
 

RAMIRO CONCEIÇÃO MEIRELES 

 

AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE BLINDAGENS DE SALAS DE 
RADIOTERAPIA ATRAVÉS DO MÉTODO DE MONTE CARLO E MEDIDAS 

EXPERIMENTAIS. 

 

 

Dissertação aprovada para obtenção do Grau de 

Mestre pelo programa de Pós-Graduação em 

Radioproteção e Dosimetria do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear na área de Física Médica. 

 

Orientador:  

Dr. Alessandro Facure Neves de Salles Soares  

CGMI/CNEN 

IRD/CNEN 

 

Co-Orientador:  

Dr. Luiz Antonio Ribeiro da Rosa 

IRD/CNEN 

Rio de Janeiro – Brasil 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria – Comissão Nacional de Energia Nuclear 

Coordenação de Pós-Graduação 

2016



 

 

 

 

 

 

 

   

         Meireles, Ramiro Conceição  

      Avaliação da adequação do cálculo de blindagens de salas de 
radioterapia através do método de Monte Carlo e medidas experimentais. 
/ Ramiro Conceição Meireles. Rio de Janeiro: IRD, 2016. 

               XI, 60 f.: il.; tab.; 29 cm. 

               

               Orientador: Dr. Alessandro Facure Neves de Salles Soares 

               Coorientador: Luiz Antonio Ribeiro da Rosa 

      Dissertação (Mestrado) - Instituto de Radioproteção e Dosimetria, 
Rio de Janeiro, 2016. 

                 Referências bibliográficas: f. 59-60  

              1. Física médica. 2. Radioterapia. 3. Tratamentos teleterapêuticos.  4. 
Fotonêutrons.  I. Título.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

IV 
 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço aos meus orientadores Alessandro Facure Neves de Salles Soares e Luiz 

Antonio Ribeiro da Rosa, pela oportunidade de obter o grau de Mestre e por todos os 

conhecimentos que me foram concedidos. 

Aos meus Pais, Joberto Meireles e Sandra Regina da Conceição Meireles, pelo apoio 

em dar continuidade na vida acadêmica, educação e criação. 

A todos os professores e funcionários do IRD que contribuíram com ensinamentos, 

experiência de vida que sempre me acompanharão. 

E aos meus colegas de Pós-Graduação que sempre estiveram ao meu lado, em 

momentos de dificuldades ao longo de todo o curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

Resumo 

A metodologia de cálculo de blindagens para serviços de radioterapia adotada no 

Brasil e em diversos países do mundo é aquela descrita na publicação 151 do National 

Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP 151). Esta metodologia, no 

entanto, notoriamente emprega diversas aproximações que podem impactar tanto no custo da 

construção quanto na segurança radiológica da instalação. Apesar de esta metodologia estar 

correntemente consagrada pelo uso, alguns parâmetros empregados na metodologia de cálculo 

não foram submetidos a uma avaliação detalhada, para dimensionar o impacto das várias 

aproximações consideradas. Neste trabalho o código de Monte Carlo MCNP 5 foi utilizado 

com o propósito de avaliar as aproximações supracitadas. Foram levantados novos valores de 

TVLs, para fótons em concreto convencional (2,35 g/cm3) nas energias de 6, 10 e 25 MeV 

respectivamente, com fonte de radiação isotrópica criando uma geometria de incidência 

perpendicular nas barreiras, e posteriormente com um cabeçote blindado por chumbo 

emitindo feixe conformado em tronco de pirâmide. Avaliadas as margens de segurança 

adicionais do cinturão primário com o cabeçote emitindo feixe de fótons piramidal nas 

energias de 6, 10, 15 e 18 MeV. Realizado estudo da atenuação proporcionada pelo corpo do 

paciente nas energias de 6, 10, 15 e 18 MeV, levantando novos fatores de atenuação. Também 

foram feitas medidas experimentais de uma sala real de radioterapia, com o propósito de 

mapear a radiação de fuga do cabeçote do acelerador e os resultados obtidos, foram utilizados 

na simulação por Monte Carlo, além de realizar a validação de todo o estudo. Os resultados 

do estudo mostram que os valores de TVLs disponibilizados pela (NCRP, 2005) apresentam 

discrepâncias se comparados com os valores encontrados por simulação, podendo existir 

algumas estimativas de barreiras com espessuras inadequadas. Além disso, os resultados das 

simulações mostram que as margens de segurança adicionais consideradas no cálculo da 

largura do cinturão primário das salas de radioterapia são conservadoras. Demonstram 

também que a atenuação proporcionada pelo corpo do paciente decresce com o aumento de 

energia, sendo o maior valor encontrado de atenuação de 0,54 na energia de 6 MeV.
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Abstract 

The shielding calculation methodology for radiotherapy services adopted in Brazil and 

in several countries is that described in publication 151 of the National Council on Radiation 

Protection and Measurements (NCRP 151). This methodology however, markedly employs 

several approaches that can impact both in the construction cost and in the radiological safety 

of the facility. Although this methodology is currently well established by the high level of 

use, some parameters employed in the calculation methodology did not undergo to a detailed 

assessment to evaluate the impact of the various approaches considered. In this work the 

MCNP5 Monte Carlo code  was used with the purpose of evaluating the abovementioned 

approaches.  TVLs values were obtained for photons in conventional concrete (2.35g / cm3), 

considering the energies of 6, 10 and 25 MeV, respectively, first considering an isotropic 

radiation source impinging perpendicular to the barriers, and subsequently a lead head 

shielding emitting a shaped beam, in the format of a pyramid trunk. Primary barriers safety 

margins, taking in account the head shielding emitting photon beam pyramid-shaped in the 

energies of 6, 10, 15 and 18 MeV were assessed. A study was conducted considering the 

attenuation provided by the patient's body in the energies of 6,10, 15 and 18 MeV, leading to 

new attenuation factors. Experimental measurements were performed in a real radiotherapy 

room, in order to map the leakage radiation emitted by the accelerator head shielding and the 

results obtained were employed in the Monte Carlo simulation, as well as to validate the 

entire study. The study results indicate that the TVLs values provided by (NCRP, 2005) show 

discrepancies in comparison with the values obtained by simulation and that there may be 

some barriers that are calculated with insufficient thickness. Furthermore, the simulation 

results show that the additional safety margins considered when calculating the width of the 

primary barrier of radiotherapy rooms are conservative. They also show that the attenuation 

provided by the patient's body decreases with increased energy, with the highest attenuation 

being 0.54, for the energy of 6 MeV. 
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Capítulo 1 

Introdução 

No Brasil e em diversos países do mundo a publicação 151 do National Council on 

Radiation Protection and Measurements (NCRP 151) é adotada como padrão na elaboração de 

cálculos de blindagens para salas que recebem equipamentos de teleterapia. Esta publicação, 

apesar de consagrada, usa diversas aproximações e itens com alto grau de conservadorismo.  

Por exemplo, não considera nos cálculos das espessuras das barreiras primárias a atenuação 

do feixe primário de radiação proporcionada pelo corpo do paciente, embora ela mesma 

informe, nos cálculos para a região da porta, que tipicamente o corpo do paciente atenue o 

feixe primário em torno de 30%. A não consideração da presença do paciente e da 

consequente atenuação do feixe de radiação pode levar a um cálculo pouco preciso do TVL e, 

por conseguinte, a uma espessura de barreira não apropriada.  

Outro fator considerado nos cálculos de blindagens é a incidência dos fótons nas 

barreiras de maneira sempre perpendicular (normal) às superfícies. Na situação real, o feixe 

de radiação emerge do cabeçote do acelerador linear colimado, no formato de um tronco de 

pirâmide. A aproximação de feixe paralelo pode resultar em valores de TVLs que conduzam a 

uma imprecisão para estimar a espessura de barreira. 

Ademais, quando é calculada a largura das barreiras primárias é utiliza-se, como 

margem de segurança, uma espessura de 30 cm para ambos os lados. A adoção desta margem 

de segurança se deve ao fato de haver espalhamento da radiação dentro da própria barreira, o 

que também deve ser previsto. Contudo, esta maneira de proceder é questionável, visto que o 

cálculo para obter a largura do cinturão é de caráter semi-empírico, não existindo um estudo 

mais aprofundado que comprove a adequação de tal procedimento.  

 

Neste trabalho foi realizado um estudo detalhado utilizando simulação computacional, 

através do código de Monte Carlo MCNP 5 e medidas experimentais em uma sala de 

radioterapia real, para levantar valores de TVLs mais precisos para o cálculo de espessura das 

barreiras, de acordo com a situação mais próxima possível da realidade, avaliando por meio 

de simulação computacional a largura do cinturão primário, verificando se a metodologia da 
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NCRP 151 está em concordância com a realidade, simulando a atenuação do feixe primário 

proporcionada pelo corpo do paciente para verificar qual o impacto de não a considerar no 

cálculo das barreiras radiológicas e realizando um mapeamento da radiação de fuga do 

cabeçote, em diversos pontos do interior da sala de tratamento radioterápico.  Por fim, os 

valores encontrados serão avaliados frente àqueles produzidos pelos cálculos semi-empíricos 

disponibilizados pela NCRP 151. 
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Capítulo 2 

Pesquisas Atuais em Cálculo de Blindagem. 
 

Diversos pesquisadores têm realizado estudos e publicado artigos que abordam a 

simulação por Monte Carlo no cálculo de blindagens para salas de aceleradores lineares 

clínicos e irradiadores de 60Co. Estes trabalhos têm contribuído de forma efetiva para 

melhorar a proteção radiológica de serviços de radioterapia, tanto para trabalhadores, como 

para indivíduos do público e pacientes. Estes estudos são, de suma importância, devido ao 

rápido avanço nas técnicas modernas de radioterapia, que muitas vezes não é acompanhado 

simultaneamente por medidas de proteção radiológicas que garantam o seu uso seguro.  A 

seguir são resumidos alguns trabalhos que abordam o tema cálculo de blindagens em 

radioterapia.  

Facure e colaboradores (Facure et al, 2006), usando o código de Monte Carlo 

MCNP4B, avaliaram os espectros de energia de fotonêutrons espalhados por barreiras de 

concreto ordinário de alta densidade e madeira. Os espectros foram calculados para vários 

ângulos de espalhamento e energias de nêutrons incidentes entre 0,1 e 10 MeV. Os resultados 

encontrados são necessários para simular fluências de fotonêutrons típicas, produzidas por 

aceleradores clínicos, que são espalhadas pelas paredes da sala do acelerador e chegam à 

porta. Foi observado que a energia média dos nêutrons espalhados não é dependente do 

ângulo de espalhamento. Ademais, foi, ainda, obsevado que as energias dos nêutrons 

espalhados são menores para madeira e o concreto baritado, indicando que estes materiais 

podem ser usados para revestir as paredes do labirinto de maneira a reduzir a dose de nêutrons 

na porta na sala de tratamento. Os resultados encontrados podem contribuir para estimar a 

dose recebida por pacientes e profissionais ocupacionalmente expostos em serviços de 

radioterapia. 

Facure e da Silva (Facure e da Silva, 2007) estudaram a aplicação de concreto de alta 

densidade (3,0 – 5,0 g.cm-3) na construção das barreiras de salas de radioterapia, que tiveram 

irradiadores terapêuticos de 60Co substituídos por aceleradores lineares, para casos onde existe 

a limitação de espaço para a construção dessas salas em concreto comum, com espessura 

adequada ao acelerador a ser instalado.  Foi realizado um estudo, com base em simulações por 

Monte Carlo, da transmissão de alguns espectros de fótons clínicos (4, 6 e 10 MV) através de 
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alguns tipos de concretos de alta densidade, normalmente utilizados na construção das salas 

de radioterapia. A partir das simulações, são apresentadas camadas deci-redutoras (TVL) 

inicial e subsequente para estes materiais, tendo em conta espectros clínicos realísticos de 

fótons para a radiação primária.  

Rebello e colaboradores (Rebello et al, 2008) estudaram, utilizando simulação por 

Monte Carlo, um Sistema de blindagem de múltiplas lâminas projetado para ser utilizado na 

proteção de pacientes que se submetem a tratamento de radioterapia. Esse sistema destina-se a 

minimizar a exposição indesejada a nêutrons produzidos nos componentes do cabeçote de um 

acelerador linear de uso médico. O equipamento de radioterapia estudado foi o Clinac 

2100/2300 da Varian, operando a 18 MV, com o sistema de múltiplas lâminas MLC-120. Foi 

utilizado o código de Monte Carlo MCNP5 para determinar a dose equivalente ambiente, 

H*(10), em diferentes pontos no plano do paciente, com o equipamento operando com e sem 

o sistema de múltiplas lâminas. Os resultados das simulações mostraram uma significativa 

redução da dose de nêutrons após a inclusão do sistema de blindagem proposto.   

De Paiva e colaboradores (De Paiva et al, 2009) estudaram a adequação da blindagem 

estrutural de salas de radioterapia segundo o novo limite imposto pela autoridade reguladora 

no Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), em 2005, que é de 400 µSv/sem 

para área controlada. O estudo focou os serviços de radioterapia que trocaram as suas fontes 

de 60Co decaídas e aqueles que receberam novos aceleradores lineares a partir de 2005. 

Considerando os aceleradores, medidas de taxas de doses em áreas controladas não 

excederam o novo limite, exceto para um caso particular. No caso de unidades de cobalto, 

uma situação similar é observada para áreas controladas, embora várias não conformidades 

para o limite de áreas não controladas puderam ser observadas. 

Facure e colaboradores (Facure et al, 2010) estudaram, utilizando o código de Monte 

Carlo MCNP5 a influência do posicionamento não usual de aceleradores lineares médicos nos 

projetos de blindagens de serviços de radioterapia. Como resultado, foi encontrado que os 

métodos computacionais usados para estimar a dose de fótons espalhados na entrada de salas 

de tratamentos radioterápicos promovem resultados conservadores quando comparados aos 

resultados obtidos com o uso do código MCNP5, se considerada a condição padrão de 

posicionamento do acelerador. Por outro lado, em situações onde o eixo de rotação do gantry 

é posicionado a aproximadamente 45 graus em relação às paredes da sala de tratamento, 

situação encontrada em algumas salas nacionais, por conta da adaptação de salas já 

construídas a novos equipamentos, as doses de fótons na entrada da sala podem chegar a 
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valores sete vezes maiores do que os obtidos sob condição padrão de posicionamento do 

irradiador, dependendo da energia do feixe primário. 

Rebelo e colaboradores (Rebello et al, 2010) utilizaram simulação computacional para 

determinar a produção e o consequentemente transporte de nêutrons no labirinto de uma sala 

de radioterapia com acelerador linear clínico em função da angulação do gantry do 

equipamento. O linac usado no estudo foi o Varian Clinac 2300 CD, operando a 18 MV. O 

código MCNPX foi usado nas simulações para o cálculo do equivalente de dose ambiente, 

H*(10), em seis pontos distintos da região do labirinto em função da angulação do gantry em 

incrementos de 450. Os autores obtiveram como resultado uma considerável variação do 

equivalente de dose ambiente em função de diferentes angulações do gantry do linac. 

De Paiva e da Rosa (De Paiva e da Rosa, 2012) estudaram as doses de fótons ao nível 

do solo, nas vizinhanças de salas de radioterapia. O fenômeno denominado skyshine é o 

espalhamento do feixe primário de fótons na atmosfera, acima do teto da sala de tratamento, 

que pode vir a gerar uma dose adicional nas imediações desta sala. Sendo assim, com respeito 

à radioproteção, esta situação é preocupante quando o teto da sala é projetado com blindagem 

fina e existem construções próximas à sala de tratamento. Os dados disponíveis na literatura, 

além de serem escassos, possuem baixa concordância com os dados obtidos de forma 

empírica. Neste trabalho foram realizadas medidas de taxas de doses de fótons de skyshine 

produzidos por oito aceleradores médicos diferentes, de 6 e 10 MV. Cada medida foi 

realizada fora da sala, com o feixe posicionado a 180°, para um tamanho de campo de fótons 

máximo de 40 x 40 cm2 no isocentro do acelerador. Os resultados de medidas de taxa de 

equivalente de dose foram comparados com cálculos obtidos por expressão empírica e 

diferenças de uma ou mais ordens de magnitude foram encontradas.  

Japiassú (Japiassú, 2013), em seu trabalho de mestrado, foi motivado pelo fato de que 

a metodologia de cálculo de blindagem abordada em nosso país segue as publicações 

americanas da NCRP N0 49, NCRP No 51 e a NCRP N0 151 de 2005 e que estes cálculos se 

baseiam em dados que, refletem a realidade particular de cada serviço de radioterapia e as 

características do país, não abordando as técnicas de tratamento, tais como, radioterapia de 

intensidade modulada (IMRT), em que os pacientes são tratados de forma diferenciada dos 

tratamentos convencionais. Estas formas diferentes de tratamento que não são contempladas 

na metodologia vigente podem resultar em salas de tratamento radioterápico mal projetadas. 

No estudo, Japiassú, a fim de comparar a metodologia utilizada nos projetos de blindagem e a 

realidade de tratamentos feitos no Brasil, escolheu dois serviços de radioterapia, que fazem 
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tratamentos com técnicas convencionais e modernas, sendo um público e o outro particular, 

para obter dados relativos a seis meses de operação nas duas instituições. Com base nestes 

dados, estabeleceu um novo conjunto de parâmetros de utilização, permitindo um novo 

cálculo da espessura das barreiras. A espessura da barreira resultante deste cálculo foi, então, 

comparada com a espessura da barreira proposta no projeto de blindagem, aprovado pela 

autoridade reguladora nacional. Com relação à instalação pública, foi observado que a 

espessura de todas as barreiras primárias proposta no projeto de blindagem aprovado pela 

autoridade reguladora, são maiores do que as espessuras calculadas com base em dados da 

rotina real da instalação. As espessuras de barreiras secundárias calculadas a partir dos dados 

extraídos do primeiro semestre de 2011 ficaram abaixo das espessuras apresentadas no projeto 

de blindagem, porém os dados mostram que nas situações mais extremas da rotina do serviço, 

as espessuras não atendem os requisitos de radioproteção. Na instalação privada, os dados 

revelam que três das quatro barreiras primárias descritas no projeto possuem espessuras 

maiores do que quando calculadas a partir dos parâmetros baseados no funcionamento real. 

Na instalação privada, estimativas conservadoras foram utilizadas na concepção do projeto de 

blindagem, o que resultou em espessuras de barreiras adequadas para condições de 

funcionamento normais e extremas. De fato, as espessuras de barreiras construídas são em 

média 31 centímetros maiores do que a exigida pelos dados baseados na rotina.As espessuras 

das barreiras primárias calculadas com base nos dados extraídos da rotina sustenta a hipótese 

de que deve haver redução nas espessuras das barreiras primárias nos serviços de tratamentos 

radioterápicos que utilizam técnicas modernas de tratamento em contrapartida às espessuras 

de barreiras primárias de instalações que apenas utilizam técnicas convencionais de 

tratamento. A hipótese de um aumento das necessidades de espessura para barreiras 

secundárias das instalações que utilizam IMRT foi confirmada pelos dados obtidos da 

instalação pública. No entanto, o aumento dos custos correspondentes deve ser considerado. 
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Capítulo 3 

Fundamentação Teórica 
 

1. Grandezas de Interesse 

Dose Absorvida - D 

A dose absorvida é definida como a energia média depositada pela radiação ionizante 

(dE) em um volume elementar de matéria de massa dm. A unidade no SI é o Gray (Gy). 

 

       (1) 

 

Dose Equivalente - HT 

Grandeza expressa por 

. ,   (2) 

Onde DT é a dose absorvida média no órgão ou tecido e WR é o fator de ponderação da 

radiação (NN 3.01). A unidade no SI é o Joule por quilograma (J/Kg), denominada Sievert 

(Sv).(Tauhata, 2003) 

 

Dose Efetiva - E 

É a soma das doses equivalentes ponderadas nos diversos órgãos e tecidos, onde HT é 

a dose equivalente no tecido ou órgão e WT é o fator de ponderação do órgão ou tecido. A 

unidade no sistema internacional é o Joule por quilograma (J/Kg), denominada sievert (Sv) e 

expressada por: (NN 3.01) 

			 3  
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Equivalente de dose pessoal – Hp (d) 

Grandeza operacional para monitoração individual externa (radiação que incide em um 

indivíduo de fora para dentro do corpo). A grandeza Hp (d) é obtida pelo produto da dose 

absorvida em um ponto, na profundidade d do corpo humano, pelo fator de qualidade Q da 

radiação nesse ponto (Okuno, 2010) sendo apropriada para radiações fortemente penetrantes 

(ICRU 57). 

Equivalente de dose ambiente [H*(d)] 

È o equivalente de dose produzido em um ponto situado a uma profundidade d no 

interior da esfera de referência ICRU submetida a um campo de radiação expandido e 

alinhado. Esta esfera possui 30 cm de diâmetro sendo constituída de material tecido 

equivalente. A profundidade recomendada é de 10 mm para radiação fortemente penetrante e 

0,07 mm para radiação fracamente penetrante. 

 

2. Classificação de Áreas e Parâmetros Considerados em Cálculos 

de Blindagens 

Área Controlada, Área Supervisionada e Área Livre. 

 

Para a construção de serviços de radioterapia, é necessário definir, para propósito de 

radioproteção a classificação das áreas de acordo com a ocupação rotineira e 

consequentemente os limites de dose estabelecidos especificamente para cada área. 

 A área controlada é aquela sujeita a regras especiais de proteção e segurança, com a 

finalidade de controlar as exposições normais, prevenir a disseminação de contaminação 

radioativa e prevenir ou limitar a amplitude das exposições potenciais. 

 Área supervisionada é aquela para a qual as condições de exposição ocupacional são 

mantidas sob supervisão, mesmo que medidas de proteção e segurança específicas não sejam 

normalmente necessárias.  

O limite de dose de dose tanto para os IOE que trabalham tanto em áreas 

supervisionadas tanto para os que trabalham em áreas controladas são os mesmos, de 20 

mSv/ano (Dose efetiva) observando a média aritmética em 5 anos consecutivos, desde que 

não exceda 50 mSv em qualquer ano. 
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Deve ser considerada como área livre qualquer área da instalação que não seja 

classificada como área controlada ou área supervisionada. 

Em condições normais de operação, a dose para indivíduos nas áreas livres não deve 
ultrapassar o limite previsto para indivíduos do público, isto é, 1 mSv/ano (Dose efetiva) ou 
fração proporcional ao tempo de permanência na área. (Norma CNEN NN 3.01, 2005). 

 

Fator de ocupação – T 

O fator de ocupação (T) para uma área é um parâmetro adimensional, que expressa a 

fração média de tempo que o indivíduo mais exposto está presente naquela região enquanto o 

feixe está ligado.  Partindo do princípio de que as atividades de uma unidade de radioterapia 

ocorrem ao longo de uma semana de trabalho, o fator de ocupação é a fração semanal de 

horas de trabalho que este indivíduo poderia ocupar esta área, em uma média anual. O fator de 

ocupação para uma área não é a fração do tempo que é ocupada por qualquer pessoa, mas 

preferencialmente é a fração do tempo ocupada por uma única pessoa que passa mais tempo 

neste local (NCRP 151). Por exemplo, um fator de ocupação T=1/40, significa que o 

indivíduo mais exposto permanece neste local no máximo uma hora por semana, em uma 

jornada de 40 horas de trabalho semanais ao longo de um ano. 

 

Fator de uso - U 

O fator de uso (U) é a fração do feixe primário que é direcionado na direção de uma 
dada barreira primária. O valor de U é dependente do tipo de instalação. Por exemplo, um 
serviço tradicional com um feixe girando em torno do isocentro terá geralmente uma 
distribuição simétrica do gantry para as quatro principais posições de 0, 90, 180 e 270 graus 
(NCRP 151). 

Carga de trabalho (W) 

Carga de trabalho de um acelerador linear é a quantidade de radiação produzida pelo 

equipamento em um determinado intervalo de tempo, a uma dada distância. O valor para 

carga de trabalho W normalmente é especificado como a dose absorvida de fótons liberados 

no isocentro em uma semana, e é função do acelerador e da rotina de tratamento da instalação. 

A carga de trabalho pode ser dividida em carga de trabalho clínica (Wclin), a que é usada nos 

tratamentos, e considera o número de pacientes por dia, dias de tratamento por semana, a dose 

média no isocentro por volume alvo por dia, número médio de volumes alvo por paciente; e 

em carga de trabalho Física (Wfís), gerada a partir de irradiações de dosimetria, manutenção 
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da máquina e do controle de qualidade. A carga de trabalho total será a soma de Wclin e Wfís. 

(INCA, 2000). 

	 é é 	 	 	 	 	 	
   4  

 

í   5  

O Acelerador Linear 

 

O acelerador linear (LINAC) é um aparelho que produz feixes de raios X ou de 

elétrons de altas energias. Os elétrons são acelerados por campos elétricos e magnéticos que 

se alternam entre si. Vários tipos de LINACs estão disponíveis para uso clínico. Alguns 

provêm raios X de menor energia (4 ou 6 MeV), enquanto outros tanto raios x quanto elétrons 

a maiores energias. Um típico acelerador de alta energia moderno gera feixes de fótons com 

energia dual para megavoltagens, sendo a menor energia de 6 MeV e a maior podendo ter 

valores de 10, 15, 16, 18 ou 21 MeV e diversas energias de elétrons (6, 9, 12, 16 e 22 MeV). 

Os elétrons são acelerados em um dispositivo denominado tubo acelerador que consiste, como 

o próprio nome sugere, de um tubo com placas metálicas, paralelas e com um orifício no 

centro, através do qual os elétrons são acelerados. As placas são ligadas por geradores de 

tensão variável de maneira que criam campo elétrico com sentido alternante, fazendo com que 

o elétron seja acelerado. O LINAC usa ondas de radiofrequência de 3000 MHz, provenientes 

de válvulas especiais denominadas Magnetron (para elétrons com energias até 10 MeV) ou 

Klystron (para energias de elétrons superiores a 10 MeV), para ajudar na aceleração dos 

elétrons de alta energia. Estes, ao final do tubo acelerador, colidem com um alvo metálico 

(normalmente de tungstênio) onde os elétrons são desacelerados e sua energia perdida é 

convertida em fótons (raios-X). Em alguns LINACs, antes de colidir com o alvo, devido ao 

grande comprimento do tubo acelerador, os elétrons devem sofrer deflexão magnética 

executando um giro de 2700 (Scaff, 1996, Khan, 2003, Podgorsak, 2005). 

   O acelerador Linear tem a capacidade de irradiar em várias direções, sempre com o 

eixo de rotação do cabeçote do equipamento cruzando com o eixo do campo de irradiação em 

um mesmo ponto, o isocentro do equipamento. Sendo assim, o LINAC é uma máquina 

isocêntrica. O colimador e a mesa também possuem movimentos dinâmicos que respeitam a 

coincidência de isocentro. Este se localiza nos LINACs, a 100 cm do foco do feixe de 
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radiação (Podgorsak, 2005). Na figura 1 é mostrada a imagem de um acelerador linear 

moderno que produz feixes de fótons de 6 e 10 MeV. O equipamento é um acelerador linear 

Trilogy fabricado pela Varian Medical Systems, EUA. 

 

 

         Figura 1 - Acelerador Linear Trilogy. 

 

Irradiador de 60Co 

Irradiadores terapêuticos de 60Co são equipamentos que possuem uma fonte selada de 
60Co (emissor de radiação gama), fonte esta produzida artificialmente em reator nuclear por 

irradiação do 59Co estável por nêutrons. Este radionuclídeo se mostra adequado para produção 

de feixe externo de radioterapia, por possuir alta atividade específica (Bq/g), elevado 

rendimento e energia média de fótons elevada.  

O 60Co possui meia-vida física de 5,3 anos e decai para 60Ni com emissão de partícula 

β (Emax = 0,32 MeV) e dois fótons por desintegração com energias de 1,17 e 1,33 MeV. Estes 

raios gama constituem o feixe usual de tratamento, com uma energia média de 1,25 MeV. As 

partículas β são absorvidas no encapsulamento de aço inoxidável da fonte radioativa, 

resultando em emissão de raios X de bremsstrahlung e uma pequena quantidade de raios X 

característicos. Contudo, estes raios X de energia média em torno de 0,1 MeV não contribuem 
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apreciavelmente para a dose no paciente, porque ela é fortemente atenuada no material da 

fonte e no encapsulamento. (Khan, 2003) 

A fonte de 60Co, geralmente na forma de um cilindro sólido, discos, ou bolas, é 

contida dentro de uma capsula de aço inoxidável e selada por soldagem. Ela se localiza no 

cabeçote acoplado ao gantry do aparelho de teleterapia. Esta capsula é colocada dentro de 

outra capsula de aço na qual é outra vez selada por soldagem. A soldagem dupla é necessária 

para prevenir vazamento do material radioativo. 

Normalmente uma fonte terapêutica de 60Co possui atividade entre 185-370 TBq       

(5 000 – 10 000 Ci), que gera uma taxa de dose na distância fonte isocentro entre               

100-200 cGy/min. 

Quando se deseja irradiar o paciente, a fonte é deslocada da sua posição de segurança 

dentro do cabeçote, até a posição do obturador do equipamento, que, quando aberto, permitirá 

a saída da radiação gama utilizada nos procedimentos de tratamento. A dose prescrita para a 

seção de tratamento é controlada pelo tempo de exposição da fonte e, ao término da seção 

terapêutica, a fonte é recolhida, interrompendo o feixe. Há um sistema de colimação que 

permite conformar o feixe às necessidades do tratamento. A figura 2 apresenta um desenho 

esquemático do cabeçote de uma unidade de telecobaltoterapia. 

 

 

Figura 2 - Corte de um cabeçote de irradiador de 60Co - modelo Theratron 780 usado em 
radioterapia. 

Em Alguns equipamentos de cobaltoterapia a distância fonte-isocentro é de 80 cm.   O 

isocentro é o ponto no espaço de cruzamento do eixo de rotação do gantry com o eixo central 

do feixe de tratamento. Por ser um equipamento com menos tecnologia de ponta associada, 
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este requer uma manutenção menos complexa quando comparada àquela exigida pelos 

aceleradores lineares. A figura 3 apresenta a fotografia de um irradiador terapêutico de 60Co 

Theratron 780 C THX. 

 

 

 

Figura 3 - Equipamento de 60Co - modelo Theratron 780-C 

 

 

 

Câmara de ionização  

As Câmaras de ionização em princípio são os mais simples de todos os detectores 
preenchidos a gás. Sua operação normal é baseada na coleção de todas as cargas criadas por 
ionização direta no gás pela aplicação de um campo elétrico. Como os outros detectores, a 
câmara de ionização pode ser operada no modo corrente ou pulso (Knoll, 1999).  

Possuem boa estabilidade ao longo de muito tempo (da ordem de 0,1 %), por isso as 

câmaras de ionização são muito utilizadas como instrumentos de referência para calibração, 

porque necessitam serem recalibradas apenas a cada dois anos. 
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Na radioterapia, a câmara de ionização é recomendada para a dosimetria do feixe 

terapêutico, por possibilitar leitura em tempo real, mas principalmente, por sua precisão e 

exatidão de sua resposta, quando devidamente calibrada. Dentre muitos modelos existentes, 

na teleterapia o modelo utilizado é a câmara do tipo cilíndrico. Normalmente, possuem um 

volume interno em torno de 25 mm e diâmetro interno máximo de 7 mm (Technical Report 

Series, 398). O material de sua parede, deve ser um material de baixo número atômico (tecido 

equivalente ou ar equivalente) e espessura menor do que 0,1 g/cm2. 

 

 

Figura 4 - Câmara de Ionização PTW. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

15 
 

Fantomas 
 

No contexto da dosimetria, um fantoma é um meio com as mesmas características de 
absorção e de espalhamento do feixe apresentadas pelo tecido a ser irradiado ou tratado. O 
material do fantoma deve ter densidade semelhante ao tecido considerado, podendo possuir 
forma antropomórfica ou geométrica. Assim, na terapia, o termo fantoma descreve materiais e 
estruturas para as quais o modelo de absorção e espalhamento de radiação seja equivalente ao 
do tecido humano de interesse (Klevenhagen, 1993, Johns, 1983, Young, 1983). 

 

Simuladores de Corpo Humano Utilizados em Simulações 

 
Fantomas de voxel 

 

O fantoma adulto Max (adulto masculino voxel) utilizado no presente trabalho para 

simular o centro espalhador (paciente) é um simulador tomográfico que representa de forma 

muito próxima as propriedades anatômicas de um homem adulto de referência especificado na 

ICRP 1975, com 70 kg e 170 cm de altura. Com este simulador é possível executar 

simulações computacionais para realizar dosimetria óssea e utiliza-lo como modelo 

computacional para cálculo de exposição à radiação.  

Simuladores voxel foram introduzidos por Gibbs et al (1984) e de forma independente 

também por Willians et al (1986). 

O simulador tomográfico ou fantoma voxel foi construído a partir de imagens digitais 

registradas de escâner real de pessoas, por tomografia computadorizada (CT) ou imagem de 

ressonância magnética (MRI), onde o simulador é uma matriz tridimensional propriamente 

dita de pequenos voxels (volumes pixels). A composição e densidade de tecidos moles do 

fantoma MAX são baseados na ICRU 44 (ICRU 1989), a partir de medidas e dados coletados 

do cérebro, cólon, cabeça, rins, fígado, pâncreas, baço, testículos e tireoide. 

No entanto, neste trabalho o fantoma MAX foi usado como mero objeto 

absorvedor/espalhador do feixe de radiação produzido pelo acelerador simulado, de maneira a 

reproduzir a situação real, em que um paciente está na mesa sendo tratado.  
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Figura 5 - Representação do simulador de corpo humano MAX construído a partir de imagens 
escaneadas. 

Cálculo de Blindagem de salas de radioterapia 
 

O propósito dos cálculos de blindagens é poder projetar barreiras  adequadas, de modo 

a reduzir a exposição à radiação dos membros do público e dos trabalhadores, fazendo com 

que eles somente sejam expostos a doses de radiação dentro de valores aceitáveis, de acordo 

com os limites estabelecidos pela autoridade reguladora do país em questão. Para se realizar 

um projeto de blindagem, devem-se considerar as características do equipamento que a sala 

de tratamento radioterápico irá abrigar tais como tamanho de campo máximo, taxas de dose 

nominais, dose média por campo e energias nominais para fótons, porque estas características 

serão utilizadas para o cálculo de barreiras primárias e secundárias. Para aceleradores lineares 

de altas energias (≥10 MV) a produção de fotonêutrons no interior da sala de tratamento é 

uma real preocupação, pois estes nêutrons são refletidos no interior da sala chegando à 

entrada do labirinto. Portanto, é necessário estimar o equivalente de dose de nêutrons e isto 

definirá também, quais materiais moderadores de nêutrons serão usados para fazer a 

blindagem da porta. Outra preocupação importante são os raios gamas de captura gerados 

quando nêutrons são refletidos ao longo do labirinto alcançando as proximidades da porta 

com baixa energia, são absorvidos pelo material da blindagem, tendo como resultado desta 

interação a emissão de fótons com energia média em torno de 3.6 MeV. As características do 

funcionamento da instalação são também informações de suma importância, pois serão 

utilizadas como, por exemplo, no cálculo da carga de trabalho do acelerador clínico. A seguir 
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é apresentada a metodologia de cálculo de blindagem analítico atualmente mais adotada pelo 

Brasil e diversos países do mundo. 

 

Estimativa da barreira primária 

 

A barreira primária é a fração da parede da sala de tratamento, chão ou teto que pode 

ser irradiada diretamente pelo feixe primário, como ilustrado na figura 5. 

A transmissão requerida pela barreira primária, Bprim, para haver a redução da 

intensidade do feixe de radiação ao nível de dose permitido na localização de interesse é dada 

pela equação 6 (McGinley, 1998). 

	 			 6  

Onde, P (Sv/Sem) é o limite de dose; dpri (m) é a distância a partir da fonte de raios X (alvo) 

ao ponto a ser protegido, cujo valor varia, geralmente, entre 3 e 6 m; W é a carga de trabalho, 

ou dose absorvida por semana a 1 m do alvo (Gy/Sem); U é o fator de uso e T é o fator de 

ocupação. 

A espessura da barreira é determinada pelo número de TVLs (n). O TVL  depende da 

energia do feixe de fótons gerado pelo acelerador e do tipo de material utilizado na 

blindagem. O número n requerido de TVLs é dado pela equação 7. 

log	 			 7  

 

Figura 6 - Identificação e espessuras características de barreiras primárias. 

A espessura da barreira é dada por: 

1 			 8  
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Onde TVL1 é o primeiro TVL e TVLe é o TVL de equilíbrio (camada subsequente que 

retém os fótons que sofrem modificação no espectro de energia ao passarem pelo primeiro 

TVL). 

Nos cálculos de blindagens de aceleradores lineares, as barreiras secundárias devem 

ser projetadas para proteger os indivíduos fora da sala de tratamento devido à radiação de fuga 

do cabeçote, à radiação espalhada no paciente, à radiação espalhada nas paredes da sala e às 

radiações secundárias (incluindo fotonêutrons gerados nos componentes do acelerador e 

nêutrons gerados pelos raios gama de captura). A transmissão requerida para reduzir, por 

exemplo, o nível de radiação ao limite permitido devido à radiação espalhada no paciente 

pode se obtida por: 

400
			 9  

Onde dsec é a distância em metros da superfície espalhadora até o ponto a ser protegido; dsca é 

a distância em metros da fonte de fótons até a superfície espalhadora; α é a razão entre a 

intensidade da radiação espalhada a 1 m do objeto espalhador e a intensidade da radiação 

primária a 1 m do alvo; F é o tamanho de campo no paciente em cm2. (NCRP 151) 

A transmissão da radiação de fuga proveniente do cabeçote do acelerador através da 

barreira é dada por: 

1000	
	

			 10  

onde o fator 1000 surge pelo fato de que se considera que a blindagem do cabeçote dos 

aceleradores clínicos atenuam as doses de radiação a 0.1 %. A distância dL é a distância entre 

o isocentro e o ponto a ser protegido (NCRP 151). 

Para barreiras secundárias o fator de uso U é sempre igual a 1 e tanto a fuga pelo 

cabeçote quanto a radiação espalhada devem ser consideradas. 

 

Largura do Cinturão Primário 

 

Como regra geral, a espessura da largura do cinturão primário é determinada a partir 

do tamanho de campo máximo do feixe primário acrescido de 30 cm como margem de 

segurança para cada lado, para reter os espalhamentos sofridos pela radiação no interior da 

própria barreira (NCRP 151). Se o cinturão for projetado para o interior da sala de tratamento, 
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o tamanho de campo máximo é calculado na distância a partir do isocentro, até o plano 

interior da barreira secundária (Figura 7). Se projetado para o exterior da sala, o tamanho de 

campo máximo é calculado na distância a partir do isocentro até o plano exterior da barreira 

secundária (Figura 8). Para a maior parte dos aceleradores, o tamanho de campo máximo a 1 

m do alvo é de 40 x 40 cm2. Porém, pela rotação do cabeçote a partir da posição normal, a 

largura máxima do feixe é a diagonal de um quadrado com lado de 40 cm, ou seja, 56,6 cm. 

Em termos de equação, a largura do cinturão primário é dada pela equação 10, sendo X a 

distância do alvo a superfície externa. 

0,566 0,61				 11  

 

Figura 7 – Cinturão primário projetado para o interior da sala de tratamento. 
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Figura 8 – Cinturão primário projetado para o exterior da sala de tratamento. 

 

Cálculo de dose na porta pelo método de McGinley segundo a NCRP 151 

A porta de entrada para a sala do acelerador é classificada como barreira secundária 
(NCRP 151) e isto resulta, da propriedade da radiação sofrer sucessivas reflexões nas paredes 
da sala e alcançarem a porta. 

Uma configuração de labirinto tal como ilustrada na Figura 9, é a mais comum 
utilizada para reduzir os níveis de radiação na entrada da sala do acelerador, para que uma 
porta massiva não seja necessária (NCRP 151).  

As salas de radioterapia no Brasil seguem a configuração do desenho esquemático 
apresentado na Figura 9.    

Para realizar o cálculo da dose na porta pelo método de McGinley (McGinley 1998), 
se deve partir da premissa de que o cabeçote do acelerador linear deve estar voltado 
perpendicularmente para a parede G (Figura 9), na qual é a situação mais extrema da dose que 
alcança a região da porta.  

Para aceleradores de baixa energia ( 10 MV), o método descrito aqui, para determinar 
a dose equivalente de fótons na porta, é determinada para o caso em que o feixe é direcionado 
perpendicularmente para a parede G (Figura 9). Após isto uma equação empírica (equação 17) 
é utilizada, para calcular a dose equivalente total na porta, produzida quando o feixe é 
apontado nas quatro principais posições (teto, chão, parede esquerda e parede direita). 
Finalmente a espessura da blindagem requerida pode ser determinada (NCRP 151).  

A dose total de fótons que alcança a porta é determinada pelo método de McGinley 
(McGinley, 1998) que considera para efeito de cálculo, a radiação primária espalhada nas 
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paredes (HS), a radiação de fuga do cabeçote espalhada nas paredes (HLS), a radiação primária 
espalhada no corpo do paciente (HPS) e a radiação de fuga do cabeçote transmitida pelo 
interior do labirinto e alcança a porta (HLT).  

 

Radiação Primária Espalhada 

A equação 12 é usada para se determinar a dose equivalente devida à radiação 

espalhada na região da porta do labirinto quando o feixe primário colide na parede G da 

Figura 9. 

	 	 	 	 	

	 	
   (12) 

Onde Hs é a dose equivalente por semana na porta do labirinto devido ao 

espalhamento sofrido pelo feixe primário na parede G (Figura 9); W é a carga de trabalho em 

Gy/sem; UG é o fator de uso para a parede G; α0 é o coeficiente de reflexão para o primeiro 

espalhamento na superfície A0 (Figura 9); αz é o coeficiente de reflexão para a segunda 

reflexão na superfície Az (Figura 9); Az é a secção transversal do interior do labirinto projetada 

sobre a parede do labirinto da perspectiva da barreira primária irradiada A0; dh é a distância 

perpendicular a partir do alvo com a primeira superfície de reflexão (a partir do isocentro); dr 

é a distância do centro do feixe na primeira reflexão passando pela borda do interior da parede 

do labirinto para o ponto b na linha média do labirinto e dz é a distância ao longo da linha 

central do labirinto do ponto b à porta do labirinto da Figura 9.  
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Figura 9 - Plano para definição de parâmetros usados na blindagem da porta da sala de 
tratamento. 

Radiação de Fuga Espalhada nas paredes  

A dose equivalente por semana no labirinto devido à radiação de fuga espalhada pode 

ser calculada pela equação 13 a seguir (McGinley e James, 1997): 

	 	 	 	

		
			 13  

Onde Lf é a taxa de radiação de fuga a 1 m do alvo; WL é a carga de trabalho para a radiação 

de fuga; UG é o fator de uso para a parede G (Figura 9); α1 é o coeficiente de reflexão para o 

espalhamento de radiação na parede G; A1 é a área da parede G que pode ser vista da porta do 

labirinto (Figura 9); dsec é a distância do alvo para a linha média do labirinto na parede G; dzz é 

a distância ao longo da linha central do labirinto.   
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Radiação espalhada pelo paciente 

A radiação espalhada pelo paciente e que chega a porta do labirinto pode ser calculada 

utilizando a equação número 14 (McGinley e James, 1997): 

	 	 	 400 	 	
			 14  

onde  HPs é a dose equivalente semanal na entrada do labirinto devido à radiação espalhada no 

paciente; α (θ) é a fração espalhada pelo paciente no ângulo θ; F é a área de campo a meia 

profundidade do paciente a 1 m; α1 é o coeficiente de reflexão para a parede G  (Figura 9) 

para a radiação espalhada no paciente; A1 é a área da parede G que pode ser vista da entrada 

externa do labirinto; dsca é a distância do alvo ao paciente; dsec é a distância a partir da parede 

para o paciente na linha central do labirinto e dzz a distância central ao longo do comprimento 

do labirinto do espalhamento na superfície A1 para a porta da Figura 9. 

 

Radiação de Fuga que Atravessa o Labirinto 

 

A radiação de fuga que é transmitida pela parede Z do labirinto (Figura 9) para a porta 

da sala de tratamento é estimada usando a equação 15: 

			 15  

onde Lf é a fuga do cabeçote em relação a dose no isocentro, com um valor conservador 103 

vezes inferior àquele da taxa de dose gerada pelo feixe usual; WL é a carga de trabalho para a 

radiação de funga em Gray por semana; UG é o fator de uso para a orientação do gantry para a 

parede G (Figura 9); B é o fator de transmissão para a parede Z (Figura 9) ao longo de uma 

trajetória oblíqua traçada por dL (Figura 8) e dL é a distância do alvo para o centro da porta do 

labirinto por dentro da parede do labirinto (NCRP 151).  

 

Após o cálculo de cada componente individualmente, a dose equivalente total (HG) na 

porta do labirinto, com o feixe apontando para a parede G da Figura 9, é obtida somando-se as 

componentes individuais. 

   (16) 
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Onde f é a fração do feixe transmitida pelo paciente (McGinley, 1998) e assume um valor de 

0,25 para energias entre 6 e 10 MV para um tamanho de campo 40 x 40 cm2 e um fantoma  

40 x 40 x 40 cm3 é utilizado (McGinley e James, 1997). 

 

Para um caso típico onde o fator de uso (U) para a maioria das direções do feixe (0, 

90, 180, e 270 graus) vale ¼ cada, a dose total de fótons (HTot) na porta do labirinto é 

estimada como 2.64 HG (17) (McGinley, 2002). 

2,64	 			 17  

 

Aceleradores de Altas Energias 

 

Como mencionado anteriormente, quando os aceleradores lineares operam em alta 

energia (>10 MV), ocorre a emissão de nêutrons, devido à interação dos fótons na estrutura 

metálica do cabeçote do linac. Esses nêutrons, sofrem reflexão nas paredes do interior da sala 

de tratamento, chegando na entrada do labirinto. Essas partículas, devido a baixa energia, são 

absorvidas pelo concreto da parede da sala ocorrendo emissão de raios gamas de captura.  

 

Figura 10 – Plano para calculo de raios gama de captura e dose equivalente de nêutrons na 
porta. 
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Um método para estimar a dose equivalente de fótons na porta do labirinto, devida a 

raios gama de captura por unidade de dose absorvida de raios X no isocentro, foi descrita por 

McGinley et al. (McGinley et al., 1995), dada pela equação 18 descrita a seguir: 

	 	10	 	 			 18  

onde K é a razão da dose equivalente (Sievert) de raio gama de captura devido a nêutrons para 

a fluência total de nêutrons em A da figura 8 [um valor médio de 6,9 x 10-16Sv m2 por unidade 

de fluência de nêutrons quando encontrado para K baseado em medições de 22 serviços com 

aceleradores(McGinley, 1998)]; A é a fluência total de nêutrons (m-2) em A por unidade de 

dose (Gray) de raios x no isocentro; d2 é a distância do ponto A até a porta; TVD é a distância 

deci-redutora. 

A fluência total de nêutrons no interior da entrada do labirinto (ponto A na figura 9) 

por unidade de dose absorvida de raios x ministrada no isocentro, pode ser estimada 

utilizando a equação 19 (McCall et al., 1999; NCRP, 1984). 

 

4
5,4	 	
2

1,3	
2

			 19  

Onde o primeiro termo representa a componente de nêutrons diretos, o segundo 

representa a componente de nêutrons espalhados e o terceiro representa a componente de 

nêutrons térmicos; β é o fator de transmissão para nêutrons que penetram a blindagem do 

cabeçote; d1 é à distância do isocentro ao ponto A na figura 9 em metros; Qn é a intensidade 

da fonte de nêutrons emitidos do cabeçote do acelerador por Gray de dose absorvida no 

isocentro e Sr é a área total da superfície da sala de tratamento. 

A dose equivalente semanal de raios gama de captura de nêutrons na porta em Sievert 

por semana, é o produto da carga de trabalho da radiação de fuga (WL) e a dose equivalente de 

fótons na entrada do labirinto (h . 

			 20  
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Equivalente de Dose de Nêutrons na entrada do Labirinto 

 

Método de Kersey 

 

Uma das técnicas para avaliar a fluência de nêutrons na entrada do labirinto foi 

proposta por Kersey (Kersey, 1979). Nesta formulação, a posição efetiva da fonte de nêutrons 

é dada pelo isocentro do acelerador e a dose equivalente de nêutrons (Hn,d) no lado de fora da 

entrada do labirinto por unidade de dose absorvida de raios x no isocentro é dada pela 

equação número 21. 

, 	10 			 21  

Na equação 21, H0 é a dose equivalente total de nêutrons na distância de 1,41 m (d0) a 

partir do alvo por unidade de dose absorvida de raios x no isocentro (mSv x Gy-1); S0/S1 é a 

razão da área da seção transversal da entrada do labirinto, S0, em relação à área de seção 

transversal ao longo do labirinto, S1, (Figura 9); d1 é a distância do isocentro ao ponto da linha 

central do labirinto a partir do qual o isocentro é visível (A) e d2 é a distância do ponto A até o 

ponto C referente a Figura 9. 

 

Método de Kersey modificado 

 

O método de Kersey foi avaliado por McGinley e Burtker (1991), utilizando medidas 

experimentais provenientes de vários aceleradores lineares de fabricantes diferentes, com 

feixes de 15 a 18 MV, pertencentes a diferentes serviços de radioterapia. Neste estudo foram 

encontradas discrepâncias nos valores de equivalente de dose de nêutrons. Por este motivo, 

McGinley e Huffman (McGinley e Huffman, 2000) apresentaram modificações na equação de 

Kersey para obter uma melhor representação do equivalente de dose de nêutrons ao longo do 

labirinto, é dada pela equação 22. 

, 2,4 10 	 1,64	x	10 , 10 			 22  
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Nesta expressão, Hn,D é o equivalente de dose de nêutrons na entrada do labirinto em 

sievert por unidade de dose absorvida de raios X (Gray) no isocentro (Sv n-1 m2); A é a 

fluência de nêutrons por unidade de dose absorvida de fótons (m-2 Gy-1) no isocentro; S0/S1 é a 

razão da área da seção transversal da entrada do labirinto em relação à área de seção 

transversal ao longo do labirinto e TVD é a distância deci-redutora em metros que varia como 

a raiz quadrada da área da seção transversal (S1) ao longo do labirinto (m2). 

 

Calcula-se a distância deci-redutora por meio da expressão: 

2,06 			 23  

A dose equivalente semanal na porta devido a nêutrons é dada por: 

, 			 24  

O equivalente de dose total na entrada do labirinto é dado pela soma de todas as 

componentes da radiação de fuga e radiação espalhada, os raios gamas de captura e nêutrons. 

			 25  
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Capítulo 4 

Materiais e Métodos 
 

Neste capítulo serão feitas as descrições dos materiais e métodos utilizados no 

presente trabalho. As simulações computacionais pelo Método de Monte Carlo com o código 

MCNP 5, foram realizadas com os computadores da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) e as medidas experimentais foram efetuadas no Instituto Nacional de Câncer (INCa), 

com uma câmara de ionização cilíndrica com haste modelo 23361 fabricada pela PTW  

 

O Método de Monte Carlo 

 

O método de Monte Carlo é uma ferramenta matemática muito utilizada em diversas 

áreas da ciência e engenharia, na solução de problemas que podem ser representados por 

processos estocásticos. 

As simulações por esse método são baseadas em eventos que ocorrem aleatoriamente e 

são Similares aos que ocorrem em jogos de azar, sendo este o motivo de receber o nome de 

“Monte Carlo” durante o Projeto Manhattan na Segunda Guerra Mundial, fazendo referência à 

cidade-estado de Mônaco, conhecida mundialmente como a capital dos jogos de azar. 

O Método de Monte Carlo (MMC) pode ser descrito como um método estatístico, no 

qual se lança mão de uma sequência de números aleatórios para a realização de uma 

simulação. Em termos de transporte de radiação, o processo estocástico pode ser visto como 

uma família de partículas cujas coordenadas individuais mudam aleatoriamente em cada 

colisão. 

A essência do MMC aplicado ao transporte de radiação consiste em estimar 

determinadas quantidades, observando-se o comportamento de um número grande de eventos 

individuais. 

O conjunto de eventos que ocorrem com uma partícula desde o momento em que é 

emitida pela fonte, até o momento em que ela escapa do sistema ou é absorvida é chamado de 

história da partícula. A partir disto, simulam-se as interações da radiação com um modelo 

proposto como, por exemplo, o corpo humano, detector, barreira radiológica e etc, por meio 
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de amostragens aleatórias das funções densidades de probabilidades (PDF) que caracterizam 

este processo físico. À medida que é aumentado o número de histórias das partículas 

simuladas, o comportamento do sistema tem sua qualidade melhorada. Porém, por este 

método, não é possível obter a solução exata do problema e sim uma boa estimativa do valor 

exato à medida que um número suficientemente grande de amostragens é processado. 

 

O Código de Monte Carlo MCNP 

O código Monte Carlo N-particle (MCNP), desenvolvido e mantido pelo Laboratório 

Nacional de Los Alamos, é o código reconhecido internacionalmente para análise de 

transporte de nêutrons e raios gamas pelo método de Monte Carlo (por isso MC). O código 

opera com o transporte de nêutrons, raios gamas e transporte de raios gama secundários 

resultantes das interações de nêutrons. O código MCNP também trata o transporte de elétrons, 

tanto de fontes primárias, bem como de elétrons secundários criados em interações com raios 

gamas. O MCNP é um código continuamente desenvolvido no Laboratório Nacional de Los 

Alamos e tem novos lançamentos periodicamente (MCNP Primer, 2011).  

Atualmente é um dos códigos mais utilizados mundialmente, por sua capacidade de se 

construir geometrias complexas em 3 dimensões e variedade nos dados de entrada, que levam 

este código computacional a ser uma ferramenta poderosa usada em cálculo de blindagens, 

proteção radiológica, na área da física médica e detectores de radiação.  

O código de Monte Carlo MCNP 5 utiliza para detecção da radiação parâmetros 

denominados Tallies. Neste trabalho, foram utilizados o comando F5 Tally, como detector 

pontual, medindo o fluxo de radiação e o comando F6 Tally, como detector em forma de uma 

esfera de água  medindo a energia depositada.  

 

A Câmara de Ionização nas Medidas Pontuais de Dose 

 

A câmara de ionização utilizada neste trabalho foi à câmara cilíndrica com haste 

modelo 23361 fabricada pela PTW (Figura 4). Esta câmara possui pequena variação na 

resposta para raios X de alta e baixa energia. É construída com uma longa haste de 

aproximadamente 20 cm de comprimento, possui um volume sensível de 30 cm3, 

acompanhada por uma capa de build-up acrílica com parede de 3 mm de espessura, direção de 
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incidência radial, resposta nominal de 1 μC/Gy, corrente de fuga ≤10 fA, bem como 

certificado de calibração. A referida câmara não é a prova d’água. 

 

TVLs Com Feixes Largos x Situação Real (Tronco de Pirâmide) 

 

Como descrito na introdução, a publicação 151 da NCRP considera que, nos cálculos 

das espessuras das barreiras, os feixes de aceleradores lineares sempre incidem paralelamente 

e como um feixe expandido nas paredes do interior de uma sala de tratamento. Porém, a 

situação real é a de que o feixe de tratamento emerge do cabeçote do acelerador linear 

conformado em forma de um tronco de pirâmide como ilustrado na Figura 11. Esta 

aproximação pode conduzir a cálculos de TVLs pouco precisos, podendo resultar em 

dimensões errôneas de blindagens.  

 

 

Figura 11 - Acelerador Linear emitindo Feixe de tratamento conformado em tronco de 
pirâmide. 
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Figura 12 - Perfil de Feixe Piramidal. 

 

Os espectros de radiação de 6, 10 e 25 MeV utilizados nas simulações computacionais 

deste trabalho, com o propósito de levantar novos valores de camadas deci-redutoras, foram 

os disponibilizados na publicação de Daryoush e Rodgers (Rodgers, 2002). Os novos valores 

de TVLs encontrados com o código MCNP 5, foram posteriormente comparados frente aos 

disponibilizados pela NCRP, 2005. A tabela 1 a seguir, apresenta a composição química do 

concreto convencional (2,35 g/cm3) utilizado nas simulações computacionais. 

 

Tabela 1 - Composição química do material de blindagem investigado (A. Facure e A. X. 
Silva). 

Elemento Concreto convencional (2,35 g/cm3) (%)

H 0,55 

Fe 1,24 

C --- 

Na 1,70 



 

32 
 

O 49,78 

B 1,70 

K 1,92 

Mg 0,26 

Al 4,55 

Si 31,49 

S 0,13 

Ca 8,29 

Ba 1,23 

 

Para se criar uma geometria de feixe aberto, foi posicionada a 8,0 metros de uma 

barreira de concreto ordinário (2,35 g/cm3) uma fonte isotrópica de radiação. Para criar o 

feixe real em tronco de pirâmide, foi construído computacionalmente um cabeçote 

simplificado de um acelerador linear, envolvendo a fonte isotrópica de radiação com uma 

camada de chumbo, deixando apenas um espaço em forma de pirâmide, para conformar o 

feixe emergente. 

 

 

        Figura 13 - Cabeçote simplificado emitindo feixe piramidal. 
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As medidas das intensidades de radiação, foram obtidas inserindo um detector pontual 

(Tally F5 do código MCNP) antes da barreira de concreto, verificando a dose total da radiação 

incidente e outro detector pontual imediatamente após a barreira, medindo assim a radiação 

transmitida. Se fez variar a espessura da referida barreira a cada 10 centímetros para obter os 

valores da fração de radiação transmitida. 

 
Largura do Cinturão Primário 

 

Como descrito na introdução, a NCRP 151 indica em sua metodologia de cálculo do 

cinturão primário que é necessário adicionar 30 cm para ambos os lados ao valor calculado 

por meio da equação 11, como margem de segurança para conter os fótons espalhados no 

interior da barreira. Esta consideração é adotada sem que haja algum estudo para comprovar o 

real valor necessário para esta margem de segurança. 

Nas simulações efetuadas neste trabalho, foi analisado tanto o caso em que o cinturão 

primário está voltado para fora da sala como o caso em que está apontado para o interior da 

sala de tratamento. Na geometria em que o cinturão primário está voltado para fora, a 

distância utilizada (X) foi de 7,8 metros e quando o cinturão foi voltado para o interior, à 

distância para efeito de simulação foi de 6 metros, distâncias consideradas típicas. 

Para a detecção da radiação incidente se utilizou o F6 Tally do código MCNP, 

constituído de uma esfera de água com raio de 3 cm, capaz de mensurar a energia depositada. 

Os detectores então foram distribuídos no interior do cinturão espaçados entre si, com a 

distância de 10 cm. Como o número máximo de detectores aceito pelo MCNP 5 para 

simulações é de vinte, se dividiu a distribuição dos detectores em um conjunto de dezoito 

detectores distribuídos primeiramente para o lado esquerdo e posteriormente para o lado 

direito como ilustrado nas Figuras 14 e 15 a seguir. 
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Figura 14 – Ilustração do arquivo de entrada utilizado nas simulações com o código MCNP, 
mostrando o cinturão primário voltado para fora da sala de tratamento. 

 

 

 

Figura 15 – Ilustração do arquivo de entrada utilizado nas simulações com o código MCNP, 
mostrando o cinturão primário voltado para dentro da sala de tratamento. 

 

No estudo, por haver a possibilidade de o espalhamento da radiação gerado entre o 

feixe e os detectores influenciar o padrão de detecção, se fez primeiramente a barreira 

secundária ser formada de ar e posteriormente a fazendo de concreto (2,35 g/cm3), sendo 

modificada sua espessura a cada 10 cm até chegar em sua máxima espessura com o valor de 

30 cm. 

A largura do cinturão primário foi analisada, se fazendo variar a espessura a cada 5 cm 

até chegar ao máximo valor de 30 cm para ambos os lados. Posteriormente se obteve o gráfico 

que expressa o comportamento da energia da radiação incidente no interior da barreira 

primária em função da espessura, como indicado na Figura 23. 
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Todas as simulações deste estudo de caso, foram realizadas nas energias de 6, 10, 15, e 

18 MeV e utilizando o cabeçote de chumbo simplificado indicado pela Figura 13. 

 
Atenuação da Radiação Proporcionada Pelo Corpo do Paciente 

 

Como descrito anteriormente, nos cálculos de blindagens a NCRP 151 apresenta um 

alto nível de conservadorismo em alguns parâmetros utilizados. A atual metodologia de 

cálculo não considera a atenuação do feixe primário de radiação proporcionada pelo corpo do 

paciente. 

Para efeito de cálculo da dose de radiação na porta da sala, é utilizada a equação 15, 

que representa o somatório das componentes da radiação espalhada nas paredes da sala, 

componente da radiação de fuga do cabeçote espalhada nas paredes da sala, a componente 

espalhada no corpo do paciente e a componente da radiação que é transmitida pelo interior do 

labirinto e chega até a porta. O fator f na equação representa a radiação transmitida pelo corpo 

do paciente. Por exemplo, f assume um valor de 0,25 para raios X com energias entre 6 e 10 

MV, quando o tamanho de campo é de (40 x 40) cm2 e um simulador 40 x 40 x 40 cm3 é 

utilizado (NCRP 151). 

Nesta etapa do presente trabalho, se deseja estimar por meio de simulação 

computacional com o código de Monte Carlo MCNP 5, a transmissão do feixe primário de 

radiação pelo corpo do paciente. Para este fim se utilizou o fantoma de voxel Max. 

No estudo deste caso, se construiu com o MCNP 5 uma sala de radioterapia, um 

modelo simplificado do cabeçote de acelerador linear, emitindo feixes de radiação nas 

energias de 6, 10, 15 e 18 MV. Com o cabeçote emitindo seu feixe primário de radiação para 

a parede do mesmo lado da porta da sala, introduziu-se então o simulador MAX entre o feixe 

direto emergente do cabeçote e a barreira primária, posicionando um detector antes do 

fantoma para medir a intensidade da radiação incidente e outro detector imediatamente após o 

simulador medindo a quantidade de radiação transmitida como ilustrado na Figura 16. 
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Figura 16 - Sala de tratamento com simulador Max e cabeçote simplificado. 
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Capítulo 5 

Resultados e Discussão 

a) Resultados de Simulações. 
 

1)Valores de TVLs para fótons em concreto convencional (2,35 g/cm3). 
 

A seguir são apresentados os resultados das simulações computacionais realizadas 

com o código MCNP 5, ilustrando as curvas de transmissão em função da espessura de 

barreira e os respectivos valores de TVLs são apresentados a seguir. 

 

Figura 17 - Gráfico da transmissão em função da espessura de concreto para fonte isotrópica 
na energia de 6 MV. 
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Figura 18 -  Gráfico da transmissão em função da espessura de concreto para cabeçote 
blindado com chumbo na energia de 6 MV. 

 

 

Figura 19 - Gráfico da transmissão em função da espessura de concreto para fonte isotrópica 
na energia de 10 MV. 
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Figura 20 - Gráfico da transmissão em função da espessura de concreto para cabeçote 
blindado com chumbo na energia de 10 MV. 

 

Figura 21 - Gráfico da transmissão em função da espessura de concreto para fonte isotrópica 
na energia de 25 MV. 
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Figura 22 - Gráfico da transmissão em função da espessura de concreto para cabeçote 
blindado com chumbo na energia de 25 MV. 

 

Com o objetivo de calcular valores de TVLs mais precisos para fótons em concreto 

convencional (2,35 g/cm3), foi realizada uma série de simulações, utilizando fonte isotrópica 

de radiação e o cabeçote simplificado da figura 12 emitindo feixe piramidal. Posteriormente 

os valores levantados nesta sequência de simulação, foram comparados aos fornecidos pela 

(NCRP, 2005). 

A partir dos gráficos das Figuras 17, 18, 19, 20, 21, e 22; para a fonte isotrópica, os 

valores de camadas deci-redutoras encontrados foram 39 cm, 49,4 cm e 60,8 cm, nas energias 

de 6, 10 e 25 MeV respectivamente. Para o feixe conformado no formato de um tronco de 

pirâmide, os valores de TVLs levantados por simulação, foram de 36, 7 cm, 45, 6 cm e 57 cm, 

para as energias de 6, 10 e 25 MeV respectivamente. 

Avaliando os novos valores de TVLs levantados por simulação, se verifica que o 

menor valor encontrado foi de 39 cm e o maior de 60,8 cm para a fonte isotrópica. Para o 

cabeçote simplificado de chumbo, o mínimo valor encontrado foi de 36,7 cm e o máximo de 

57 cm. 

  Confrontando os resultados frente aos disponíveis na (NCRP, 2005), observa-se uma 

diferença de 24,08 % para as camadas deci-redutoras máximas para a fonte isotrópica, e uma 
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diferença de 16,33 % para os máximos valores de TVLs simulados com o cabeçote de 

chumbo.  

 

Tabela 2 - Valores de TVLs para fótons em concreto ordinário (2,35 g cm-3) disponibilizados 
pela NCRP 151. 

Energia TVL (cm) 

6 MeV 37 

10 MeV 41 

25 MeV 49 

 

2)Avaliação das Margens de Segurança do Cinturão Primário 

 

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir das simulações 

computacionais, com o propósito de avaliar as margens de segurança adicionais do cinturão 

primário, no caso em que o mesmo está voltado para o exterior da sala, bem como quando o 

cinturão primário está voltado para o interior da sala de tratamento.  
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Figura 23 - Comportamento da energia depositada no interior da barreira primária. 

 

A partir do gráfico (Figura 23) gerado por simulação, se percebe que a deposição de 

energia, se mantém constante ao centro do cinturão, havendo crescimento proporcional, 

apenas nas extremidades até atingir um pico. Este salto de energia representa o término da 

barreira radiológica. 

A tabela 3 a seguir apresenta os resultados das margens de segurança adequadas, 

obtidas por simulação, indicando as margens de segurança que devem ser adicionadas ao 

valor calculado de acordo com a faixa de energia. 

Tabela 3 - Acréscimo na espessura da margem de segurança de acordo com a energia. 

Energia (MV) Margem de segurança 
com cinturão para dentro 

(cm) 

Margem de segurança 
com cinturão para fora 

(cm) 

6 20 21,5 

10 22 22 

15 22 23 

18 23 23 
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Os valores de acréscimos levantados por intermédio de simulações computacionais, 

mostram que o valor das margens de segurança crescem com o aumento da energia, sendo os 

maiores valores requeridos para ambos os acréscimos, nas energias de 15 e 18 MeV, 

independente de o cinturão primário ser projetado para o exterior ou interior da sala de 

tratamento radioterápico.  

Estes resultados mostram que adicionar o valor semi-empírico de 30 cm para ambos os 

lados, ao valor calculado à largura do cinturão primário, como proposto pela NCRP 151, é ser 

bastante conservador, já que 23 cm como margens de segurança, são suficientes para reter o 

espalhamento de fótons no interior da barreira na maior energia considerada neste estudo. 

 

3)Resultados das Simulações de Atenuação Proporcionada Pelo Paciente. 

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados das simulações computacionais 

com o código MCNP 5, utilizando o simulador MAX e o cabeçote emitindo feixe de fótons 

em tronco de pirâmide, objetivando levantar os fatores de transmissão (f) proporcionada pelo 

corpo do paciente, de acordo com espectro de energia do feixe incidente. 

Tabela 4 - Fator de transmissão (f) de acordo com o espectro de energia. 

Espectro de 6 
MeV 

Espectro de 10 
MeV 

Espectro de 15 
MeV 

Espectro de 18 
MeV 

0,54 0,48 0,40 0,38 

 

De acordo com a tabela 4 a atenuação da radiação proporcionada pelo corpo do 

paciente possui máximo valor na energia de 6 MeV e valor mínimo na energia de 18 MeV, 

constatando então que a transmissão de fótons é inversamente proporcional ao aumento de 

energia.  

Como citado na introdução do estudo deste caso, a NCRP 151 fornece apenas que 

entre 6 e 10 MeV, o fator de transmissão (f) é de 0,25 na equação 16, quando um tamanho de 

campo 40 x 40 cm2 é utilizado, sendo o valor deste fator aproximadamente metade do  

encontrado por simulação computacional. Este resultado mostra que a maior atenuação 

proporcionada é de 54% do feixe primário. 
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Isto indica não considerara atenuação da radiação no paciente, conduz a resultados 

imprecisos no cálculo de camadas deci-redutoras, impactando em espessuras de barreiras 

radiológicas superdimensionadas e de custo elevado.    

 

Medidas Experimentais 

 

Também foi realizado um conjunto total de 9 medidas experimentais, em uma sala real 

de radioterapia operando um acelerador linear Varian Trilogy, com o propósito de realizar um 

mapeamento da radiação de fuga do cabeçote e da radiação espalhada no corpo do paciente 

(Fantoma de acrílico 40 cm x 30 cm x 40 cm preenchido com água), modificando a angulação 

do gantry do acelerador linear em 0, 90 e 270 graus, quando o aparelho é operado na energia 

de 6 MV. A referida sequencia de medidas foi realizada, variando o posicionamento da 

câmara de ionização entre o plano que contém o isocentro e a um metro a cima do isocentro 

utilizando capa de build-up.   O objetivo em mapear a radiação de fuga do cabeçote, foi 

verificar o parâmetro de atenuação, comumente utilizado nos cálculos de blindagem, 

considerado como sendo 1000 (ou, de outra maneira, considerando que o cabeçote atenua os 

fótons a 0,1%). Após esta verificação, foram realizadas medidas em vários pontos da sala, 

para posterior comparação com as simulações usando o Método de Monte Carlo com o código 

MCNP 5, fornecendo assim uma validação para todo o trabalho desenvolvido. 
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b)Medidas Experimentais em Sala Real de Radioterapia 

 

Nesta etapa do presente trabalho, foram realizadas medidas experimentais em uma sala 

real de serviço de radioterapia, para que os resultados obtidos fossem confrontados com uma 

posterior simulação computacional. Foram escolhidos diversos pontos no interior da sala, 

medindo as componentes da radiação de fuga do cabeçote, radiação espalhada no paciente, a 

radiação que atravessa o labirinto e chega até a porta. Todas as medidas foram tomadas na 

energia de 6 MV. 

 

Mapeamento da Radiação de Fuga do Cabeçote com gantry a 90 graus. Câmara de 

Ionização Posicionada a um Metro Acima do Isocentro. 

 

Este arranjo teve por objetivo, mapear a radiação de fuga do cabeçote do acelerador 

linear, e para tal feito, foram escolhidos 17 pontos ao longo do interior da sala de tratamento 

radioterápico como demonstra a Figura 24, incluindo o ponto médio na entrada do labirinto, 

pontos ao longo do labirinto e na porta de acesso à sala, estando o volume sensível da câmara 

de ionização, posicionado no mesmo plano do foco do acelerador, ou seja, a um metro do 

isocentro, gantry a 90 graus com o feixe primário voltado para o mesmo lado da porta de 

entrada e colimadores fechados. As distribuições de todos os pontos medidos se seguiram a 

um e a dois metros a partir do isocentro, em incrementos de 45 graus. Segue a seguir a figura 

com a distribuição dos pontos e distribuição de doses. Esta sequencia de medidas foi realizada 

com 100 MU e 200 MU/min como taxa de dose sendo 2,43 x 10-4 Gy a dose administrada no 

isocentro. Na tabela 5 os valores apresentados em função dos pontos, são percentuais 

comparativos. 
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Figura 24- Distribuição de pontos na sala de radioterapia. 

 

 

Tabela 5 - Distribuição de doses (Gy) em função dos pontos.  

Ponto Fração da Dose no 

Isocentro (Gy) 

1 2,43 x 10-4 

2 2,00 x 10-3 

3 1,57 x 10-4 

4 4,43 x 10-5 

5 3,44 x 10-5 

6 1,78 x 10-5 

7 6,46 x 10-5 

8 2,71 x 10-4 

9 5,59 x 10-4 
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10 2,53 x 10-4 

11 4,50 x 10-5 

12 3,75 x 10-5 

13 5,24 x 10-6 

14 4,12 x 10-6 

15 2,45 x 10-6 

16 1,20 x 10-6 

17 4,87 x 10-4 

 

Radiação de Fuga do Cabeçote. Câmara de Ionização no Plano do Isocentro. 

 

Nesta seção de medidas se teve como objetivo realizar o mapeamento da radiação de 

fuga do cabeçote do acelerador linear, sendo então escolhidos 15 pontos de medidas no 

interior da sala de tratamento mostrados na Figura 25, incluindo o ponto médio na entrada do 

labirinto (ponto 13), pontos ao longo do labirinto (pontos 14 e 15) e na porta de acesso ao 

interior da sala (ponto 16). O volume sensível da câmara de ionização foi posicionado no 

mesmo plano do isocentro, gantry a 90 graus, com o feixe primário voltado para o mesmo 

lado da porta de acesso ao interior da sala e colimadores fechados. A distribuição dos pontos, 

foram tomadas a 1 e a 2 m a partir do isocentro sendo modificados em incrementos de 45 

graus. Para a presente sequencia de medias, foi utilizada 100 MU e 200 MU/min como taxa 

de dose, exceto no ponto 15 que foram usadas 1000 Unidades Monitoras e 400 Unidades 

Monitoras por minuto como taxa de dose, pois a leitura no referido ponto se apresentou muito 

baixa. A dose administrada no isocentro foi de 2,43 x 10-4 Gy. Na tabela 6 os valores 

apresentados em função dos pontos, são percentuais comparativos.  
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Figura 25 – Pontos distribuídos no interior da sala de tratamento. 

 

Tabela 6 - Fração de doses (Gy) pontuais. 

Pontos Fração da Dose no 
Isocentro (Gy) 

1 1,14 x 10-4 

2 1,64 x 10-4 

3 2,74 x 10-4 

4 3,27 x 10-5 

5 1,84 x 10-5 

6 5,68 x 10-5 

7 2,80 x 10-4 

8 4,89 x 10-4 

9 2,88 x 10-4 

10 7,71 x 10-5 

11 3,40 x 10-5 
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12 4,41 x 10-6 

13 2,61 x 10-6 

14 1,19 x 10-6 

15 1,29 x 10-6 

 

Mapeamento da Radiação de Fuga do Cabeçote com o Gantry a 0 Grau. Câmara de 

Ionização Posicionada a um Metro Acima do Isocentro. 

 

Nesta terceira etapa de medidas, teve por finalidade mapear a radiação de 

fuga emergente do cabeçote. As referidas medidas foram feitas em 17 pontos diferentes no 

interior da sala de tratamento como demonstra a Figura 26, tomadas a 1 e a 2 m a partir do 

isocentro, em incrementos de 45 graus. O volume sensível da câmara de ionização foi 

posicionado no plano que contém o foco do acelerador linear (a 1 m acima do isocentro) e 

gantry a 0 grau e colimadores fechados (campo 0 x 0 cm2). Nesta seção de medidas foi usada 

100 Unidades Monitoras e 200 Unidades Monitoras por minuto como taxa de dose sendo 2,43 

x 10-2 cGy a dose administrada no isocentro. Na tabela 7 os valores apresentados em função 

dos pontos, são percentuais comparativos. 
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Figura 26 - Pontos no interior da sala de tratamento. 

 

Tabela 7 - Fração de doses (Gy) pontuais da radiação de fuga. Gantry a 0 grau. 

Ponto Fração da Dose no 
Isocentro (Gy) 

1 1,8 x 10-1 

2 1,4 x 10-1 

3 3,9 x 10-1 

4 2,1 x 10-1 

5 9,3 x 10-1 

6 4,5 x 10-1 

7 2,0 x 100 

8 6,3 x 10-1 

9 3,7 x 10-1 

10 2,0x10-1 
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11 3,3 x 10-1 

12 1,7 x 10-1 

13 1,3 x 100 

14 4,8 x 10-1 

15 2,3 x 100 

16 6,2 x 10-1 

17 2,5 x 10-1 

 

Radiação Espalhada no Corpo do Paciente. Gantry a 90 Graus. 

 

Esta seção de medidas teve por objetivo, realizar o mapeamento da 

componente da radiação que é espalhada no corpo do paciente, em seis diferentes pontos do 

interior da sala de tratamento demonstrados na Figura 27, sendo os pontos 1, 2 e 6 localizados 

a 1 m para frente a partir do isocentro, e incluindo o ponto médio na entrada do labirinto 

(ponto 3), um ponto do labirinto a 1 m da parede ( ponto 4) e um ponto na entrada da sala 

(ponto 5), utilizando como meio espalhador um simulador de corpo humano com água líquida 

em seu interior. O volume sensível da câmara de ionização foi posicionado no mesmo plano 

do isocentro, o gantry a 270 graus com o feixe primário voltado para o lado oposto a entrada 

da sala e campo 20 x 20 cm2. Esta sequência de medidas, foi realizado com 100 Unidades 

Monitoras e 200 Unidades Monitoras por minuto, como taxa de dose. Na tabela 8 os valores 

apresentados em função dos pontos, são percentuais comparativos. 
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Figura 27 - Distribuição de pontos no interior da sala de radioterapia. 

  

Tabela 8 - Fração de doses (Gy) pontuais. Gantry a 90 graus. 

Ponto Fração de Doses 
Pontuais (Gy) 

MCNP 

1 1 1 

2 5,5 x 10-1 5,9 x 10-1 

3 1,7 x 10-2 1,9 x 10-2 

4 1,0 x 10-2 1,1 x 10-2 

5 1,1 x 10-1 2,4 x 10-1 

6 7,9 x 10-2 9,2 x 10-2 

*radiação de fundo 
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Radiação Espalhada no Corpo do Paciente que Chega a Porta. Gantry a 0 grau. 

 

Nesta sequência de medidas, foram escolhidos 6 pontos no interior da sala de 

tratamento demonstrados na Figura 28, tomados a 1 e a 2 m para frente a partir do isocentro 

(pontos 1 e 2), o ponto médio da entrada do labirinto (ponto 3), bem como pontos ao longo do 

labirinto (ponto 4 e 5) com o volume sensível da câmara de ionização posicionado no plano 

que contém o isocentro, campo 20 x 20 cm2, um simulador de corpo humano com água 

líquida como meio espalhador, 100 Unidades Monitoras (MU) e taxa de dose de 200 

Unidades Monitoras por minuto. A tabela 9 apresenta os valores de doses pontuais medidos, 

bem como os valores pontuais de dose obtidos por simulação computacional. 

 

 

 

       Figura 28 - Disposição de pontos no interior da sala de tratamento. 
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Tabela 9 - Fração de doses (Gy) pontuais da radiação espalhada no corpo do paciente. 

Ponto Fração de Doses 
Pontuais (Gy) 

MCNP 

1   1 1 

2 2,8 x 10-1 3,0 x 10-1 

3 5,0 x 10-2 5,3 x 10-2 

4 3,3 x 10-2 3,4 x 10-2 

5 1,7 x 10-2 1,7 x 10-2 

6 BG* 1,0 x 10-4 
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Resultados e Discussões das Medidas Experimentais e Simulações Computacionais 

  
A seguir serão apresentados e discutidos os resultados das medidas experimentais em 

sala real de radioterapia, bem como das simulações computacionais com o código de Monte 

Carlo MCNP 5, com o propósito de realizar um mapeamento da radiação de fuga do cabeçote 

e analisar o comportamento da componente da radiação espalhada no paciente, que alcança a 

porta. Para o estudo o gantry foi posicionado a diferentes angulações, o volume sensível da 

câmara de ionização posicionado no mesmo plano do isocentro e posteriormente a um metro 

acima do isocentro. 

O arranjo experimental da figura 24 teve como propósito mapear a radiação de fuga do 

cabeçote quando o acelerador é posicionado a 90 graus de angulação estando o volume 

sensível da câmara de ionização posicionado a um metro acima do isocentro. Na tabela 5 

estão dispostos os pontos medidos e as frações de dose com relação ao isocentro. Os 

resultados encontrados nesta seção de medidas mostram que os valores dos pontos 3, 5 e 8 

que estão a 1 metro do cabeçote respectivamente, estão em concordância com o percentual 

esperado de 0,02%, 0,004% e 0,03% respectivamente. Contudo no ponto 7 a um metro do 

cabeçote e angulação de 45 graus, apresenta um valor de dose discrepante de 6,46 x 10-5 Gy  

equivalente a 0,006% da fração de dose do isocentro. Para os pontos 9 e 11 (0,06% e 0,005% 

respectivamente), que estão mais afastados, a dose percentual, diminui com o aumento da 

distância com relação ao cabeçote, sendo a fração de dose que alcança as proximidades da 

porta (ponto 16) o valor de 1,20 x 10-6 Gy. 

A analise do comportamento da radiação de fuga, quando a câmara de ionização é 

posicionada no plano do paciente, e o gantry com uma angulação de 90 graus, se seguiu 

conforme ilustrado na Figura 25 e os resultados das medidas são dispostos na tabela 6. A 

fração de dose do isocentro para o ponto 7, em um incremento de 90 graus a partir do 

isocentro, é de 2,80 x 10-4 Gy correspondente a aproximadamente 0,03% da dose no 

isocentro, sendo um valor esperado. O ponto 8  afastado a um metro de distância do ponto 7, 

os pontos 2 e 3 a um ângulo de 315 graus a partir do isocentro, apresentam um aumento nos 

valores de dose que correspondem a 0,05%, 0,02% e 0,03% respectivamente. A componente 

da radiação que alcança a porta (ponto 15) é um valor de 7,71 x 10-5 Gy não diferenciando 

em termos de ordem de grandeza da configuração em que a câmara de ionização está 

posicionada a um metro acima do isocentro (Figura 24). 
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A configuração experimental da Figura 26 teve o propósito mapear a radiação de fuga 

do cabeçote, estando o gantry a 0 grau e o volume sensível da câmara de ionização 

posicionado a um metro acima do isocentro. Os resultados das frações de dose em função dos 

pontos medidos expressos na tabela 7 mostram que os valores de dose mais relevantes 

encontrados, são em sequência os pontos 13, 7, e 15, nas laterais do gantry do acelerador, com 

frações de dose que equivalem a 0,03%, 0,05% e 0,06% da dose administrada no isocentro. 

Para a medida da componente de radiação espalhada pelo corpo do paciente com o 

gantry a 90 graus como ilustrado na Figura 27, foram realizadas medidas experimentais 

pontuais de dose, e subsequente simulação por Monte Carlo para comparar os resultados 

obtidos experimentalmente. Os valores das frações de dose foram normalizados de maneira 

que a maior dose fosse 1 cGy e as demais frações relativas. Os resultados das medidas 

experimentais, bem como os da simulação computacional, estão dispostos na tabela 8, 

mostrando total concordância entre os valores medidos e os simulados. A componente da 

radiação espalhada no paciente segue um comportamento esperado, de que seus valores 

diminuam com o aumento da distância, e uma pequena dose alcançando a porta, que equivale 

ao ponto 6. 

Objetivando medir a componente da radiação espalhada pelo paciente com o gantry a 

0 grau estando o volume sensível da câmara de ionização posicionado no plano do isocentro, 

foram feitas medidas de doses em 6 pontos distintos do interior da sala ilustrados na Figura 

28. Posteriormente foi feita uma comparação com uma simulação computacional. A tabela 9 

demonstra que há concordância entre os valores medidos e simulados, e que a dose na porta 

(ponto 6) é de 1,0 x 10-4  cGy sendo duas ordens de grandeza a menos do que a dose que 

alcança a porta quando o gantry é posicionado a 90 graus (Figura 27 e tabela 8). 
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Capítulo 6 

Conclusão 
 

Este trabalho apresenta diversas simulações computacionais se utilizando o código de 

Monte Carlo MCNP 5, com o objetivo de verificar as diversas aproximações na metodologia 

de cálculo analítico da NCRP, 2005, adotada no Brasil, sem que houvesse estudo prévio, da 

validade desta metodologia. Tal ausência de análise pode conduzir cálculos de barreiras 

radiológicas pouco precisas. 

O estudo envolveu levantamento de novos valores de camadas deci-redutoras para 

fótons, em concreto convencional (2,35 g/cm3), com uma fonte de radiação isotrópica, e de 

forma inédita, simulado um modelo simplificado de cabeçote, emitindo feixe divergente de 

radiação conformado em um tronco piramidal, na qual é a situação próxima da real. Foram 

encontrados em média valores de TVLs maiores do que os fornecidos pela NCRP 151, 

indicando que quando o feixe incidente na barreira se aproxima da situação real, 

consequentemente se deve aumentar a espessura da barreira radiológica. Assim, o estudo 

deste caso mostra, que são necessárias novas avaliações para levantar valores de camadas 

deci-redutoras mais precisos. 

Com o propósito de avaliar se a largura do cinturão primário, corresponde a realidade 

dos serviços de radioterapia, se realizou uma sequência de simulações com feixes de 6, 10, 15 

e 18 MeV, se utilizando o modelo simplificado de cabeçote emitindo feixe piramidal, obtendo 

o comportamento da deposição de energia no interior da barreira primária. Os resultados 

mostram que a atual metodologia de cálculo é consistente e adota valores conservadores o 

suficiente para reter o espalhamento da radiação incidente no interior do cinturão primário. 

Foram encontrados por meio de simulações, valores precisos da atenuação do feixe 

primário de radiação proporcionada pelo corpo do paciente de acordo a faixa de energia, 

utilizando o fantoma de voxel Max. Os resultados mostram que a atenuação no paciente é 

inversamente proporcional a energia do feixe primário de radiação, sendo o maior de 54%, na 

energia de 6 MeV. Para efeito de cálculo das barreiras radiológicas, a NCRP 151 não 

considera a presença de um paciente atenuando o feixe. Esta não consideração pode impactar 

em espessuras de barreiras e a valores de TVLs com pouca precisão.  
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Por fim, a validação do presente trabalho, foi feita se realizando medidas 

experimentais, em diversos pontos do interior de uma sala real de radioterapia, fazendo um 

mapeamento da radiação de fuga do cabeçote, pois a metodologia atualmente adotada, fornece 

que o cabeçote atenua 0,1% da radiação emitida. Tais resultados foram comparados aos 

valores produzidos por simulação computacional. 

Os resultados produzidos pela sequencia de medidas experimentais e posteriores 

simulações computacionais referentes radiação de fuga do cabeçote, mostram que a atenuação 

proporcionada pelo cabeçote é maior do que o fator 10-3 fornecido pela NCRP 151. Foi 

encontrada em média uma atenuação por um fator 10-5. Isto indica que devem ser realizados 

mais estudos para levantar o valor do fator de atenuação a diferentes energias e diferentes 

aceleradores.  

O cálculo da dose total de radiação na porta segundo a metodologia de McGinley, o 

gantry do acelerador sempre é posicionado a 90 graus. Neste trabalho foi feita uma 

comparação experimental, do comportamento da radiação de fuga do cabeçote no interior da 

sala, estando o gantry posicionado a diferentes angulações e o volume sensível da câmara de 

ionização posicionada a um metro acima do isocentro, e posteriormente no mesmo plano do 

isocentro. Os resultados mostram que a ordem de grandeza da fração de dose que alcança a 

porta, se mantém constante. Entretanto as maiores frações de doses encontradas, foram nas 

laterais do gantry na angulação de 0 grau e os valores encontrados, estão dentro de uma faixa 

esperada. 

No estudo da componente espalhada da radiação pelo paciente, o gantry foi 

posicionado a 90 graus com o volume sensível da câmara de ionização posicionado no plano 

do isocentro. Posteriormente a configuração experimental se seguiu mudando apenas a 

angulação do gantry para 0 grau. Foi encontrado em ambos os arranjos experimentais 

concordância nas ordens de grandeza entre os valores medidos e os simulados. Contudo as 

ordens de grandeza das doses que alcançam a porta diferem em até 10-3 de magnitude, sendo a 

maior dose quando o gantry está posicionado a 90 graus, confirmando que está é a situação 

mais extrema para o cálculo da componente de radiação espalhada no paciente que atinge a 

porta. 
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