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INTRODUÇ1\O

A distribuição da dose absorvida nos feixes de elétrons

para radioterapia é comumente especificada por um único parãme-

tro, a saber, a energia que é determinada a partir do alcance pr~

tico. Contudo, o alcance prático é um parâmetro que geralmente

não está diretamente relacionado com o intervalo terapeuticamente

útil da distribuição de dose profunda. são necessários outros pa

rãmetros para obter uma especificação da distribuição de dose ab

sorvida que é, ainda que simples mais relevante, Almeida, [1]. -

Neste trabalho medimos um certo número de tais parâmetros que ca

racterizam as propriedades principais fisicas e terapêuticas dos

feixes de elétrons gerados pelo acelerador linear "Mevatron XlI"

do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Pre

to - USP. Existem várias razões para introduzir tais parãmetros:

onúmero crescente de diferentes tipos de aceleradores de elétrons
11

e as qualidades dos feixes frequentemente bem diferentes necessi

tam de uma comparação unificada simples da qualidade de um feixe

para outro; e finalmente, de um ponto de vista terapêutico, é im

portante definir o volume de tratamento de um modo relevante e

cqnsistente, não apenas para simplificar as comparações entre di

ferentes centros de tratamento. Apresentamos também um estudo

dos efeitos das heterogeneidades dentro de um meio irradiado (co

nhecido comumente por "phantom" ou simulador), que quando não le

vadas em consideração durante um tratamento acarretam prejuizos -

irreversíveis aos pacientes.



CAPITULO I

ESPECIFICAÇAO DA QUALIDADE DO FEIXE DE ELE:.
TRONS A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO DE DOSE PRO-

FUNDA NO EIXO CENTRAL

1 Considerações Teóricas

1. 1 Descrição da Distribuição de Dose Absorvida no Eixo Central

Para maior entendimento das grandezas e parâmetros aqui

estudados, tais como: a) Dose Absorvida, b) Porcentagem de Dose

Profunda, c) Medida da dose absorvida, etc.; elaboramos o Apêndi

ce I. Suporemos assim, que tais conceitos já tenham sido previa

mente assimilados.

A distribuição de dose absorvida profunda, ou simple~

mente distribuição de dose profunda em um meio irradiado por um

feixe de elétrons terapêuticos (também conhecido por feixe de elé

trons transformado -- do inglês degraded beam) de uma dada ener

gia, tem um grande número de fatores secundários, como tamanho do

campo, distância da fonte à superfície (DFS), composição do meio,

etc. A fim de termos uma situação de medida tanto quanto possí-

vel independente destes parâmetros, e para facilitar as compar~

ções significativas a serem feitas entre os feixes de elétrons de

aceleradores diferentes, as medidas forum efetuadas em um simula

dor de plexiglass (polimetilmetacrilate, PMMA) mantendo constante

a DFS nominal = 100 cm e utilizando campos iguais a 15x15 cm. As

curvas de porcentagem de dose profunda não variam apreciavelmente

para campos maiores que este tamanho, NACP (1.a)e Markus (2).

A distribuição de dose absorvida ao longo do eixo cen

tral de um feixe de elétrons terapêutico é influenciada também
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principalmente pela presença de materiais que transformam ou

perturbam o feixe original (ou intrínseco) ao longo do seu percuE

so a partir dà janela do acelerador, tais corno: as folhas de es

palharnento, monitores de transmissão, colimadores e ar (3, 4,

S, 6)., Estes materiais influenciam o fluxo de el~trons em tr~s

modos diferentes, a saber: pelo estreit~ento e alargamento da

distribuição da energia dos el~trons,pela geração de elétrons es

palhados no colimador, fazendo grandes ângulos com o eixo central

do feixe e, finalmente, pela produ.ção de fótons de contaminação

(7 ) ~ .

Quandq a goometria do feixe·é cu~dados~ente desenhada,

a perturbação da energia do feixe, caracterizada por exemplq pelo

fator:ae-'espàlhamento da energia r, geralmente tem influência do

minante na distribuição de dose absorvida. Os el~trc;:msespalh~

dos obliquamente pelo colimador depende em grand~ pa-rte dos fato

res geom~tricos tais comQ'o~-tamanho,efetivo da fonte, materiais e

geometria de'coíimaçãb, e podem ser descritos pelo â~gulo de esp~

lhamento quadrático médio do feixe aoatíngir·Q .-simuladorou pac!.

ente. Quando i grandd o n~mero de eZciLrona incidentes obliquamen- "

te e perturbados a prOfundidade da dose máxima é deslocada para a

superflcie e o gradiente de dose (ver definiç50 adiante) i dimi-

nuldo consideraveZmente, (7),

A contaminação de fótons gerados por bremsstrahlung,

sao provenientes principalmente das folhas de espalhamento e ou

tros materiais no feixe. A fração de dose devido à contaminação'

de fótons depende do material usado para espalhamento e aumenta -

quase linearmente com a sua espessura com um resultado aumentado

da produção de bremsstrahlung e perda simultânea de elétrons. O

efeito da contaminação dos fótons é levada em conta pela subtra-

ção do "background" de f6tons na definição do gradiante de dose

(ver item 1.2.5).
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As figuras de (1) a (8) são reproduções do trabalho de

Brahme e Svensson, (B).

A figura (1) do trabalho de Brahme e Svensson, (8), re

produção do trabalho de Berger e Seltzer, (9), mostra os vários

trechos que caracterizam geralmente a distribuição de dose absor

vida no eixo central para um feixe largo. Com o aumento da pro 

fundidade no "phantom" (ou simulador) a distribuição é caracteri

zada por: a) dose perto da superfície; b) a dose de "buildup" 

dos elétrons secundários; c) a dose de "buildup" dos elétrons

primários devido a inclinação aumentada dos caminhos dos elétrons

(3) (em feixes limpos esta secção é freqüentemente côncava para

cima); d) a dose máxima onde os elétrons se aproximam da difusão

total (3); e) parte descendente com a perda aumentada dos elé

trons primários; f) secção da diminuição linear da dose devido

ao "straggling" da energia e do alcance dos elétrons primários; 

g) a calda dos elétrons que sofreram poucas interações nas prime~

ras partes dos seus percursos; e finalmente h) o "background" de

fótons gerados no meio simulador e no acelerador (pela janela de

vacuo, folhas de espalhamento, cãmaras de transmissão, ar, c01ima

dor, etc.).
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FIG. 1 - DI5TRlBUI9ÕES ,DE DOSE ABSORVIDA PROFUNDA PARA

FEIXES DE ELETROt(S LARGOS ,MONODIRF-CIONAIS IHOlOINOO NORNAIS ,'A 'UPE~II'ICIE DA AGUA. AS LE
TRAS REFEREN-SE AS REGIOES APROXIMADAS ONDE
OS PROCESSOS DIFERENTES CARACTERIZAM O FOR

NATO DA DISTRlaUI9ÃO DE DOSE ABSORVIDA.

1.2 Definições e Discussões dos parâmetros

Na figura 2 estão ilustradas as definições dos sete di

ferentes parâmetros àe qualidade para a distribuição de dose pr~

funda no eixo central para el~trons. Quatro destes são parame-

tros de alcance (R100, RS5' R50, Rp)' um é uma medida da inclina

ção ou gradiente da secção inclinada da distribuição de dose pr~

funda (G*) e duas são as medidas dos níveis de dose de entrada e

saída do volume irradiado (D , D ).s x

..
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DA COM AS DEFrNIQOEl DE TO DO~ OS, PARAMETROS USADOS Nd TEXTO. DN ~ O NIVEL DA
DOSE NÁXI MA ABSORVIDA. Da E A DOSE SU
PERFICI"AL NEDIDA ,NA PROFUNDIDADE DE 0.&
I'" (o.oe om). 9- E O -8ACK8ROUND" DE
FpTONI., 8* E O IRADIENTI D~ DOSE. RtOO

E A PROFUNDIDADE DE DOSE NAX,IMA. R8&O ALCANCE TIRAPEUTICO. Reo E A PROFUN
DID,DE SENIIoItEDUTORA E Rp O ALCANCE
PRATIOO.

1.2.1 Profundidade de Dose Absorvida Máxima, R100

(ou simplesmente, profundidade de dose máxima)

A localização do máximo na curva de dose profunda é de

pendente de um número de parâmetros físicos do feixe de elétrons

tais como a e~ergia mais provável medida na superfície do phantom

(E 1)' o formato da distribuição da energia (que nos mostra umap,

relação entr.e os elétrons de baixa e alta energia e, que vemos,

por exemplo, que num feixe onde haja muitos elétrons de baixa e-

nergia o ponto de dose máxima será superficializado) e da distãn

cia da fonte-superfície (D.F.S.). A profundiade de dose absorvi

da máxima, R100, está definida na Fig. 2 e apresentada na Fig. 3,

juntamente com outros parâmetros de alcance do feixe de elétrons,

calculados teoricamente.
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1.2.2 O Alcance Terapêutico. R85

O alcance terapêutico é o intervalo de profundidade da

distribuição de dose profunda que deveria coincidir com o I'olume

alvo (ou volume de tratamento). Para uma dada energia do elé-

tron, a largura deste intervalo depende da uniformidade desejada

da distribuição na região alvo. É sabido que diferenças menores'

que 10% na dose absorvida em alguns casos pode causar urnamudança

considerãvel na diferença entre a fração de pacientes curados e

aquela sofrendo subseqüentemente de complicações, (11), (12); um

fato que geralmente torna desejãvel esforçar-se para uma pequena

variação de dose dentro do volume alvo. A uniformidade da distri

buição de dose absorvida perpendicular ao feixe pode ser algumas
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vezes melhorada pelo aumento de um tanto no tamanho do campo. Si

milarmente, a distribuição de dose absorvida paralela ao feixe po

de ser freqüentemente melhorada pelo aumento da energia do elé-

trono Para uma mesma uniformidade em ambas as direções é necessá

rio uma variação da dose em cerca de ~ 5%. Uma tal pequena vari~

çao e um compromisso não realistico quando tem que ser encontrado

um compromisso entre boa uniformidade e um pequeno volume irradia

do '(ambas as sugestões acima para aumentar a uniformidade acarre-

tam um aumento do volume irradiado, que é indesejável). O range'

terapêutica assim tem sido definido como o intervalo de profundi

dade dentro da qual a dose absorvida excede 85% do seu valor mdxi

mo, DM (conf. Fig. 2), Brahme e Svensson, (8), (7). Para a maio

ria dos feixes de elétrons de alta energia, o range terapêutico -

extende-se da superficie até a profundidade de dose profunda igual

.,. - 11

a 85% desde que a dose na superflcie e frequentemente maior que -
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Na Fig. (4) vemos que RS5 aumenta quase linearmente com

a energia mais provável na superfície, E 1 até cerca de 40 Mev p,

para as distribuições calculadas teoricamente para os feixes mono

energéticos, e monodirecionais (ou paralelos). A maioria dos ace

leradores clínicos estudados pelos autores apresentam uma varia-

çao quase linear de RS5 com Ep,1 (mudamos a notação original de

E O) até cerca de 20 Mev, mas um aumento muito mais vagaroso pap, -

ra as altas energias. Isto é devido ao fato de que a distribu~ -

ção espectral é muito larga na região de alta energia. A distri

buição larga é introduzida principalmente quando o feixe e esp~

lhado para obter tamanho de campos grandes. são necessárias fo

lhas de espalhamento espessas em altas energias.

Outras considerações sobre RS5 sobre o efeito das fo

lhas de espalhamento (utilizadas para tornar os feixes deelétrDns,



-10-

originalmente praticamente muito estreitos, em feixes largos e d!

vergentes,e o fator de espalhamento de energia r na distribuição'

da energia na superfície do sirnulador)podem ser estudados no tra

balho de Brahrne e Svensson, (7) e na Seco 1.2.5.

1.2.3 Profundidade Semi-Redutora, R50

A profundidade em que a dose absorvida diminui em 50% do

seu valor máximo, fora sugerida como uma medida da energia dos

feixes de elétrons de alta energia (13,14). Desde que a profundida

de semi-redutora está na região alcançada por aproximadamente me

tade dos elétrons primários, talvez esta esteja mais relacionada'

com a energia média na superfície do simulador do que aom a ener

'r

gia mais provável dos elébrons incidentes (8). Na Fig. 5 vemos

traçada a variação de RSO com a energia média do elétron na supeE

fície do simulador, EO' Para os feixes experimentais, EO foi de

terminada da relação:

= E - E (St t .. i!.l.)a o ,1 1 (1)

onde Ea é a energia média medida na saída da janela do acelerador

e medida pelo método da reação nuclear (y,n) ou utilizando-se de

um espectrômetro magnético (15) i seguida das perdas totais me-

dias (Stot . i!.l)quando o feixe de elétrons atravessa os diversos

absorvedores que existem entre a superfície externa da janela do

acelerador e a superfície do simulador (p.ex., folhas de espalh~

mento, filtros, câmaras de transmissão, etc.). Os resultados ex

perimentais (8) indicam uma boa relação entre RSO e EO'

RSO H O = K EO' K = 0.43 cm Mev-1, 2

que quase coincide totalmente com os cálculos teóricos obtidos

(2 )
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por Berger e Seltzer (9) para distribuições de dose profunda de

feixes infinitamente largos, monoenergéticos, monodirecionais in

cidindo sobre'um simulador de água semi-infinito.

.6 Miorotron.10 MIV ./folha
., Microtron. 10 MIV o/fo""

./ altotron.IIC 18 MIV

"- eltatron.li.ml' 41 M.V

/ / Tloriall• 0'8 CO

/ Tlorioll. OFS 100CIl

// HPA28

_ Eo/MIV
'Ie. S- VARIAÇAO DA PRO'JJNOIDAO~ SENI-R~OUTORA COM A ENER

elA MEDIA DO ELETRON NA SUPERFICtE DO SIMULADOR
PARA OS DIFERENTES fE I )(ES DO BETATROH E DO NICRO

TRON. PARA ESTES TIPOS DE ACELEftAOORES P PRIMEIRO!SPALHAMENTO DA ENERGIA DOS ELÉTRONS E TÃO PEQUE

NO; DA ORqEM.OE SOKEV (VER_REF•• ' DA RE'.') QUE AE"ERGIA MEDIA DO ACELADOR Eo EST~ MUITO PERTO DA
QUILA Ee DE UM ACELERADOR MONOE"ER8ÉTICO (VER 1\('.
" DA RE'." A LINHA PO"T1LHADA DA HPA(VER REF. "
DA Rr,.' 1 ESTA' PROVAVELN~NTE MELHOR RELAOION~OA

COM A EHERIIA MAIS PROVAVEL Ep.o, AS LINHA.s SOLIDASI TRACI'IlADAI I~O TOMADADAI A PARTIR DOS CALCULOI
DE MONn'CARLO POR IEReER E SELTZER (VER RE, •.lt'DA
RrF. a')

o
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Na Tabela 2 de uma secção posterior, ilustramos as equaçóes pri~

cipais para o cálculo de alguns parâmetros de energia. A Fig. 3,

mostra claramente que RSO tem uma dependência maior com a D.F.S.

do que R , particularmente em energias altas onde a radiação dep
fundo de fótons é considerável.
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Alcance Prático, R
p

o alcance prático ou projetado R (ver figo 2) é o conp
•• 11 _

celto de alcance malS frequente em uso para correlaçao com a ener

gia do elétron (15, 17 e 18). A energia calculada a partir do a~

cance prático está mais relacionada com a energia mais provável -

do elétron na superficie do simulador, (8).

E
p, 1

E - 6E
p,a cal

(I)

onde 6E I = perda de energia dos elétrons por colisão.co

Os fatores que influenciam na medida do alcance prático

sao: a) diâmetro do feixe e do detetor; b) divergência do fei

xe. Para a situação a) temos dois arranjos geométricos ideais

que podem ser recomendados que resultam em valores idênticos para

o alcance prático, Nüsse (14), ICRU (15):

1,)
Medida usando um detetor com o diâmetro dd > Rp

em

um feixe com um diâmetro bem pequeno df « dd; 2)

Medida em um feixe com um diâmetro df > Rp usando um

detetor com diâmetro muito pequeno dd « df.

b) Divergência do feixe: Se R é medido movendo-se um pequeno dep
tetor na direção de profundidades maiores no material absorvedor'

(simulador), temos que levar em consideração a divergência do fei

xe. A ionização medida diminui em proporção ao aumento da area

do feixe com o aumento da distância da fonte. Se J é a ioniza 
g

çao por unidade de massa dentro da cavidade do detetor, a corre

çao para este efeito é obtida a partir do valor medido, JI, usang

do a relação:

= JI
g

(11)

onde, Sv é a distância da fonte virtual à superficie do

dor (ver experiência preliminar 1).

simula-

r
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Um outro fator a considerar, na medida do alcance prát!

co e da profundidade semi-redutora; é aquele que diz respeito ao)
processo utilizado para as suas obtenções, isto é, os protocolos'

do ICRU (International Commission on Radiation Units and Measuranents

(15), e o da AAPM (American Association of Physicists in Medicine)

(19) recomendam que Rp e RSO sejam ambos medidos a partir de

curva de ionização profunda, ao passo que o protocolo do NACP

uma

(Nordic Association of Clinical Physics) (20) recomendam que R ep

RSO sejam medidos a partir de uma curva de dose profunda. Este

problema êanalisado com mais detalhes na Seco 1.2.8.2 e através da

Fig. (23).

Após o término das definições dos parâmetros que carac

terizam o feixe de elétrons, apresentamos na Seco 1.2.8 um rápido

estudo dos parâmetros de energia e as relações empíricas para os

respectivos cálculos.

1.2.5 Gradiente de Dose, G*

A diferença mais significante entre a distribuiçâo de •

dose profunda de um feixe de elétrons e a de um feixe de fõtons é

a diminuição muito mais íngreme (ou acentuada) na dose além do aI

cance terapêutico para o feixe de elétrons. Esta queda rápida na
•

dose para os feixes de elétrons éuma grand~ vantagem quando exis

tem órgãos além de tumor que devem ser protegidos da irradiação

desnecessária. O gradiente de dose ao longo do eixo central é u

ma medida útil do declive das distribuições de dose absorvida. A

fim de se obter uma medida do gradiente de dose (8,7) que é, até

posslvel, indpendente da energia e da contaminação do feixe para

os feixes intrínsecos, definiu-se um gradiente de dose normaZiza-

do.

'j"
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(3 )

I dD I ~ ·onde ~ e o gradiente de dose absoluto com a parte linear da

curva extrapolada até o nível de dose máxima, e z é a profundida-

de no simulador. Da Fig. 2, podemos reescrever G*, como:

G* = (3a)

A partir de uma distribuição conhecida de dose profug -

da, o gradiente de dose pode ser obtido simplesmente pela extrap~

lação da secção mais inclinada da distribuição, que já fora util!

zada para a obtenção do alcance prático, até que esta intercepte'

a parte reta horizontal definida como radiação de fundo de fó-

tons, Dxi e o nível de dose máxima DM (ver Fig. 2). O gradiente

de dose é agora obtido pela divisão do alcance prático pela dis

tância entre estas duas intersecções. Esta medida da inclinação

mais acentuada da distribuição de dose absorvida é (cornovemos

das Eqs. (3) e (3a)) um número adimensional. Vemos da Fig. 6,que

para os feixes monoenergéticos é da ordem de 3 e, varia muito po~

co com a energia mais provável na superfície do simulador, E 1p,

(na figura denotado por E O) porque o aumento no alcance práticop,

com E 1 balanceia a diminuição no gradiente de dose absoluto dap,

distribuição de dose profunda. Para urna dada energia mais prov~

vel dos elétrons, são obtidos valores diferentes do gradiente de

dose dependendo da largura r da distribuição de energia dos eléo

trons do feixe medida na superfície do simulador, Brahrne e Svens

son, (7). A Fig. 6 mostra ambos os dados teóricos (21) e os ex

perimentais (8) obtidos a partir dos feixes de elétrons terapêuti

coso Pode ser observado que muitos dos feixes de elétrons de aI

ta energia usados para terapia tem os gradientes de dose compl~

tamente baixos, devido principalmente aos seus largos espectros -

de energia provenientes dos espalhamentos nas folhas de espalha -

BiBLIOTECA DO INSTlTUTOÚ r!SICA E OUIMICA DE sÃÕ CARLOS:usfl -
FlSICA li

f
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mento e outros materiais pré-absorvedores .
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FIG. 6- DEPENDÊNCIA DO GRADIENTE DE DOSe: G~ NA ENERGIA MAIS

PROVÁVEL 00 ELETR~N NA SUPERF(CIE D9 SIMULADOR(Ep"l
PARA FEIXES DE ELETRONS MONOENERGETICOS (VER REF,4
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1.2.5.1 Gradiente de Dose dos Feixes de Elétrons

(Feixes Terapêuticos)

Transformados

Para os feixes de elétrons largos monoenergéticos e p~

ralelos o gradiente de dose normalizado G5 (o índice O passa a de

signar os feixes monoenergéticos e monodirecionais) varia leveme~

te entre 3 a 3,5 para as energias mais prováveis entre 5 a 40 Mev

e DFS igual a 100 cm [conf. Fig. 6, Brahme e Svensson, (8)]. O

gradiente de dose G; (o índice 1 passa a designar as grandezas ti
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radas do feixe transformado) de um feixe terapêutico de energia

mais provável na superfície do simulador, E 1 e alcance práticop,

R l' é obtido pela transformação ou perturbação (daí o nome transp,

formado ou perturbado) de um feixe inicialmente paralelo e monoe-

nergético (conhecido também por feixe intrínseco) de energia EO

(não confundir com a notação de energia média na superfície EO) 

por uma camada ~R do material do simulador. Gi pode ser relacio

nado com o gradiente GÔ como mostrado por Brahme e Svensson (8).

Neste trabalho, os autores idealizaram uma geometria de irradia-

ção onde um meio homogêneo e semi-infinito é irradiado no vacuo.

Afirmam os autores que liadistribuição de dose absorvida
-

nao se

altera quando deslocamos urnapequena parte 6R da superficie fron

tal do simulador na direção do feixe incidente monoenergético". -

Contudo, apresentam-se duas situações diferentes, pois uma é aqu~

Ia em que o próprio feixe monoenergético atinge diretamente a su

perfície do simulador e a outra, é aquela em que o feixe espalha

do por 6R atinge a superfície do simulador. A única e pequena di

ferença que acreditamos existir nestas distribuições provém da

parte referente ao "background" dos raios-X, pois de acordo com -

os autores, ternos:

6R

ou

= R
p,O

R
p,1

R
p,1

= R
p,O - 6R

(4)

Corno, de acordo com a afirmação anterior dada pelos autores, a

distribuição de dose absorvida não se altera (a menos na região

de background dos raios-X), da definição dada pela Eq. (3) vem:

G* 
1 -

R
EL1

D - D
M Xl

e
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que dividindo-':a,membro a membro, resulta:

Gi =

R

p, 1

(DM- D)Xl

(D - D )

~. ~_o_ . GÔ- R
p, O

e como D e D são muito pequenas em relação a DM, vem:Xl Xo

G* 
1 - R~ . GÔ

p,O
(5)

Isolando R 1 da Eq. (4) e substituindo em (5), vem:p,

G*
1

= (1 -
~R ) • GÔ
P,O

( 6 )

Por outro lado, se isolamos R O da Eq. (4) e substituimosem (5) Ip,

encontramos:

G*
1

=
1 +

(7 )

Se supomos que o alcance prático é diretamente proporcional a e

nergia mais provável na superficie do simulador, a Eq. (6) torna

-se:

G*
1

=
Gô (1 -

l:1E

E
E

O

(8 )

onde l:1E é a perda de energia mais provável dos elétrons incidinp
do em l:1R:

l:1E = E - E

P O p,1

liA diminuição da energia no pré-absorvedor l:1R -

(8. 1 )

conti
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nuam os autores -- nao influencia significativamente o gradiente'

de dose do feixe perturbado originado em LlR (índice 1) desde que

~
o gradiente de dose é uma função que varia muito pouco (conf. Fig.

"u -~- ~..~.T

6), com a energia do feixe monoenergético. Em vez disso, o gradi- -
ente de dose do feixe transformado diminui principalmente porque -

este feixe tem um espalhamento de energia grande. Este espi1lh~

mento pode ser definido assumindo uma proporcionalidade em LlEp, e

a largura total da distribuição de energia (conhecida por espalh~

mento da energia, r) tomada em relação à metade do seu máximo:

.6E = c r
p (9)

onde c é um número adimensional que depende fracamente da energia

do feixe e do material do simulador (22). A largura r na superf~

cie é denotada por r e calculada pela Eq. (9). Substituindo.6Eo p
dada pela Eq. (9) na Eq. (4), vem:

Gi = GÔ (1 - ~)
EO

(10)

Para a água e .6R ::: 1 g/crn2 (1 cm), c nas Eqs. (9) e (10)

tem um valor de 5,1 para os elétrons de 10 Mev e 5,7 para os elé

trons de 40 Mev, de acordo com a teoria apresentada por Landciu,

(23). Se em vez disso aplicamos a teoria mais precisa de Blunch

e Westphal, (24), que inclui o espalhamento devido as perdas por

radiação; o valor de c para os elétrons de 40 Mev é reduzido para

5,2.

Ainda de acordo com os autores (8) temos que as hipót~

ses que conduziram à Eq. (15) diferem em três modos fundamental -

mente diferentes das condições pertinentes aos feixes usados pela

radioterapia: (i). O feixe incidente não pode ser mantido tão -

infinitamente largo, monodirecional e monoenergético; (ii) nao
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existe vácuo entre os pré-absorvedores (folhas de espalhamento, _

monitores, etc.) e o simulador; (iii) as folhas de espalhamento'

e os outros màteriais de pré-absorção são raramente de mesma com

posição que o slllulador.

As diferenças mencionadas no item (i) podem ser levadas

em consideração utilizando a Eq. (10) somente nas distribuições 

medidas em feixes largos (1,2) depois da correção pela Lei do In

verso do Quadrado (25) e a inclusão do espalhamento da energia do

acelerador em r, (8). A correção para a divergência do feixe p~

10 uso da Lei do Inverso do Quadrado não é às vezes precisa o su

ficiente desde que a geometria pode diferir da simetria esférica

(p.ex., o feixe do acelerador é muitas vezes sugerido como compl~

tamente monodirecional, a presença dos vários absorvedores em di

ferentes posições altera a distância efetiva da fonte à superfí

cie e tem de ser considerado a distribuição das energias e dos

ângulos dos elétrons, passando pelos pré-absorvedores desde que

é usado somente um pequeno ângulo para terapia).

A presença do ar, sublinhado em (ii), provido qU(~ o es

palharnento da energia devido ao ar seja incluído em ri somente

pode influenciar a distribuição de dose perto da interface entre'

o ar e o paciente e portanto não no gradiente de dose.

Finalmente, no item (iii), as diferenças na composição I

entre os materiais pré-absorvedores e o paciente não influenciam a

Eq. (10) desde que esta contém somente a largura da metade da dis

tribuição da energia, o formato da qual é muito parecida para di

ferentes materiais com a mesma r, (24). A diferença de materiais

muda a distribuição dos elétrons secundãrios de baixas energias e

assim a secção de "buildup" da distribuição de dose (15). Contu

do, este efeito é reduzido pela filtração considerãvel dos elé

trons de baixa energia no ar, causada principalmente pelo alto p~

der de espalhamento de mas~a de tais elétrons. A Eq. (9) pode as
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sim ser usada para estimar a diminuição no gradiente de dose e a

diminuição subseq~ente no alcance terapêutico com a quantidade de

material espalhador no feixe".

A Eq. (10) pode ser comparada com os resultados exper!

mentais de Benedetti, (26) que mediu o espectro de energia e o a-

companhamento das distribuições de dose. Para um feixe de um be

tatron com EO ~ Ea = 44.3 Mev espalhado por uma folha de 1,2 rnrn

de chumbo; suas medidas dão um espalhamento de energia r = 4,1

MEV (recalculada de seus dados medidos para 1,0 rnrnde chumbo). O

gradiente de dose tornado de suas medidas para DFS = 100 cm, 15 x

15 cm, e com urna folha de chumbo de 1,2 rnrnfoi 1,38. Da Eq. (10)

esperariamos Gi = 2,7 [1 + (5,2 x 4,1/44,3)] = 1 ,40. G~ = 2,7

foi tirado dos dados teóricos de Berger e Seltzer, (21), (conf.

Fig. 6).

Urna comparação similar pode ser feita para as curvas de

dose profunda de um microtron (27). O espalhamento da energia r

calculado com e sem uma folha no feixe foram 0,32 e 0,125 Mev,

respectivamente, incluindo a correção para as perdas de energia -

por radiação (24). O valor de GÔ foi tirado da Fig. 6. A partir

destes valores, os gradientes podem ser computados corno segue:

Gi (sem folha) = 3,3 x [1 - (5,1 x 0,125/10,2)] = 3,09 e, do mes

mo modo, G~ (com folha) = 2,77. Os valores medidos a partir das

curvas de dose profunda foram 3,0 e 2,7, respectivamente. A con

cordância entre estes experimentos e a teoria é melhor do que p~

deria se esperar, considerando todas as aproximações envolvidas.

O estudo que agora se segue, bem corno as conclusões,

sao baseados no trabalho de Brahrne e Svensson (7). A partir da

Eq. (7) e :das conclusões estudadas anteriormente, colocaremos ago

ra o gradiente de dose do feixe terapêutico (Gi) em função de gr~

diente GÔ do feixe monoenergético (intrinseco)., da constante r de

espalharnento da energia e do ângulo quadrático médio, 02, de esp~

,.
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lhamento da distribuição angular dos elétrons espalhados pela su

perficie do simulador.

A redução no gradiente de dose do feixe transformado

(ou feixe terapêutica) é proveniente de dois processos diferentes

na camada 6R, estudada anteriormente. O primeiro é devido ao a-

largamento da distribuição da energia pela flutuação (straggling)

da perda da energia e o segundo, é devido ao alargamento da dis

tribuiç~o angular pelas interações de espalhamento múltiplo. A

largura aumentada da distribuição de energia pode ser, corno já vi

mos anteriormente; melhor caracterizada pela largura total na me

tade do máximo da distribuição da energia:

~E = c r, que por (8.1), ficap

T

r =
E - E 1o p,

c (9.a)

A distribuição angular é melhor caracterizada pelo âng~

10 quadrático médio 82 = T. ~R, onde T é o poder de espalhamento li

near do meio [Brahme, (5) e ICRU,( 15) ]. Se supomos que uma fra

ção e da diminuição do gradiente de dose é proveniente do espalh~

mento da energia e conseqüentemente (1-E) a fração proveniente de

alargamento da distribuição angular, a Eq. (7) torna-se: (ver A~

pêndice I).

G* 
1 -

1 + E: •
c r
E

p,1

G*o

+ (1 - E:) •
~

T. Rp, 1

( 11)

Dos dados experimentais de Harder, (22) e do espalhamento angular

teórico de Brahme, (10),o valor do parâmetro adimensional e é 0,45.

Para feixes terapêuticos limpos o espalhamento angular dos elé-

trons na superficie 82 é muito pequeno quando as folhas são colo

cadas em grandes distâncias da superficie e assim atuam como uma

pequena fonte de elétrons aproximad~nte paralelos.
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Para os feixes terapêuticos o espalhamento da energia é

composto geralmente de várias contribuições,

(12 )

onde f 1 se origina do próprio feixe proveniente do acelerador,ace

ffolha proveniente da janela de vácuo folhas de espalhamento, -

monitores de transmissão, etc. e far finalmente, proveniente do

ar. O espalhamento da energia produzido pelas folhas de espalha-

mento e outros componentes podem ser também calculadas da teoria

mencionada (24), e pode ser obtido uma relação similar à Eq.(9.a).

Contudo, a constante c terá um valor substancialmente menor para

materiais de número atômico alto do que para os materiais de simu

lador de número atômico baixo, sendo tão baixo quanto 2 a 3 para

materiais como o urânio, chumbo e ouro, Berger, (29).

Se a porcentagem de dose profunda correspondente a 85%

cair na parte linear da distribuição de dose profunda (conl. Fig.

2), podemos derivar uma expressão analitica simples que relaciona

o alcance prático com o alcance terapêutico. Da Fig. 2, podemos

então escrever:

D85 - D= x
R - R

p,1 85

que substituida na Eq. (3), resulta:

Gi =

R
l2L1

D - D
M x

=

R - R
p,1 85

=
R

l2.L1
G*

1

(D85 - Dx)

(DM - Dx)



= R
p, 1
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mas, D85 = 85~ de DM = O,S5DM. Assim,

= R -
p , 1

R 1 (O ,85DM - D )p, x
G* (D - D )

1 M x

= R
p,1 . [1 -

O,85DM - D
x ]

n (D - D )
1 M x

(1 3 )

Para Dx < 10%DM, a Eq. (13) se reduz a:

=
Rp,1 (1 - °G~5)1

( 1 4 )

com erro menor que 1%.

Esta última equação mostra claramente a influência do

gradiente de dose, e conseq~entemente do espalhamento da energia

r, no alcance terapêutico.

Se a expressão para o gradiente de dose, Eq. (11), e

substituída na Eq. (14), obtemos:

( - O 85R85 E 1'1' ,82) = R {1 - -' - [ 1p, p,1 Gô

que pode ser escrita:

+ ccI'
E +
p,l

82 1
(1-E:) ~ n ]J

p,1
( 1 5 )

onde

( 1 6 )

R85 (Ep,1'0,0) = Alcance terapêutica do feixe monoenergético com

energia E 1.p,
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= R (1-

p, 1

0,85
G*

O
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( 17 )

=
0,85 . R 1 . e . Ep,

GÔ • Ep,1

-1
O , 3 O ( em. Mev ) ( 1 8 • a)

tomando

= o ,85 (1-E:)
G*

O

O, 14 (18.b)

R
E.LJ

E
p,1

= K =
-1

0,52 em.Mev [Markus, (40)]

c = 5,0; e = 0,45 e GÔ =3,4(para feixes monoenergéticos e mono

direcionais com 10 Mev ~ E

p,1

~
35 Mev.

Vemos da Eq.

(16)e de K1calculado, que para cadaMev

do espalhamento da energia do feixe, o alcance terapêutico é dimi

nuído assim de aproximadamente 0,3 cm comparado ao de um feixe m~

noenergético com a mesma energia mais provável e conseqüentemente

o mesmo alcance prático que o do feixe transformado. Relembre

mos, que nas Eqs. de (13) a (18.b), temos:

R 1 = Alcance prático do feixe transformado (ou terapêutico).p,

E 1 = Energia mais provável do feixe de elétrons transformado'p,

na superfície do simulador. Esta energia na literatura'

aparece como E O.p,

G; = Gradiente de dose normalizado do feixe transformado.

G*
O

= Gradiente de dose normalizado do feixe monocromático

monodirecional (Fig. 6).

e

No trabalho de Brahme e Svensson (7), vemos uma comp~

raçao entre 3 microtrons e 1 betetron, sendo que os feixes de um
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microtron e do betatron comportam-se como fct.xes transformados, e

os outros microtrons como quase monoenergéticos. Da Tab. 1 do re

ferido trabalho vemos que as energias mais prováveis dos micro-
t

tron quase monoener~ético e a da~uele com feixe transformado; são

aproximadamente iguais (13,6 e 13,4 l'ievrespectivamente) e conse

qüenternente os mesmos alcances práticos (6,7 e 6,6 respectivamen-

te). Contudo, ainda da mesma tabela 1 vemos que ambos têm esp~

lhamentos da energia bem diferentes (0,2 e 1,6 Mev respectivamen-

te) • Pode assim ser concluído que feixes de elétrons com

cos alcances práticos e canseq~entemente com idênticas energias

mais prováveis E l' deram alcances terapêuticas diferentes (4,8 ep,

4,4 cm respectivamente). De modo geral, de acordo com Atherton

(30) e Calamini (31) o espalhamento da energia é tipicamente de

cerca de 6% de E 1 para um acelerador linear de onda viajantep,

(travelling wave) e 12% de E 1 para um acelerador linear com onp,

da estacionária (standing wave).

Para maiores estudos sobre as influências dos pré-absoE,

vedores nos alcances terapêuticos, recomendamos o trabalho, já ci

tado anteriormente, de Brahme e Svensson (7); Svensson e

Hettinger (16) e o trabalho teór ico de Brahme (10).

A importância da geometria do feixe é mostrada no traba

lho de Brahme e Svensson (7), de onde destacamos algumas caract~

risticas importantes na construção e definição do feixe de elé-

trons de modo a obtê-los tâo próximos quanto possivel dos feixes

monoenergéticos:

1) O tamanho efetivo da fonte de elétrons deveria ser

tão pequeno quanto possivel para simplificar a coli

naçao e para evitar os elétrons espalhados que fazem

grandes ângulos com o eixo do feixe;

2) A distância efetiva da fonte à superficie não deve-

ria ser diminui da consideravelmente abaixo da distân



-26-

eia normalizada de 100 em, por exemplo pelos materi

ais de espalhamento no feixe, Brahme, (32);

3) O· feixe de elétrons deveria ser colimado de tal modo

~ ~
que tanto quanto posslvel uns poucos eletrons prov~

nientes dos instrumentos de limitação do feixe pos-

sam ser espalhados dentro do feixe i [Svensson, (33)].

4) A quantidade de materiais pré-absorvedores (ou per-

turbadores) no feixe deveria ser minimizada para ma~

ter baixo o espalhamento da energia, a perda de ener

gia e a contaminação de fótons [Svensson, (4), Brah

me, ,'(5)].

A fim de preencher as condições acima, é utilizando no

acelerador microtron de 22 Mev (ver Fig. 4 da ref. 7) um sistema

com duas folhas de espalhamento [Brahme,(5), Svensson e Brahme,

(34)], Kazlov\; e Shishov (36) e Brahme (32)]. A folha do espalha

mento primária espalha o feixe, e a segunda folha é formada para

planar a distribuição de dose para um alto grau de uniformidade. -

As espessuras e os formatos são otirnizados tais que uma menor

quantidade possível de material de espalhamento é colocada no fei

xe. A segunda folha é espessa no centro do feixe e colocada mode

radamente perto da folha primária (~ 10 em) a fim de se ter um p~

queno tamanho efetivo da fonte e uma distância efetiva da fonte à

superfície bem definida e perto de 100 em. Maiores detalhes so-

bre o microtron de 22 Mev, ver o trabalho de Brahme e Svensson

(7). O nosso acelerador Mevatron XII (Siemens) é constituído

dessas duas folhas que juntamente com outras de suas característi

cas próprias (fornecidas pelo fabricante) estão resumidas na S~c.

2.1.1.1.
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1 .2.6 A Dose na Superfície, Os

A dose de entrada em um volume irradiado por um feixe -

terapêutico é geralmente de grande interesse desde que esta é de

importância para o grau obtido de tolerância da pele. As profun
~

didades das camadas sensitivas à radiação são geralmente da ordem

de 0,5 ~~, a profundidade que também é acessível para as medidas'

precisas da dose absorvida com muitos detetores (36, 37), inclusi

ve com uma câmara plana-paralela, que tem o seu o ponto efetivo

de medida na superfície da mesma. A dose na superfície ou na p~

le D é definida assim como a razão da dose absorvida a uma profuns -

didade de 0,5 mm e a dose máxima (conf. Fig. 2 e ref. 8).

~." 11

A dose na superflcle e frequentemente cerca de 90% ou -

menos por causa da região de "buildup" dos elétrons primários e

.secundários e, na maioria dos feixes terapêuticas, tmnbém por cau

sa da contaminação pelos elétrons e fótons de baixas energias (27

e 37). Na Fig. 7, a dose superfície é traçada como uma função da

energia mais provável dos elétrons na superfície para vários ti-

pos de aceleradores (37) e comparado com os resultados teóricos -

(2) •

I "IIII.I,,'.~1 li! ,'~'LI illil ! '''H
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1.00
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0.80

0.70

_ DFS c.o-
""

;' ;' A I',ficrotron. 10 M.V 18m folha
/ \' Microtron. 10M.V comfolha;'

;' .I B8totron. eBC 3e M.V

;' )I. aefatron. Siemene 42 Nev
/ ,. E" P • Llnoc .N.. L.20MaV

.o' Linao .M.E.L. 10 MeV,
• / . 21
, Teorlo • DFS c.o

/ Teorio!l, DFS 100 em

0.60

4010o 20 30
(Ep),/M.V

FIG. 7 - VARIApÃO DA DOSEJ'fA SUPERFíO,lE OOM A ENERGIA MAIS
PROVA\lEL ,DO ELETRON. EM VARIOS FEIXES DE ALTA
ENER8IA, E ENCONTRADO A PARTIR DA TEORIA U~A DOSE
8UPERFI0IE MAIS BAIXA QUE A ESPERADA, ISTO E EXPLI

CADO PRINCIPALMENT~ PELO "BUILDUP" DE OONTAMINAÇÃO
DOS RAIOS X E ELETRONS DE BAIXA ENER81A.

1.2.7 Radiação de Fundo de Fótons, Dx

A dose proveniente da radiação de fundo de fótons está

definida na Fig. 2 corno a extrapolação para trás da distribuição

de dose absorvida em direção ao ponto onde definimos o alcance

prático. Os fótons são gerados por urna contaminação do próprio

feixe primário, pelos pré-absorvedores e pelos fótons gerados no

próprio simulador.

Na Fig. 8, são mostrados os resultados teóricos para os

feixes monoenergéticos e monodirecionais e incluem assim somente'

os fótons gerados no meio. Os resultados experimentais dos fei

xes terapêuticos contém urna fração considerável de fótons de con
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taminação desde que estes feixes são geralmente espalhados pelas'

folhas de metal e outros detalhes de construção que produzem

bremsstrahlung' .

4030

• Miorotron, 10 U.V tem foi ha

'V Miorotron, 10 MeV oom folha

~ htatron, ISC se M.V

. '/, 8.totron, BBC 415M. V:I.e.totron, ./ •••• n. 41 MeV*' .• llllOO ,Thomlon C.s.F l52 M.V/' .
',0 Llnoo ,M.E.L.. 10 M.V
>/ Teor i021, D FS CD

• / Teori021,DFS 100 em

20
lEp) I/MeV

A ~ •

FIG. 8 - DEPENDENCIA DA RAD~ACAO DE FU/iDO DE FOTONS SOM A
ENER<i,!A MAIS PI'lOVAyEL DO ELETRON NA SUPERFICIE. A
FRAGAO DE Dx QUE E .PRODUZIDA NO SIMULADOR PODE 8ER
ESTIMADA DA CURVA MAIS BAI>5,A PARA UMA D.F.8.,DI
IpOe",. O RESTAN]'I DA RADIACAO DE fUNDO DE FOTO"'
E DEVIDO AOS FOTONS (GERADO) NA CABEÇA DE TRATA
MENTO (PRINCIPALMENTI1; GERADOS NAS FOLHAS DE ES.
PALHAMENTO)
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1.2.8 Determinação das Energias nos Aceleradores

o conhecimento da qualidade da radiação é necessário

porque os valores dos poderes de freamento (stopping powers) e os

fatores de perturbação recomendados nos protocolos do NACP (~O) e

pelo recente da AAPM (18), para a dosimetria com câmara de ioniza
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çaoi sao dependentes da energia. Para os feixes de elétrons,
#

e

recomendado usarmos para descrever a qualidade do feixe, quando -

especificada a'partir da distribuição de dose absorvida; o alcan

e preferivelmente o alcance -ce prático R ou a energia E l' G*1P p,

terapêutica R85 [Brahme e Svensson,
( 8) e NACP, (20)]. Na prát!

ca, desde que os aceleradores são calibrados a partir do alcance'

resolve

su

por E 1. Para fins de dosimetria,p,

contudo, resolvemos adotar EO (energia média dos elétrons na

prático R , medidos através das curvas de dose profunda,p

mos caracterizar as mesmas

perfície) para caracterizar a qualidade da radiação pelos motivos

alegados acima, baseados nas conclusões apresentadas por Brahrne e

Svensson, (8) e NACP, (20).

1.2.8.1 parâmetros de Energia

o feixe intrínseco do acelerador, isto é, o feixe de e

létrons quase antes da janela de saída do acelerador mas depois

dos ímãs que mudam a direção da trajetória original do feixe; tem

uma certa distribuição de energia. Esta pode ser caracterizada -

pela sua energia máxima (E ), sua energia mais provável (E ),
m,a p,a

sua energia média E , e o seu espalhamento da energia r; onde oa a

índice a significa acelerador. Por outro lado, corno esta distri~

buição é muito estreita, ela pode ser suficientemente caracteriza

da por um único valor E = E
a p,a

Quando o feixe passa através da

janela de saída e pelos materiais diferentes da janela até a su-

perfície do simulador a energia diminuirá e aumenta o espalhamen-

to da energia. Assim, parâmetros análogos de energia podem ser

definidos para a superfície do simulador, sendo: índice 1 para a

energia mais provável, E 1 e índice O para a energia média EO e,p,

para qualquer profundidade z no simulador, o índice z. Estes di
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ferentes parâmetros de energia são recomendados e resumidos na

Tab. 1 e Fig. 9, que são reproduções respectivas das Tab. 1 e Fig.

1 do protocolo' do NACP, (20) onde o índice O foi substituído pelo

Índice 1. Seus usos principais são:

no Janela
de eaida

do aoelerador

( O)

-

na

luperfio i.
da eimulador

(O)

no eimulador

(z)

O.:S

1.0

fz Ep,z Errí;z Eo Ep., Ení:o ~a EP,o Em.o

FIG. i- A DI8TRI8,U1~ÃO DA ENERGIA DOS ELÉTRONSEM FRENTE DA JAN!LA DO ACELERADOR

(a l. NA SUPERFíCIE DO SIMULADOR (o l. E NA
PROFUNDIDADE (zl DO SIMULADOR. A ORDE
NADA MOSTRA A DISTRIBUiÇÃO DIFERENCIAL
NA ENERGIA DO Ft.UXO PLANO UNlD IREC10NAL.
N • NORMALIZADO PARA O SEU VALOR NA ENER
elA MAIS PROVÂVEL.
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PAAAMETRO USO DElE RHINAÇJl:O INTERVALO DE ENERGIA

E

ENo console E;; E
1 + rs 1 I • llL. Eq. (19)1 I'\ev:ií E :ií 50 l1ev

p,a
a p.ap, co , I p,a

do acelerador

E

p,l
Especlflcação da

E I· CI + C2 • R H O + C3 (R H 0)2
Eq. (20)1 I'\ev:ií E

I :i 50l1evp, P'2 P'2
p,

distrIbuição de dose
C, • 0,22 l1ev

absorvida

Cl • 1.98 l1ev.cm

-1

C3 • 0,0025 l1ev.cm

-2

1'0

Como referência!o.C" • RSO H O Eq. (lI)S Hev :i EO :i 30 Kev, 2 -1para as constantes C" • 2,33 Hev.cm

doslmétrlcas

lerador) :

E (energia mais provável em frente da janela do acep,a
. - ..

para um dado felxe do acelerador sao frequentemente u

sados diferentes conjuntos de folhas de espalharnento ou desacele-

radores. Contudo, os instrumentos de energia são construídos co

mumente para dar uma medida da energia dos elétrons do feixe in-

trínseco. Assim, é recomendado [NACP, (20)] que o medidor de in

diaação da energia e o conjunto de seleção da energia no console

sej amcalibrados com um parâmet-:"ode energia que é independente dos

materiais do feixe.

ra este propósito.

E deveria ser o parãmetro para se usar pap,a _

E 1 (ou E O' na literatura): e a energia mais prova-p, p,

vel do feixe de elétrons na superfície. Corno já dissemos anteri-

ormente, é usada para indicar a energia de uma distribuição de do
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se profunda (8,20). Através do alcance prático medido através de

uma distribuição de dose profunda, é utilizada para a calibração

das energias rto,saparelhos pelos fabricantes.

EO (a energia média na superfície do simulador): deve,

como dito na Seco 1.2.8, ser usada para a determinação dos vaIo

res apropriados das razões dos poderes de freamento e dos fatores

de perturbação utilizados nos cálculos da dose absorvida quando

utilizamos do processo de ionização para a sua medida. Nos proto

colos do NACP, (20) e da AAPM, (18) estas grandezas são forneci

das em função de EO.

1 .2.8.2 Determinação das Energias

E 1 deverá ser determinada pela análise da curva de dop,

se profunda no eixo central (20) fazendo o uso da relação empír~

ca entre o alcance prático, R , e E 1 (Tab. 1). Para medidas ep p,

,.

cita

a equação recomendada pelo NACP de 1972 (1): R H O =p, 2

0,3; de acordo com o NACP de 1980, (20). Fora do intervalo

fetuadas em simulador de água, no intervalo, 7 Mev ~ E 1 ~ 20 Mev,p,

a Eq. (20) da Tab. 1 dá, dentro de ! 1% o mesmo valor de E 1 quep,

0,52 E 1p,

do a diferença aumenta. Para o intervalo 1 Mev ~ E 1 ~ 50 Mev ap,

Eq. (20) ajusta com os dados experimentais de Markus, (2), Harder

e Schulz, (38) e aqueles de Berger, et cols·.,(39), de acordo com'

o NACP, (20), dentro de ~ 2%.

o NACP de 1980, (20) afirma que as curvas de dose pro-

funda e ionização profunda medidas na água dão dentro de 1 a 2 mm

Esta afirmação pelo NACP provém do trabalhoo mesmo valor de R .
P

de Svensson e Hettinger, (16). Tanto o protocolo da AAPM, (19), -

quanto o protocolo do NACP,

lada a partir da medida de

(20) recomendam que E 1 seja calcup,

R em uma curva de ionização profunda.p



-34-

Acima de 10 Mev, poderão ser usadas ambas as câmaras plana-parale

Ia e cilíndrica [NACP, (20)] mas abaixo de 10 Mev deveriam ser u

<

sadas somente as câmaras planas-paralelas por que estas têm me-

lhor definido o ponto efetivo de medida [NACP, (20) i AAPM, (19)].

Para energias acima de 10 Mev um simulador de água será usado, e~

quanto que abaixo de 10 Mev poderá ser usado um simulador de água

ou de plástico (acrilico ou poliestireno). Campos grandes devem'

ser usados, isto é ~ 12x12 cm para energias até 20 Mev e ~ 20x20

em para energias maiores [NACP, (20)]. Com alguns plásticos corno

simuladores a relação entre R na água e o R no plástico podep p

ser calculado pela fórmula [Markus, (40), DIN, (41)].

=

Z

(T)ef,pl
Z

(T)ef H O, 2

= K (22 )

Nesta equação (Z/A) f = L f. (Z./A.), onde f. é a fração por pesoe 111 1
do elemento constituinte de número atômico Z. e de massa atômica1
relativa A .. p é a densidade. O indice plrepresenta plãstico1
(plexiglass ou poliestireno). A Eq. (22) pode ser usada para ma

teriais com (Z2/A)ef < 4 [DIN, (41)]. A Eq. (22) também pode ser

usada para converter todas as profundidades no plãstico para aqu~

Ias na ãgua com uma exatidão suficiente para os propóstios elini
cos {Mattson, et. cols., (42) e NACP (43)].

O fator K é apresentado no protocolo da AAPM, (19), co

mo um fator de escaZa e para os simuladores de PMMA e Poliestire-

no fornece os valores respectivos de 1,11 e 0,965 quando as pr~

fundidades são medidas em cm,conforme valoresmedidos por Loev inger,

etc. caIs., (44). Nesse trabalho, Loevinger define uma "densida-

de efetiva", que é dada pela razão da penetração na ãgua pela a

quela no material plãstico. Entende-se ainda que para um mesmo

valor de porcentagem de ionização profunda relativa, as penetr~ -
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çoes na agua e no plástico são dadas pelas profundidades respect!

vas naqueles materiais que oorrespondam àquele mesmo valor de po~

centagem de ionização profunda.

Em nosso trabalho, as energias mais prováveis E 1 indip,

cadas nas curvas de porcentagem de ionização profunda foram calc~

ladas com K = 1,11, de acordo com Loevinger, et. cols., (45), e

AAPM, (19).

TAB. 2: Algumas Caracteristicas dos Materiais Simuladores (re-

prod. da Tab. 2 do protocolo do NACP, (20».

MATERIAL
SIMULAOOR

COMPOSIÇÃO

DENSIDADE
-3

(g.Cffi )
K

. I

Agua RolO10,5551,000

Poliestireno

C8R81,050,5381,018

Perspex

C5R8021,180,5401,148

A-150

ver ICRU(54)1,12 0,5481,106

EO deverá ser determinada a partir da Eq. (21) e da Tab.

1 relacionando-a com a profundidade semi-redutora R50,
definida

como a profundidade correspondente à porcentagem de dose profunda

igual a 50% em um simulador de água (Fig. 2). No protocolo da

AAPM, (19), recomenda-se que R50 seja obtida a partir de uma cur

va de porcentagem de ionização profunda onde a porcentagem de io
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nização caia 50%. Contudo, como veremos na parte experimental,

o erro introduzido na determinação da dose absorvida na profundi-

dade de R100 [profundidade recomendada para calibração, conf. Tab.

3 da ref. (20)] não é maior que 0,3% quando medimos R50 a partir

da curva de porcentagem de dose profunda ou da curva de porcenta-

gem de ionização profunda. Por outro lado, analisando as Tabs.

V, VI e VII do protocolo recente da AAPM, (19), vemos que uma va

riação de 10% no valor de EO não acarreta um erro maior que 1%
- "

nas razoes dos poderes de freamento e consequentemente na medida

da dose absorvida. A equação linear (21) deverá ser usada no in

tervalo indicado, ou seja; 5 Mev ~ EO ~ 50 Mev. Para energias 

menores que 5 Mev a relação dada pela Eq. (20) entre o alcance

prático

cálculo

e a energia mais provável E l' pode ser usada para ap,

A demonstração é a que se segue:

Mudando a notação de E = E na Eq. (I), resulta:
p,a a

E
P ,1

E a" llE 1 [Eq. (19) na Tab. 2]co

A energia EO é calculada [ICRU, (15)] por:

..

onde:

=
Ea - llEtot (23)

perda de energia dos elétrons por radiação.

llEtot

llErad

=

=

perda de energia total dos elétrons = llE I + llE d eco ra

Isolando Ea da Eq. (19) e substituindo naEq. (23), vem:

E + llE - llE
p,1 col tot
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e substituindo nesta última o valor de AEtot dada pela Eq. (23) 

resulta:

E 1 - 6E d' que em baixas energias se reduz a:p, ra

EO = Ep,1' pois em baixas energias as perdas de ener

gia por radiação nas folhas de espalhamento (que são de alto Z) é

desprezível.

A Eq. (21) é estritamente váZida somente para uma D.F.S.

infinita mas pode também ser usada para uma D.F.S. abaixo até 100

em para energias EO até aproximadamente 20 Mev [NACP, (~O)]. Para

energias maiores que esta, deverá ser feita correções pela lei do

inverso do quadrado.

E [ou simplesmente E , conf. ref. (15)] deverá ser
p,a a

calculada pela Eq. (19) da Tab. 2. O cálculo significa que deve

mos adicionar E l' as perdas de energia dos elétrons em todos osp,
materiais de espalhamento no feixe de radiação, p.ex. janela, fo

lhas de espalhamento, cãmara da transmissão e ar. Deve ser bem

conhecida a espessura dos vários materiais, 6x., que o feixe atral. -

vessa desde o lado interno da janela do tubo de aceleração até a

superfície do simulador, bem como os poderes de freamento de coli

sao para càda material S l"co ,l

Supondo que o feixe intrínseco é eproximadamente monoe-

nergético e que a perda de energia mais provável 6E (perdida pep -

los elétrons nos pré-absorvedores) é aproximadamente igual = 6E 1co

[perda de energia por colisão, conforme ICRU, (15)], podemos a

partir da Eq. (19) juntamente com a Eq. (8), mudando a notação de

..

,

EO por Eai deduzir uma equação que permite estimar esta

em função dos gradientes, como segue:

Da Eq. (19), temos:

última
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E
=E + 1\1:: (E ):

a
p ,1 col a

E

p ,1

(IE

col1
=

+ -E-- ,ou
E a

a

6E
cal

E

p ,11 -
(24 )= E E

a
a

que substituida na Eq. (8), com EO = Ea
(IE , vem:

p

ou ainda,

G*
1

=

E

GÔ (1 - 1 + -.EL_l )E
a

-
E

GO* ~1 E-
a

E a
= E

p,1

G*
O

G*
1

(25 )

A partir da afirmação dada na Seco 1.2.5.1 por Atherton,

(30) e Calamini, (31), também podemos deduz ir urna equação para es

timar E corno segue:a

=
0,12 Ep,1

a partir da Eq. (19), vem:

E =a E 1 + 6Ep, P E 1 + 6E 1p, co

mas AEp = fO. c, vem:

Ea = Ep,1 + i'O . c, que PCLl hipótese <lCimél result<l:

E = E 1 + 0,12 E 1 . ca p, p,
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WI

Ea = E
p,1 .1,6

ou

E = 1,6 E 1a p, (25.a)

Podemos estimar fO (espalhamento da energia na distri

buição de energia, na superfície do simulador), como segue:

Substituindo E dada pela Eq. (25) na Eq. (19), vem:a

E
p,1

G*

( G~ )1
= E + 6E

p ,1 co 1,

mas 6E 1 ~ ~E. Assim,co p

E
p,1

=
E 1 + 6E ,p, p

que substituindo o valor de ~E dado pela Eq. (9), resulta:p

E
P , 1

=
Ep,1 + f O • c

E
p,1

E
p,1

G* - G*
O 1

G*
1

=

=

ou

ou finalmente:

E (G* - G*)
f - E O 1

O - p, 1 c . G1
I

(26)

Nesta equaçao,medimos G1na curva de dose profunda,G*
O

obtemos a partir da Fig.

6 e E
p,1

é calculada a partir da Eq. (20).

Como

já dissemos na Seco1.2.5.1,
- -
admensionalc e um numero que
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simulador.

Podemos assim, tomar para o simulador de plexiglass (PMMP)

mo valor igual a 5,0 para a água (8, L3 e 24).

ornes

Para o cálculo de E 1 em energias abaixo de 5 Mev, Morp, -

ris e Owen, (45) deduziram para medidas no poliestireno a equa-

çao:

R I'p,po les
=

0,528 E 1p,
o , O 9 8 ( g / em 2 ) (27)

para 0,8 Mev ~ E
P ,1

< 3 Mev

2. Parte Experimental

A parte experimental do Capo e essencialmente formada

pelas distribuições de ionização profunda. A partir destas cur-

vas obtivemos todos os valores possíveis das grandezas que carac

terizam a qualidade dos feixes de elétrons. Como já dissemos na

Seco 1.2.4, o alcance prático é influenciado, além do diâmetro do

detetor e do feixe, também pela divergência do feixe. Vimos tam

bém nesta mesma seção que a divergência pode ser corrigida deter

minando a distância virtual da fonte à superfície do simulador -

Sv' e depois aplicamos a Eq. (11). Consideramos entâo, como uma

experiência preliminar a medida das distâncias das fontes

ais à superfície.

virtu

2.1 Experiência Preliminar 1: Medida da Distância da Fonte Vir

tual (S ) à Superfície do Simuladorv



-011-

2.1.1 Materiais e M~todos

2.1.1.1 Materiais

A. Características do Acelerador "Mevatron XII" (Siemens)

o feixe terapêutico de elétrons ~ conseguido através da

aceleração dos el~trons, liberados por um canhão de elétrons que

fornece el~trons em uma velocidade de aproximadamente 1/4 da velo

cidade da luz e que são acelerados por um potencial de 15 Kv para

dentro de um guia de onda estacionária. Este guia de ondas ~

constituído por algumas c~lulas, dentro do qual percorre uma mi

croonda de modesta potência de entrada. O guia de onda ~ desenha

do de tal forma que o campo el~trico ao longo do eixo de sua es

trutura ~ muito intenso dentro das cClllLas e essencialmente zero

entre as células. O campo el~trico da microonda é paralelo ao ei

xo do guia de onda, relativamente uniforme ao longo do eixo e e 

dirigido opostamente de c~lula a c~lula (isto ~, está separadame~

te de 1800 em fase). Os el~trons são injetados dentro do guia de

onda quando o campo elétrico oscilante da microonda está em uma

direção de modo a fornecer uma força positiva ao el~tron, que se

rá acelerado em altas velocidades. Os. elétrons, que são injet~

dos dentro do guia, de modo a serem atuados por uma força negati

va pelo campo el~trico da microonda, são de~acelerados e são re

jeitados. Os elétrons capturados viajam em punhados ordenados p~

Ias forças de aceleração favor5veis yeradas dentro do guia de on

das. Quando um elétron ganha energia cinética, a velocidade au-

menta e se aproxima da velocidade da luz. Desde que a velocidade

dos el~trons varia desde 24% da velocidade da luz até essencial 

mente 100%, o comprimento das células deve ser mudado de modo a

manter constante o tempo de percurso dentro da c~lula.
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Após a aceleração, o feixe de elétrons é def lecLldo por

2700 em direção ao isocentro por um campo magnético de um sistema

de focalizaçãó acromático de desvio da trajetória do feixe. O sis

tema consiste de três campos magnéticos; um campo magnético cen

traI com a intensidade do campo aumentando para fora que está cer

cado por dois campos magnéticos homogêneos. Elétrons com energia

levemente mais baixa ou mais alta que aquela pré-selecionada são'

desviados de tal modo que os seus caminhos e direção são corrigl

dos dentro de certos limites. Os elétrons de energias significa~

temente mais baixas ou mais altas que a pré-selecionada são fil

trados para fora do feixe por um filtro de fenda mecânico.

Finalmente, os elétrons passam por uma janela constitui

da por duas folhas de aço inoxidável com espessuras de 0,04 mm e

0,05 mm separadas por uma camada de água de 1,57 mm de espessura.

Depois de atravessarem a janela, os elétrons passam através de um

sistema constituído por duas folhas de cspalhamento para obter u

ma distribuição de intensidade homogênea. A primeira folha enco~

trada pelo feixe em seu percurso (folha prim&ria) ã de tungstênio

com espessura de 0,15 mm. Esta folha primária serve para espa

lhar o feixe tornando-o divergente e de utilidade para tratame~ 

to. O material desta folha é de alto número atômico para minimi

zar a perda de energia ·causada pela mesma. A sua espessura deve

rá ser mínima de modo a produzir uma contaminação mínima de elé

trons secundários que mudam o espectro de energia na direção das

energias mais baixas. A segunda folha (folha secundária) serve

para produzir um campo de radiação homogêneo principalmente pela'

absorção. A folha é feita de material de baixo número atômico,

no caso de alumínio. A sua espessura diminui dÓ eixo central do

.feixe para a borda. Pela troca da folha primária corno uma função

da energia dos elétrons é conseguida um~ excelente homogeneidade'

do campo para todas as energias, embora mantendo a espessura to
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tal do material da folha no feixe de elétrons tão baixa quanto

possível.

o féixe é monitorado por uma cãmara formada por uma gr~

de de fios no ar com um potencial de 600 Volts.

'..,
.'::'..'"

....,...,j

:~
~

"
.•...,'"

~

.:
•...•
•...~

•..::-

~

):-~
~

~. ~~,,,'

--------------

.-.L~~~l

I~,',,'".'"

..::::.',,"

\{I,-
:~rlnn;i ~~iJJU . -----

tt""'''' ------------11 I

••••',~. ,,"o

___ ------------- SlS' ----

L-__ --------- 595----- -\,r- - - 11
I - /(111 - . - ~

~ __ . _----H_ '
1-..1' lI"';t- -- [7r---~ l'

il.:). -- l.

- ---- IL7- -

----"1 ·----1'
I

(o)

"

Fig. 10- a) DIAGRAMA ILUSTRATlVO DO ACELERADOR LINEAR "MEVATRON
XII 11 MOSTRANDO O GUIA DE ONDA, SISTEMA DE DEFLEXÃO
DA TRAJETÓRIA E ALVO PARA PRODUÇÃO DE RAIOS-S.
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(b)

Fig.10(cont)-b)SISTEMA DE DEFLEXAO
DA TRAJETÓRI A

(C )

c) PRqDUÇÃO DOS FEIXES DE
ELETRONS TERAPEUTICOS

B. Sistema de Medida

I
JANELA DO ELETRON

FOLHA DE ESPALHAMENTO
PRIMÁR IA

DE DOSE

Como sistema de medida foi utilizado um dosímetro dig!

tal da PTW ....Freiburg, constituído por duas par.tes distintas: a de

nominada de DL-4 é um medidor de taxa de dose e, a DI-4 mede a do

se integrada. Na DL-4 é conectado o cabo de alimentação da cãma-

ra e para cada câmara a uma chave que a conecta a uma voltagem de

palarição fixa. O aparelho pode ser usado em ambientes onde a u

midade relativa do ar é cerca de 85%.

As variações na taxa de exposição devido as influências

externas sao como segue:

a) Instabilidade na Voltagem de Alimeºtação Externa

Para variações de .:!: .15% nos valores nominais das tensões

(110, 220 e 240 V) a variação da razão da leitura pela taxa de ex
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posição ~ menor quc 0,05~.

b) Influência da Temperatura:

No intervalo de temperatura de uso (+100C a +400Cl a mu

dança da razão entre a leitura e a tax0 de exposição é menor que

::0,5%.

c) Influência da Umidade:

o aparelho tem um sistema que permite colocar o amplif~

cador e os resistores ollmicos altos em uma temperatura constante

o
de +42 C. Ao atingir esta temperatura nenhuma umidade podc con-

densar-se nas partes de alta isolação da unidade.

o DL-4 tcm um tempo ue csLdlÜ 1juauL' Longo, pois d rilZilO

entre a leitura e a taxa de exposição é constante durante ano -

com um desvio padrão de !0,5% se utilizamos de uma câmara aberta

(troca massa com o ambiente) em conecção com uma fonte radioativa

e fazemos a correção da leitura devido a variação da densidade do

ar.

o OL-4 apresenta uma chave que permite variar a veloci

dade da leitura. Como o nosso dosímetro está conectado ao inte -

grador 01-4, usamos esta chave com ilconstante do tempo igual a

0,4 sego Quando o nosso dosímetro é l1copltldoa um trl1Gl1dora cons

tante de tempo longo é usada igual a L sego

Dentro das recomendações do fabricante, a corrente de

- -15
fugaede:: 5x10 Amp.

OOL-4 juntamente com DI-4 têm uma sensitividade à radi

-8 -1 -
"açao de fundo de 10 Amp.R .seg. Se o ilparelho estil em um lu-

gar onde a taxa de exposição de fundo é 2 mR/h, esta radiação pr~

-15
vocara uma corrente de cerca de 7x10 A. A corrente que corres
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ponde ao menor valor de medida na escala mais sensível do DL-4
-
e

-12
cerca de 3x10 Amp. Isto significa que a radiação de fundo pr~

voca uma corrente de cerca de 0,2% da menor corrente mensurável.

A razão entre a leitura e a taxa de dose no intervalo -

de medida em todos os três intervalos é constante de ± 0,5%.

d) Influência do Tamanho dos Campos e da Radiação de

F'undo sobre os Cabos das Cãmaras

Como os campos usados em terapia e na calibração do ac~

lerador são os maiores que aqueles usados para a calibração das -

camaras, uma parte maior do talo da câmara, do seu cabo ou acopl~

mento ou do seu cabo de extensâo é irradiado. A corrente induzi-

- - -14 -1-1
da pela radiaçao e de 10 Amp. sey .l{ • cm nas partes do lu.lo e

cabo da câmara. A irradiação da cu.vilhadeconexaoesoquete da

camara resulta no

corrente de10-13-1
l\rnp. H •s .

A radiação

defundo induzsobre o talo dacamara eno -

. - - -14
seu cabo de allmentaçao e na extensao uma corrente de 10 Amp.

-1 -1
R .seg.cm Sobre as partes de acoplamento uma corrente de

••-13 -1
10 Amp.R .seg .

Através de um potenciômetro instalado no dosímetro e

possível variar o ganho de amplificador e ajustar o mostrador do

DL-4 de tal modo que a medida de dose possa ser em (Rads) ou Gray

(Gy) •

que atuam sobre o DL-4i e as incertezas também sâo as mesmas.

A câmara de ioni zaçâo utilizada na medida de todas as

curvas de dose profunda foi uma c5mara plana-paralela, elo. PTW-

-Freiburg i proj etado pelo Dr. Benno Markus, (48)·e do tipo M23343.

Suas características principais são:



Volume Naninéll

Diâmetro da Cavidade

Diâmetro do ElctrcxloCentral

Profundidade da Cavidade

Material da Parc'Cle

0,04 an3

5mm

.~ , ') mm

= 'L,O mm

l'olietilem Grélfitôdo (012)
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,

Espessura da Parede 0,03 mm
-2

2,7 mg.an

Corrente de Fuga da câmara

M2norIbse

Menor Corrente

Coe[ ic icnLc llL~ eu Icl,'du

Radiação Pulsada

2x10-16 Amp

-H -1 .. -1
I Lx 10 J\mp. C11\ • J~1l1 . :;cy

rad

-11 -1
10 Amp.Rad .seg

feixe de elétrons

A única câmara cilíndrica utilizada foi aquela da exp~

riência preliminar 2, Tipo M2333~ e télmbém da PTW-Freiburg.

características principais sao:

Suas

Volume rbmil1é1l

Corrente de Fuga

Voltagem de Polarização

Potenciéllde Gu..rrda

Menor Expos içâo

Corrente de Fuga do Cabo

Material da Parede

=

-15
:!:. 4x10 Amp

500 V

lUU IIIV

2 R

-14 -1 -1
10 . Amp.R .seg.au

Plexiylélss (CSlIS02)can balancea

rrentode grafite internarrente.

Espessura da Parede
-

lJcnsic1:lde

0,5 mm

-3
= 1,i. g.an

3
60 mg/cm

Cbeficiente de Coleção Para radiação contínua no interva

de 99,5'2;
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7..1.1.2 Métodos

parilurnilexposiçãoentre 350 a 200

1IL1< p,Jr pul~A)

') , O :lUn

Nos feixes de elétrons, por causa de fatores tais como

o sistemil magnético de focillizilç5o,folhas de espalhamento e coli

madores, há uma geração de elétrons secundários que se somam ao

feixe primário dando surgimento a uma fonte virtual que geralmen

te não coincide com a janela do acelerildor.

Existem diversas maneiras de se determinar experimental

mente a posição virtual da Fonte:

1) Projeção da imagem e medida dil separação projetada de um par

de fios de aço paralelos em um filme. Este método é útil qua~

do o tamanho da fonte virtual é pequeno, projetando uma imagem

nitida dos fios [ICRU, (15) e Pohlit, (46)].

2) Variação do tamanho do campo com a distância no final do coli

mador [Fehrentz, et. cols., (47) J. 1':~;Lc lIIL'LodoupresenLd a

mesma limitação do método anterior.

3) Medida da variação do rendimento em função da distância nomi

nal da fonte [Briot e Dutreix, (6)].

Utilizamos este último método, onde supomos que o rendi

mento varia proporcional ao quadrado da distância. Assim, o gr~

fico de 11/leitura versus distância da ilbcrtura do colimador a ca

mara, deveria ser de uma reta. As medidas foram feitas para to

das as energias variando-se a distância nominill de 100 (coincidin

dO com a superficie do colimador) até 140 cm para todos tamanhos

de campos existentes: (5x5)cm, (10x10)cm, (15x15)cm, (20x20)cm e

(25x25)cm. Para cada posição da câmilra em relação às superficies



dos colimadores efetudlllOs :3 IIIl'didd:; (' t i ldIlH):;o Vd lur'IIIL'lIiu. Para

todas as medidas manteve-se sempre constante a mesma dose no moni

tor do acelerador. Verificamos, antes de efetuarmos as medidas,-

que a sala atingisse o equilíbrio término e no dosímetro o zero

estabilisasse. Tomamos o cuidado para verificar se o detetor da

va a mesma resposta no início e no findl elas medidas. Para tan-

to, medíamos as temperaturas e pressões atmosféricas no início e

no término das medidas e com uma fonte de 90Sr especialmente dese

nhada pelo fabricante, verificamos quc as leituras no início e no

final das medidas não variavam mais do que 1% em relação ao valor

estipulado pelo fabricante na época das medidas.

traímo-lhes as respectivas raízes quadradas e calculamos os seus

respectivos valores inversos. Estes vdlores finais fordm nonnali-

zados em relação àquele obtido na superfície do colimador, que re

ccbcu o valor 1 ,0.

As Figs. (11) a (15) mostram os resultados experime~

tais. Ficamos surpresos em verificar, após repetirmos as experi-

ências, que os pontos não estavam alinhados, mas que pareciam es

tar interligados por parábolas. Parece que um efeito proveniente •.

do espalhamento dos elétrons no ar, juntamente com a colimação d~

minui em uma certa quantidade o número de elétrons que deveriam a

tingir o detetor. Para resolver o impasse, utilizamos o critério

de que uma família de parábolas com os seus vértices passando por

um mesmo ponto devem apresentar uma família de tangentes todas e

Ias passando pelo mesmo ponto (o vértice) . Tomamos então, os

dois primeiros pontos para cadtl campo e eneryitl e, traçamos as re

o prolongamento destas retLls ató o eixo dLls ordenadas nos

d~ a distância da fonte vertical à janela do acelerador. A sub -

tração d~l distância nomintll (100 elll)mcnos a dist5ncia da fonte

a janela dá a distância da fonte virtual à superfície do simulador.
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Vemos ainda das Fi<Js. (11 a 1 ')) que' parLl um tLlITwnho de

campo fixo, a posição virtual da fonte afasta-se mais da posição

nominal no sentido do feixe a medida yuc a energia diminui devido

ao alto poder de espulhumento dos ('1 Ót runs de baixa energ ia. Para

uma energia fixa, a posição virtual da fonte desvia-se mais da PQ

sição nominal à mcd id<ly UC o LllllLlnhodo CLllllpOdiminui.

Para facilitar a util iZa(;;10d('~;~;('sdados clinicarncnLc,-

eles foram delineados de maneira a fornecer a distância virtual -

em função do tamanho do campo (Fig. 16).
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45

:30
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15
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FiO.16- VAR!AÇAO DA, DISTANCIA DA FONTE VIRTUAL

(Sv) A SUPERFICIE DO SIMULADOR COM O
LADO DO CAMPO QUADRADO.
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Efeito elo DC'slocamento do Ponto E

fetivo de Medida nas Câmaras Cilíndricas

2.2.1 Materiais e Métodos

2 • 2 . 1 • 1 Mat e r i a i s

Utilizdmos Ihll-d CSLd cX!H'r-il-;ncia, dosímetro da PTW des

crito anteriormente juntamente com as mesmas duas câmaras de ioni

zaçao: a plana-paralela e a cilíndrica.

Para simulador usamos o plexiglass (polimetilmetacrila

te PMMA), que é formado por placas com dimensões (30x30)cm e com

espessuras variáveis de 1,0 a 10,0 mm. O simulador foi construí

do pela PTW e juntamente com as placas comuns, o fabricante forne

ceu placas de modo a acomodar perfeitamente as câmaras de ioniza

ção escolhidas. A câmara plana-paralela, acomodada assim nessas

placas, ficava com a sua superfície (onde vemos o eletrodo cen

tral) paralela e no mesmo nível da superfície de uma das placas.

A câmara cilíndrica foi acomodada na respectiva placa onde o cen

tro do seu volume sensitivo ficava a uma profundidade a 7,0 mm 

da superfície.

2.2.1.2 r-iétodos

o método da câmara de ionizaç5o 6 bem estabelecido para

profundidades iguais ou maiores que aquela da dose máxima. Nas

medidas das curvas de ionização profunda relativa deverá ser leva

do em conta o efeito do deslocamento do ponto efetivo de medida

nas camaras cilíndricas. Se nenhuma correção é aplicada para o 

deslocamento, quando utilizamos feixes de elétrons, o erro na ra

zão dose/ionização pode ser mais de 20% quando utilizamos urna ca



mura de 6,0 nun de dj:ill1l~tn) [lIl'ttinql'/, f·[. col:;., (4~) I.

-S7-

r) J lU nt O

efetivo de medida fora determinado pela extrapolação do desloca -

mento geom~tri~o das curvas de ionizaç~o profunda, medido para

diferentes tamanhos de c3muras cil Índr ieas alÔ lImude tarnimho zc

ro. O ponto efetivo de medida para as câmaras cilíndricas varia

levemente com a enerLJia I'; 1 dos e ll~'l rUll:;, (' com i.lp,
prof une!j daue

e é de 0,5 r a 0,75 r em frente do centro do c3mura, onde r Õ o

raio interno da câmara) (Hettinger, et. cols., (49); Dutreix e

Dutreix, (50), Johansson et cols., (I) 3) e NI\CP, (20). o NI\CP,

(~O) recomenda para el~trons uma correçâo para o ponto efetivo

das câmaras cilíndricas igual a 0,5 r.

O ponto efetivo de medida das câmaras planas-paralelas'

e suposto estar na própria superfície do eletrodo central, [ICRU,

( 1 5) e NACP, (2 O) ] •

Tomando o cuidado para que abaixo das câmaras de ioniza

çao tiv~ssemos sempre uma condição de retro-espalhamento total

[igual a aproximadamente 10,0 mm segundo Loevinger, et. cüls.,

(44)] alinhamos cada câmara com o eixo central do feixe pussundo

pelos seus pontos de referência respectivos, sendo que na plana-pa- ~

r.:llel.:leste está situado no centro do <'letrado central ('nd cilÍll

drica, a 9,5 mm da extremidade do seu volume sensitivo. Escolhe-

mos um campo de (15x15)cm, eneryia nOll\ini.ll(cneryi.:lindici.ldi.lno

console) igual a 11 Mev e, irradiumos ;15 c3m.:lrascom 31ei1uras

para cada placa (profundidade) aumentada, e tiramos os respect~ -

vos valores médios. Estes vulores méd.ios fariuu normulizados em re

lação àquele obtido para a profundidade de ionização máxima. Além

de tomarmos o cuidado de verificarmos e tentarmos manter sempre

o mesmo alinhamento feixe-cãmara; verificamos que as câmuras de

ionização, quando colocadas em suas respectivas fontes de 90Sr de

referência, apresentavam variações nas respostas menores que 1%

em relação aos valores respectivos esperados para a data da cxp~
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riência.

A Fig. (17) mostra QS curVQS ue ionização profunuQ para

as duas camaras estudadas. Vemos que QS duas curvas estão deslo-

cadas de 2,0 mm, correspondendo a um valor, em relação a camara

cilíndrica estudada, de 0,8 r, pois estQ cãmara tem um raio inter

no igual a 2,5 mm.

Ep,o:S 10,67 Mev

....0---0-- câmara Cilíndriça. PTW, Tipo M 23332

00- Câmara Plana.Parolelo, PTW, Tipo M 23343

o , 1 I •
O 20 40 60 80 100
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FiQ.17- CURVAS DE PORCENTAGEM DE DOSE PROFUNDA
MEDIDAS NO PLEXIGLASS (PMMA) PARA OS, '
ELETRONS DE ENE RG IA MAIS PROVAVEL
IGUAL A 10,67 Mev E CAMPO 15)( 15 em. O1\ '

CENTRO DA CAMARA CILINDRICAFOI "ESCO-
LH IDO COMO PONTO DE MED IDA.
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Baseado nesta experiência e nas conclusões citadas Seco

(2.2.1.2) e pelo fato de não podermos medir as ionizações, com a

câmara cilíndrica, para as profundidades menores que 7,0 mm; re

solvemos adotar para todas as expericncias que se seguem a camara

plana-paralela, Tipo M23343. Com esta câmara, temos a vantagem

principal de não precisarmos cfetui.1rl1\oSi.l correçâo nas profundid~

des de medida pelo efei to do dcsloC<lllIC'nl () do ponto ef(~tivo ele- me

dida.

,.
2.3 Experiência Preliminar 3:

f.:" -;.:,

O Efeito do~~aterial do Simulador

nas Curvas de Ionização Profunda Relativa

2.3.1 Materiais e Mêtodos

2.3.1.1 Materiais

Utilizamos do dosimetro DL-41/DI-4 mais a câmara plan~

-paralela.

Corno simuladores, usamos o plexiglass (PMMA) e a agua.

o simulador de água utilizado é parte do Sistema MP-2 fabricado -

pela PTW-Freiburg que consiste basicamente de um tanque com agua

onde ternos montado um sistema eletromecânico para o movimento do

detetor dentro da água. Para o controle automático e preciso do

movimento do detetor fora da sala de irradiação, o sistema MP-2 -

tem uma parte eletrônica digital que fornece as posições do dete

tor dentro d'água.

2.3.1.2 Métodos

Analisando o corpo humano vel1\osque este e em grande
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parte constituído por tecido mole (músculo). A água tem sido re

comendada [ICRU, (15), NACP, (20)] para simular tecido mole, dev~

do ao fatodeapresentar algumas características semelhantes do

ponto de vista da absorção da radiação. Contudo, para feixes de

elétrons de baixa energia, onde a profundidade de ionização máxi

ma é somente uns poucos milímetros, é muito difícil fazer as medi

das em um simulador de água. Além deste fato, ternos os problemas

relacionados com isolação contra umidade, que se não forem perfe~

tos, podem causar sérios e irrepar5veis danos às cámaras.

Um material equivalente a água ideal deveria ter ornes

mo poder de espalhamento linear e o mesmo poder de frearnento line

ar que a água para a energia dos elétrons, na superfície do simu

lador e para energias mais baixas dos elétrons nas grandes profu~

didades. Se estas condições são preenchidas então a taxa de flu

xo em qualquer ponto dentro do simulador de água seria a mesma

que aquela no material substitutivo na mesma profundidade linear'

se os materiais são identicamente irradiados [M0ttsson, et cols.,

(42)] •

Utilizando da Eq. (3.a), que relaciona o gradiente de

dose normalizado com os parâmetros de alcance; podemos demon~ - ~

trar facilmente que este parâmetro apresenta um mesmo valor inde

pendente do meio, quando irradimos estes dois meios (p.ex. água e

plexiglass) nas mesmas condições.

A Tab. 3 dá as razões dos poderes ,de espalharnento e dos

poderes frearnento lineares para materiais diferentes relativos a

água [Seltzer e Berger, (52) e Nahum e Polak, (53)]. É óbvio que

nenhum dos materiais de simuladores comumente usados, isto é, PMMA

poliestireno e A-150 satisfazem estas condições.

As Figs. (18) e (20) mostram as medidas de ionização

profunda relativa realizada com simuladores de água e de plexi

glass.
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TAB. 3: Razões dos Poderes de Freamento Total (Stot) e dos Pode

res de Espalhamento Linear (T) para Materiais Diferentes

,

em Relação à Água. Stot é obtido de Seltzer e

(54) e T de Nahurn e Polak, (55).

Berger,

------------1l------ --- -----PMMA/ Agua

A-150/Águapoliestireno / Água

ENEffiIA
I

(Stot)m

T
(Stot)m

T
(Stot)m

T
M=v

mmm

(Stot)água

T-
(Stot)água

T-
(Stot)água

T-
agua

aguaagua

-.--.---

- ..-- ... -.- .--.-- -._- ..--_ .... __ ._.~-~.. _.-- .

0,5

1,1581,0381,1330,9401,0320,840

1,0

1,1531,0351,1240,9391,0290,837

2

I1,150 1,0371,1170,9401,0250,839

5

I1,146 1,0351,1080,9371,0190,835

10

I1,141 1,0341,0990,9371,0110,834

I

I
15 1,136

1,035 I
1,0920,9361,0040,834

I

0,935 !20 1 ,1331,035 I
1,086 0,9980,832

40

I1 ,120

1 ,031 J1,065O,934 1 __~~~7_~__
0,831

--- .....-.--
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(4~) verificamos que pdrece ser po~;~;jvL'1 conVL'rter tOC.L1Sas pr~

fundidades de medidas no simulador de plL'xiylass para él(luela~:;na agua

que resultam nos mesmos valores de ionização ou dose profunda. U

tilizando da Eq. (22), que relaciona os alcances práticos medidos

na água com aqueles medidos no simulador plástico; convertermos'

as profunidades das curvas de ionização do plexigJass para aquelas na

água de mesmo valor de porcentagem de ionização.
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Ep,o=7,53 Mev
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Como resultado, obtivemos as Figs. (19) c (L 1) que mostram que as

medidas realizadas no simulador de plexiglass podem ser converti-

das para aquelás na água com uma precisão bastante boa dentro das

necessidades clínicas. Não conseguimos realizar o mesmo estudo

com o feixe de elétrons de energia nominal de 11 Mev, porque a ca

mara plana paralela, apesar de todos os cuidados previamente toma

dos, danifiCou-se porque foi destruída a sua proteção contra a u

midade. Contudo, vemos ainda do mesmo trabalho uma perfeita coin

cidência entre as curvas de plexiglass convertidas para a agua e

aquela na água para feixes de elétrons com E 1 = 20 Mev.p,

Destas experiências e com o auxílio da Eq. (22) conclui

mos que um simulador de plexiglass é, dentro das precisões clíni-

cas desejadas, um bom simulador em substituição pelo de água. Ain

da, além deste material ser facilmente adquirido no mercado e de

ser também facilmente trabalhado, tem a vantagem de não acarretar

os problemas provenientes da umidade. Considero esta vantagem

muito importante, pois além de ser quase impossível, em nosso

país, qualquer reparo nestas câmaras temos que repará-ias ou ad-

quirir novas por preços bastante elevados. Geralmente, poucas

instituições podem se submeter a tais despesas e ficarem por tem

po longo sem este instrumento.

De todas as experiências preliminares até aqui realiza

das conseguimos escolher a câmara de ionização e o material que

. - ., - . - -
slmule a agua, c conscqucntcmentc o musculo.· Ass~m, ate o termi

no de nosso trabalho utilizaremos a câmara plana paralela, Tipo

M23343 como instrumento de deteção e o plexiglass (PMMA) como si-

mulador do músculo.
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2.4 Medida dos parEimctros F'isico~;tjUl' Caracterizam Ll Oualidadc _

dos Feixes de Elétrons.

Utilizamos o dosímetro PT\~, DL-4/DI-4, a cãmara plan~ _

-paralela, Tipo M23343 e do simulador de plexiglass. Obtivemos-

as curvas de porcentagem de ionização profunda para os feixes de

elétrons de energias nominais de 3, 7 e 11 Mev gerados pelo "Mev~

tron XII" (Fig. 22) variando a espessura de plexiglass colocada

sobre o detetor.

7060

Ep,o
---()--O- 2,75 Mev
~ 5,85Mev
~-10,67Mev

O .
O

\
\
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. 20 25,5 30 40 41,2J 50
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Fig. 22- CURVAS DE PORCENTAGEM DE 10NIZAÇAO PROFUNDA ('0, I P) MEDI
DAS NO PLEXIGLASS, PARA AS ENERGIAS MAIS PROVAVEIS IN-
DICADAS E MEDIDAS COM UM CAMPO DE 15x 15 em.
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Antes de iniciarmos as medidas esperamos sempre a sala

atingir equilíbrio térmico e o dosímetro estabilizar o zero. No

início eno final do levantamento dos dados para cada curva, veri

ficamos que as respostas da câmara em uma fonte de 90sr apresent~

varo urna variação menor que 1% em relação àquelas previstas

fabricante para os dias em que efetuamos as medidas.

pelo

Os cuidados tornados para manter o mesmo arranjo geom~ -

trico foram aqueles descritos anteriormente. Cada ponto das cur

vas foram obtidas a partir de três exposições iguais e com llmado

se no marcador do monitor (console) igual a 100 Rad por expos!

çao. As energias indicadas na Fig. (22) são as energias mais pr~

váveis na superfície E 1 e calculadas utilizando a Eq. (20) ondep,

o alcance prático na água foi substituído em função do alcance

prático no plexiglass através do fator de escala = 1,11. Mudamos

a notação de E 1 para E O para facilitar uma comparação dos vap, p,

lores encontrados com os de outros aparelhos caracterizados por

E
P , O •

Corno já dissemos anteriormente (ver Seco 1.2.6.2) exis

te urna pequena diferença entre uma curva de porcentagem de dose -

profunda e a de porcentagem de ionização profunda. Podemos de

monstrar, a partir do Conceito de porcentagem de dose profunda

(ver Apêndice), que os valores de porcentagem de ionização profu~

da pOdem ser convertidos nos de porcentagem de dose profunda na

mesma profundidade, por:

% D.P. (d,E 1) = % LP. (d,E 1) .p, p,

]- d
[ SPr-1MA, ar E O '

[SpMMA ,ar] EO ,dmiíx

(28)

onde, SpMMA,ar = razão dos poderes de freamento de massa do pl~

xiglass em relação ao do ar

pênd ice] .

[ver tabelas no A

dmax = R100 = Profundidade de ionização ou de dose máxima.



A Fig. (23) mostra a 'diferença entre as duas grandezas.

Não pudemos traçar a curva de % D.P. para todos os pontos a par-

tir da curva de % I.P. por falta de mais valores das razões de p~

der de freamento tiradas daquelas tabelas no Apêndice.

Todas as grandezas possíveis de serem calculadas ou ob

tidas a partir da Fig. (22) [é que são importantes, pois definem

as qualidades dos feixes (3, 7 e 11 Mev)] estão contidas nas Tabs.

(4) e (5).

%DP e % IP.

100

----- % D.P.

%I.P.

60

Ep,o =10,67 Mev

40

20

o
O 10 20 30 40 50 60 70

PROFU NDI DADE (mm)
Fig. 23 - DISTRIBUIÇAO DE PORCENTAGEM DE DOSE PROFUNDA E PORCENTA

GEM DE 10NIZAÇÃO PROFUNDA, ONDE AS CURVAS DA PORCENT~
GEM PROFUNDA FORAM CALCULADAS DE ACORDO COM A EQUAÇAO
(28) E OS VALORES DOS PODERES DE FREAMENTO FORAM TIRA
DOS DA REFERÊNC IA 19.

J



TAB. 4: parâmetros que CaracteriZCL'11 a Qualidade dos Fp-,-xes de Elé~rons Gerados pelo "Mevatron XII"

11,0019.84

KZ

(F)

E. C.

(I'.ev)

3

7

R IC1'1)
P \

H20 Pai ies PMMA

1,321,301,15

2,93 2.58 2,55

5,42 5,32 4,72

R85 (em)

H20 PMI-'A

0,65 0,57

0,56

Eq. (14)

1 ,82 1,59

1,62

Eq. (14)

3,47 3,02

2,92

Eq. 1;,)

R50 (em)

H20 PMMA

0,92 0,80

2,302,00

4,22 3,68

(A)
E

p,l

(Mev)

2,75

2,83

5,85

6,02

10,67

(9)

Io

(Mev)

2,75
,lr)\

2,83

5,17

5,35

9,52

(C) (O)

E
a

(Mev)

4,41 4,41

7,68 9,36

16,0 1 17, O 1

G'll'
1

1 ,67

2,34

2,24

G~

2,67

3.07

3,36

l' (6)
O

(Mev)

0,33

0,70

1,28

I

I

R100 (em)

HZO PMMA

0,34 0,30

1 , O3 0,90

0,92 0.80

(DS/DM)
x100

H20

91,6

88,2

%,8

(Dx/DM)
)(,100

H2~

0.3

----~
o ,~ i

0,6

I

I

(E)

K1em.
_1

,'1ev .

0,30 8,12

0,27 0,15

cb14
v, L:J ! '-',

iI
I
I

(G)

RO (ç-:)
nJ HLO

1 ~:... -

3.:-6

6,:, .

- ,'-'-)
12k E 1 (refs. 3D, 31,).

p, '

,; com K = 1,11 [I_oevinger, (44); AAPM, (19)] na Eq. (20: R H Op, 2 1 ,11 Rp ,PMMA

;; C011 K = 1148 [NACP. (20)] na Eq. (20): Rp H 0= 1,148 Rp PMMA, , 2 '

:.) : segundo a q.
segundo a

q.

seg undo a

q

Seo undo

ay.
Segundo

a, .
SegL;ndo a

-." .
Segundo a

-y. (20)

(21 )

(25 )
(25. a)
(18. a)
(18. D)

(31 )

I
--J
C~

I

1
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TAB. 5: Caracteristicas dos Feixes de Elétrons do "Mevatron

XII"

---------------------~._-------_.._-~---"~

ENERGIA NO
CONSOLE

(Mev)

3

7

1 1

r (I)°
(Mev)

0,33

0,37

1 , °7

H. (*)85

(cm)

0,78

1 ,84

3,53

(I I )
02

(rd 2 )

-1
5,1 x 10

3,2 x 10-1

3,7 x 10-1

(* )
R (85)

=
R85 (E 1,0,0)p,

= R
p,l (1 -

0,85(;*° Eq. (17 )

(I) De acordo com Eq. (26).

(11) De acordo com os valores medidos para R85, Râs' EO e os

valores calculados de 1'0' K1 e K2.
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2.S Discuss50 dos RcsultndoH

Para" maior entendimento dos valores apresentados na 'rabo

4, ressaltamos:

1) Os valores de EO e E l' para o feixe com energia nominal de 3p,

Mev, são iguais porque supusemos que ~O - E l' de acordo comp,

a demonstração dada na Seco (1.2.6.2). A Eq. (20), foi utili

zada então para obtermos ~O.

2) O primeiro valor apresentado na coluna de EO foi calcu]ado a

partir da Eq. (21), onde substituímos RSO,H20 por (1,11 x

RSO,PMMA) onde 1,11 = fator de escala segundo Loevinger, et

cols., (44) e AAPM, (19). O 29 valor na mesma coluna foi obti

do pela substituição de RSO H O na Eq. (21) por RSO H O = 1,148, 2 , 2

RSO,PMMA' de acordo com Mattsson et cols., (42) e NACP, (~O).-

No caso de 3 Mev, utilizamos na Eq. (20) R H O = 1,11 R PMMAp, 2 p,

para o cálculo do primeiro valor aproximado de ~O e R H O =p, 2

1,148 Rp,PMMA' para o cálculo do segundo.

Para fins de dosimetria, ou seja, do cálculo da dose em

uma profundidade maior ou igual a R100 verificamos que e dcspr~

do calculamos iO utilizando um fator de escala igual a 1,11 ou

1,118 para a ra350 ('t1L.r',' (I

glass. Utilizando da Fig. (23), verificamos que se tomamos o va

lor de RSO de uma curva de porcentagem de ionização profunda ou

na de dose profunda, o erro introduzido nas razões dos poderes de

freamento é de 0,3% para 11 Mev e 0% para 3 Mev. Assim, PCH':J os

fins de dosimctria, é indifcf'entr! tOll/ar'II/O:; O~; iJalor'cc de Ir '"o a par'Li -

porcentagem de dose profunda.

3) Os primeiros valores na coluna de ,.; 1 foram calculados a parp, -

tir da Eq. (20) onde R 11O = 1,11 R PMM' 7\e a; segundosp, J p,
vaIo
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res com R H = 1,148 R PMMA" ULil izando dos fatores de esp, 20 p,
cala 1,11 e 0,965 respectivamente para o plexiglass e poliest~

reno dados na Seco (1.L. 6.~) verif icamos que a relação entre os

alcances no plexiglass para o poliestireno obedecem a R l' tp,pa les

= 1,15 Rp,PMMA. Assim convertemos, para a energia console 3

Mev, o alcance prático no plexiglass para o poliestireno (ver

valores na coluna de R ) e multiplicamos pela sua densidadep
(= 1,05 g.cm-3, Tab. ~). Substituímos então o valor final na

Eq. (~7) e encontramos: EO = 2,83 Mev. Vemos que concorda,

dentro de 1 ,5% aproximadamente com o primeiro valor de EO (p~

ra 3 Mev no console) e dentro de cerca de 0,7% com o segundo

valor.

4) Na coluna dos alcances terapêuticos (R85) os primeiros valores

foram obtidos medidos a partir das curvas de porcentagem de dQ

se profunda na Fig. (23) pois este está mais relacionado (de

acordo com a sua definição) com "oinicY'valo ele elo;;e dentro do

qual a dose absoY'vida excede 85% do seu valor máximo" (conf.

ref. 8). Ainda da Fig. (23), podemos constatar que os valores

de R85 medidos sobre as curvas de porcentagem de dose profunda

e as de porcentagem de ionização profunda diferem de 1 ,8% para

I\cn~diLamos que esta gr'anded~

os

c16trons com E
p,O

ferença encontrada é devido ao fato de que o feixe apresenta u

os elétrons com E O = 2,75 Mev e no máximo até 13,5% parap,

::: 1 U ,6"1 ML'V.

ma grande quantidade de elétrons de baixa energia que, estão -

contaminando o feixe e distorcondo a di stribuição de dose profunda

desde a superfície até o início da região do gradiente de dose. Es

ta conclusão se baseia no fato <lue a profundidade de ionizaç'ão

máximo par<1 o f('ix<'L1(' l'IH"-lJid 110111 i IIdI iIJII.11 ti 11 Mvv (' 11I(~lllH-

do que aquele para 7 Mev. Estes elétrons de baixa energia

(de acordo com a Soc. 1.1) são espi.llhados obli<luamente o sao

gerados por algum problelllilno f('ix(' intrlnseco <'/011
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nos sistemas de definiçâo do feixe. Acreditamos, que ao ser

sanado tal problema esta diferença deverá diminuir um pouco. -

Os valores na água foram obtidos multiplicando os valores do

plexiglass por 1,148.

Os segundos valores da coluna de R85 foram calculados a

partir da Eq. (14) que na sua deduçâo supusemos que R85 caía na

parte linear da curva. Essa diferença entre o valor medido e o -

calculado é proveniente de dois fatos: a) R85 nâo cai na regiâo

linear das curvas e, b) os valores de R e do gradiente foram top

mados a partir das curvas de porcentagem de ionizaçâo profunda. -

Como R85 foi medido a partir da curva de porcentagem de dose pr~

funda, o gradiente também deveriél ser lIIcdidotambém sobre o lIICSmél

curva. Isto não foi possivel, porque como já dissemos na Seco

2.4, faltou-nos mais valores das razões dos poderes de freamento.

Assim, uma comparação com os valores calculados tem sentido qua~

do comparamos os valores calculados com aqueles que encontramos -

nas curvas de porcentagem de ionização profunda: 0,56, 1,55 e

2,66; respectivamente para as energias no console de 3, 7 e 11

Mev. Mesmo assim, vemos que os valores calculados pela Eq. (14)'

ainda sâo maiores do que ± H, previstos na Sec. (1.2.5.1). Por outro

lacb,se as curvas de ionização profunda tivessem a parte lineélr

mais alongada na direção do nível dose máxima, veríamos que os va

lares calculados estariam concordantes exatélmente com os valores

medidos (observe que quando extrapolamos as'partes lineares das

curvas de ionização profunda na direção do nível de ionização ma

xima, observamos que o nível de 85% intercepta as extrapolações -

das regiões lineares exatamente nos pontos de abcissas iguais aos

valores calculados).

5) Os valores de E foram calculados de acordo com as Eqs. (25) ea
(25.a) • Acreditamos que (dentro das aproximações teór icas efe

tuadas) a Eq. (L5) é mais apropriada, pOl:ii Llplica-se élqual



,-~~-----~.~----------------------------------------------1I!--~----"":1':'
t

-75-

quer acelerador para o qual tenhamos medido apenas o gradiente

de dose normalizado e a energia mais provável. A única hipót~

se que intróduzimos no cálculo desta energ ia (utilizando a Eq.

(25», foi a de supormos que o gradiente de "ionização normali

zado" fosse igual ao gradiente de dose dado pela Eq. (3). No

entanto, podemos definir analogamente ao gradiente de dose pr~

funda normalizado, o gradiente de ionizaç5o profunda normaZiza

G* I - (29)

onde I subentende-se por ionização profunda e conseqüentemente

I e IX são respectivamente as ionizaç6es máxima e aquela deviM -

do ao "background" de fótons.

mente à Eq. (3.a).

Podemos definir então analog~ -

G* I -
R

E.L.!
R - R
p,I q,I

U9.a)

onde o índice I nos alcances significa que foram medidos a pa~

tir da curva de ionização profunda.

Dividindo membro a membro a Eq. (3.a) pela Eq. (29.a) -

encontramos:

G*
D

=
R

--...e ,0
R -~
p,I

U*I (30)

onde o índice D refere-se aos valores de alcances medidos na

curva de dose profunda.

Como não pudemos traçar totalmente a curva de porcenta-

gem de dose profunda, ficamos impossibilitados de avaliar o

quanto E , ou melhor o seu valor estimado; é afetado pelo vaa

lor do gradiente medido em uma curva ou em outra. Contudo a-



-76-

creditamos, analisLlnuo LlcurVJ Ue' ~J1):,orC;~lopara E O .iquJl ap,

10,67 Mev da Fig. (23) e aquela da Fig. 6, da referência (19);

que as diferenças entre os valores destes dois gradientes deva

ser menor que 3%. Havendo LlpossibiliuLlue futura de receber ~

ma tabela mais completa das razões dos poderes de freamento,

pretendemos se possivel anexar ao presente trabalho urna estima

tiva mais precisa para a citada diferença entre os gradientes.

Outro fato importante a considerar é aquele proveniente do fa

to de que suposemos (na deuuç50) que' a perda de energia mais

prov~~el era aproximadamente igual 5 perda da energia por coli

sao. O protocolo do ICRU, (15) não diz de que ordem de grand~

za e a diferença cn Lrc as ti Llcl:, (JcnLI:; til' energias. FieLl LlS-

sim, aberta urna oportunidade para maiores investigações sobre

o aslsunto.

Os valores obtidos para a porcentagem de dose na supe~

ficie ou na pele (Ds/DM . 100) foram obtidas convertendo a pr~

fundidade de 0,5 rnm na ~gua para o PMMA, usando o fator de es

cala igual a 1,148, que resulta urna profundidade igual a 0,44

mrn no PMMA.

Os valores das porcentagens de dose da radiação de fun-

do de fótons (DX/DM . 100) foram obtidos convertendo as profu~

didades no plexiglass para as correspondentes na ~gua, no po~

to onde inicia o "background" (parte reta horizontal) das cur

vas de ionização profunda. Essas profundidades foram converti

das para aquelas na ~gua através do fator de escala igual a

1,148 e foram rotuladas por RO. Este parâmetro de alcance p~

rece na literatura [Hine e Brownell, (62)} como alcance m~ximo

absoluto e pode ser calculado pela integração da perda de ener

g.ia por coli são
dE

(---crx-) col :

=

T
-dE
dE

-{---ax-)col
(31 )
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Os valores calculados (estimados) para fO na Tab. 5 fo

ram obtidos a partir da Eq. (26). As considerações sobre a

precisão e confiabilidade estão contidas nas mesmas dadas para

a estimativa de E pela Eq. (25), pois a mesma envolve o gradia -

ente de ionização profunda ou de dose profunda, dependendo as

sim de quanto eles diferem um do outro.

Os valores de 82 foram calculados a partir do alcance -

terapêutica para os feixes intrinsecos, Eq. (17); K1, Eq.

82
res de espalhamento linear, T = ---0-' p onde os valoresp •~

sao dados pela Tab. 2.3 do protocolo do ICRU, (15) para

(18.()) i K2, Eq. (18.b); I' O' Eq. (L 6) c dos valores dos pode

82
p.T -
aqu~

les valores de EO da Tab. 4.

Finalmente, a Tab. 6 mostra alguns poucos valores esp~

rados para os feixes gerados pelo Mevatron XII e a relação em

pirica (que não se sabe quem e como foi determinada) utilizada

pela Siemens para a calibração das energias mais prováveis na

superficie.

TAB. 6: Valores Esperados de Alguns parâmetros Fornecidos p~

Ia Sicmens, na água

Limites de % [):)seProfunda

100% (DM)

80% (D80)20% (D20)
R

p-,.~._._--

3 Mev 7 Mev11Mev.
Profundidades

(an)

, _ ~'_'m
0,3 ± 0,2

0,9 ± 0,21,5 ± 0,2

0,7 ± 0,2

1,9 ± 0,23,2 ± 0,2

1,2 ± 0,2

3,1 ± 0,25,0 ± 0,2

1,3 ± 0,2

3,4 ± 0,25,5 ± 0,2

A fórmula fornecida pelo fabricante para o cálculo da e

nergia mais provável na superficie é:



ou

E
p,1

E
p,1

R + 0,..:::6

p
0,51

=1,96R +0,509p
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(32 )

(32. a)

A Eq. (32) foi obtida da folha de demonstração da performance'

do acelerador e utilizada para o c~lculo de E. 1 para os vaIop,

res das curvas levantadas pelo fabricante na água, em 18/10/78.

Convertendo com um fator de escala igual a 1,11 [l\l\PM,

(19)], os nossos valores dos alcances práticos da Tab. 4 para

os respectivos na água, encontramos: R = 1,28, 2,83 ep 5,23

cm respectivamente para as enerqias nominais de 3, 7 e 11 Mev.

Vemos que todos os alcances práticos medidos na água estão a

baixo dos valores rl~col1lendadospl~I() Idbr icante, sendo que o va

lor para 7 Mev difere de 20,0% para menos do valor recomenda -

do.

Substituindo os nossos valores esperados de R ?ara ap

gua na Eq. (32.a), vem: E 1 = 3,02 Mev, 6,06 Mev ep,
10,76

rMev respectivamente para os feixes com as energias nominais de

3, 7 e 11 Mev. Vemos que dois dos valores encontrados diferem

significativamente dos valores encontrados na Tab. 4 (9,8% e

3,6% a mais para 3 e 7 Mev, respectivamente). Como a equaçao

fornecida pelo fabricante é desconhecida e não conhecemos a

sua origem experimental, não podemos confiar nos valores forne

cidos calculados através da mesma.

Finalmente, analisando os nossos valores nas profundid~

des de ionização profunda correspondentes a 100%, 80% e 20% v~

rificamos que as profundidades respectivas a estes valores con

vertidos através do produto por 1,11 diferem quase todas (para

menos) daqueles estabelecidos pelo fabricante (Tab. 6).
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3. Conclusões

Ver ificamos que com urna célmarélplélna-paralela e um simu

lador de plexiglass podemos obter a~; curvas de ionização profunda

e a partir destas aquelas que deveríamos esperar na agua.

Observamos também que o uso do simulador de plexiglass'

nao acarreta diferenças significativas para o c51culo da dose em

profundidade, quando utilizamos os fatores de escala recomendados

para converter os alcances do plexiglass para agua e, que estão

relacionados com a energ ia média na superfície do simulador.

Vimos também que exjste umd diferença significativa e

concej.tual entre as curvas de ionização e de dose profunda. Contu

do, indicamos como converter os valores de uma curva para a obten

çao dos valores respectivos na outra. Na nossa opinião, as cur-

vas de dose profunda deveriam ser utilizadas para a obtenção das

grandezas que caracterizam a qualidade, pois todas a menos do aI

Assim,estão relacionadas com dose ou com a sua medida.cance R
P

destas primeiras conclusões que somadas à vantagem de não acarre-

tar problemas provenientes da umidade (que o caso dos simulado 

res de ~gua) e, ainda de serem facilmente adquridos e trabalhados

no mercado; recomendamos o uso do material plexiglass (com as es

pecificações indicadas nil'l'<lb.2) como ITlilterialde simulador.

Com o simulador constituído por placas de plexiglass

com espessura variável e uma câmara plana paralela levantamos as

curvas de ionização profunda. A partir destas curvas obtivemos -

os parâmetros recomendáveis para caracterizar a qualidade dos fei

xes de elétrons do nosso acelerador linear, a saber: EO' Ep,1

(ou Ep,O)' G1 e RSS' Além destes, ainda estimamos os valores da

energia na janela de saída do acelerador para o feixe intrinseco'

e a largura da distribuição de energia na superfície do simul~

dor, utilizando os valores dos gradientes da dose medidos c a(lu~
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les dos feixes intrínsecos e as energias mais prováveis na supe~

fície do simulador. As precisões daquelas equações utilizadas fi-

cam restritas àquelas que fizemos em relação a perda da energia

mais provável (perda da energia mais provável igual aproximadame~

te a perda da energia por colisão) e pelas possíveis diferenças

consideráveis que possam existir entre os valores dos gradientes'

medido a partir da curva de ionização profunda e aquele medido na

curva de dose profunda.

Devido a dificuldades de se poder medir o espectro de

energia dos feixes de elétronq na superfície, pelos físicos hosp!.

talares, achamos que os fabricantes o deveriam fornecer, pois e~

te espectro diz quase tudo sobre a curva de dose profunda medida.-

o fabricante forneceria além do espectro de energia, também as

curvas de dose profunda para aqueles tamanhos do campo utilizados

para os propósitos da definição dos parâmetros de qualidade e de

calibraçâo das doses. Com o espectro de energia dos elétrons e

com as curvas de dose profunda (vejam bem, curvas de dose profu~

da) poderíamos de maneira mais segura e científica constatar

quaisquer variações permitidas para as grandezas que definem a

qualidade. Verificada a validade das equações deduzidas para fO

e E I poderíamos obter um valor aceitável para a razão entre o vaa

lor esperado para a largura do espectro e aquele calculado. Varia

ções maiores que aquela permitida poderiam indicar, além da comp~

ração entre as curvas de dose profunda medidas e a esperada; o

porquê das pequenas variações (aceitáveis ou não) no formato da -

curva de dose profunda. Vimos, por exemplo, que o nosso feixe de

11 Mev nominais mostravam uma profundidade de ionização máxima a

baixo daquela para 7 Mev e concluímos, que a explicação para tal

fato provinha de uma contaminação maior (que aquela do feixe de 7

Mev) de elétrons secundários. Com uma análise daquela razao en

tre as larguras do espectro poderíamos explicar tal fato, ou se
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corresponderiil a uma razi10 menor qlll' 1 (' Illll espectro mélis L1rqo.

Por outro lado, um espectro mais largo, significaria uma contami

nação maior (no feixe primãrio) de e16trons secundários e porta~

to uma superficialização da dose nas primeiras camadas do simula-

dor, podendo acarretar efeitos indesej5veis durante e depois de

um tratamento.

Finalmente verificamos que os feixes de elétrons forne-

cidos pelo nosso acelerador não estão de acordo com o previsto p~

10 fabricante, pois além dus discrep:incias nos valores e~;per(ldos'

dos alcances existe uma incertéza maior ainda nos valores das e

nergias mais prováveis, oriundas do fato de que o fabricante usa

uma equação de onde não sabemos u SUil proced6ncia experimentul.



CAPITULO II

ESTUpO DOS EFEITOS DAS HETEROGENEIDADES NAS

DISTRIBUIÇ6ES DE DOSE PROFUNDA

1 Considerações Teóricas

..---./

Vários autores discutiram os efeitos das inhomogeneida

des sobre as distribuições de dose devido aos elétrons (55, 56,

10,57 e 58), e, como indicado por Boone, et cols., (59) os efei

tos podem ser apreciáveis. Um número de esforços foram realiza

dos para levar em consideração estas inhomogeneidades no planeja

mento de um tratamento por radiação. Contudo, a situação é bem

complicada, e, apesar de que a absorção dos elétrons é decidida 

principalmente pelo número de elétrons por grama, que e quase

constante para todos os materiais exceto o hidrogênio; o espalh~

mento depende fortemente no número atômico. Desde que a dose em

qualquer ponto é determinada pela dose proveniente do feixe prim~

rio mais a dose proveniente dos elétrons espalhados, a dose absor

vida será diferente nos materiais de densidade diferentes. A dis

tribuição de dose também depende no alcance dos elétrons que é i~

versamente proporcional à densidade do material irradiado quando

Z/A é virtualmente constante e os números atômicos não diferem r~

dicalmente. As distribuições de dose absorvida são normalmente

medidas na água, cuja densidade é aproximadamente equivalente a

quela do tecido mole, mas é essencial determinarmos as distribui

ções de dose quando estão envolvidos diferentes tipos de tecidos'

do corpo e cavidades de ar, Boone, et cols., (59). Várias situa

ções se apresentam, como, por exemplo, quando é desejada a dose 

no tecido muscular além de uma inhomogeneidade tal como o osso,

ou quando é descjadu Li dose na próprid i.nhollluyeneitludc.
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1.1 O Efeito do Osso na Distribuição de Dose Profunda

A distribuição de dose dentro do osso ou na interface e

nas areas circundantes bem próximas pode ser bem pronunciado, co

mo indicado por Breitling e Vogel, (56) e Laughlin, et cols.,

(58), devido à mudança na contribuição da radiação espalhada. No

nosso trabalho medimos estes efeitos para os nossos feixes de el~

trons em questão. Por outro lado, necessit~se freqüentemente sa

ber qual é a dose no tecido subjacente que ~ blindado pelo osso,

nas distãncias além do efeito imediato desta contribuição cspalh~

da. A alteração na distribuição de dose ~ devida então à mudança

no alcance ou na atenuação do feixe de elétrons. Corno dissemos -

anteriormente na introdução, esta é dependente da densidade do

material na forma

cúbico.

pNZ
A que é o número de elétrons por centímetro

Por exemplo, se a densidade do ramo da mandíbula (maxi-

) - 85 / 3 - -. 23lar e 1, 9 cm , com um numero de eletrons 19ual a 3,0 x 10 e

létrons/g e para a água é igual a 3,36 x 1023 elétrons/g; a ra

zão das densidades de elétrons para osso/músculo é:
..

3
1,85 g/am (3,0 x

3
1,00 g/am (3,36 x

23 - / )10 eletron.<:;<J_

1023 elétrons/g)

5,55

3,36
1 ,65

Este é interpretado com o significado de que 1 cm de os

so compacto é equivalente a espessura de 1 ;65 cm de tecido mole,

desde que a absorção dos elétrons de altas energias depende prin-

cipalmente d0 número de elétrons por centímetro cúbico no caminho

do feixe.
Este fato foi mostrado com dosímetros medlirloa dose in

vivo a POUOO5 centímetros atrás da manbíbula, Boone, et col s., (60).

palhamento aument;ado dent:po do Oi::~() 'lI 111/:: ;:/{([.: J!po,r/II17:dao<'D, mai:
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dadc, como segue:

!J

Prof\IDdidade + [(1,65 - 1) x Espessura do Osso] = P.E

onde, P.E = Profundidade Efetiva.

(33)

A porcentagem ue uose nLl profulIuiuLlue efetivd (P.E) e o

valor em uma curva de dose pro fundêl no simulador de água tendo a

profundidade efetiva como a sua abscissa. Este valor é corrigido

então pelo efeito uo inverso UO l)uddrddu:

onde

% D.Pcalc•
= S + l'.I~ 2

(v )
% D.PP.E x Sv + P.F

(34)

% D.P 1 = porcentagem de dose profunda na profundidade física (profundidaca c. -
de que desejarrossaber a dose) cau o desconto do osso.

P.E

P.F

=

=

Profundidade &:{uivalente.

Profundiuude Física.

Sv

= Porcentagem de dose profunda no material de densidade unitária

na profundidade equivalente.

= Distânciêluu l'bnLeVirLuul C1 ~;upL'rLiciL'dulx~Le (conf. o:; vaio-

res da Fig. (16».

A concordância entre os valores calculados neste modo

e os valores in vivo é aparente, Boone, et cais., (59).

Em contraste mar cante coma atenuação da dose produzida

pelo osso compacto da mandíbula é a ausênCia àe atenua.ção pelo os

so do esterno para os elétrons de 12 a 15 Mev, (62).

cinco amostras frescas dos ossos esterno achou-~e uma

Através de

densidade

média de 1,15 g/cm3• Assim, a razão das densidades de elétrons -

do esterno/tecido mole é:
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1,15 g/em (3,0 x 10 eletrons/g~

1 3 23 - 11,00 g em (3,36 x 10 eletronsq)

= 1 ,15
1 ,12 1 ,03

que mostra que para os prop6sitos de absorção a espessura unit~ -

ria do esterno é essencialmente igual à espessura unitária do te

cido muscular.

Analisando a expressão dada pela Eq. (34), segundo eixo

central do feixe de radiação, vemos que a distribuição de dose a~

sorv ida devido Llpresença do osso cOlllj)dcLo dd Illdndfbu I il d('~jloca -

essa distribuição para a superficie, pois o valor da porcentagem'

de dose profunda real que chega em um ponto além da heterogeneid~

de é menor do que aquele obtido no mesmo ponto na ausência da

inhomogeneidade . Isto pode ser visualizado quando substituímos a

. . (un de II O)
espessurLl t da hcteroyenL'JdLH.lcpor Ullld c~;pcssura 1 G'J------~ x, em de osso

t (cm) de osso. A profundidade obtida então em termos de materi-

al de densidLlde unit5ria 6 maior do que aquela do ponto desejado'

se todo o simulador fosse somente de material de densidLlde unitá-

ria.

1.2 O Efeito do Pulmão na Distribuição de Dose Profundo

O efeito do pulmão na distribuição de dose profunda e

importante, porque um grande número de lesões malignas est50 loca

lizadas na região toráxica. Uma destas leqões é aquela provenie~

te do carcinoma nos cãnceres mamários. Verificou-se que nos tra

tamentos destes tumores com elétrons cerca de 1/3 dos pacientes ~

presentaram sintomas de moderado a mínimo de pneumonites proveni-

entes da radiação, Boone, et cols., (59). Neste mesmo trabalho,-

verificou-se que existe uma diminuição na dose entre a parede to-

ráxica e o pulmão comparada com aquela esperada parLl LlLlguLl. Tam

bém constatou-se que este efeito é significante clinicamente pLlra

feixes de elétrons de 6 Mev.

-------------------.----- --



-86-

Corno a parede toráxica 6 relativamente fina, da ordem

de 1 a 3 em, a dose na parede toráxica bem corno aquela no pulmão

é afetada pela mudança no espalhamento proveniente do pulmão. A

dose no pulmão é dependente em duas coisas: a diminuição no esp~

lhamento e na atenuação, com estas operando em direções opostas,

Almond, et cols., (69).

2 Parte Experimental

2.1 Distribuição de Ionização Profunda em um Material Simulando'

o Pulmão

2.1.1 Material e Método

o trabalho de Boone, et cols., (59) apresenta urna rela

çao de densidades de doze amostras do tecido pulmonar de cachor 

ros que resulta um valor médio da densidade igual a 0,35 g/cm3. 

Escolhemos então a cortiça com densidade igual a 0,35 g/cm3 para

simular o material do tecido pulmonar. Este simulador foi cons

truído com placas de mesmas dimensões daquelas do plexiglass (30

x 30 em) e com as espessuras variando de 1,0 até 10,0 mm. Cons -

truímos também,com duas placas de 10 rnrnde espessura cada,urna ca

vidade de tal modo que a superficie da câmaru plana paralela, uti

lizada nas experiências do Capo I ficasse no nível da superfície'

2
de uma delas. Em termos de (g/cm ) vemos que para obtermos uma -

condição de retroespalhamento total equivalente àquela no plex!.

glass (vimos que precisamos de cerca de 1,0 cm de PMMA) precis~ -

mos ter cerca de J,S cm de cortiça abdixo do detclor. Utilizamos

5,0 em. Assim, com o dctetor acomodado nas duas placas de 1,0 cm

e estas sobre 5,0 em de cortiça, fornos irradiando, variando a pr~
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fundidade do detetor pela adição das placas de cortiça, procura~

do sempre manter o centro do eletrodo central alinhado com o cen

tro do campo. Para cada placa acrescida, ou melhor, profundid~ 

de, efetuamos 3 exposições iguais mantendo para cada exposição um

valor constante no marcador de dose integrada no console igual a

100 Rad. Tomou-se assim, para cada profundidade, o respectivo va

lor médio das leituras integradas.

No início e no final das experiências verificamos quais

as leituras da câmara na fonte de 90sr nas condições de equili

brio térmico ambiente. Verificamos que os valores das leituras,

obtidas comparadas com aqueles valores esperados para as datas em

questão; eram sempre menores que 1%.

As Figs. de (24) e (26) apresentam as curvas de ioniza

çao profunda para o plexiglass e para a cortiça para aquelas ene~

gias mais prováveis na superfície medidas no Capo I. As curvas

no plexiglass são aquelas obtidas no Capo I e apresentadas na

Fig. (22).
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Ep,o = 2,75 Mev

---<>-<>- PLEXIGLASS (PMMA)

-----ó--ó- c o R T I çA
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o
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

PROFUNDIDADE (em)
Fig. 24 - CURVAS DE PORCENTAGEM DE 10NIZAÇÃO PROFUNDA ,MEDIDAS

NO PLEXIGLASS E CORTiÇA, PARA O FEIXE DE ELETRONS
COM Ep,o= 2,75. E COM UM CAMPO DE 15 x 15 em.

O/o I P
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Fig. 25- CURVAS DE PORCENTAGEM DE 10NlZAÇAO PROFUNDA ME

DIDAS NO PLEXIGLASS E CORTiÇA, PARA O FEIXE DE,
ELETRON COM Ep,o = 5,85 Mev E COM UM CAMPO DE
15x15em.
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Ep,o = 10,67 Mev
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~CORTIÇA

20

o ....
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PROFUNDIDADE (mm)

Fig.26-CURVAS DA PORCENTAGEM DE 10NIZAÇÃO PRO
FUNDA MEDIDAS NO P,LEXIGLASS E CORTIÇA.,
PARA O FE IXE DE ELETRONS COM Ep 0=10,67 Mev
E COM UM CAMPO DE 15)( 15 em. '

40
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O/o I P.
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Vemos l1ilSFi(j:;. (24 il2(,) qlW de' modu geral d purcenUl-

gem de dose profunda na cortiça é maior do que aquelas no plex~

glass para as iespectivas profundidades em (cm) naqueles simulado

res. Isto ocorre porque a penetraçào dos elótrons é maior na cor

tiça. Vemos também que, se colocarmos as profundidades em termos

de 2
(g / cm ) (a espessura em cm vezes a densidade do material) a

partir de urna profundidade maior ou iquCll CIOdo máximo no p1exh

glas os mesmos valores de profundidades correspondem a valores me

nores de porcentagem de ionização profundu nu cortiça que aqueles

no plexiglass. Isto acontece por causa da diminuição da quantid~

de de radiação espalhada na cortiça, que tem um número atômico e

fetivo menor que ao do plexiglass.

A partir das Figs. (24 a 26) traçamos as Figs. (27) e

(28) • Na Fig. (27) vemos as curvas das razôes de penetração da

cortiça relativas ãquelas no plexiglass para os feixes de eló-

trons de energias mais provávies 2,75, 5,85 e 10,67 Mev. A razao

de penetração é obtida convertendo as profundidades nas cortiças'

e no plexiglass, que correspondem a um mesmo valor de porcentagem

de ionização profunda, em (g/cm2). o quociente entre estas duas

profundidades respectivas resulta na razão de penetração da corti

ça relativa ãquela no plexiglass. Corno, a cortiça e o plexiglass

aqui simulam respectivamente o tecido pulmonar e o tecido muscu -

lar; a razão de penetração cortiça-plexiglass é a razão de pen~

tração no pulmão relativa àquela no músculo:

Observamos que a razão qe penetração diminui com a ener

gia mais provável e parecem convergir para um valor constante em

torno de 0,90 a partir de uma porcentagem de ionização profunda -

por volta de 60%. De modo geral, vemos que para uma dada energia

mais provável a razão de penetração atinge um valor mínimo nas

profundidades de ionização máxima de ambos os simuladores. Vemos

que para a energia mais proviÍ.vcl icJudl d L,7S f-1evd razJ.o de pen~
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tração cresce rapidamente a partir da porcentagem de ionização ma

xima, atinge um máximo em torno do nível de 96% e começa a diminu

ir levemente até perto de 60%, a partir da qual atinge o valor de

0,90 e permanece praticamente constante. Já a curva de energia

5,85 Mev cresce mais suavemente a partir das profundidades de i~

nização máxima e atinge o mesmo valor aproximadamente constante

de 0,90 no nível de 60%. Finalmente, para a energia mais prová-

vel de 10,67 Mev, vemos que esta cresce também rapidamente, mas

nao tanto que a de 2,75 Mev, até atingir praticamente um platô em

torno do nível de 60%, onde a razão de penetração assume aproxim~

damente o valor de 0,90.

A Fig. (27) pode ser interpretada como segue: para ob

termos um me~o valor de porcentagem de ionização no plexiglass,

na cortiça, vemos que a profundidade (em q/cm2) na cortiça Cllrres

pondendo a este valor é cm geral mcnor 11uc (1(lucla no plexiglass

(pois a razão de penetração é em geral 1 ) • Por exemplo, o po~

to de máxima dose no plexiglass, para 3 Mev, está situado em uma

profundidade igual a 0,35
2

g/cm (O,3 cm). A profundidade corres-

pondente na cortiça para 100% da ionizaç5o profunda estará a

0,71 x 0,35 = 0,25
2

g/cm ::0,71 cm. Por outro lado, se depos~

tamos no ponto de máximo do plexiglass uma dose absorvida de 100

Rads, na profundidade 0,7 cm de um simulador só de cortiça tere

mos uma dose de 100 Rads. :8 interessante observarmos que em todas

as Figs. (20 a 26) vemos que o intervalo de .60% a 20% na ioniza-

ção profunda cai em todas as curvas sobre a região do gradiente de

ionização profunda, onde a porcentagem de ionização profunda va-

ria linearmente com a profundidade.
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0,75

Ep,o

-0--0- 2,75 Mev

.t.--.A.- 5,85 rAev

--0--0- 10,67 Mev

0,25

%IP.
0,00

120 100 80 60 40 20 O

Fig. 27- RAZÕES pE PENETRAÇÃO DOS ELÉTR,oNS NA CORTiÇA (I'NDICE C) RE
LATI VO AQUELA NO PLEXIGLASS (lND ICE PMMA) CAMPO 15;<15 em.
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Fig. 28 - RAZOES DE PORCENTAGEM DE tONIZAÇAO PRO-

FUNDA PRODUZI DA PELOS ELETRONS NA COR-,
TIÇA (INDI,CE C) RELATIVA AQUELA NO PLE
XIGLASS (INDICE PMMA) COM CAMPO 15x15cm.
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A Fig. 28 mostra as razões de porcentagem de ionização

profunda da cortiça pela obtida no plexiglass. Como já dissemos,

quando tomamos as profundidades em (cm), vemos que a porcentagem

de ionização profunda é muito maior na cortiça porque os elétrons

penetram mais na cortiça.

2.2 Experiência Preliminar 1: Levantamento das Curvas Caracte -

risticas do Filme Industrial, Kodak, "Industrex-Tipo M"

2.2.1 Materiais e Métodos

2.2.1.1 Materiais

Utilizamos um lote de filmes industrial, "Industrex-Ti-

po Mil, fabricado pela Kodak. As dimensões das folhas eram de 35

x 45 cm e cada uma envelopada individualmente de modo que podiam

ser usadas diretamente sob a luz ambiente. Utilizou-se de 3 tan

ques para o processamento, sendo que um era o revelador, outro o

fixador e no terceiro mantínhamos água corrente. Os banhos do re

velador e fixador foram preparados com as substâncias fornecidas'

pela Kodak e de acordo com as suas recomendações.

O fabricante recomendava que estes filmes fossem proce~

sados manualmente, com um tempo no revelador igual a 5,0 minutos'

com a temperatura igual a 20oe. O tempo·nó fixador não deve

ria ser menor que 2,0 minutos.

Os filmes foram irradiados em um simulador de plexl

glass e as suas densidades óticas lidas com um densitômetro da

RMI, com o diâmetro do foco luminoso igual a 2,0 mm, com detetor'

de fotodiodo e medindo densidades óticas de O a 3,0 com uma repr~

dutibilidade 0,01 0.0.

Para a medida da dose absorvida na profundidade de irra
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diação utilizamos da cãmara plqna-paralela utilizadas nas experi-

ências anteriormente o dosímetro de PTW.

2.2.1.2 Métodos

A experiência mostra que a dosimetria com filme e um me

todo prático excelente [Ehrlich, (64); Granke, et cols., (65); -

Dudley, (66)], particularmente par os elétrons de altas energias

[Dutroix, (67), Ovadia, (68); Spira, et cols., (69) e Garsou,

(70) ] •

A variação da densidade ótica como uma função do log~

rítmo da exposição é representada pela curva sensitométrica ou

curva caracteristica.

Para algumas emulsões, a densidade acima do "fog" é pr~

porcional ao logarítmo da exposição (que é o caso do filme "Indus

olI!li

<

±.rex"). A inclinação da curva dependedas condições de process~ -

mento, temperatura e tempo de revelação.

As medidas relativas entre duas s6ries de filmes proce~

sados separadamente requerem cuidado na reprodução das condições'

de processamento e estão restritas aos filmes de um mesmo lote. A

precisão que pode ser esperada [Dutreix, (71)] pode ser resumida'

Como segue:

N::>mesmo filme:

N::>sfil1resprcx:Essadossimultanearrente:

Nos filmes processadosseparadamente:

(corrliçãesde processarrentoidênticas)

2%

3%

5%

Antes de irradiarmos os filmes calibramos os monitores'

de dse integrada e de tempo do acelerador em função da dose absor

vida na profundidade de ionização máxima, para os três feixes de
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el6trons (3, 7 e 11 Mev). l'ilr-iI ldn!(), III i I iZilllIOS do ~;iI1lulddor de

plexiglass descrito nas experiências anteriores, o dosimetro DL-4/

DI -4 da PTW ea câmara plana para leIa. o campo de irradiação foi

o 15 x 15 cm e para cada dose no monitor e energia do feixe toma-

mos 3 leituras. O valor médio destas foi utilizado para o cálcu-

10 da dose absorvida. O rendimento do aparelho fiou na marca dos

300 Rad/min.

respectivo.

Para cada exposição anotou-se o tempo registrado

Para o cálculo da dose absorvida utilizamos da Eq. (A)'

do Apêndice. Como as leituras de ionização na profundidade de i~

nização máxima são as mesmas que aquelas na água na sua respecti-

va profundidade de ionização máxima (43), utilizamos as razoes

dos poderes de freamento para água onde convertemos os R100,PMMA'

para os respectivos na água (Tab. 4 - Capo I) e as energias EO me

didas no Capo I (Tab. 4).

As Figs. (29 a 31) mostram os resultados das calibra

çoes dos integradores de dose e tempo do acelerador em função das

doses no ponto de ionização máxima. As escalas dos tempos foram

escolhidas de tal modo, que para obtermos aquelas doses integr~ -

das indicadas nas ordenadas,com 300 Rad/min, deveríamos obter' a

queles valores de tempos respectivos. Se os indicadores de dose

e tempo integrados estivessem perfeitamente ajustados, era de se

esperar que as retas coincidissem. Além de não coincidirem vemos

que para doses integradas grandes o desvio'entre a dose integrada

e o tempo respectivo esperado, aumenta.I Isto pode também ser

constatado nas observações. Vemos também, que eqte desvio aumen-

ta com o aumento da energia do elétron no console.
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3 Mev (Energia no Console)

-0-----0-- Dose Monitor xDm~)(.
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Fig. 29 -VERIFICAÇAO DA LINEARIDADE DOS RELO-
G 10S MARCADORES DE DOSE INTEGRADA
E TEMPO NO CONSOLE COM A DOSE IN
TEGRADA NA PROFUNDI DADE DE 10N I ZA

çÃO MÁXIMA PARA O CAMPO 15x15 em I
MATENDO NO RELÓGIO DE DOSE "RATEII O
VALOR CONSTANTE DE 300 Rad/min.
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Fig. 30- VERIFICAÇAO DA lINEARIDADE DOS REL.OGIOS
MARCADORES DE DOSE INTEGRADA E TEMPO NO

CONSOLE COM A DOSE INTEGRADA NA PROFUN

DIDADE DE IONIZAÇÃO MÁXIM~ PARA O CAMPO
15)( 15cm, MANTENDO NO RELOGIO DE "DOSE
RATEII O VALOR CONSTANTE DE 300 Rad/mín.
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tempo,

veio do fato de que observamos que o aparelho não integrava, ou

melhor, não indicava sempre o mesmo tempo integrado para as mes -

mas doses monitoras e que também corresponiliama valores de dose -

absorvida diferentes. Assim, com as duas curvas de calibração, -

poderíamos controlar os dois marcadores de dose e tempo. Se para

uma dada dose monitor pré-selecionada obtivéssemos em duas e~posi

ções dois valores diferentes para o tempo integrado, do gráfico -

obteríamos dois valores distintos para a dose no ponto de máximo.

Tomar!amos então o valor médio destes valores.

Para a obtenção das curvas características tivemos o

cuidado de verificar se o filme estava sempre bem ajustado entre'

as placas de plexiglass de modo a evitar a presença de ar entre -

as superfícies do filme e das placas. Para conseguir tal inten-

to, com o próprio localizador (colimador) comprimíQffios as placas

sobre o filme. O campo de irradiação escolhido foi (15 x 15) cm.

Anotamos as doses e tempos integrados para cada irradiação e ju~

tamente com as Figs. (29 a 31) obtivemos as doses respectivas.

Antes de iniciarmos os processamentos dos filmes, toma

mos o cuidado de agitar as soluções do revelador e do fixador p~

ra uma maior homogeneização das mesmas. O tempo no banho revela

dor ficou entre 4 e 4,5, minutos porque constatamos que as temper~

turas indicadas nestes banhos eram 24 ou 22oC. Esta diminuição -

no tempo de revelação teve que ser efetuada porque:

a) Temperaturas abaixo da recomendada e utilizando o tempo reco -

mendado acarretam urna sub revelaçãoproveniente de urna

velocidade de revelação.

menor

b) Temperaturas do revelador além da recomendada e utilizando o

mesmo tempo recomendado implica uma superrevelação.

Assim, dentro de certos limites, estas variações na ve

locidade da revelação podem ser compensadas pelo aumento ou dimi-
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Duição no tempo de revelação (Radiograph in Modern Industry, 4~

Ed., Kodak, Cato N9 1456508,1980).

A Fig. (32).mostra as curvas características resultantes

para os três feixes de elétrons. Acreditamos que estas curvas

são independentes das energias dos feixes de elétrons e que as p~

quenas variações registradas são devidas às variações nos proce~

samentos. Vemos que os filmes "Industrex", nas regiões aproxima-

damente lineares, podem ser expostos a doses de radiação relativa

mente altas, entre 12 a 30 rads.

0.0. Energia no Console

5,0, ~ 3,0 Mev
-0-0- 7,0 Mev
-c. A 11,0 Mev

4,0

3,0

2,0

1,0

2,01,50,5 1,0
Log.,Dm

Fig.32-CURVAS CARACTERISTICA DO FILME
KODAK "INDUSTREX, TIPO M-KODAKII
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2.3 Absorção da Radiação em um Meio Heterogêneo (simulando osso

-músculo)

2.3.1 Materiais e Métodos

2.3.1.1 Materiais

Sistemas Dosimétrioos:

a) Dosimetro digital da PTW-Freiburg com medidores de taxa de Do

se (DL-4) e de dose integrada (DI-4).

b) Câmara plana-paralela, Tipo M 23343 da PTW - Freiburg.

c) Filmes industrial, Kodak, "Industrex" - Tipo M.

veis de 1,0 a 10,0 mm, foram utilizadas para simular o tecido

Simuladores:

a) Placas de plexiglass com dimensões 30 x 30 e espessuras variá

veis, simulando o tecido muscular.

b) Placas de alumínio com dimensões 30 x 30 e espessuras variá

cm de osso compacto. Apesar de verificarmos que a absorção em

termos de elétrons/cm3 no alumínio é 1 ,41 aquela no osso (ou

seja, 1 cm de alumínio equivale a absorção de 1,41 cm de osso);

resolvemos adotar o alumínio porque queríamos constatar o au

mento de dose dentro do alumínio e na interface alumínio-plex~

glass provenientes de um aumento na radiação espalhada que

0,7Para simular as costelas utilizamos 5 mm de AIosseo.

•
cresce com o número atõmico (vemos que o número atômico efeti

vo do alumínio é bem próximo daquele do osso.

A Tab. 7 abaixo [reprod. da Tab. V-4, (72)] ilustra aI

gumas características do ponto de vista da absorção da radiação,-

para alguns materiais.
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TAB. 7: Características Físicas Importantes para um Estudo de Ab

sorçao em Alguns Meios.

MATERIAL

DENSIDADE
N9 A'IÚMICDN9 DE ELÉI'RONS/g

( -3

EFETIVO(~)

g.an )

A

Alunlnio

2,7013 x 1023
2,9

Osso

1 ,85 x 1023
13 ,8

3,0

lqua

1 ,007,423,34 x 1023

Músculo

1,007,423,36 x 1023

Plexiglass

1,186,473,28 x 1023

2.3.1.2 Métodos

Para construirmos o simulador que permitisse o estudo a

que nos propusemos, tivemos que perfurar diversas placas de modo

a obter cavidades que pudessem acomodar a câmara plana-paralela -

com a sua superficie paralela e no mesmo nivel da profundidade de

sejada. As profundidades (ou espessuras) escolhidas foram tais -

que pudessem simular uma parede toráxica com cerca de 1,0 cm de

tecido muscular e simulassem a espessura das costelas, que são da

ordem de 0,5 cm de espessura. Para o caso de 3 Mev, simulamos p~

ra a parte muscular da parede toráxica: 0,7 cm.

A Fig. (33) mostra uma visão em corte, passando pelo

maior diâmetro da câmara no simulador do sistema por nós idealiza

do e que ilustra as experiências feitas, p.ex., para o feixe de e
•
létrons com energia nominal igual a 3,0 Mev. Todas as medidas i

niciaram a partir das profundidades de ionização máxima no plexi-

glass para cada feixe de energia diferente. Todas as medidas fo

raro normalizadas em relação aos valores respectivos nessa profun-

didade. O tamanho de campo utilizado em todas as rredidasforam (15x15)ano
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Fig. 33 - DIAGRAMA ILUSTRANDO O ARRANJO EXPERIMENTAL
UTILIZADO PARA SIMULAR MOSCULO-OSSO-MOS

CULO (VISTO DE UM PLANO CORTANDO A CAMARA 

PLANA-PARALELA EM SEU DIAMETRO).



1
I

-108-

Quando medimos a ipnização naquelas profundidades que

antecedem a heterogeneidade, o volume sensível estava mais envol

y~do pelo alumínio do que pelo plexiglass; e de acordo com Klev~

nhagen, et cols., (73) as primeiras camadas do meio retroespalha-

dorcontribuem mais com o efeito de retroespalhamento. Ainda, do

trabalho de Klevenhagen, podemos estimar a quantidade de radiação

retroespalhada pelo alumínio naqueles pontos por:

B =

(35)A - B.exp (-kZ)=

i
I

I

FRE = Fator de retrodispersão para os elétrons, A = 1,95 e

I

çmde:

1,03 e variam muito pouco com a energia dos elétrons. k e uma

constante que depende da energia dos elétrons (cresce muito qua~- ,
do E diminui). Na Eq. (35), Z é o número atômico do meio retroz -

espalhador. Substituindo os valores acima, juntamente com k =

0,0145 (para E = 4,6 Mev), vemos que FRE = 1,097, isto e, a quanz -

tidade de radiação retroespalhada que atingiria aquelas profundi-

dades em relação a quantidade da radiação primária deveria ser

por volta de 9,7%. Vemos que na profundidade igual a 5,0 mm o~

valores medidos pelo filme e pela câmara diferem de 9,6% e na in

terface a diferença é de 16% Nestes cálculos, subestimamos o

valor de k, que cresce bastante com a diminuição da energia I Kle

venhagem, et cols., (73). Além disto, os valores medidos comfil

me são valores de porcentagem de dose profunda (pois foram obti-

dos a partir dos valores das doses em profundidades) e que sao

-maiores que os respectivos de ionização profunda (ver Fig. 23

Capo lI). Vemos ainda, que a medida que o volume suporte do vol~

me sensivel mais se afasta do alumínio penetrando no plexiglass -

1 os valores tendem a se aproximarem daqueles valores medidos pelo

filme (ver o último ponto na curva medida com o filme).
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Os dados ainda ilustram urnamaior atenuação dos elé

trons pela presença do alumínio por causa da sua densidade e tam

bém por causa'do aumento da dose dentro do alumínio devido ao au

mento da radiação espalhada.

As Figs. (35) e (36) são os resultados obtidos utilizan

do o mesmo simulador heterogêneo da experiência anterior so que

com uma espessura equivalente ao mú5culo, sobre o alumínio, igual

a 1,0 cm. Nestas duas experiências vemos um pico nítido indican-

do uma superdosagem dentro do alumínio nas profundidades iguais a

1 ,Omm e 1,8 mm para as respectivas energias mais prováveis de

5,85 Mev e 10,67 Mev. Em ambas as curvas detetamos também um au

mento de ionização profunda nas interfaces, devido ao aumento da

qualidade de radiação espalhada pelo alumínio. Na Fig. (35) a ca

mara de ionização não detetou picos de superdosagem pelos motivos

alegados anteriormente para E O = 2,75 Mev. Mas, nesta experiênp, -

cia, os valores de porcentagem de dose profunda medidas com os

filmes se aproximam mais das curvas de ionização, pois como a e

nergia do feixe é maior, menor é a razão dos poderes de freame~

to que converte os valores de uma curva nos valores da outra.

Na Fig. (36) vemos que a câmara de ionização já começa-

va a detetar um aumento de ionização dentro da inhomogeneidade

proveniente do aumento da radiação espalhada. Isto porque a ener

gia dos elétrons retroespalhados são provavelmente maiores que da

queles provenientes das experiências anteriores e que portanto

conseguem atravessar o material de suporte do volume sensitivo da

cãmara e atingir este volume. A super ionização (conseqüentemen-
\

te a superdosagem) dentro do alumínio, nas experiências com 5,85

e 10,67 Mev foram respectivamente iguais a 7,2 e 16%.

•
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Ep,o = 5,85 Mev

PMMA

--/:i,- -A- - Filme (Phontom Heterogêneo)

-o o C8moro de lonizoGóo(Phontom Heterogêneo)

a D Cômara de lonizaçõo (Phantom Homogêneo)

•
"•, \

PMMA

O.
O 10 20 30 40 50

• PROFUNDIDADE Jmm)
Fig.35- PORCENTAGEM, DE 10NIZAÇAO PROFUNDA PRODU

Z IDA POR ELETRONS DE Epp= 5,85 Mev EM UM
SIMULADOR DE PLEXIGLASS EM QUE FOI IN-,
TRODUZIDO 5mm DE ALUMINIO COMEÇANDO
NA PROFUNDIDADE DE 10,0 mm.
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•

o 'I I I I I
O 20 40 60 80

•. PROFUND IDADE (mm)
Fig. 36- PORCENTAGEM, DE ION I ZAÇÃO PROFUNDA PRODU

ZIDA POR ELETRONS DE Ep,o = 10,67 Mev EM UM
SIMULADOR DE PLEXIGLASS EM QUE FOI INTRO-I

DUZIDO 5mm DE ALUMINIO COMEÇANDO NA PRO-
FUNDIDADE DE 10,0 mm.
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Logo, uma absorção de 100 Rad na profundidade de ionização máxima

deverá corresponder respectivamente naqueles pontos de 107,2 e

116 rads. Com 200 rads por dia na profundidade de ionização máxi

ma no plexiglass (ou na equivalente no músculo) após 20 aplic~

ções teríamos respectivamente por volta de 288 e 640 Rads absorvi

dos a mais no osso naquelas profundidades equivalentes no alurní-

nio, onde constatamos os picos de supoerdosagem.

2.4 Absorção da Radiação em um Meio Heterogêneo (simulando teci

do mole, osso e pulmão)

2.4.1 Materiais e Métodos

2.4.1.1 Materiais

o dosímetro e a câmara de ionização foram os mesmos das

experiências anteriores.

Para construir o simulador em que pudéssemos :simular te

cido mole, osso e pulmão, utilizamos as mesmas placas de acrílico

(plexiglass) e de alumínio anteriores. Além destas, utilizamos -

das placas de cortiça das experiências da Seco 2.1, só que em aI

gurnas delas fizemos algumas cavidades que permitissem acomadar a

câmara plana-paralela para investigar a absorção simulando
•

mão. O arranjo experimental foi o mesmo que·o mostrado na

pul-

Fig.

33, com a diferença de que substituímos as placas embaixo do alu

mínio pela cortiça. Embaixo dos 10 cm de cortiça colocamos 2,0

cm de plexiglass.

Para as três energias estudadas ficamos com os segui~ -

tes simuladores: a) Para E O = 2,75 Mev tivemos (visto da direp,

çao de incidência dos feixes): 0,6 cm de plexiglass, 0,5 cm de

alumínio, 10 cm de cortiça e 2,0 cm de plexiglassi b) Para as e-
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nergias E O = 5,85 e 10,67 Mev tivemos:p,

0,5 cm de alumínio, 10 cm de cortiça e 2,0 cm de plexiglass.

2.4.1.2 Método

o arranjo experimental foi semelhante ao descrito ante

riormente, onde substituímos as placas de plexiglass atrás do alu

mínio pelas de cortiça.

A obtenção dos dados e os cuidados tomados para a obte~

çao dos dados foram os mesmos descritos nas experiências anterio-

res.

As Figs. (37 a 39) mostram os resultados experimentais'

resultantes.

Vemos na Fig. 37, que por causa da profundidade escolh~

da para a cortiça, e devido à energia do feixe de elétrons consi

deradai o efeito do alumínio na distribuição foi dominante, ou

seja, a radiação absorvida no simulador comportou-se como se nao

existisse a cortiça e só existisse o plexiglass e o alumínio. Na

interface alumínio cortiça, devido às considerações tecidas ante-

riormente na experiência determinada pela Fig. (34) vemos uma di

minuição da ionização por causa da diminuição da radiação espalh~

da. '

Na Fig. (38) vemos que dentro do alumínio a radiação

comporta-se como nas experiências anterior~s: uma maior atenua -

ção pelo alumínio devido ao aumento da sua densidade e da quanti-

dade de radiação espalhada em seu interior. Na interface e até

alguns milímetros dentro da cortiça a quantidade de radiação esp~

lhada pelo alumínio começa a diminuir frente à diminuição da radi

ação espalhada proveniente da cortiça ~ue é igual ã quantidade de

plexiglass na frente do alumínio mais aquela em plexiglass equiv~

lente à espessura de 0,5 cm de alumínio e de 0,93 cm de cortiça).
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Ep,o = 2,75 Mev

O O Phontorn Homogêneo (PMMA)

b. b. Phontom Heterog3neo(PMMA+AL+CORTIÇA)
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Fig.37-PORCENTAGEM DE 10NIZAÇAO PROFUNDA PRODl,JZIDA POR ELETRONS

DE Ep,o = 2,75 Mev EfV! SIMULADOR HETEROGENEO CONSTITUlpO

DE PEXIGLASS, ALUMINIO E CORTiÇA. NA FRENTE DO ALUMINIOTEMOS 6,0 mm DE PLEXIGLASS E AtRAS 100,0 mm DE CORTiÇA.

100
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Fig. 38- PORCENTAGEM DE,IONIZAÇAO PROFUNDA PRO-
DUZ IDA POR ELETRONS D,f: Ep,o = 5,85 Mev
EM SIMULADOR HETEROGENEO CONSTITUIDO.
DE PLEXIDAS., ALUMINIO E CORTiÇA. NA FREN-
TE DO ALUMINIO TEMOS 10,0 mm DE PLEXI
GLASS E ATRAS 100,0 mm DE CORTiÇA •
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Fig.39-PORCENTAGEM DE 10NIZAÇÃO PROFUNDA PRODUZIDA ':OR ELE
TRON? DE Ep O li: 10,67 Mev EM SI ~ULADOR HETEROGENEO CONS-·
TITUIDO 9E PLEXIGLASS, ALUMINIO E CORTiÇA. NA FRENTE
DO ALUMINIO TEMOS 10,Omm DE PLEXIGLASS E ATRAS 100,0

mm DE CORTiÇA.
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Por volta da profundidade igual a 2,43 cm a porcentagem de ioniza

ção torna-se igual àquela obtida no simulador homogêneo de plexi-

glass. A partir deste ponto, a radiação começa a penetrar mais -

na c<Drtiçapor causa da diminuição de sua densidade e sem qualquer

influência das camadas anteriores.

A Fig. (39) mostra o mesmo pico no alumínio detetado p~

ia câmara na experiência anterior. A partir de uma certa profun-

didade além da interface, a radiação comporta-se como nas experi-

ências descritas na Seco 2.1 com a diferença de que nas profundi-

dades na cortiça perto do alumínio a distribuição é alterada p~

Ias diferenças no espalhamento entre o alumínio e a cortiça. Se

nao tivéssemos o alumínio, deveríamos obter uma ionização mais

baixa no plexiglass em frente da cortiça devido à uma diminuição'

·~l·
f"
i'

da radiação retroespalhada pela cortiça. No entanto, como tive

mos o alumínio na interface com a cortiça, a ionização aumentou -

porque a radiação espalhada pelo alumínio era bem maior que a pe~

da proveniente daquela originada pela cortiça.

A partir das Figs. (38) e (39) podemos def inir um coefi

ciente de espessura equivaZente, C.E.E., que multiplicado pela es

pessura da cortiça (ou pulmão) permite determinar a distribuição'

de dose no tecido pulmonar. Batizamos a distribuição de ioniz~ -

ção profunda obtida no simulador homogêneo de (I) a partir da in

terface do alumínio, cortiça e, (11) a obtida no simulador hete

rogeneo (ver indicação nas Figs.) e definimos:

C.E.E. (36)

onele [YII]X1I
=

e Y refere-se ã porcentagem de ionização profunda na profundidade

X (medida a partir da interface) e os indices (I) e (11) signifi-



cando respectivamente curva padrão no plexiglass e curva

-118-

plexi-

glass alumínio-cortiça.

A parte descendente da curva do pZexigZass pode ser des

crita [Laughlin, et cols., (74)] pela equação:

% r.p. = 110 - 10.ellx (37)

onde x é medido a partir da profundidade do ponto de 100% no eixo

central da curva de ionização profunda. Se a curva do plexiglass

(ou da água) é conhecida, então II pode ser encontrado:

x = c + X1' que substituído em (37), resulta:

[% r.P·]plexiglass
(38)

que aplicando logaritmo natural, resulta:

=
R-n [

110 - (Yr)xr
~

X + c
1

(39)

onde c é a diferença entre a interface e a profundidade do ponto'

de 100% na curva do plexiglass e c pode ser positivo ou negativo.

rsolando Xr da Eq. (36) e substituindo na Eq. (38), re

sul ta:

[Yrr]x = 110 - 10.ell[Xrr·(C.E.E.)+C]rr
(40 )

Para os raios divergentes existirá uma correção pela lei do in

verso do quadrado, dado por:

S = Sv + dO + (C.E.E.) . XII]2
Sv + dO + XII

(41)
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(42 )

[Y I I J x = < { 11 O - 1 Oe )l [XII (C. E • E • ) + c] }II x

x Sv + dO + (C.E.E.) . XII _] 2
v + dO + XII

(43)

Desde que YII é medido em XII' P pode ser calculada a

partir da curva da água, e Sv' dO e c são conhecidos, a equação 

pode ser resolvida para C.E.E.

Os resultados dos valores de C.E.E. obtidos a partir

das Figs. (38) e (39) sao mostrados na Fig. (40) em função da pr~

fundidade na cortiça. As medidas têm mostrado que os valores de

C.E.E. são aproximadamente independentes de do' c, e p a uma dada

profundidade XII para os valores usuais de dO encontrados (isto 

é, de 1 a 2 cm), Almond, et cols., (63). Se tomarmos para 7 e 11

Mev o valor médio entre os valores obtidos de C.E.E. até 1,0, ve
..

e 0,566, respectivamente. Se na Eq. (36), convertermos os valo-

mos que os valores indicados para aquelas condições são: 0,739

..

res de XI medidos no plexiglass para aqueles respectivos na agua

e, nao levarmos em oontaque a arrva(II) foi obtida com o plexiglass

(e não água) na frente do alumínio; demonstra-se facilmente que

os valores de C.E.E. para a água e cortiça são reduzidos pelo fa

tor de escala igual a 1,148, para os valores respectivos de 0,493

e 0,643. O protocolo do ICRU, (15) e Laughlin, et cols., (60) a

presentam para o pulmão um único valor para C.E.E. é igual a 0,5.

Na obtenção deste valor, Laughlin não utilizou o alumínio (ou ma-

terial equivalente ao osso) em frente da cortiça nas suas experi-

ências. Logo, este valor pode ser considerado correto para pr~

fundidades no pulmão que não sejam blindadas pelas costelas. Os

nossos valores poderiam ser utilizados para profundidades no pul •

mão que estão abaixo das costelas.
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C.E.E

1,4 ~ 7,0 Mev Energia no Console--6--6- 11,0 Mev

------ Almond et cols (63)
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1,1

1,0

0,4

0,9

0,7

0,5

0,3
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

PROFUNDIDADE NA CORTiÇA (em)
Fig.40-VALORES DE C.E. E. OBTIDOS NO PLEXIGLASS

PARA AS ENERGIAS 7 E 11 Mev NO CONSOLE,
E AQUELES MEDIDOS NA AGUA POR ALMOND,
et cols (63)
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Os valores de C.E.E. médios podem ser usados para corri

gir as distribuições de dose padrão na água, traçando um raio a

partir da fonte e medindo a espessura z da heterogeneidade ao lon

go deste raio. A atenuação z da inhomogeneidade é equivalente a

atenuação [~ . (C.E.E.)] na água. Utilizando de experiências an~

Iogas àquelas descritas para a cortiça, podemos obter para o osso

o valor de C.E.E. igual a 1,1 para o osso esponjoso e igual a 1,8

para o osso compacto, ICRU, (15). Os nossosvalores e aqueles re

comendados pelo ICRU, (15) não levam em conta as variações de do

se nas interfaces e dentro das heterogeneidades. Quando efetu~ -

mos as correções acima nas curvas de isodose, vemos que para o ca

so do osso as curvas deslocam-se para a superfície e para o pu l-

mão as curvas deslocam-se para as profundidades maiores.

2.5 Conclusões do Capítulo 11

Dentro e além nos tecidos de baixa densidade, tal como'

o pulmão, a diminuição na atenuação resulta em um aument~ de dose

absorvida.

,

Dentro de um tecido de baixa densidade a diminuição

espalhamento compensa parcialmente a elevação na dose.

no

I

_____i

A magnitude da dose real dentro e além das regiões de

baixa densidade, relativa àquela de um material de densidade uni

tária, depende de um modo não linear da localidade, extensão e

densidade da região inhomogênea.

Além das regiões de alta densidade, tal como o osso, a

atenuação aumentada produz um deslocamento dos contornos de dose'

em direção à superfície da pele com uma diminuição conseqüentemen

te da dose a uma dada profundidade.

Dentro de um material de alto número atômico, tal como'
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os ossos e imediatamente além da região de interface existe uma

dose elevada devido ao aumento da radiação espalhada.

Novoê valores de C.E.E. foram determinados para as cor

reçoes nas distribuições de isodose para o pulmão em regiões que

são blindadas pelas costelas. Estes valores se aplicam para as

radiações com energias mais prováveis iguais a 5,85 e 10,67 Mev.

CONCLUSCES GERAIS

Vimos que a partir de um modelo teórico simples (confir

mado experimentalmente), pudemos deduzir uma relação entre o gra

diente de dose normalizado de uma distribuição de dose profunda 

para um feixe terapêutico, com aquele de um feixe intrínseco que

lhe deu origem. Esta relação permite também, além de um estudo 

detalhado sobre o alcance terapêutico com osmateriaisdos pré-a~ 

sorvedores, uma determinação da perda da energia mais provável

pelos elétrons nos pré-absorvedores.

Ainda, a partir de algumas aproximações, com aquela re

lação entre os gradientes terapêutico e intrínseco, pudemos'

deduzir uma expressão que permite estimar a energia mais provável

do feixe intrínseco, e uma outra que permite também'estimar a

largura da distribuição da energia na superfície.

Com todas as considerações teóricas em mente, a partir

de uma curva de ionização profunda, medidas em um simulador sóli

do de plexiglass (perspex ou lucite) medimos os parãrnetrosque c~

racterizam: a qualidade dos feixes de elétrons: a energia mais

provável da distribuição da energia na superflcie do simulador, a

energia média (damesma distribuição de energia), os alcances prá

ticos, terapêuticos, a profundidade semi-redutora os gradientes 

de dose, as energias mais prováveis na janela do acelerador e a
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largura da distribuição de energia na superfície do simulador. O~

servamos que existe uma diferença entre uma curva de dose profun

da e a de ionização profunda. Verificamos que não existe dentro

da literatura urnamesma idéia com respeito a origem e obtenção

dos parâmetros, pois uns definem os parâmetros a partir de uma

curva de dose profunda e outros a partir de uma curva de ioniz~ 

çao. As diferenças encontradas para os parâmetros medidos em urna

curva ou outra não são desprezíveis e devem portanto ser conside-

rados. Por outro lado, corno a maioria dos parâmetros está direta

ou indiretamente relacionada com dose ou com a sua medida, acha 

mos que todos os parâmetros deveriam ser obtidos e definidos a

partir de uma curva de dose profunda (também conhecida por curva

de porcentagem de dose profunda). Para tanto, as instituições in

ternacionais ou nacionais de físicos radiológicos deveriam publ!

car tabelas das razões dos poderes de freamento para profundid~ 

des de até 20 cm para os simuladores mais usados: plexiglass, p~

liestireno e água.

Observamos que os valores medidos recomendáveis pelo

fabricante para alguns parâmetros não estão compatíveis com os me

didos. Achamos que as incertezas fornecidas pelo fabricante para

os alcances são muito altos para as energias nominais de 3 e 7

Mev! Além disso, a equação para o cálculo das energias mais pro

váveis utilizadas pelo fabricante não deve ser utilizada, pois

nao conhecemos a sua origem experimental.

Achamos, que o fabricante ao invés de medir os parame 

tros de alcance e energias, deveria fornecer o espectro da dis 

tribuição da energia na superfície do simulador de água e a curva

de distribuição de dose esperada para aquela distribuição de ener

gia para o campo 15 x 15 e/ou para aqueles camps recomendados p~

los protocolos de dosimetria. A importância desta recomendação 

está no fato de que quase todos os parâmetros estão direta ou in

•

" !H"I "1 '
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diretamente dependentes ou relacionados com a dose. Desta distri

buiçãode energia, poderíamos obter parâmetros importantes, tais

como: energiâ mais provável na superficie, energia média na su

perficie, largura da distribuiç50 (o a partir desta, medir a ener

gia na janela do acelerador) e verificar qual o gradiente de dose

esperado. A largura da distribuição pode também ser relacionado'

com as profundidades de ionização máxima e as doses nas camadas

mais superficiais, etc.

Finalmente, verificamos que as heterogeneidades, tais

corno osso ou pulmão acarretam problemas de super e subdosagem. p~

ra materiais com densidade e número atômicos mais baixos que aqu~

les da água existe uma maior penetração da radiação dentro da

inhomogeneidade elevando a dose nesses pontos e diminuindo a dose

nas interfaces. Para os materiais de número atômico e densidades

maiores que a da água verificamos uma superdosagem dentro destes'

materiais, provenientes de um aumento da radiação espalhada, e u

ma superficialização da dose para os pontos que estão além destas

inhomogeneidades. Determinamos também, um coeficiente de espess~

ra equivalente para pontos que estão em materiais de número atômi

co e densidades menores que os da água e que são blindados por ma

teriais com estas caracteristicas maiores que aquelas da água.

T---
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AP~NDICE

,~

Pretendemos com este apêndice dar uma rápida visão so~

bre alguns conceitos comumente usados por aqueles que trabalham 

cpm a Fisica das Radiações aplicada na Medicina e que são t~bém

utilizadas na dosimetria das radiações.

Para maiores detalhes sobre os assuntos abordados, reco

mendamos que sejam estudadas as referências indicadas.

I. P~ofundidade de Equilibrio Eletr6nico das particulas

Carregadas

Consideremos um pequeno elemento de volume VI centradol

em um ponto P qualquer dentro de um meio sob irradiação. Dizemos

que existe equilibrio eletr6nico das particulas carregadas libera

das durante a irradiação dentro do volume Vi se observarmos que -

cada elétron que deixa VI é substituido por outro de energia idê~

tica entr~o no mesmo elemento de volume. Então, a carga produz!

da em Vi será igual àquela produzida pelos elétrons que se origi-

naram em Vi [Attix, et cols., (75)]. A profundidade de equili

brio eletr6nico é aquela correspondente ao alcance médio dos elé

trons em um meio homogêneo [John, /82)].

lI. Dose Absorvida

Em 1954, o International Commission on Radiation Units

and Measurements [ICRU, (76)] definiu: liA dose absorvida para

qualquer radiação é a quantidade de energia cedida à matéria por

unidade de massa do material irradiado no lugar de interesse. Es

ta será expressada em rads. O rad é a unidade de dose absorvida



-126-

e é 100 ergs/g.

T

Em 1975, o "InternationaZ Commitee on Weights and

Measures" resolveu uniformizar a unidade de dose absorvida dentro

do sistema de medida universal conhecido por M.K.S. Em homenagem

aos muitos trabalhos prestados por L.H. Gray na área de dosime-

tria das radiações, definiu-se uma nova unidade de dose absorvida

[ICRU, (77)], o Gray (Gy):

1 Gray (1 Gy) =
1 J

1 Kg
= 100 Rad

11.1 Medida da Dose Absorvida

A dose absorvida em uma dada profundidade de um meio

irradiado é geralmente, calculada através de uma medida de ioniza

ção produzida naquele ponto. A teoria em que se baseia o cálculo

da dose absorvida é aquela conhecida por teoria da cavidade be

Bragg-Gray [Attix, et cols., (75)]. No livro "Radiation

Dosimetry" (75) tem um estudo completo sobre esta teoria e as con

dições que devem ter as cavidades (ou melhor, os volumes) sensí

veis de uma câmara de ionização para que sejam consideradas como'

cavidades de Bragg-Gray. Quando calculamos a dose absorvida atr~

vés de uma medida da ionização num ponto a uma dada profundidade,

utilizando de uma câmara de ionização, temos:

onde

D, = N M P (S, )
agua,u D u u agua,ar u

[NACP, (20)] (A)

ND = Fator que converte a ionização medida pela câmara em dose ab

sorvida. Se a ionização é medida em Coulombs (C), a unidade

de ND =
Rad

C
ou~ C . Se o eletrômetro apenas indica uma

leitura que é proporcional à carga, a unidade de ND será:
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leitura (Oudiv. 00 monitor)
ou §l _

leitura (oudiv. 00 monitor)

-127-

M _ = Leitura do medidor na radiação da qualidade de usuário corriu

gida para temperatura, pressão, recombinação, umidade, etc.,

em (C) ou (div. no monitor).

Pu = Fator de perturbação total incluindo: a) as correçoes para

a falta de equivalência a água pelo material da parede da ca

mara na qualidade de radiação do usuário; b) perturbação do

fluxo devido à inserção da cavidade de ar no meio de medida

e devido a posição do ponto efetivo de medida da câmara ci-

líndrica que surge devido à curvatura das câmaras cilíndri -

•

caso Para os valores de p para uma câmara cilindricau ver

as referências: NACP, (20); NACP, (43), Johansson, et

cols., (78).

S(- ) = Razão do poder de freamento da massa da água em reagua,ar u

lação ao do ar, no ponto de referência para a medi-

da de dose [ver Tab. 3 da ref. (20)] na energia da

radiação do usuário. A energia u deve ser aquela e

nergia média do feixe na profundidade (ou ponto) de

referência e é obtida a partir da energia média na

superfície do simulador. Se a cavidade é de mate

rial de densidade equivalente ao ar e temos equil!

brio eletrônico na cavidade de ar medida, com par~

de de material equivalente ao ar, então usamos as

razões dos poderes de freamento de coZisão de massa

da água em relação ao ar [Harder, (79)]. As Tabs.

destas razões dos poderes de freamento são aquelas

abaixo (Tabs. 7 do NACP 80 e Supl. do NACP do 80).
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Tab. (A,2)

Razõesdos poderesde freamentorestr itodemossa(L/!J) paroo c r í I ico lar JsegundoAAPM( 1 9)

Prof.

Eo (Mev)

g. cm2 60,0

50,040.030.025.020.018.016.014.012.0 10.09.08.0. 7.06.05.04.03.02.0Ia
••

~ 0,8820,8980.9090.9230.9290.9360.9440.9530.9630.9690.9750.9830.9921.0031.0231.043:
0.00.8iO0,874 1.0611.083

0.1

0.8710.8750,8830.8990,9100.9240.9300,9370.9450,9530.96409700.9760.9840.99}1.0051.0251.0461.0681.093

0,2

° 8720,8750,88409000,91109250.9310,9380.94509540.9650,9710.9780.9860.995l.CXJ71.0281.0501.0731. ;01
ii

0,30,87208760,8850.9010,9121),9250,9320,93909460,9550,9660.9720.9790.9880.9971.0101.0311.0541.0791.106I ••

0.40.8730,8770.8860,9020,9130,9260,9~30.9~,)0<:;470,956'0.9670.9740.9810.9901.0001.0131.0351.0591.0351.107

I
0.50.n40.8n08870,9020,9140,9270.9330,9400.9480,9580.9690,9750.9830.9921.0031.0161.0'<,01.0641.091

"

0,60.8750,8790,8880.90309150,9280,9340,941(1,94')0.9590,9700.9770.9850,9941.0061.0201.0441.0691.095
•.

0,90)0.9\60930{),93609440,'l52096209740,9810.9891.0:JQ1.012I.C2~'; OS0.87608SO0,R89 1.0541.0801.103

10

1),8770,8820,8910,9070,91809320,9380,9460,9540,9640.9770.9850.9941.()(161.0201.0381.0641.089

-

:20,878(!,38308'.'30,9000,'.1200,'i}40.9400,9~80,95709630,9810.9901.0001.0121.028I.()'H\1.0731.097. \.40,8800.ü850.8'J{0,9100.9220.93609430,9~ I0,96009710.9860,9951.0061.0201.0371.0571.0831.103

1.6

0.8810.8860.8%0,9120,9240.9380.')450.9530.%]0')750,9901.0001.0121.027I.CM51.0671.091

l.S

0.8~20.83708970,9\4092609400947,0956O,9M,0,97'\0.995I.CXi61,0191.0351.0541.0761,098

-
2.0U.8830.889089909150.9270.9-t20,9500,95309(,Q0,98210001.0121.0261.0431.0631.0351.103

•
~.50,8%0,89209020.<)190932'0.')4809560,%50,9rC.9')2101410281.0-~1IO!)]1.0851.101

3.0

o,sse08950.9()609230.9370,9530.962Q.9730,9861()()410291.0451.0631.0831.09B

3.~

'0,8910?9S0,9090,92709410.9~90,9680.9800,9<)610161.0451.0631,0821.096i 0,893
0.9000.9120.9310.9460,9650.<)750.9S9\.0061.0JO1.0621.0801.0941 4.0

t
4,50.8<)50.9030,0 \5093509510,9710,98309981.011\1.04510791.0921.097

~

5,00,8<J70.905091809390956• 0,978099110081.031106110901096

j
5.50,9\iO0,')080<;2\0,9430962(1,986I.CXXl10:0!.045\.0751.095

6,0

O.9D20.9100.9240.94709680994\.010\.U321,0591.0SG

7.0

O,()O509150,9300.9570.9811012um10581.0831092
=

800.9C!909200.n3709570.9951.03J1,0561,0301.090

'),0

0.9:309250.,),\509791.011\.0551,0771.088

10.0

0,9!7093 I0,9530,9911.02910751.086

12.0

0,9260943(1,9701.0181.067

14,0

09370<;57(1Q891,05I1,07f,

·1~.0

0,9-130.9731.0111.071

IE,a

0,<)(,10.<;591.0~ 6
li /.(',,0

0.9741.0061,0:5

J
~1.0

0,9S91.025

•.

24.01.[);)4I.Gtl
---.l

2/í.C1.0~91.U50. -
28,01.0:q

3'1.0
,.1.039 I-'NI.DI

f
.•

,. ,... •.J.
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Por outro lado, podemos separar03 elétrons em dois gr~

pos caracterizados por uma energia de corte ~, isto é, os que tem

uma energia maior que 6 e os que tem uma energia menor. Elétrons

com energia maior ou igual a ~ atravessam a cavidade. Os elé-

trons com energia menor que ~ dissipam a sua energia no ponto on

de são gerados. Os elétrons com energia maior que ~ têm a sua e

nergia dissipada somente quando eles atingem um valor menor que

6. Supõe-se ainda que os elétrons vagarosos (energia menor que

~) liberados dentro da cavidade provenientes da parede da câmara'

estão em equilíbrio eletrônico com os outros elétrons vagarosos -

liberados pelo gás que se chocam sobre a parede da câmara. O ca

so em que consideramos apenas os elétrons com energias menores

que 6 têm para as razões dos poderes de freamento de massa meio

-gás aquelas conhecidas por "razões de poderes de freamento restri

tos de massa". Se a energia média na profundidade de dosime-

tria é calculada de acordo com Brahme, (10), e:

= Stot exp (-zXSrad/EO) - Scol
S
rad

(B)

os valores das razões de poder de freamento de colisão da massa

e as razoes de poder de freamento restrito de massa diferiram em

menosde 1%, [NACP, (20)].

Fornecemos abaixo as razões dos poderes de freamento

restrito de massa do meio em relação ao ar para os simuladores

mais conhecidos. Na Eq. (B) acima, temos: z = profundidade no

-2 -
simulador (em cm ou g.cm ) e S d' S 1 e St t sao respectivamenra co o -

te as razões dos poderes de freamento por radiação, colisão e to

tal para água/ar.

BII3i.iõTÊCA DO lNsrnüTO DE FlslCA E OUIMICA DE sAo 'AALOS. USf

f í SI (A



Tab. (A, 3) - Razôes dos poderes de freamento
restrito~e m~ssa(L/Y> parapo liestireno lar.·segundoAAPM.( 19>

Prof.

Eo (Mev)

g. cm2

60.050.040.030.025.020.018.016.014.012.010.0Q.O8.07.06.0S.O4.03.02.01.0

0.0

0.8750.8730.8870.9030.9150.9290.9360.9430.9500.9590.9700.9750.9820.9900.9991.0\0i.0301.0491.069i .039

0.1

0.8760.8790.8880.9040.9160.9300.9360.9430.9510.9600.9700.9770.9830.9911.0001.0111.032i.0521.0741. J (Xl
••

0.9170.9:\10.937O.9·M0.9520.9610.9720.9780.98:;0.9931.0020.2 0.8760.8800.8890.905 1.0131.0341.0561.080t.:09
=

0.30.8770.R810.8900.9060.9170.9310.9380.9450.95309620.9730.9790.9860.9941.004 .1.0161.0381.0611.086· 1.1 Il

..
0.40.8780.8820.8910.9070.9180.9320.9390.9460.954O 96J0.9740.9300.9880.9961.007I.CI91.0&21.0561.0921.116

li
0.50.8780.8830.8920.9080.9190.9330.9400.'l470.9550.96-10975O.n20.9900.9991.0'.>91.0231.0461.0711.093

~
0.60.8790.8830.8930.9090.9200.934O.'HI0.9480.95(-,0.9650.9770.9840.9921.0011.0121.0271.0511.07(,1.103

••

~ 0808810.8850.8940.9110.9220.936O.9,B0,9500.959D.9680.9800.9330.99610061.019U135J .OW1.087111\I \.0
08820.887089609120,9240.9380(H509520.9610.97\0.')8-10.992UXil1.0121.0261.0441.0701.096

•.
1.20.RR30.8R80.8980.9140.92609400.947095509630.9740.98B0.996I.OC61.0\9\.034\.0541.'.)801.105: \.4

088-108~9O,')()()0,9160,9270.9420.94909~70%60.9780<)9210011.0121.0261.04~\.0641,0891.111

1.6

0.8R60.8910.9010.9180,9290.9-140.9510.959O.9{;909810.997I.C1.)71.0191.033\.0521.0731.098~ 1.80.8870.89209D30,9190.93109,160.9S409620.9720.985l.fx)2\.0121 ()2~1.0..'11.860I.Os)1.106· 2.00.8880.8940.9040.9210.93309480.9560%5OT50.939I,OJ71.0181.0.>21.0191.0691.0921. i 10

2.5

0.891089709~)80.9250.93709540.9620'1720.984O 9'}91.0201,034i.C'501.0701.0911.108

3.0

08930.9000.9110.9290.9·n09590.%90.9790.')9210101.035\.0511.0691.0901.105

•
3.50.8960.9030.9140.93309470.%50.9750.98710021.0231.05 !1.06)1.0881.103

4.0

0.g980.905o.9i70.93709510.9710,932o.'ns\.0131.0361.0681.036UOI
4.5

0,90009080.9200.9·l10.9560.9780,9901.00510241.05;\.0851.0991.105· 5,00.9020.9100.92309450.961098509981.01510371.0(, 71.0971.103• 1 5.5
0.90409130.9270.04909660,99210081.026)051J .1)1\ \1.102! 6.0
0,9060.9150,9300.9540.972UXXJ1.0171.0381.0651.093

~ 7,0
0.9100.'1200.9360%309841.018IO~O10631.0891.100

~
8.00.9140.925O.9~30,9730.9981.0391.0631.086\.096

9.0

0.9180.9300.'1500.9851.013I "61!.0841.095

10.0

0,9220.9360.9580,9971.030r0811.093

120

0.9310.9490.9761.0241.067

14.0
O,g-t20.96-'0.9951.0561.085

16.0

0.9530'l781.016um
18.0

0,96609941.0~1· 20.00.9791.0 li1061
220

0.99,11,030 .

i
24.01.0031.047

J

. 26.01.0231.057
28.0

1036
..

30.01.045-~ ·-
-'- I-"w-"

• ~ • ~
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- f I
Tab. (A,4)· Razões dos poderes de freamento de colisão de massa (S/ lcol. para agua / ar,

segundo NACP I (20 )

Prof.

Eo( Mev)

(mm) 25

303S404550

O

0.9440.9310.9230.9170.9120.9Q7
Eo (Mev)

-
Prof.

100.9590.~450.9J51l.9:h0.9210,917

20

0.97\0.9560.9440.934o.ne0.924

(mm) .1

234. 5 678 300.9810,9650,9520.9420.9340.930

0.935

,
40 0.7:>20.9740.9600.9490.940I 1.136 J.l 12 1.092 1.074 1.058 1.0-l3 1.0311.019501.0030.983O.%80.«)5:;0.946,0.940

2
1.144 1.124 1.1011.0~~11.065 1.049 1.037 1.0::!5601.0160.9930.9i70.9(,30.9530.946

4
1.151 l.137 1.112 1.090 1.072 1.056 1.042 1.031'iO1.0301.01.140.9:'\60.9710.9600.952

6
1.:57 1.:-17 1.122 1.099 l.OSO l.06? 1.000S 1.037

80
1.0471.0160.9950.9790.9ó70.9588 1.154 1.132 1.108 1.088 1.070 1.055 1.042

90
1.0ó51.0301.0060.9R80.9740.964

W
. 1.157 1.142 1.118 1.097 1.078 I.GÓI1.~81001.0851.0451.0170.9970.9~20.971

12
1.150 1.129 1.106 1.08ó 1.068 1.0551101.1121.0ó2I.O~O1.006.0.9910.979

14
1.155 1.139 1.115 1.094 1.074 1.061

120
!.I2::!1.0791.C-l31.0170.9990.986

16
1.157 1.146 1.125 1.1041.082 1.0681301.1171.1011.0581.0281.0080.994

18
1.151' \;\34 U12' 1.091 1.074140I.W51.1131.0731.041UJl81.002

20
J.I55 1.141J.I211.100 1.0821601.0991.1051.1031.068J.0401.019

2.5
1.156 1.153 1.141 1.i20 I. i02

180
1.0941.1011.0941.0641.038

30
J.l54 1.151 1.137 1.\232001.0881.0941.0381.062

35
1.152 J.I4R 1.139220 1.0811.0881.082

40
1.1472-10 1.0831.0751.085

45
J.I46

1.072
260 1.072

280
1.065



~
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Quando utilizamos as razões dos poderes de freamento de

colisão de massa na Eq. (A), a medida da dose deverá ser no ponto

de máximo do meio (água ou plástico). Se o simulador for de mate

rial plástico, o ponto de máximo correspondente na água deverá

ser calculado de acordo com a Eq. (22) do Capo 1 com os valores 

da Tab. 2 do mesmo capitulo. De acordo então com o Supl. do NACP

de 80, (43), as leituras nos pontos de máximo na água e no plex~

glass esbão den,tro de 0,3% e podemos usar aquelas razões dos pod~

res de freamento de colisão de massa para água dadas pelo

(20) •

NACP

o último protocolo da American Association of Physicisty

in Medicine [AAPM, (19)] dá para o cálculo da dose a relação:

onde

M

IT rreioD . = M N ,L • P .• P . P
rrelO gas I p)gas lon redes parede

= leitura do eletrômetro (C ou divisões da escala).

(C)

N
gas

= dose para o gás na cavidade da câmara por leitura do

eletrômetro (Gy/C ou Gy/divisão da escala).

(L/p)meio
gas =

razão dos poderes de freamento restrito de massa

meio em relação ao ar.

do

P.
lon

P
redes

P
parede

= inverso do coeficiente de coleção.

= corrige para o deslocamento do material do simulador'

pela câmara e depende do tipo e dà energai da radia

çao, o gradiente de dose no ponto de medida e o raio

da cavidade de ar da camara.

= 1, quando a câmara e a sua capa de equilíbrio eletrô

nico são do mesmo material ou é igual a:

a (LI p)parede
~

(ll Ip)rneio
en parede +

(L/p)rneio
gas

(1-a) (LI p)rreio
gas ]
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cujas grandezas e valores estão definidos e tabelados no protoc~

10 da AAPM, (19) ~

A dose na água pode ser obtida pelo protocolo da AAPM,

(19), por:
••

_ - agua
D~ - D . (SI p) .
agua me10 me10

quando O ponto de máximo na água for obtido a partir

(D)

daquela no

plástico como dito acima (ou seja, nos pontos de máximo dos dois

meios temos a mesma distribuição espectral).
~

Do protocolo da AAPM, (19), temos que (S/p)ag~a (razãome10

do poder de freamento não restrito de massa da água em relação ao

simulador de plástico) é igual a 1 ,030 para (agua/PMMA) e

para (água/poliestireno).

III. Porcentagem de Dose Profunda (% D.P.)

1 ,033

A figura abaixo ilustra um feixe de radiação incidindo

sobre um meio simulador.

•
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D.Sv.5

'--rn

rig.(Al): Di a.:Jrõ.l1'la. Itu5-1:rando o S;9n;{ica..

do dos Parâme!r-os que .Descreve.m

um ~íxe e Usa..do ')10 <C~Lc.u·{o da.

Dose "no S;mulõ.d.or.
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o ponto P simboliza a profundidade de dose máxima e d
m

a profundidade onde ocorre esta dose. Seja a dose em P simboliz~

da por D. Podemos expressar a dose em qualquer profundidade am

lém de P (p.ex., pl), como uma porcentagem em relação a dose no

pon·to P.

ou seja:

% D.P. (d,A ,S ,Q)m v

Se D + 100%
m

= x 100 (E)

onde Dd = Dose medida em pl na profundidade d.

Vemos da Eq. (E) que a porcentagem de dose profunda e

uma relação entre duas doses e que são calculadas a partir das

Eqs. (A) ou (C). Ainda, vemos que a % D.P. é dependente do tama

nho do campo na profundidade de dose máxima (A ), da profundidadem

d onde queremos conhecer a % de dose profunda, da distância da

fonte virtual S (no caso de feixes de elétrons) e da qualidade _v

da radiação (energia mais provável na superficie). Para fótons

de raios-X ou gama, ver, p.ex., a referência (72).

A Eq. (28) da Seco (?4) do Capo I foi deduzida a paE.

tir da Eq. (E) como segue:

% D.P.(d,A ,E 1)m p,
(C)1 resulta:

= x 100, que pela Eq. (A) [ou

=

e D =
m

(I • F x <I> (p,T) x Kc) • ~ . Pu (Sm,ar)Eâmax
max m
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onde

Id e I - = Ionização nas profundidades d e d respectivamente.max max

Ed e Edmax = Energia média dos feixes de elétrons nas profundid~ -

des d e d respectivamente.max

= Fatores que corrigem as ionizações pela Lei do Inver

so do Quadrado, de acordo com a Eq. (11) da Seco

(1.2.3) do Capo I;

pectivamente.

Para as profundidades d e d resmax

<j>(P,T) = Corrige as leituras de ionização, obtidas nas condi

ções de temperatura T (oK) e pressão atmosférica (p)

ambientes; para aquelas de calibração [geralmente TO
o

= 293.2 K

<j>(P,T) =

e Po =
T

TO

760,0 mmHg].

Kc = Coeficiente de coleção da câmara fornecida pelo fabr!

cante e é cerca de 1,01, ou seja, se o coeficiente -

de coleção é 99,0%, K = [1 + (1 - 0,99)].c

A eficiência de coleção é estudada por Boag, (80).

Dividindo membro a mebro a eq. de Dd pela de Dm' e

substituindo na definição de % D.P., vem:

ou

% D.P. = Id·Fd x 100)
I .Fmm

(8m,ar)Ed
(8 - )-
m,ar Edmax

% D.P. = % I.P. (C.Q.D. )
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onde

% LP. = x 100

•

Para maiores estudos sobre as medidas da dose em profu~

didade, recomendamos as referências (20, 42, 43 e 19) nesta or-

demo

DEDUÇÃODA mUAÇÃO (11) E ERROS EXPERIMENTAIS

. DeduçrodaEq. (11), pág. 21

Demonstramos que o gradiente de dose normalizado do fel

xe terapêutico (G1)está relacionado com aquele do feixe monoener

gético e monodirecional, GÕ por:

onde o termo

=

1 +

!'I~

Rp,1

G*
O

!'IR

R
p,1

e responsável pela diminuição de Gr.

(7 )

De acordo com Brahme, (8), suponhamos que os alcances -

práticos dos feixes monoenergético e terapêutico (designados res

pectivamente pelos índices O e 1) sejam diretamente proporcionais

às suas energias mais prováveis. Assim,

R
p,O

= e R
p,1

=
k E 1p,

que subtraídos membro a membro, resulta:

R
p,O

R
P ,1

=
k (EO - Ep,1)' ou

il' tli-II"

I. " I fi I 1"lIIlh·~nl IIllf I.I
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)
T

LR

=k
(EO-E 1) (Rp , 1)P

p,

LR

k
(EO - E 1) ~(EO - E 1).--J2..._

=
p,

=
l?,

R p,1
R

P ,1
~ E 1

p,
LR

EO - E 112- =
p,

R p,1

E

p,1

Mas, a perda de energia mais provãvel LE nos pr~-absorvedores ep
dada por:

LE
P

= = c r

LR
.E

R
p,1

= c r
E--

p,1
(I)

Por outro lado, como 82 = T .l'lR, vem:

R _ 82- -
T (R )

p,1

l'lR
R

p,1
= (11)

Como a diminuição de G; não é somente devido ao alarg~

mento dd distribuição de energia [Eq. (I)] e nem somente pelo a-

largamento da distribuição angular das múltiplas interações de es

palhamento [Eq. (11)], mas sim uma fração c da diminuição de Gi 

devido ao alargamento da distribuição de energia e conseqüenteme~

te (1-c) devido ao alargamento da distribuição angular, obtemos:



6R

Rp,l

=
!.lR

Rp,l
)
a.d.e

AR
+ (---)R

p,l a.d.a
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(111)

6R )
onde (R 1 a.d.ep,

=
diminuição de Gf devido ao alargamento

distribuição de energia (Eq. I).

da •

6R

Rp,l
)

a.d.e

= c cT
E
p,l

(IV)

6R
R

p,l
)
a.d.a

=
diminuição de G1 devido alargamento da dis

tribuição angular [Eq. (11)].

AR
E

R
P , 1

)

a.d.a

= (l-c)
()2

R 1. Tp,
(V)

Substituindo os valores das diminuições de Gi devido aos alarg~

mentos das distribuições de energia e angular dadas respectivame~ •

te pelas Eqs. (IV) e (V), na Eq. (111) e o resultado na Eq. (7),

resulta:

G*
1

=

1 + E:
cr
E

p,l

G*
O

+ (l-E:)
-- (\"T-'---u

R 1. Tp,

(Eq. 11)

(c.q.d. )

. Erros Experimentais

Os desvios padrões encontrados para as medidas das íon!

zaçoes (a menos das correções dadas pela lei do inverso do quadr~

do, segundo a Eq. 12) estiveram entre O a. 0.113 para E 0= 2.75Mev,p,

~,; II '·i1 lH I

I' '11 II ,.• ' ~"ill' "11I1"1 "I I' II I I, "I~t;""1 11 li r
~I
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\.
~

de O a 0.396 para 5.85Mev e entre O a 0.167 para Ep,O = 10,67Mev,

em relação às unidades de leitura do dosimetro.

Na medida dos alcances práticos e RSO os erros estão

vinculados às medidas das ionizações citadas acima e ao traçado

das curvas. Devido ao traçado das curvas, o erro está estimado

entre 0,2 a 0.6rnrn. Com relação às outras grandezas que caracteri

zam as qualidades dos feixes temos as mesmas incertezas.
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