - Dose equivalente devido a nêutrons e respectiva contribuição da blindagem. 
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Tabela 1 - Contribuição total da blindagem devido a fótons e nêutrons. 
 

Órgãos 

Dose Equivalente Total Normalizada 
(mSv/Gy) 

 
Contribuição total da 

blindagem 
Thalhofer      

COM blindagem 
Calculado      

SEM blindagem 
 mSv/Gy % 

Gl. Adrenais 1,34 0,61  0,73 54,48 
Bexiga 328,48 325,78  2,7 0,82 
Cérebro 6,96 5,27  1,69 24,28 
Cólon 65,65 63,77  1,88 2,86 

Lente dos olhos 25,25 18,2  7,05 27,92 
Rins 2,13 1,53  0,6 28,17 

Fígado 4,67 3,65  1,02 21,84 
Pulmão 1,14 0,82  0,32 28,07 
Esôfago 1,63 1,02  0,61 37,42 
Pâncreas 1,47 1,22  0,25 17,01 

Intestino Delgado 3,31 2,79  0,52 15,71 
Pele 26,85 21,26  5,59 20,82 
Baço 1,81 1,04  0,77 42,54 

Estômago 1,45 0,97  0,48 33,10 
Testículos 24,91 21,86  3,05 12,24 

Timo 1,29 0,83  0,46 35,66 
Tireóide 0,78 0,43  0,35 44,87 
Traquéia 1,61 0,83  0,78 48,45 

Esqueleto médio 51,18 48,5  2,68 5,24 
Úmero 7,88 6,05  1,83 23,22 

Região Torácica 4,1 2,79  1,31 31,95 
Coluna Vertebral 7,16 6,5  0,66 9,22 

Mandíbula 10,56 8,75  1,81 17,14 
Crânio 10,05 7,57  2,48 24,68 
Pelve 161,31 157,43  3,88 2,41 
Fêmur 293,12 284,93  8,19 2,79 

Osso inf. da perna 8,2 6,4  1,8 21,95 
Tíbia e fíbula 15,06 11,47  3,59 23,84 

Restante 34,75 32,21  2,54 7,31 
Adiposo 39,93 36,85  3,08 7,71 
Músculo 35,33 32,93  2,4 6,79 

Cartilagens 18,12 14,16  3,96 21,85 
Próstata 1001,16 1001,05  0,11 0,01 

Reto 629,3 617,87  11,43 1,82 
Intestino Grosso 4,42 4,58  -0,16 -3,62 

Percentual Médio 20,02 
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 É possível observar que, para fótons, a contribuição da blindagem na dose equivalente 
no órgão é menor conforme este se localize em posição mais afastada do isocentro. 
Diferentemente, a contribuição na dose devido aos nêutrons ocorre com maior 
homogeneidade ao longo do corpo uma vez que a emissão de nêutrons não tem direção 
definida. Observa-se também que, para os órgãos próximos ao isocentro, a contribuição da 
blindagem devido a fótons na dose equivalente é maior do que a devido a nêutrons. Para 
órgãos afastados do isocentro, a contribuição devido aos nêutrons se torna mais significativa 
do que a devido a fótons por um fator 10. 
 A contribuição negativa obtida para o intestino grosso, conforme a Tabela 1, é 
atribuida ao erro relativo alto para a dose devido a nêutrons calculada naquele órgão. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
 Os resultados obtidos indicam que a blindagem de concreto da sala de radioterapia tem 
uma contribuição média da ordem de 20% na dose equivalente depositada nos órgãos do 
paciente. Com este fato é possível concluir que a blindagem da sala de radioterapia contribui 
de forma significativa para as doses equivalentes nos órgãos do indivíduo, principalmente 
naqueles mais afastados do feixe primário. Já estão sendo desenvolvidos novos estudos para 
avaliar também a contribuição da blindagem de concreto na dose efetiva e nos fatores de risco 
para câncer secundário em tecidos sadios dos pacientes em tratamento. Com a conclusão 
desses trabalhos, espera-se contribuir de forma importante para adicionar segurança aos 
procedimentos de radioproteção, controle ambiental e redução de efeitos secundários do 
tratamento oncológico com radioterapia. 
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STUDY OF THE RADIATION SCATTERED AND PRODUCED BY CONCRETE 
SHIELDING OF RADIOTHERAPY ROOMS AND ITS EFFECTS ON EQUIVALENT 

DOSES IN PATIENTS' ORGANS 
 
 
Abstract. Within a radiotherapy room, in addition to the primary beam, there is also 
secondary radiation due to the leakage of the accelerator head and the radiation scattering 
from room objects, patient and even the room's shielding itself, which is projected to protect 
external individuals disregarding its effects on the patient. This work aims to study the effect 
of concrete shielding wall over the patient, taking into account its contribution on equivalent 
doses. The MCNPX code was used to model the linear accelerator Varian 2100/2300 C/D 
operating at 18MeV, with MAX phantom representing the patient undergoing radiotherapy 
treatment for prostate cancer following Brazilian Institute of Cancer four-fields radiation 
application protocol (0°, 90°, 180° and 270°). Firstly, the treatment was patterned within a 
standard radiotherapy room, calculating the equivalent doses on patient's organs 
individually. In a second step, this treatment was modeled withdrawing the walls, floor and 
ceiling from the radiotherapy room, and then the equivalent doses calculated again. 
Comparing these results, it was found that the concrete has an average shielding contribution 
of around 20% in the equivalent dose on the patient's organs. 
 
Keywords: Shielding, Concrete, Radiotherapy, Equivalent dose, MCNPX 


