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Resumo 

 

ANTUNES, Paula C. G. Estudos dosimétricos dos efeitos da heterogeneidade dos tecidos em braquiterapia 
utilizando o Método Monte Carlo. 2019. 110 p. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN – CNEN/SP. São Paulo. 

 

Os procedimentos braquiterápicos atuais seguem as diretrizes apresentadas no protocolo da AAPM 
TG - 43, introduzido em 1995, que define a metodologia de cálculo de dose ao redor de fontes 
encapsuladas. Este protocolo, dentre outras considerações, adota a água como meio dosimétrico 
padrão e desconsidera a composição dos tecidos, densidades e dimensões do paciente nas estimativas 
de dose absorvida. Com o objetivo de realizar os cálculos de dose em condições mais próximas à 
realidade, a AAPM publicou em 2012 o TG-186, que introduz os algoritmos de cálculos de dose 
baseados em modelos na braquiterapia (MBDCA- model-based dose calculation algorithm). Estes 
algoritmos são capazes de considerar as complexidades descritas acima, além de permitirem 
estimativas de dose diretamente nos tecidos biológicos. Apesar deste advento, ainda há controvérsia 
sobre a melhor forma de se reportar a dose absorvida, com pontos favoráveis tanto para estimativas 
de dose na água, quanto nos tecidos. Esta tese se insere dentro deste contexto, buscando a correlação 
entre todo o conhecimento previamente adquirido baseado em água com os modernos algoritmos de 
cálculo de dose.  A relação entre a dose na água e no meio é realizada através da teoria da cavidade, 
que assume que a fluência dos fótons na água e no meio é idêntica. Parte dos objetivos do presente 
trabalho foi avaliar a fluência energética de fótons em diferentes meios irradiados com fontes 
braquiterápicas de energias baixas (<50,0 keV), propondo uma forma eficiente de correlacionar a dose 
na água e no meio em situações nas quais a fluência dos fótons é relevante. Avaliou-se a dose absorvida 
na água e em diferentes tecidos humanos, para quantificar fatores de conversão entre as estimativas 
de dose, simulados por Monte Carlo. Para validar tais fatores foi proposta uma metodologia 
experimental com o uso de um objeto simulador, desenvolvido especificamente para a realização deste 
trabalho e com capacidade de medir os efeitos da heterogeneidade do meio utilizando doses 
absorvidas em dosímetros termoluminescentes. As correções baseadas na fluência energética obtidas 
neste estudo, quando necessárias, são capazes de correlacionar a dose absorvida no tecido e na água 
com uma precisão melhor do que 0,5 % nos casos mais críticos (ex. osso). Os fatores de conversão 
calculados mostraram que a dose absorvida na água subestima a dose absorvida no osso em até 80 %, 
mas superestima a dose no tecido adiposo em aproximadamente 75 %, ressaltando a necessidade de 
se considerar a composição e a densidade do meio nas estimativas de dose. Os resultados 
experimentais permitiram validar os fatores de conversão de dose simulados com diferenças máximas 
de 8,5 %, entre os valores experimentais e simulados. Todos os resultados obtidos comprovaram que a 
estimativa da dose absorvida em procedimentos braquiterápicos com baixas energias diferem 
significativamente quando realizadas na água e nos tecidos biológicos, evidenciando a necessidade do 
uso de algoritmos que considerem a heterogeneidade do meio. Tais resultados também enfatizaram a 
necessidade de se considerar com precisão a composição do corpo, uma vez que variações nas 
composições médias dos tecidos podem afetar as estimativas dosimétricas e aumentar as incertezas 
dos resultados. 
 

Palavras-chave: Braquiterapia, TG-43, TG-186, MBDCA, Monte Carlo, heterogeneidade, TLD 
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Abstract 

 

ANTUNES, Paula C. G. Dosimetric studies of the effects of tissue heterogeneity on brachytherapy using the 
Monte Carlo Method. 2019. 110 p. Thesis (Doctorate in Nuclear Technology) – Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares – IPEN – CNEN/SP. São Paulo. 

 

 

Brachytherapy treatments are commonly performed using the American Association of Physicists in 
Medicine (AAPM) Task Group report TG-43, introduced in 1995, which defines the formalism for the 
calculation of absorbed dose to water, and neglects human tissue densities, material compositions, 
body interfaces, body shape and dose perturbations from applicators. In order to perform dose 
calculations in conditions closer to reality, the AAPM published in 2012 the TG-186, which introduces 
the model-based dose calculation algorithm (MBDCA) in brachytherapy. These algorithms are able to 
consider the complexities described above, in addition, it allows dose estimates directly into biological 
tissues. Despite the advent, the best way to report the absorbed dose is still a matter of debate, with 
favourable points for both water and tissue absorbed dose estimates. The present thesis is inserted 
within this context, searching for the correlation between all previously acquired knowledge based in 
absorbed dose to water with the absorbed dose calculated using modern MBDCA. The correlation 
between the doses in water and the doses in tissue is performed through the cavity theory, which 
generally assumes that the fluence of the photons in water and in tissue are identical. Part of the 
purpose of the present work was to evaluate the energy-fluence of photons in different medium 
irradiated with low energy brachytherapy sources (<50,0 keV), proposing an efficient way to correlate 
absorbed dose to water and absorbed dose to tissue in brachytherapy in situations in which the fluence 
of the photons is relevant. In addition to this objective, the dose absorbed in water and in different 
human tissues was evaluated to quantify conversion factors between these dose estimates, simulated 
by Monte Carlo. To validate such factors, an experimental methodology was proposed in a phantom 
with the capacity to quantify the effects of the heterogeneity of the medium measuring absorbed doses 
in thermoluminescent dosimeters. The energy-fluence based corrections given in this work, when 
necessary, are able to correlate the absorbed dose to tissue and absorbed dose to water with an 
accuracy better than 0.5 % in the most critical cases (e.g.: bone tissue). The calculated conversion 
factors showed that the absorbed dose to water underestimates the absorbed dose to bone by up to 
80 % but overestimates the dose in adipose tissue by approximately 75 %, emphasizing the need to 
consider the composition and the density of tissue in the dose estimates. The experimental results 
allowed validating the simulated conversion factors with maximum differences of 8.5 % between the 
experimental and simulated dose values. All the results obtained showed that the estimation of the 
dose absorbed in low energy brachytherapy procedures differ significantly when performed in water 
and in biological tissues, evidencing the necessity of using MBDCA. These results also emphasized the 
need to accurately consider tissue composition, since the smallest variations in tissue compositions may 
affect dosimetric estimates and increase uncertainties of the results. 
 
 
Key words: Brachytherapy, TG-43, TG-186, MBDCA, Monte Carlo, heterogeneity, low-energy, TLD 
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1 Introdução 

 

O câncer é um evidente problema de saúde pública mundial. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (Worl Health Organization - WHO)1, o câncer é a segunda maior causa de 

morte, atrás somente das doenças cardiovasculares.  

Anualmente, a WHO realiza estimativas para as principais doenças classificadas como 

câncer, com o objetivo de sintetizar e disponibilizar o estado global da doença no mundo. De 

acordo com a última estimativa, no ano de 2018, foram diagnosticados 18,1 milhões de novos 

casos de câncer no mundo, sendo que aproximadamente 9,6 milhões levaram ao óbito2. 

No Brasil, esta estimativa é realizada a cada dois anos pelo Instituto Nacional do Câncer 

José Alencar Gomes da Silva (INCA). Para o biênio 2018/2019, 600 mil novos casos de câncer 

são esperados por ano, com expectativa de 250 mil mortes no período, devido à referida 

patologia3. 

Estimativas futuras são alarmantes, tanto para o número de incidência, quanto para o 

número de óbito, em todo mundo, enfatizando a necessidade de melhorias e investimentos 

no desenvolvimento de ações abrangentes para o controle do câncer, nos diferentes níveis de 

atuação, desde a pesquisa, a gestão, a prevenção, a detecção, até o tratamento e 

acompanhamentos futuros. 

Hoje existem mais de 100 tipos diferentes de doenças classificadas como câncer, as quais 

têm como característica comum o crescimento desordenado das células, além dos limites 

usuais e a possibilidade de formação de tumores que podem acometer tecidos adjacentes, 

e/ou se espalhar para outros órgãos do corpo4. 

Os principais tratamentos utilizados no combate ao câncer consistem em procedimentos 

cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e transplante de medula óssea5, que 

podem ser utilizados de forma exclusiva ou em associação de duas ou mais modalidades, 

dependendo do grau de invasão do tumor e do benefício terapêutico que cada metodologia 

trará para o paciente. 
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Entre estas modalidades, atualmente, a radioterapia atende a aproximadamente metade 

dos pacientes com câncer em algum momento do tratamento5, caracterizando-se por utilizar 

a radiação ionizante na destruição ou no controle de células neoplásicas do corpo de forma 

localizada e não invasiva. 

A radioterapia pode ser empregada no tratamento de diversas lesões, desde cutâneas 

(câncer de pele de todos os níveis) até as mais internas (câncer de cólon de útero, pulmão, 

mama, próstata, entre outros). A aplicação da radioterapia é realizada de duas formas 

distintas6: com a fonte de radiação localizada fora do paciente, conhecida como teleterapia ou 

radioterapia externa, utilizando fontes de 60Co, 137Cs, raios-X (4 MV – 25 MV), elétrons (4 MeV-

25 MeV), prótons (100 MeV/u.m.a – 250 MeV/u.m.a) e nêutrons (por meio da técnica de 

captura nêutron-boro)7; e com a fonte emissora de radiação localizada a uma curta distância 

da região de tratamento, ou mesmo em contato, conhecida como braquiterapia, utilizando 

fontes de braquiterapia eletrônica (fontes de raios-X com energias < 100 keV) e fontes com 

radionuclídeos encapsuladas de 125I, 192Ir, 103Pd, 131Cs, 60Co, entre outras8. 

A técnica de radioterapia a ser utilizada depende de uma série de fatores, incluindo tipo 

de câncer, tamanho e estágio do desenvolvimento do tumor, proximidade do tumor de um 

tecido sadio e a sensibilidade deste tecido à radiação, histórico do paciente, idade, condições 

médicas, entre outros. 

Independentemente da técnica utilizada, o maior desafio da radioterapia é maximizar a 

dose na lesão, depositando energia suficiente no tumor para o tratamento efetivo da doença 

e, ao mesmo, tempo minimizar a dose recebida pelos tecidos sadios adjacentes e/ou órgãos 

em risco próximos (OAR – organ at risk). 

Em termos gerais, a braquiterapia, quando aplicável, permite administrar altas doses 

diretamente no tumor, com preservação igual ou superior dos tecidos saudáveis adjacentes, 

quando comparada à teleterapia, além de reduzidos efeitos colaterais e de toxicidades8. 

Neste ponto se insere esta tese, concentrando seus estudos em procedimentos 

braquiterápicos atuais que, apesar de crescerem exponencialmente nos últimos anos, ainda 

demandam respostas às questões associadas à precisão na estimativa de dose em alguns 

procedimentos clínicos. 

Neste ponto, vale destacar que há grande dificuldade em avaliar experimentalmente as 

distribuições de dose em braquiterapia, sobretudo nas proximidades das fontes radioativas, 
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sendo este um dos aspectos avaliados nesta tese através de uma metodologia experimental, 

que propõe avaliações das distribuições de dose com dosímetros termoluminescentes em 

diferentes configurações. 

 

 

1.1 Estado da arte das pesquisas em braquiterapia 

 

Os procedimentos braquiterápicos atuais seguem as diretrizes apresentadas no 

protocolo da Associação Americana de Físicos em Medicina (American Association of Physicists 

in Medicine - AAPM), conhecido como TG-43 (Task Group – No. 43)9. Introduzido em 1995, 

este protocolo foi submetido a diversas atualizações ao longo dos últimos anos, entre as quais 

se destaca o TG-43U e TG-43U110–13, que serão amplamente discutidos e referenciados ao 

longo desta tese (por simplificação, doravante chamados de TG-43). 

O TG -43 apresenta a metodologia de cálculo de dose ao redor de fontes braquiterápicas 

encapsuladas, considerando o paciente como uma esfera infinita, homogênea e uniforme de 

água. Este protocolo, dentre outras considerações, adota a água como meio dosimétrico 

padrão e desconsidera a composição dos materiais, densidades e dimensões do paciente nas 

estimativas de dose absorvida. 

Apesar de simplista, esta metodologia é amplamente utilizada na rotina clínica, por 

permitir avaliações dosimétricas acuradas em muitos procedimentos, como será discutido no 

próximo capítulo, além de viabilizar cálculos dosimétricos rápidos e possíveis de serem 

realizados inclusive em tempo real, a exemplo de implantes de sementes de 125I na próstata, 

guiados por ultrassonografia transretal com planejamento em tempo real. 

Apesar da grande aplicabilidade, a simplicidade inerente ao formalismo de cálculo 

recomendado pelo TG-43 pode levar à falta de acurácia da distribuição de dose nos casos em 

que a geometria avaliada diverge, significativamente, de meios homogêneos e uniformes de 

água, utilizados como referência para derivar os parâmetros dosimétricos da fonte.  

A composição dos tecidos, densidades, regiões de interfaces e dimensões do paciente, 

podem resultar em grandes discrepâncias entre a dose estimada e a dose depositada, 

especialmente para fontes de baixas energias, como será discutido no capítulo 2.  
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Com o objetivo de realizar os cálculos de dose em condições mais próximas à prática e à 

realidade, a AAPM, em conjunto com a Sociedade Europeia para Radioterapia e Oncologia 

(European Society for Radiotherapy & Oncology - ESTRO), publicou em 2012 o relatório Task 

Group Report TG-18614, TG -186. Este relatório visa sanar as principais limitações do TG-43 e 

discute a implementação de algoritmos de cálculos de dose baseados em modelos (Model-

Based Dose Calculation Algorithms – MBDCA) na braquiterapia. 

Os MBDCAs são modelados a partir de informações anatômicas do paciente e têm 

como característica o cálculo volumétrico da distribuição de dose considerando tanto a 

anatomia quanto a composição dos tecidos, ou seja, os cálculos de dose são realizados em 

modelos específicos de cada paciente14.  

Dos algoritmos MBDCAs existentes, três se destacam para aplicações em braquiterapia, 

a saber: o método Monte Carlo (MC)15, o Método por Convolução/Superposição de Cone 

Colapsados (Collapsed-Cone Superposition/Convolution Method)16 e Soluções das equações de 

Boltzmann baseadas em grid (Grid-Based Boltzmann Equation Solver – GBBES ou GBBS)17. 

Segundo o TG-186, estes modelos são considerados uma excelente alternativa para as 

limitações impostas pelo formalismo TG-43. No entanto, para fornecerem respostas acuradas 

e efetivas impõem um esforço científico e tecnológico um pouco maior, já que adicionam 

novas complexidades aos sistemas de planejamento de tratamento (treatment planning 

systems - TPS), por considerarem fenômenos de espalhamento e heterogeneidade do meio. 

Na prática atual, todas as informações relevantes utilizadas para a modelagem dos 

MBDCAs são obtidas a partir de imagens de CT simples (Single - CT) e curvas de calibração 

(lookup table)18, as quais não somente fornecem as delineações anatômicas do paciente, mas 

também a densidade/composição dos tecidos19. 

Os resultados obtidos por algoritmos MBDCAs devem ser cuidadosamente avaliados, 

uma vez que são fortemente dependentes da composição dos materiais atribuídos aos voxels 

(elemento de volume). Cálculos de mapeamento de dose de procedimentos braquiterápicos, 

em especial os que utilizam fontes que emitem fótons com energia <50 keV (consideradas 

fontes de baixas energias), são os mais susceptíveis à composição do meio14.  

Incertezas entre 1-2 % na seção de choque do efeito fotoelétrico (efeito predominante 

da interação da radiação com a matéria para energias < 50 keV) podem gerar erros de cálculos 

de dose entre 10-15 % a 5,0 cm de distância da fonte20. Dentro deste contexto, o TG-186 
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aborda três grandes questões associadas ao advento dos MBDCAs e sua inserção na prática 

clínica, a saber:  

- a escolha do meio de especificação da dose absorvida, em razão da possibilidade de 

se computar a dose absorvida tanto na água quanto nos tecidos biológicos; 

- a atribuição da seção de choque/composição do voxel, em razão dos valores das 

composições dos tecidos obtidos por CT e os valores tabelados nas comissões ICRU e ICRP 

serem obtidos por valores aproximados e apresentarem divergências entre si; 

- procedimentos de comissionamentoa, sobretudo os experimentais, em razão do alto 

gradiente de dose nos primeiros milímetros das fontes comumente utilizadas na braquiterapia. 

Todos estes pontos são apresentados e discutidos ao longo do TG -186 e norteiam as 

principais e atuais linhas de pesquisa da braquiterapia. Neste cenário, foram realizados os 

estudos desta tese acerca da escolha do meio de especificação de dose e possíveis avaliações 

dosimétricas experimentais em diferentes meios. 

 

 

 

 

1.2 Meio de especificação da dose  

 

O TG-186 descreve três maneiras distintas de se reportar à dose absorvida em um 

volume, conhecidas pelas notações: ,w wD , ,w mD  e ,m mD , em que o primeiro índice especifica 

o meio em que a dose será depositada, água (water – w) ou tecido (medium - m) e, o segundo 

índice especifica o meio em que o cálculo de transporte de radiação é realizado: água (w) ou 

tecido (m). Na Tabela 1 são sintetizadas as notações de dose absorvidas utilizadas ao longo 

desta tese e as formas de serem calculadas. 

 

 

                                                             
a Procedimento de comissionamento: É a obtenção de todos os dados dosimétricos necessários para alimentar o 
sistema de planejamento de tratamento.  
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TABELA 1 - RESUMO DAS NOTAÇÕES DE DOSE UTILIZADAS NESTE TRABALHO, ,x yD  EM QUE x ESPECIFICA O MEIO NO 

QUAL A DOSE É CALCULADA; y ESPECIFICA O MEIO NO QUAL O TRANSPORTE DE RADIAÇÃO É REALIZADO. 

Notação Método para o cálculo de dose 

,w wD  

Dose absorvida e transportada na água. Considera a 

geometria e composição da fonte, mas assume que todos os 

tecidos biológicos, incluindo tecidos ósseos, são 

numericamente idênticos à água em termos de densidade e 

composição.  

,m mD  

Dose absorvida e transportada no meio. Considera tanto a 

composição quanto a densidade dos tecidos, bem como a 

anatomia do paciente. Reporta a dose no meio avaliado a 

partir dos algoritmos MBDCAs. 

,w mD  

Dose absorvida na água e transportada no meio. Considera o 

meio como em ,m mD , ou seja, realiza toda a simulação 

considerando a composição e a densidade do meio, mas 

realiza a deposição na água através dos coeficientes mássicos 

de absorção de energia da água. Outra forma possível é 

realizar o cálculo da dose na água efetivamente. Reporta a 

dose na água em algoritmos MBDCAs. 

,m wD  

Dose absorvida no meio e transportada na água. Esta notação 

não é comumente utilizada no TG-186, mas será uma notação 

utilizada nesta tese para designar doses reportadas no meio 

mas transportadas em meio homogêneo de água. 

 

As diferenças observadas entre ,w wD , ,w mD  e ,m mD  têm sido objeto de estudo para a 

comunidade acadêmica21–23; no entanto, até o momento, não existe um consenso da melhor 

forma de reportar a dose absorvida em braquiterapia. 

Proponentes de ,m mD 21,24 o consideram a melhor relação dose-resposta, ou seja, 

apresenta uma excelente relação entre a dose estimada e a dose realmente recebida pelo 

paciente, em função de sua capacidade de calcular a deposição de energia no meio atribuído 

a cada voxel de uma geometria de tratamento.  
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Todavia, alguns estudos18,19 o classificam como introdutor de incertezas e com grande 

potencial de erro na estimativa da dose absorvida, uma vez que qualquer incerteza na 

composição do meio será diretamente transferida aos resultados obtidos de dose absorvida. 

Dentro deste contexto, ,w mD , para alguns autores23,25, passa a ser uma aproximação 

alternativa à ,m mD  por considerar o meio em todo transporte de radiação, mas reportar a dose 

em termos de água, baseando-se no princípio de que o núcleo das células é constituído 

majoritariamente por água e grande parte da experiência clínica é baseada em dosimetria em 

água. Na teleterapia, diferenças entre , ,/w m m mD D  para tecidos moles e água são da ordem de 

2 %, no entanto, na faixa de energia da braquiterapia, tais diferenças passam a ser mais 

significativas com diferenças próximas a 75 % também para tecidos moles, dependendo das 

dimensões/composições do meio e da fonte utilizada14,22. 

,w wD , por sua vez, realiza tanto o transporte como a deposição de radiação na água. Por 

razões práticas e históricas, ainda é uma metodologia muito utilizada, já que toda a base da 

dosimetria em braquiterapia foi desenvolvida em água, a exemplo, os valores de tolerância dos 

tecidos normais. Outro ponto positivo está associado à dosimetria experimental, já que os 

dosímetros em geral são calibrados na água. Apesar de todos estes pontos positivos, tal 

estimativa apresenta valores de dose que diferem em até 25 % das metodologias que 

consideram a composição e densidade do meio14,26,27.  

Até o momento, não há nenhuma relação efetiva de dose-resposta entre as 

metodologias de dose absorvida, especialmente entre ,w mD  e ,m mD . Por estas razões, o 

TG - 186 recomenda relatar ou correlacionar o resultado de ambas as metodologias ao realizar 

cálculos de dose de MC para braquiterapia. Neste contexto se insere esta tese, avaliando a 

conversão entre distintas formas de se reportar a dose em procedimentos braquiterápicos que 

utilizam fontes de baixas energias. 
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1.3 Objetivos 

 

O presente trabalho tem dois objetivos centrais: o primeiro, realizar um estudo 

dosimétrico dos efeitos da heterogeneidade do meio quando irradiado com fontes 

braquiterápicas de baixas energias, como 103Pd, 125I e 131Cs, e; o segundo, sugerir uma 

metodologia experimental que permita validar tal correlação através de medidas com 

dosímetros termoluminescentes. 

 

Para este propósito, foram adotados os seguintes objetivos específicos: 

 

 Estudo do impacto da fluência energética dos fótons em diferentes meios quando 

irradiados com fontes braquiterápicas de baixas energias, com o objetivo de avaliar uma 

forma eficiente de correlacionar a dose absorvida em água e a dose absorvida em 

diferentes tecidos; 

 Estudo dos efeitos de heterogeneidade do meio na dose em braquiterapia, por 

meio de simulações de MC; 

 Avaliações experimentais dos efeitos da heterogeneidade do meio utilizando 

dosímetros termoluminescentes e sementes de 125I, com o objetivo de correlacionar a 

resposta dos dosímetros e a dose absorvida no meio, para validar estimativas realizadas 

através de simulação de MC. 
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1.4 Justificativa do trabalho 

 

Considerando que toda a base da dosimetria em braquiterapia utiliza a água como meio 

de referência padrão e que, a partir de diversos estudos da composição do meio concentrados 

e resumidos no TG-186, houve uma mudança na perspectiva de se estimar a dose em 

procedimentos braquiterápicos, este trabalho visa avaliar a composição do meio, propondo 

uma avaliação na metodologia de conversão de dose absorvida na água proposta pelo TG-43 

e no meio pelo TG-186, além de sugerir uma metodologia experimental que estime os efeitos 

da heterogeneidade do meio. 

Dados experimentais e calculados por MC baseados no TG-43 foram amplamente 

publicados nos últimos anos para fontes de baixas (Energiamédia   50 keV) e altas energias 

(Energiamédia > 50 keV) e servem como base para a experiência clínica braquiterápica atual28–

31.  

Embora amplamente difundido, já é bem conhecido que as premissas realizadas pelo 

TG - 43 podem afetar as estimativas de doses em algumas situações clínicas, especialmente 

aquelas nas quais fótons de baixas energias, emitidos por isótopos como o 103Pd, 125I e 131Cs ou 

fontes de braquiterapia eletrônica, são combinados com tecido de alto número atômico ( )effZ  

e coeficiente mássico de absorção de energia ( / )en   numericamente diferente da água, tal 

como o osso, observado na Figura 1.  

Os coeficientes ( / )en   são comumente utilizados para o cálculo de dose absorvida 

pela maior parte dos algoritmos. O comportamento dos coeficientes dos diferentes tecidos em 

relação à água ( / )m

en w   (razão entre os coeficientes dos tecidos em relação à água) na faixa 

de energia abaixo de 50 keV enfatiza a necessidade de se considerar a heterogeneidade do 

meio, sobretudo em situações clínicas críticas propensas a calcificações (acúmulo de cálcio) e 

de regiões interface tecido-ar, como as observadas em tratamentos de câncer de mama, 

próstata e pulmão. 
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FIGURA 1 - RAZÃO ENTRE OS COEFICIENTES MÁSSICOS DE ENERGIA PARA ALGUNS TECIDOS DO CORPO PELA ÁGUA 

(ADAPTADO DA REFERÊNCIA) 

 

Fonte: TG - 18614 

 

A interação predominante da radiação com a matéria para energias abaixo de 100 keV é 

o efeito fotoelétrico8,32, com probabilidade de interação proporcional ao cubo do número 

atômico (Z³) e inversamente proporcional ao quadrado da energia do fóton (1/E³). Tal relação 

resulta na alta absorção dos fótons de baixa energia e, portanto, no endurecimento b  do 

espectro de fótons ao se propagar ao longo da profundidade do corpo.  

Dentro deste contexto, a evolução da avaliação da distribuição de dose em termos de 

dose absorvida nos tecidos ( ,m mD ) se faz necessária para a obtenção de estimativas de dose 

mais acuradas com os algoritmos MBDCAs. Esta evolução, no entanto, deve ser cuidadosa e 

fundamentada, sobretudo, devido a toda experiência clínica já consolidada, baseada em água 

,( )w wD . Para tanto, diversas publicações recentes apresentam formas de migrar para uma 

metodologia mais acurada, sem esquecer os valores de referência e calibrações já 

estabelecidos e consagrados na literatura. Isto é feito a partir da correlação de ,w wD  para ,w mD  

                                                             
b Endurecimento do espectro (beam hardening) – aumento da energia média do feixe devido à absorção 
prioritária de fótons de energias mais baixas.  
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ou ,m mD , ou vice – versa, a partir de fatores de conversão simulados com MC ou calculados 

analiticamente.  

A principal contribuição desta tese de doutorado é a avaliação da conversão entre as 

formas de se reportar a dose ( ,w wD , ,w mD  e ,m mD ), com o estudo das grandezas físicas que 

devem ser avaliadas para que tal conversão seja válida para um amplo número de tecidos 

biológicos, compostos por uma mistura de elementos com números atômicos altos e baixos. 

Adicionado a este contexto, existe uma grande dificuldade de avaliar 

experimentalmente, e com precisão, as distribuições em procedimentos braquiterápicos, 

devido ao alto gradiente de dose nos primeiros milímetros da fonte e da dificuldade de estimar 

e validar as doses administradas nesta região. Esta dificuldade, inerente a todos os 

procedimentos braquiterápicos, passa a ser mais pronunciada com a evolução dos algoritmos 

MBDCAs. 

Como já mencionado, o TG -186 destaca a necessidade de validar experimentalmente os 

resultados obtidos por simulações de MC. Incluindo em suas linhas de pesquisas futuras a 

necessidade de se desenvolver objetos simuladores, novos e relevantes, com materiais 

heterogêneos conhecidos, que possibilitem avaliar as distribuições de dose e comparar os 

resultados com representações dentro dos algoritmos MBDCAs. Tais processos gerariam um 

conjunto independente de dados de referência, que permitiria validações dos sistemas de 

planejamentos utilizados na rotina clínica. 

O sistema dosimétrico apresentado neste trabalho respeita esta premissa, baseado em 

configurações simples e inéditas, quando considerada a utilização de material heterogêneo 

associado a fonte de baixa energia, mas que permitem avaliações dosimétricas com reduzidas 

incertezas e controle dos processos estudados. 

A complexidade de se obter respostas dosimétricas experimentais acuradas torna este 

trabalho relevante na busca do aumento da eficácia dos procedimentos clínicos 

braquiterápicos. 
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2 Revisão da literatura 

 

Este capítulo destina-se a uma breve apresentação da evolução da braquiterapia, 

iniciando-se em sua primeira aplicação clínica e seguindo até os dias atuais, bem como o papel 

do MMC e da dosimetria termoluminescente em seu desenvolvimento.  

 

 

2.1 Evolução da Braquiterapia até a prática atual 

 

A última década do século XIX marca o início da era do uso da radiação e suas aplicações 

clínicas, iniciando-se com a descoberta do raio-X por Wilhelm Röentgen (1895) e da emissão 

de radiação a partir de sais de urânio por Henri Becquerel (1896), seguidos do isolamento do 

elemento rádio, um novo elemento radioativo que emite 900 vezes mais radiação que um 

urânio comum, por Marie Curie e Pierre Curie, em 1898 15,33. 

A aplicação da radiação para fins clínicos foi um caminho natural e rápido. Pouco tempo 

após a compreensão da origem da radiação surgiram os primeiros relatos de seus efeitos e seu 

poder de penetração. Becquerel relata queimaduras na pele, logo após carregar um tubo 

contendo decigramas de cloreto de rádio no bolso do colete por alguns dias. Pierre, relata os 

mesmos efeitos de forma localizada, ao aplicar pequenas quantidades de rádio em seu braço, 

como uma pomada34.  

A consequência de tais observações foi relatada por Danlos e Block na primeira utilização 

do rádio para fins clínicos, em uma publicação de 190135 sobre o sucesso da utilização de uma 

pequena quantidade de rádio no tratamento de uma lesão de lúpus no Hospital St. Louis em 

Paris36,37. O sucesso das primeiras aplicações foi evidente dando origem a diversos estudos 

posteriores, iniciando a prática que mais tarde seria chamada de braquiterapia38. 

O primeiro caso relatado de cura, com o paciente vivo e saudável oito anos após o 

tratamento foi publicado em 191339. No ano seguinte, foram desenvolvidas as primeiras 

agulhas de rádio constituídas de sulfato de rádio puro e encapsuladas em aço ou platina. O gás 
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radônio encapsulado em tubos de vidro também foi implantado em diferentes tipos de 

tumores15. 

Apesar do enorme sucesso, complicações durante a aplicação da radiação ou 

consequências indesejáveis tardias tornaram-se comuns, resultando em radiodermites 

indesejadas e necroses. O sucesso dos resultados dependia muito da experiência médica.  

A contínua e crescente utilização clínica do rádio permitiu o desenvolvimento de duas 

técnicas de irradiação: Paris (1913) -  caracterizada pelo uso de pequena quantidade de rádio 

em um período de tempo longo (de três a seis dias em uma inserção única); e Estocolmo (1929) 

– caracterizada pelo uso de maior quantidade de rádio em um período de tempo curto (de 27 

a 30 horas em duas ou três inserções)8. Estas técnicas deram origem ao que hoje conhecemos 

como braquiterapia permanente e temporária, respectivamente. 

Nos anos seguintes, diversos trabalhos foram publicados e novas aplicações terapêuticas 

foram divulgadas, sobretudo graças à descoberta da radioatividade artificial em 1934 por Irene 

e Pierre Joliot-Curie. Tal descoberta permitiu a produção de radioisótopos substitutos do rádio 

como 60Co, 198Au, 137Cs, 182Ta, 192Ir e 125I, os quais, após o Projeto Manhattan e o advento dos 

reatores nucleares, foram desenvolvidos em formas e quantidades a serem utilizados 

clinicamente40. 

Apesar do número crescente de radioisótopos e aplicações, a literatura, ao final da 

década de 50, evidencia algumas desvantagens da braquiterapia em relação aos avanços 

obtidos, na época, para radioterapia de feixes externos. Com o advento de geradores de Van 

de Graff e equipamentos de 60Co, a radioterapia de feixes externos teve uma evolução 

crescente e passou a apresentar evidentes vantagens terapêuticas, quando comparada à 

braquiterapia. 

As sementes de 125I surgiram em 1967, com a patente de Lawrence sob o título 

“Therapeutic metal seed containing within a radioactive isotope disposed on a carrier and 

method of manufacture” 41, inicialmente destinada à irradiação da próstata. Os primeiros 

implantes ocorreram no “Memorial Sloan-Kettering Cancer Center” nos Estados Unidos, em 

197242. Tais sementes foram implantadas após procedimentos cirúrgicos com relatos 

favoráveis em termos de tempo de hospitalização, mínimo distúrbio urinário, retal e de 

funções sexuais. No entanto, evidenciou-se também a ausência na uniformidade da dose 

recebida pela próstata e questionou-se, sobretudo, a metodologia de implantação das 
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sementes, uma vez que estas eram implantadas manualmente submetendo os trabalhadores 

envolvidos à irradiação. 

A partir de 1983, avanços tecnológicos renovaram o interesse pela braquiterapia. A 

introdução de recursos de imagem, como a ultrassonografia (US - Ultrasonography), a 

tomografia computadorizada (CT - Computerized Tomography) e a ressonância magnética 

(MRI - Magnetic Ressonance Imaging) contribuíram para a evolução da braquiterapia 

tridimensional (3D), aplicações guiadas por imagem e fontes radioativas teleguiadas por 

sistemas robóticos, que solucionaram algumas das principais questões que anteriormente 

desqualificavam a braquiterapia em detrimento à teleterapia. 

Para tratamentos de próstata, por exemplo, a ultrassonografia transretal permitiu obter 

informações anatômicas da região, como formatos e dimensões reais, que possibilitaram 

melhora na dose e a colocação precisa das sementes. Para tratamentos ginecológicos, a 

metodologia utilizada atualmente consiste na inserção de sementes de 192Ir controladas 

remotamente e com diferentes tempos de parada e posições, previamente planejadas de 

acordo com a dose prescrita. 

Procedimentos como estes contribuíram para um contínuo aumento no número de 

procedimentos braquiterápicos realizados em todo o mundo. Na América Latina, houve um 

crescimento de 46% no número médio de pacientes tratados com braquiterapia, entre os anos 

2002 e 200743. Hoje, as principais aplicações da braquiterapia estão concentradas em 

tratamentos ginecológicos, oculares, pele, cabeça e pescoço, próstata e mama.  

Estudos recentes realizados pelo Grupo Europeu de Braquiterapia da ESTRO (Group 

Européen de Curiethérapie – GEC-ESTRO) apresentam resultados promissores no tratamento 

de câncer de mama com braquiterapia de 192Ir, comparados aos resultados obtidos com 

radioterapia externa total da mama, sobretudo em termos de toxicidade cutânea tardia (após 

cinco anos do tratamento), da redução no tempo de tratamento (de 2-5 dias, comparado com 

3-7 semanas na radioterapia externa) e, principalmente, da redução efetiva da exposição dos 

órgãos sadios adjacentes, como pele, pulmões e, particularmente, o coração44–46. 

Ainda em tratamentos de câncer de mama, estudos em andamento na Universidade de 

Toronto – Canadá avaliam a eficácia e os riscos associados a implantes permanentes de 

sementes de 103Pd na mama, técnica conhecida como Permanent Breast Seed Implant – PBSI, 

uma nova modalidade de irradiação parcial acelerada da mama (Accelerated Partial Breast 
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Irradiation – APBI). Até o momento os resultados obtidos são prósperos com reduzido tempo 

de intervenção hospitalar (o paciente pode ir para casa no mesmo dia do implante) e baixas 

reações agudas na pele. Tal procedimento encontra-se em sua última fase de teste em 

pacientes com câncer de mama em estágio inicial47–50. 

 

Atualmente, os procedimentos braquiterápicos podem ser classificados conforme as 

características do tratamento específico e da fonte utilizada8. As principais classificações são 

em relação ao: 

a) tipo de implantes: intersticiais, intracavitários e superficiais; 

b) duração do tratamento: temporário e permanente; 

c) energia: baixa e alta; 

d) taxa de dose: baixa, média e alta. 

 

O tipo de implante descreve a posição da fonte radioativa em relação ao paciente. Em 

implantes intersticiais, a fonte é inserida dentro do volume alvo a ser tratado, comumente 

utilizados em tratamentos de próstata e mama; em implantes intracavitários, a fonte é inserida 

em cavidades do corpo com o auxílio de aplicadores, comumente utilizados em tratamentos 

ginecológicos e; em implantes superficiais, a fonte é localizada na superfície do volume a ser 

tratado com o auxílio de aplicadores ou placas, comumente utilizados em tratamentos oculares 

e de pele. 

Com relação ao tempo em que a fonte radioativa fica em contato com o volume a ser 

tratado, os implantes são divididos em dois tipos: temporários e permanentes. Em implantes 

temporários, a fonte fica em contato com a região a ser tratada por intervalos de minutos ou 

horas, sendo necessário algumas aplicações para que a dose total recebida pelo volume alvo 

seja a dose integral de todas as sessões. Os implantes permanentes, por sua vez, são realizados 

posicionando-se a fonte radioativa dentro do volume alvo, de modo que a mesma permaneça 

dentro do paciente e do volume a ser tratado indefinidamente. 

As fontes também são classificadas quanto à energia média dos fótons que emitem. 

Fontes de energias baixas são aquelas que emitem fótons com energia média inferior a 50 keV 

e fonte de energias altas, aquelas que emitem fótons com energia média superior a 50 keV. 
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Em relação à taxa de dose, considera-se uma fonte com baixa taxa de dose (Low Dose Rate – 

LDR) a de emissão entre 0,4 e 2,0 Gy/h, média taxa de dose (Medium Dose Rate – MDR) entre 

2 a 12 Gy/h e alta taxa de dose (High Dose Rate – HDR) para emissões maiores que 12 Gy/h8. 

No Brasil, as principais aplicações concentram-se em implantes temporários 

ginecológicos com 192Ir HDR, implantes permanentes na próstata com sementes de 125I LDR e 

implantes temporários oculares com sementes de 125I e placas de 106Ru. 

 

2.2  Sistemas de planejamento  

 

Desde as primeiras aplicações da radiação na medicina, houve a necessidade de estimar 

adequadamente as doses administradas aos pacientes. Nos primeiros procedimentos que, por 

sua vez, eram predominantemente implantes superficiais, a quantidade de radiação 

administrada era limitada aos miligramas de rádio que causavam efeitos biológicos visíveis na 

pele, tais como avermelhamento, descamação e eritemas51,52. 

No início da década de 30, Paterson e Parker52 desenvolveram uma metodologia para 

padronizar a distribuição das fontes de rádio no tumor que buscava uniformizar a dose na 

região implantada. Esta metodologia ficou conhecido como sistema Manchester para 

implantes intersticiais, cujo objetivo principal era liberar uma dose uniforme (±10%) no volume 

alvo utilizando fontes de diferentes atividades. Tais fontes consistiam em tubos ou agulhas de 

rádio com concentrações maiores de material radioativo nas extremidades. 

Na mesma época, Quimby também desenvolveu uma série de regras e tabelas para 

estimativa da distribuição da radiação6. A proposta de Quimby era obter um sistema mais 

simples sem utilizar as sofisticadas fontes de rádio propostas pelo sistema Manchester. Sua 

característica era a distribuição uniforme de fontes com a mesma atividade linear, resultando 

em uma distribuição de dose não-uniforme com maiores concentrações na região central que 

nas margens do implante. 

Além destes, o sistema Paris foi desenvolvido para a dosimetria de implantes com fontes 

lineares, como os fios de 192Ir. Este sistema especifica os modelos de posicionamento das 



Revisão da literatura | 17 

 
fontes de forma adequada, para que a distribuição de dose englobe todo o volume alvo, com 

a menor taxa de dose periférica possível. Como nos sistemas Manchester e Quimby, os 

métodos utilizados no sistema Paris eram manuais e baseados em tabelas e nomogramasc 6,53. 

Apesar destes sistemas serem rudimentares e realizados em meios ideais, os cálculos de 

dose em si eram precisos e concordavam com os primeiros resultados obtidos por simulação 

computacional, como apresentado em tabelas de comparações posteriores, elaboradas por 

Shalek e Stovall54, em 1969. 

Com o advento da utilização dos computadores para o cálculo da distribuição de dose na 

década de 60, vários sistemas de planejamento foram desenvolvidos inicialmente para a 

determinação da distribuição de dose ao redor de uma fonte radioativa em uma, duas e três 

dimensões. Tais sistemas eram baseados em tabelas de dose pré-calculadas ou na aplicação 

direta da integral de Sievert40. A partir destas abordagens e de trabalhos prévios do grupo 

Interstitial Collaborative Working Group (ICWG)55 foi desenvolvido o formalismo atual utilizado 

em braquiterapia da AAPM TG -43. 

O formalismo TG-43 foi um grande passo frente ao uso dos cálculos semi empíricos da 

época, baseados na atividade aparente e equivalente da massa de rádio da fonte. Seu objetivo 

central, desde a primeira publicação 9 em 1995, é uniformizar e padronizar a metodologia de 

cálculo de dose ao redor de fontes braquiterápicas encapsuladas e apresentar dados 

dosimétricos consensuais de diferentes fontes comerciais, buscando a comparação das 

distribuições de dose entre as instituições de todo o mundo.  

A metodologia proposta por este formalismo consiste em realizar medidas de 

distribuição de dose e medidas de constante de taxa de dose de fontes imersas em esferas de 

água e inseridas em meio infinito e homogêneo de água. Tal metodologia baseia-se na 

consideração terapêutica de que 70% do corpo humano é constituído de água, permitindo 

cálculos dosimétricos rápidos e facilmente aplicados à rotina clínica, tal como planejamentos 

“em tempo real”, hoje amplamente utilizados em implantes de sementes de 125I na próstata 

guiados por imagens de ultrassonografia transretal. 

A abordagem adotada pelo formalismo TG-43 consiste na avaliação da taxa de dose da 

fonte ),(
.

rD  em um ponto do espaço com coordenadas polares, de acordo com a Equação 1.  

                                                             
c Nomograma: Diagramas bidimensionais que funcionam como um instrumento de gráfico de cálculo. 
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em que 𝑟 é a distância radial (em cm) do centro da fonte ao ponto de interesse;   o 

ângulo polar especificando o ponto de interesse; kS é a intensidade kerma-ar;   é constante 

de taxa de dose na água; ),( rG  é o fator de geometria que considera a distribuição do 

material radioativo; ),( oor  o ponto de referência, sendo or = 1 cm e o = 90o; ),( rF  é a 

função de anisotropia que considera a dependência angular da absorção e espalhamento dos 

fótons e, )(rg  que é a função radial de dose. Maiores detalhes das variáveis apresentadas na 

Equação 1 estão descritas no Apêndice A. 

O formalismo TG-43 têm sido extensivamente descrito na literatura e validado 

experimentalmente para modelos diferentes de fontes braquiterápicas 56–59. Em sua primeira 

versão foram apresentados dados consensuais de parâmetros dosimétricos somente de duas 

sementes: 125I e 103Pd. Em sua atualização de 2004 foram adicionados dados de oito modelos 

novos de fontes e mais oito novos modelos em 2007. Atualmente, uma nova atualização está 

sendo preparada buscando-se a inserção de sementes comerciais novas. 

Ainda que amplamente utilizado, as limitações dos cálculos de dose do formalismo 

TG - 43 são comumente conhecidas e podem ser atribuídas a quatro fenômenos físicos 

principais: absorção, atenuação, blindagem e espalhamento. Dependendo da energia da fonte 

e região anatômica, alguns ou todos estes fenômenos podem incluir erros significantes no 

cálculo de dose, como discutido brevemente a seguir. 

A absorção deve-se, sobretudo, à diferença entre os coeficientes mássicos de absorção 

de energia ( / )en   dos tecidos biológicos e da água, como observado na Figura 1; a 

atenuação, por sua vez, deve-se aos coeficientes mássicos de atenuação ( / )  , os quais 

também variam entre os tecidos biológicos e a água, graças a dependência do efeito 

fotoéletrico com o número atômico do meio, como mencionado anteriomente. Tais variações 

resultarão em fluências energéticas de fótons e distribuições de doses distintas em cada tecido 

biológico e na água.  

A blindagem ocorre em casos de implantes permanentes com múltiplas fontes, nos quais 

os fótons emitidos por uma fonte podem ser absorvidos pelos componentes radio-opacos das 
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fontes adjacentes, resultando em doses menores do que as estimadas pelo TG-43. Os efeitos 

do espalhamento, por sua vez, ocorrem devido aos cálculos no TG – 43 serem baseados em 

esferas de água (com 15 cm e 40 cm de raio para fontes de baixas e altas energias, 

respectivamente) e em meios ilimitados, sem considerar regiões de fronteiras entre os meios, 

nas quais os efeitos de espalhamento não são tão bem conhecidos, por exemplo, em casos que 

as fontes estão próximas da pele, na mama ou no pulmão. 

Nos últimos anos, sobretudo após a publicação do TG 186, a utilização do MC em 

braquiterapia evoluiu para além da dosimetria ao redor de uma única fonte e meio infinito de 

água. Os cálculos de estimativas de dose começaram a migrar para os algoritmos MBDCAs e, 

consequentemente, a busca por cálculos de distribuição de dose em pacientes específicos. 

Vale ressaltar que a maior parte dos sistemas de planejamento de tratamento (TPS) 

comerciais são baseados no protocolo TG-43 e, atualmente, somente dois TPS: o ACUROSTM 

(Transpire Inc., Gig Harbor, WA) 17,60 e o ACE (Advanced Collapsed cone Engine) (Nucletron – 

Elekta Company, Veenendaal, Netherlands)61–63 utilizam algoritmos MBDCAs baseados em 

GBBES e algoritmos de superposição de cone colapsados, respectivamente, ambos para 

implantes de 192Ir HDR. 

 

 

2.2.1 Desafios da implementação dos algoritmos MBDCAs  

 

A evolução dos sistemas de planejamento para abordagens mais precisas e realistas 

ainda é uma tarefa que exige muitos esforços científicos e tecnológicos. Hoje, a principal 

ferramenta para a modelagem dos algoritmos MBDCAs são as imagens de CT, as quais 

fornecem tanto informações anatômicas quanto de densidade de massa e eletrônica para a 

segmentação dos tecidos. No entanto, tal processo ainda é falho em algumas situações 

específicas e introduz incertezas ao processo de dosimetria. 

As informações obtidas pela CT são convertidas em parâmetros de tecido a partir de 

processos de segmentação dos tons de cinzas da imagem (unidades de Hounsfield – HU). Tal 

conversão é realizada a partir de curvas de calibração previamente construídas com materiais 
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de referência (composições e densidades de massa e eletrônica conhecidas), obtendo curvas 

que relacionam a composição dos tecidos versus densidade (look-up table). 

A atribuição do tipo de tecido e as densidades obtidas pela CT são consideradas fontes 

de incertezas aos algoritmos MBDCAs, como apontado por Andreo18. Dentre as fontes de 

incertezas destacam-se as segmentações errôneas, muito comuns em regiões que apresentam 

tecidos com HU idênticos, ou densidades similares, mas com diferentes composições64,65. Este 

efeito ocorre, principalmente, em regiões de tecidos moles, tais como bexiga, útero, próstata 

e intestino.  

Na Figura 2 obtida do artigo de Schneider et al. 66 é possível observar que diferentes 

densidades (eixo x) e diferentes parâmetros dos tecidos (número atômico e número de massa) 

podem apresentar valores idênticos de números de Hounsfield (curvas hiperbólicas). 

 

FIGURA 2 - CORRELAÇÃO ENTRE NÚMERO DE HU E PARÂMETROS DO TECIDO (ADAPTADO DE REFERÊNCIA) 

 

  Fonte: Schneider et al. 200066  

Uma alternativa comumente utilizada para evitar tais incertezas é a utilização de um 

conjunto de dados médios da população de alguns órgãos específicos - como pulmão, gordura, 

água, músculo e osso – ou mesmo de valores de composições mais consagrados advindos de 

protocolos estabelecidos por comissões como o ICRU e ICRP18. No entanto, tal metodologia 

também não se encontra livre de incertezas, já que ignoram as variações de composições 
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individuais do paciente e divergirem entre si30,67–69. Landry70 apresenta variações de até 30% 

na dose absorvida, em estudos de irradiação da mama somente pela alteração da relação 

tecido adiposo/glândula mamária, com fontes braquiterápicas de baixas energias. Para 

próstata, esta diferença é um pouco inferior, com variações de até 4,0 %, devido ao uso de 

composições obtidas de literaturas distintas. 

Outro ponto importante a ser ressaltado são os artefatos provenientes da formação da 

imagem de CT, como pode ser observado na Figura 3. Tais artefatos são provenientes do 

algoritmo de reconstrução utilizado na formação da imagem ao representar estruturas 

metálicas com alto número atômico e densidade. Para corrigir estes artefatos de imagens 

diversas metodologias têm sido empregadas, que vão desde as metodologias simples de 

contorno manual dos órgãos, até algoritmos sofisticados com filtros e sinogramas71. 

FIGURA 3 - CT DO OBJETO SIMULADOR ALDERSON RANDO PHANTOM COM UMA MAMA, APRESENTANDO OS ARTEFATOS 

DE FORMAÇÃO DA IMAGEM 

 

 Fonte: Imagem média cedida pelo Instituto de Radiologia (InRad) do Hospital das Clínicas - USP 

Perante tais desafios de implementação dos algoritmos MBDCAs, o TG -186 propõe 

linhas de pesquisas que permitem melhorias, sobretudo, nos processos de segmentação, tais 

como: tomografia computadorizada de duas energias (Dual Energy CT), utilizando diferentes 

espectros de energias para obter melhores representações dos tecidos 70,72,73; e a utilização de 

técnicas de registro de imagens de MRI e US, que fornecem, respectivamente, excelente 
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contraste entre os tecidos moles, com aquisições multiplanares, e possibilidade de 

visualizações em tempo real com imagens de CT74–78. 

 

 

2.2.2 .w mD  versus .m mD   

 

 Dentre os estudos recomendados pelo TG-186 encontra-se a melhor maneira de 

converter ,w mD  em ,m mD , e vice-versa. Usualmente, tal conversão é baseada na teoria da 

cavidade, na qual as dimensões da região onde a dose é calculada são comparadas ao alcance 

dos elétrons secundários40,  podendo ser realizada utilizando diferentes aproximações, a saber: 

grande (large cavity theory – LCT), média (medium cavity theory – MCT) e pequena (small cavity 

theory – SCT). 

 A cavidade é considerada pequena ou grande quando suas dimensões são menores ou 

maiores do que o alcance dos elétrons secundários, respectivamente. Em radioterapia de 

feixes externos, na qual o alcance dos elétrons secundários é substancialmente maior do que 

na braquiterapia, as cavidades são assumidas como pequenas para satisfazer a teoria de Bragg-

Gray, na qual a dose depositada é predominantemente devido às partículas carregadas que 

atravessam a cavidade, de forma que a cavidade não afeta a fluência dos elétrons do feixe. 

Neste caso, a conversão entre ,w mD  e ,m mD  é realizada a partir da razão entre os poderes de 

freamento por colisão mássicod  (mass collision stopping power - /colS  ). 

 Em braquiterapia, tal conversão é um pouco mais complexa, já que dependendo da 

fonte utilizada a cavidade pode se comportar como pequena, média ou grande em relação ao 

alcance dos elétrons secundários 79. Em geral, para fontes que emitem fótons com energia 

abaixo de 50 keV, como as avaliadas neste trabalho, o alcance dos elétrons é comparado às 

dimensões das células (alguns µm)14, de forma que a cavidade pode ser considerada grande e 

a dose absorvida proveniente da energia depositada pelas partículas carregadas dentro da 

                                                             
d Poder de freamento (stopping-power): representa a perda média de energia por unidade de caminho em um 
determinado meio de densidade  , devido à colisões Coulombianas com elétrons atômicos. 
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cavidade. Neste caso, a razão entre a dose na cavidade e a dose no meio é avaliada a partir da 

razão entre os coeficientes mássicos de absorção de energia ( /en  ).  

 Cavidades intermediárias, por sua vez, obedecem a teoria de Burlin80,81, na qual a dose 

absorvida é proveniente tanto dos elétrons, que depositam energia na cavidade, quanto dos 

elétrons que atravessam a cavidade. Nesta situação, as dimensões da cavidade não são 

pequenas o suficiente para que a absorção dos fótons possa ser negligenciável e, não são 

grandes o suficiente para negligenciar o alcance dos elétrons. Neste caso, a razão entre a dose 

na cavidade e a dose no meio é avaliada por uma razão que utiliza tanto /colS  , quanto o /en   

do meio. 

 Complicações surgem quando um mesmo meio se comporta de forma distinta para 

diferentes fontes e quando consideramos que a resposta de radiação de tecidos e tumores se 

correlaciona com a energia depositada nos núcleos das células. As dimensões das células 

mamárias, por exemplo, são de aproximadamente 10 µm, o que faz com que tais cavidades 

sejam consideradas pequenas quando irradiadas com fontes de braquiterapia de energia alta, 

e grandes quando irradiadas com fontes de braquiterapia de energia baixa. Fatores como estes 

tornam a metodologia de conversão entre as doses o objeto de estudo para muitos 

pesquisadores18,23,79,82.  

 Tedgren e Alm Carlsson23, utilizando uma metodologia próxima à proposta nesta tese, 

avaliam diferentes métodos de se obter ,w mD para tamanhos pequenos, grandes e 

intermediários entre 1,0 nm e 10,0 mm, utilizando a teoria de Burlin. Seus resultados mostram 

que cavidades com dimensões entre 1,0 -10,0 nm se comportam como pequenas para uma 

faixa de energia de fótons de 20,0 KeV até 354,7 keV (192Ir), cavidades de 100,0 µm se 

comportam como grandes somente para fótons com energias inferiores a 20,0 keV. 

  Branco e colaboradores79 avaliaram fatores de conversão entre a dose em cavidades 

representadas por dosímetros termoluminescentes ,( )TLD mD , considerando o TLD ora com sua 

composição e densidade original ora como água, na faixa de energia entre 47 – 1250 keV (60Co), 

utilizando as aproximações SCT, MCT e LCT da teoria da cavidade para cada energia/meio 

avaliado.  

  O tamanho da cavidade também é um estudo de interesse em avaliações da dose 

reportada e os efeitos biológicos nas células. Dose reportada no núcleo da célula ,n mD , ,w mD e 
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,m mD foram avaliadas por Enger e colaboradores83 para diferentes composições celulares, 

assumindo o DNA como o alvo biológico mais relevante. 

 Todos os estudos citados deixam clara a dependência da teoria da cavidade utilizada 

com a composição do meio e a energia dos fótons. Estudos que avaliam a composição celular, 

por exemplo, reportam que não há indicações precisas de que a água seja o meio mais 

adequado para representar os núcleos das células83. Por estas razões, as recomendações do 

TG-186 da importância de se relatar ,w mD  e ,m mD , ao realizar cálculos de dose de MC para 

braquiterapia, ainda são válidas.  

 

 

2.3 Monte Carlo na Braquiterapia 

 

Os primeiros esforços em se obter distribuições de dose calculadas de fontes 

braquiterápicas datam de 1968, com estudos de Meisberger84 de fontes intracavitárias e 

intersticiais de 198Au, 192Ir, 137Cs e 226Ra. Em seu artigo, Meisberger apresenta curvas de 

atenuação e espalhamento dos fótons em água em uma dimensão, discutindo as diferenças 

entre considerar o meio como água ou ar, como realizado nos cálculos manuais. 

Posteriormente, em 1983, Dale84 reproduziu esta mesma metodologia com espectros de 125I, 

validando os resultados obtidos com medidas experimentais e estudos teóricos manuais. 

Geometrias em 3D de fontes braquiterápicas começaram a ser realizadas em meados de 

1971 por Krishnaswamy85 em agulhas de 252Cf. No entanto, demorou mais de uma década para 

avaliações dosimétricas em 3D se tornarem presentes na rotina clínica, devido, principalmente 

ao excessivo tempo computacional para tal análise. 

Em 1983, Williamson86, usando simulações em 3D, demonstrou que a integral de Sievert 

concordava muito bem com simulações de MC para fontes de 226Ra e 192Ir, mas apresentava 

grandes diferenças entre 5 e 200 % para radioisótopos com energias inferiores a 500 keV, 

enfatizando a necessidade de uma dosimetria computacional mais acurada.  

Burns e Raeside foram os primeiros a modelar por inteiro uma fonte comercial de 125I, 

modelo 6711 da GE HealthCare/Oncura, obtendo uma distribuição 2D da dose em um objeto 
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simulador de água e estimativas da variação da espessura de titânio utilizada na solda87. Neste 

momento, já se compreendia a necessidade de avaliar com precisão a espessura de titânio 

utilizada no encapsulamento da fonte, devido as contribuições dos raios-x fluorescentes 

emitidos, apresentado por Kubo em 198588. 

A partir desses estudos, um expressivo número de artigos foi publicado no começo dos 

anos 90, com estudos de taxas de dose calculadas e validadas experimentalmente de 

diferentes fontes braquiterápicas 89–92. Tais resultados contribuíram para que a metodologia 

utilizada nas simulações de MC, aplicadas à braquiterapia, começassem a dar suporte para a 

dosimetria clínica, além de impulsionar o aumento no número comercial de modelos de 

sementes disponíveis e, consequentemente, de publicações nos últimos anos, como pode ser 

observado na Figura 4.                                 

                

FIGURA 4 - DADOS OBTIDOS DO PUBMED COM A PESQUISA MONTE CARLO E BRAQUITERAPIA 

 

Fonte: Autora da tese 

 

Dentro deste contexto, diversas plataformas que realizam o cálculo de dose baseado em 

CT foram desenvolvidas, buscando-se integrar o sistema de planejamento aos códigos de MC, 

tais como: ALGEBRA93 (Algorithm for heterogeneous dosimetry based on Geant4 for 

Brachytherapy) para o Geant4, Brachydose58,94 para o EGSnrc, AMIGOBrachy95 (Algorithm for 

Medical Image-based Generating Object - Brachytherapy module) para o MCNP6, entre outros. 
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Atualmente, tais plataformas destinam-se a tratamentos com fontes de taxa de dose 

alta, buscando integrar o plano de tratamento clínico com simulações de MC, fornecendo 

ferramentas eficazes para processar imagens médicas e os principais procedimentos clínicos 

realizados por um sistema de planejamento comercial. Além disso, são capazes de importar 

planos de tratamento criados na rotina do hospital, informações como posição da fonte, taxa 

de kerma no ar, contornos, dentre outras e realizar simulações criando arquivos de entrada 

para os seus respectivos códigos de MC. 

 

 

2.4 Dosimetria experimental em Braquiterapia 

 
A dosimetria experimental é um dos principais pilares nos procedimentos radioterápicos 

como um todo, atuando na calibração das fontes radioativas, no controle de qualidade dos 

procedimentos, no sistema de planejamento e no posicionamento dos pacientes nos diversos 

dias do tratamento em casos de teleterapia. 

Em oposição à teleterapia, referências de avaliações experimentais na braquiterapia são 

esparsas na literatura96–100 e limitam-se a casos específicos com fontes de altas energias e, 

principalmente, às calibrações individuais das fontes em meios homogêneos. Esta limitação se 

deve em razão da complexidade de se realizar uma dosimetria experimental acurada e que 

seja introduzida de forma eficaz à rotina clínica. 

As principais grandezas físicas avaliadas nos procedimentos experimentais consistem em 

medidas de dose absorvida, kerma (kinetic energy released per unit of mass) ou fluência. A 

dose absorvida ( D ) representa a energia absorvida pela matéria por unidade de massa, 

quando irradiada por qualquer tipo de radiação, em unidades de Gray (Gy); Kerma ( K ) 

representa a soma das energias cinéticas iniciais de todas as partículas liberadas por partículas 

não carregadas por unidade de massa, também em unidades de Gy; Fluência ( ) representa o 

número de partículas com ou sem carga, que atravessam uma determinada área perpendicular 

ao feixe. 

A obtenção de medidas acuradas e precisas para a determinação das grandezas descritas 

anteriormente está intrinsicamente associada aos instrumentos utilizados em suas 
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mensurações. Atualmente, câmara de ionização, filmes radiocrômicos e dosímetros 

termoluminescentes são os comumente empregados na braquiterapia. Cada dosímetro 

apresenta vantagens e desvantagens, que serão brevemente elucidadas a seguir. 

As câmaras de ionização são os dosímetros mais utilizados em física das radiações, com 

vantagem de fornecer resposta precisa para diversos tipos de feixes com alta resolução 

espacial e leitura instantânea, além de serem utilizadas como instrumento de calibração 

primária em laboratórios de padrões metrológicos. As principais desvantagens estão 

associadas ao uso de cabo e fatores de correção101–104. 

Em radioterapia as câmaras de ionização usualmente empregadas são as de placas 

paralelas, cilíndricas e do tipo poço. Em braquiterapia, a câmara poço (Well Chamber) é 

utilizada em medidas de intensidade kerma-ar das fontes de 192Ir7,52. 

Os filmes radiocrômicos são relativamente recentes em aplicações para a dosimetria e 

apresentam vantagens associadas ao processo de revelação, já que não necessitam ser 

revelados.  Além disso, têm alta resolução espacial, são finos (de forma a não perturbar o feixe) 

e permitem uma dosimetria bidimensional. As desvantagens estão associadas a 

obrigatoriedade de um scanner para obter a resposta, a dependência energética e a 

calibração7,105,106. 

Os dosímetros termoluminescentes (TLDs) são amplamente utilizados tanto em 

teleterapia quanto em braquiterapia e isso se deve em decorrência de suas pequenas 

dimensões, permitindo medidas pontuais sobretudo em regiões com alto gradiente de dose, 

como na braquiterapia. Segundo o fabricante, são utilizáveis em uma ampla faixa de doses, 

entre 1,0 µGy a 10,0 Gy, e são, em sua grande maioria, insensíveis à luz visível e à umidade, 

além de serem reutilizáveis. As desvantagens estão associadas a perda de sinal após a leitura, 

a dependência energética e processos de calibração. 

Valores experimentais, incluindo a dosimetria in vivo, são extremamente importantes e 

auxiliam na detecção de erros nos procedimentos clínicos ou nos cálculos de dose. No entanto, 

hoje, muitos centros clínicos ainda desconsideram completamente a dosimetria experimental 

na braquiterapia, ou acabam se limitando às medidas de atividade da fonte. As justificativas 

são atribuídas às incertezas do processo experimental, sendo estas consideradas grandes e 

significativas e, portanto, não permitindo a validação dos dados obtidos através dos sistemas 

de planejamento. 



Revisão da literatura | 28 

 
Para reduzir as incertezas experimentais como um todo, questões como composição do 

meio, dependência energética dos dosímetros e sistemas de posicionamento em tempo real 

devem ser cuidadosamente avaliadas. Estas e outras melhorias nos sistemas dosimétricos são 

fontes de pesquisas atuais para que a implementação dos algoritmos MBDCAs na braquiterapia 

seja eficaz e efetiva. 

 

 

2.4.1 Termoluminescência  

 
A primeira referência científica sobre termoluminescência (TL) ocorreu na Royal Society 

of London, no ano de 1663. Neste encontro, Robert Boyle apresentou à comunidade científica 

um trabalho no qual era observada uma luz durante o aquecimento de um diamante no escuro. 

Segundo McKeever107, nos anos seguintes, diversos trabalhos foram publicados com 

interpretações errôneas a respeito da origem da TL, sugerindo, por exemplo, que a mesma era 

originada a partir da transformação direta de calor em luz.  

Somente em 1945, a TL foi corretamente interpretada por Randall e Wilkins107, 

formalizando a teoria atual, que consiste na emissão termicamente estimulada da luz por 

materiais aquecidos (isolantes ou semicondutores), que previamente absorveram e 

armazenaram energia. 

O modelo termoluminescente é explicado pelo movimento periódico dos elétrons em 

um sólido cristalino, segundo a teoria de bandas dos sólidos. Os materiais termoluminescentes 

sofrem grandes mudanças em sua rede cristalina ao serem irradiados. Estas mudanças, 

juntamente com os ativadores presentes no cristal, fazem com que "armadilhas" sejam criadas 

na banda energética proibida, definindo o que chamamos de estados metaestáveis, como 

pode ser visto na Figura 5.  

A excitação de um elétron da BV (banda de valência) para a BC (banda de condução) 

(transição 1) gera um buraco na BV (ausência de carga negativa). Tanto o elétron quanto o 

buraco tornam-se livres para se locomoverem em suas respectivas bandas e, ao mesmo tempo, 

suscetíveis a serem atraídos pelo potencial coulombiano criado pelos estados metaestáveis, 
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de modo que podem ser armadilhados (transições 2 e 4). Estes processos ocorrem durante a 

irradiação do material. 

 

FIGURA 5 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO PROCESSO DE TERMOLUMINESCÊNCIA. TRANSIÇÕES QUE OCORREM NA 

IRRADIAÇÃO E NO AQUECIMENTO DO MATERIAL TL. 

 

Fonte : Adaptada - McKeever, 1985107 

Os elétrons e buracos permanecem armadilhados até que recebam energia suficiente 

para serem liberados (transições 3 e 5), tornando-se livres novamente para se moverem no 

cristal. Em materiais termoluminescentes, a energia necessária para liberar os elétrons ou 

buracos deve ser significativamente superior à energia térmica ambiente, uma vez que estes 

são estáveis à temperatura ambiente. 

Os elétrons e os buracos estando livres pelo cristal também podem recombinar-se com 

portadores de carga de sinais opostos previamente armadilhados nos chamados centro de 

recombinação (transições 6 e 7), os quais distinguem-se das armadilhas por serem mais 

profundos e, consequentemente, necessitarem de mais energia na liberação das cargas 

armadilhadas. Esta recombinação entre o elétron e o buraco resulta na emissão de um fóton. 

A luz liberada pela recombinação é justamente a luz observada durante o aquecimento 

do material em medidas TL, a qual é diretamente proporcional à radiação inicial. A 

sensibilidade da termoluminescência de um material está diretamente relacionada à 

quantidade de luz liberada, quando aquecido, por unidade de dose de radiação absorvida. 
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2.4.1.1 Dosimetria termoluminescente 

 

Dentre os diversos materiais termoluminescentes utilizados para fins dosimétricos, 

destaca-se o fluoreto de lítio (LiF), por possuir uma alta eficiência TL intrínsecae, não ser solúvel 

em água e ser um material tecido equivalente, isto é, apresenta número atômico efetivo 

próximo ao do tecido humano ( 8,2eff LiFZ    e . 7,4eff T HumanoZ   ) tornando-se apto a 

aplicações clínicas108.  

Em contrapartida, a eficiência TL intrínseca de um cristal de LiF puro não é significativa 

para que o mesmo seja considerado um dosímetro termoluminescente (TLD - Dosimetry 

thermoluminescence), de forma que é necessário acrescer ao cristal substâncias dopadoras 

(impurezas) que criam defeitos na rede cristalina e proporcionam uma TL radio-induzida ao 

cristal. 

Atualmente, os TLDs mais utilizados são dopados com magnésio e titânio (LiF:Mg, Ti) e 

recebem identificações relacionadas a suas proporções isotrópicas de 6Li e 7Li, tais como: TLD-

100 (lítio em composição natural) , TLD-600 (95,62% de 6Li e 4,38% 7Li) e TLD-700 (99,993% 7Li 

e 0,007% de 6Li). 

O TLD-100 é sensível a fótons e elétrons, sendo um dos dosímetros mais utilizados 

clinicamente, por possuir lítio na composição natural e, consequentemente, ser mais acessível 

financeiramente. Os dopantes Mg e Ti encontram-se nas proporções aproximadas de 

120,0 ppm e 13,0 ppm, respectivamente. O TLD-600 apresenta uma seção de choque mais 

efetiva para nêutrons térmicos (com energia inferior a 0,5 eV), uma vez que sua dopagem é 

feita com maiores proporções de 6Li. O TLD-700 apresenta uma pequena seção de choque de 

captura para nêutrons térmicos, medindo especialmente a energia depositada por fótons, 

como o TLD-100.  

A análise quantitativa da TL é realizada pela curva de emissão TL obtida durante o 

aquecimento controlado do material. Esta curva é modelada pelo monitoramento da 

intensidade luminosa em função da temperatura de aquecimento, como apresentado na 

Figura 6, com a ilustração da  respectiva deconvolução dos picos que compõem a curva. 

                                                             
e Eficiência TL intrínseca é a razão entre a emissão TL por unidade de massa por dose absorvida pelo material.  
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FIGURA 6 - CURVA TL DO TLD - 100 OBTIDA ATRAVÉS DA IRRADIAÇÃO COM 60CO. 

 

Fonte: Mckeever, 1985107 

Os picos apresentados na Figura 6 correspondem aos diferentes níveis energéticos de 

armadilhamento (profundidades), sendo que os que apresentam boa sensibilidade e 

estabilidade (picos maiores 4 e 5) são selecionados para realização das medidas dosimétricas. 

Alguns trabalhos109 definem a região entre os picos como Regiões de Interesse (ROI – Region 

on Interest) e avaliam as respostas de picos característicos. Nesta tese optou-se por avaliar a 

área total sob a curva como resposta TL. 

Em geral, TLDs são classificados como dosímetros relativos, pois dependem de 

procedimentos de calibrações com valores conhecidos de dose absorvida para que sua 

resposta possa ser convertida em unidades de dose absorvida (Gy). Normalmente, a calibração 

dos dosímetros é realizada em feixes conhecidos como de 60Co, 137Cs e/ou em feixes de raio-X 

de 6MV, com a devida atenção a dependência energética dos dosímetros25,110–112.  

 



Materiais e Métodos | 32 

 
 

 

3 Materiais e Métodos 

 

Este capítulo destina-se à apresentação dos materiais e métodos empregados neste 

estudo para a conversão da dose absorvida no meio em dose absorvida em água, ou vice-versa, 

usando a teoria das cavidades grandes. Para tanto, este capítulo inicia-se com a apresentação 

dos códigos de Monte Carlo utilizados (seção 3.1) e o estudo da fluência energética dos fótons 

em diferentes meios, quando irradiados com sementes braquiterápicas de energias baixas 

(seção 3.2); seguindo para avaliações da heterogeneidade do meio e determinação de fatores 

de conversão entre ,w mD e ,m mD  simulados para diferentes tecidos (seção 3.3); e por fim, a 

validação experimental desta conversão em objetos simuladores heterogêneos utilizando 

sementes de 125I e TLDs (seção 3.4). 

 

3.1 Método Monte Carlo 

 

O método Monte Carlo (MMC) é uma técnica numérica estatística, que utiliza um 

número exaustivo de amostragens aleatórias para encontrar soluções de problemas 

complexos, especialmente aqueles cuja solução determinística é inviável em razão da 

quantidade de variáveis envolvidas. Esta técnica, em uma abordagem simplista e genérica, 

busca solução para um sistema macroscópico através da simulação de suas interações 

microscópicas113,114.  

A aplicação direta e intuitiva do MMC é o transporte de partículas, uma vez que a 

interação da radiação com a matéria é um típico evento probabilístico114. No entanto, hoje o 

mesmo é amplamente utilizado em áreas como: cálculos de risco, estimativa de fluxo de 

veículos, previsão do tempo, finanças, entre outros. No caso específico de física das radiações, 

o MMC consiste em simular as possíveis interações das radiações com a matéria, sem a 

descrição analítica da equação de Boltzmanm que governa o sistema. Os fenômenos físicos são 

representados a partir da amostragem aleatória dos eventos descritos por funções densidades 
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de probabilidade (FDP), ou seja, a amostragem das FDP’s determina a probabilidade de 

interação das partículas ao longo do caminho simulado e, consequentemente, o conhecimento 

dos possíveis eventos ocorridos com uma determinada partícula115. 

A sequência probabilística de interações de uma partícula define sua história, ou seja, 

sua trajetória desde sua criação pela fonte até sua absorção no meio ou fuga do sistema. A 

análise estatística de um número suficiente de histórias determina uma grandeza física 

macroscópica, descrita por contadores, ou tallies, no jargão dos utilizadores deste método. 

Logo, o número de histórias processadas está diretamente associado ao comportamento 

médio do sistema e, consequentemente, ao valor da incerteza estatística associada ao valor 

médio. 

Baseados nesta metodologia foram desenvolvidos diversos códigos de transporte de 

radiação, tais como: MCNP116, EGS117, PENELOPE118 e GEANT4119. Estes códigos são 

amplamente utilizados em estudos dosimétricos no campo da braquiterapia por diferentes 

grupos de pesquisas e validados com diferentes métodos experimentais.  

A qualidade dos resultados fornecidos pelos diferentes códigos está diretamente 

associada à exatidão do modelo de transporte implementado no código e das bibliotecas de 

seção de choque das partículas transportadas. Hoje existe uma grande diferença entre as 

seções de choque para baixas energias utilizadas nos diferentes códigos96,120 e muitos deles 

ainda utilizam dados obsoletos como apontado por Williamson89. 

Neste estudo foram utilizados os códigos MCNP versão 6.1121 e PENELOPE versão 

2014122, em razão de suas amplas flexibilidades geométricas, diferenças nas seções de choque 

para o transporte de baixas energias. Tais códigos foram disponíveis pelos grupos de pesquisas 

nos quais este trabalho foi desenvolvido – Grupo Monte Carlo e Dosimetria aplicados à Física 

Médica do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares no Brasil (IPEN-USP) e Grupo de 

Física Médica da Universidade de Valência na Espanha (UV). Tais códigos são brevemente 

apresentados nas próximas subseções. 
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3.1.1 MCNP (Monte Carlo N-Particle) 

 

O código MCNP foi originalmente desenvolvido na década de 70 pelo grupo de 

pesquisadores do Laboratório Nacional de Los Alamos, EUA (Los Alamos National Laboratory – 

LANL) e é distribuído para usuários externos ao LANL através do Centro Computacional de 

Informação de Segurança da Radiação (Radiation Safety Information Computational Center – 

RSICC). Criado a partir da evolução de códigos de MC para física de reatores, hoje se apresenta 

como um código multipropósito com ampla aplicação, já que possibilita o transporte de 

nêutrons, fótons, elétrons, pósitrons, prótons e partículas pesadas116. 

Seu código originalmente é composto por sub-rotinas escritas majoritariamente em 

Fortran 90 e em C, com rotinas reescritas em concordância com o padrão ANSI Fortran 90, 

sendo, portanto, desenvolvido para ser utilizado em qualquer plataforma116.  

O desenvolvimento do MCNP é intenso. Nos últimos anos, uma enorme quantidade de 

recursos foi adicionada às versões 6.1 e 6.2123 (versão lançada nos últimos meses de 2018 com 

trinta e uma ferramentas novas, que têm o objetivo de corrigir os “erros” da versão 6.1), entre 

elas a capacidade de modelar geometrias híbridas, constituídas por geometrias analíticas 

(combinação de superfícies) e de malhas não estruturadas (Unstructured Mesh – UM)124. 

A geometria UM é constituída por elementos de volumes flexíveis, tais como: tetraedros, 

pentaedros e hexaedros de primeira e segunda ordem, que associados criam uma malha 

tridimensional irregular. Esta geometria é modelada com o auxílio de softwares comerciais de 

desenho/engenharia assistido(a) por computador (Computer-Aided Design/Engineering- 

CAD/CAE) e, posteriormente, anexada ao arquivo de entrada do MCNP.  

Uma das grandes vantagens desta nova metodologia, dentro do escopo da braquiterapia, 

é a possibilidade da utilização de modelos CAD dos aplicadores de fontos braquiterápicas nas 

simulações, resultando em uma grande preservação de sua conformação tridimensional, 

quando comparada com modelagens por voxels ou analíticas. Neste trabalho todas as 

descrições geométricas foram  modeladas analiticamente, em razão do baixo grau de 

detalhamento geométrico dos objetos estudados. 

O MCNP conta com sete tallies padrões que especificam as metodologias de cálculo 

realizadas pelo código e registram as estimativas das grandezas obtidas, tais como: fluxo, 
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energia depositada, dose absorvida, pulso, carga, entre outras informações, conforme 

apresentado na Tabela 2. 

 TABELA 2 -  TALLIES DISPONÍVEIS NO CÓDIGO MCNP COM SUAS DESCRIÇÕES FÍSICAS E UNIDADES DE MEDIDA. 

Mnemônico Partícula Descrição física 

Unidade de 
medida 

-Fn- 

Unidade 
de medida 

-*Fn- 

F1 N, P, E Corrente integrada sobre uma 

superfície 
Partícula MeV 

F2 N, P, E Fluxo médio sobre uma superfície Partícula/cm2 MeV/cm² 

F4 N, P, E Estimativa do comprimento do 

caminho médio da partícula na célula 
Partícula/cm2 MeV/cm² 

F5 N, P Fluxo em um ponto Partícula/cm2 MeV/cm² 

F6 N, P Estimativa da energia depositada em 

uma célula 
MeV/g Jerks/cm² 

F7 N Estimativa da deposição de energia 

média de fissão de uma célula 
MeV/g Jerks/cm² 

F8 E, P Distribuição de pulsos de energia Pulsos MeV 

Fonte: Manual do MCNP116 

Todos os tallies podem ser alterados com o uso do asterisco (*), que multiplica o 

resultado por um fator de conversão para energia ou simplesmente converte a unidade de 

medida utilizada, como apresentado na Tabela 2. A seguir, são brevemente discutidos os tallies 

mais relevantes para o cálculo da distribuição de dose e utilizados neste estudo. 

- F4 – utilizado para estimar a fluência de partículas que atravessam uma célula, em 

unidades de partícula/cm². Este estimador realiza o cálculo de /WT V , onde W  é o peso 

estatístico de uma partícula, T  é o comprimento médio do traço de cada partícula e 1/V  é a 

normalização para um volume específico. Tecnicamente, se ( , , )r E   é a fluência em função 

da posição, da energia e da distribuição angular, o uso do F4 é definido pela Equação 2. 

1
4 ( , , )F dE dt dV d r E

V
                                                            (2)  

onde V é o volume da célula, E  é a energia da partícula,   é a direção angular e   é a 

fluência. Este tally quando associado ao asterisco (*) e ao cartão multiplicador (DE/DF) permite 
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a conversão da fluência dos fótons em kerma, em unidades de MeV/g.partícula. O asterisco 

pondera a fluência em energia E , resultando na fluência energética  e o DE/DF multiplica 

esta energia pelos valores de absorção de energia pelo material da célula, tal como o ( / )en   

provenientes do NIST125. 

- F6 – utilizado para estimar a dose de uma célula em unidades de 

MeV/g.partícula(da fonte). Semelhante ao tally F4, este tally consiste na estimativa da fluência 

multiplicada por uma função dependente da seção de choque microscópica ( )E , da energia 

média cedida ao sistema por colisão ( )H E  (heating number) e da densidade atômica dividida 

pela massa da célula /a m . Considerando que a energia transferida para os elétrons seja 

depositada localmente, o uso do F6 é definido pela Equação 3.  

^

6 ( ). ( ) ( , , , )aF dE dT dV d E H E r E t
m


                                         (3) 

Este estimador realiza o cálculo pelo mesmo princípio do F4, com cálculos de WT

utilizando a massa da célula definida pelo usuário e as seções de choque microscópicas obtidas 

de bases de dados nucleares. Diversos estudos avaliam os ( / )en  do MCNP e do NIST e 

apresentam excelentes concordâncias, de modo que dadas as formas de cálculo, espera-se 

que *F4+DE/DF e F6, apresentem resultados numericamente iguais ou muito próximos.  

- F8 – utilizado para estimar a energia depositada em uma célula, em unidades de 

MeV/partícula. Este estimador computa a intensidade dos pulsos criados em uma célula, 

simulando-a como um detector, ou seja, estima a diferença de energia de uma partícula ao 

entrar (ao atravessar uma superfície) e sair do volume de interesse, semelhante ao que ocorre 

nos detectores reais. Este tally quando associado ao asterisco (*) pondera os pulsos em 

energia, resultando na energia depositada na célula por partícula. Tal deposição computa cada 

colisão separadamente, de modo que exige um tempo maior de processamento do que os 

tallies *F4+DE/DF e F6, que são avaliados pelo comprimento do traço.  
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Os valores registrados pelos tallies são apresentados juntamente com suas incertezas 

estatísticas, consideradas do tipo A f. Todas as simulações deste trabalho foram realizadas 

utilizando a biblioteca de seção de choque para fótons MCPLIB 84126 e de elétrons el032127. Os 

fótons e os elétrons foram simulados utilizando uma energia de corte de 1 keV (valor de padrão 

do MCNP) em todas as simulações. 

 

3.1.1.1 Transporte de fótons e elétrons 

 

A simulação do transporte dos fótons e elétrons ocorre de maneira distinta no MCNP. Os 

fótons são simulados detalhadamente, interação por interação, como em todos os códigos do 

MMC. Os elétrons, por sua vez, são simulados pelo Método da História Condensada (MHC)128 

utilizando um algoritmo de classe Ig.  

O transporte de fótons no código MCNP6 é realizado pela simulação de cada possível 

interação sofrida durante sua trajetória. Os possíveis fenômenos físicos sofridos pelos fótons, 

tais como: espalhamento coerente (Rayleigh), efeito fotoelétrico, espalhamento Compton e 

produção de pares, são descritos em métodos estatísticos e amostrados por seções de choque 

especificadas nas bibliotecas do código. Esta metodologia é muito próxima do real, com poucas 

aproximações nas descrições dos fenômenos físicos para que o processamento seja realizado. 

Enquanto os fótons podem atravessar um meio material realizando poucas interações, 

perdendo uma pequena parcela de energia ou participando de um número limitado de eventos 

catastróficosh, os elétrons, por sua vez, por sofrerem a ação do campo coulombiano de longo 

                                                             
f Tipo A: Incerteza relacionada à medida de confiabilidade da medição através da análise das 
flutuações estatísticas. 
 
g Os códigos de transporte de radiação podem ser divididos em duas classes, a saber: classe I e II, no 

que se refere à forma como lidam com elétrons. Essa divisão foi cunhada por Berger (1963) e ainda é 

muito utilizada até hoje. Em códigos de Classe I, os elétrons são simulados através do método das 

histórias condensadas. 

 
h  Um evento é considerado catastrófico, quando a perda energética é grande comparada com a energia 
de repouso das partículas, ou quando sua trajetória é fortemente alterada. 
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alcance, têm maior probabilidade de interagir com todos os átomos do meio e, 

consequentemente, realizam um número grande de interações ao longo de sua história. 

O transporte de elétrons no MCNP6, por sua vez, é realizado através do MHC, que 

busca sintetizar as múltiplas interações dos elétrons em interações macroscópicas, tal como a 

teoria proposta por Fermi-Eyges129. Segundo Fermi-Eyges, a variação máxima de energia do 

elétron e seu ângulo de espalhamento é resultado da somatória de várias pequenas deflexões 

angulares e pequenas perdas de sua energia cinética ao longo de sua trajetória. Deste modo, 

um conjunto de interações individuais dos elétrons pode ser sintetizado em uma única 

interação.  

Para tanto, a trajetória do elétron é subdividida em pequenos segmentos, ou grupos 

de energia (doravante chamados de steps), escolhidos de forma a serem extensos o suficiente 

para englobarem o maior número possível de colisões, para que a teoria de múltiplos 

espalhamentos seja válida e, ao mesmo tempo, curtos o suficiente para que a energia perdida 

neste segmento seja pequena129. Esta metodologia exige algumas aproximações dos 

fenômenos físicos para que o processamento seja realizado e inclui alguns artefatos nos 

resultados devido a mudança de steps, que podem ser perceptíveis em algumas geometrias 

mais delicadas, como o das câmaras de ionização. 

O MCNP6 permite a simulação de fótons na faixa de 1,0 keV a 100,0 GeV e de elétrons 

na faixa de energia de 1,0 keV a 1,0 GeV, intervalo obtido em função da disponibilidade de 

dados de seção de choque. Na versão 6.1 é possível simular energias a partir de 10,0 eV para 

fótons e de 20,0 eV para elétrons, no entanto, os resultados ainda não são confiáveis, já que 

as incertezas das bibliotecas de seção de choque para energias abaixo de 1 KeV são 

significativas. 

 

3.1.2 PENELOPE (PENetration and Energy Loss of Positron and 

Electrons) 

 

O código de simulação PENELOPE foi desenvolvido, na década de 90, por um grupo de 

pesquisadores da Universidade de Barcelona, Espanha (Universitat de Barcelona – UB) e 

distribuído gratuitamente pela Agência de Energia Nuclear (Nuclear Energy Agency – NEA)118. 
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Criado com o objetivo de implementar um algoritmo misto (classe IIi) no transporte de elétrons 

e pósitrons, em substituição ao MHC comumente utilizado por outros códigos de MC. Este 

código possibilita simular o transporte de elétrons, pósitrons e fótons. 

Seu código originalmente é composto por rotinas escritas em Fortran e distribuídas em 

vários códigos fontes abertos. As sub-rotinas são organizadas em arquivos que reúnem dados 

da geometria, dos materiais, das configurações de fonte, dos tallies e dos parâmetros que 

definem os detalhes do transporte das partículas. Neste estudo optou-se por utilizar os 

arquivos conhecidos como: PenGeom, para modelagem geométrica dos objetos de estudo e, 

o PenEasy, para inserção de todos os parâmetros de simulação de MC122. 

Diferente do MCNP, o PENELOPE já foi desenvolvido para aplicação em física médica o 

que faz com que os tallies disponíveis se concentrem na estimativa da dose absorvida, da 

energia depositada e da distribuição de partículas emergentes em diferentes geometrias 

(esférica, cilíndrica e cartesiana). Além de gerar arquivos de tipo espaço de fase (phase space 

file - PSF), que registram a posição, a velocidade e a direção de uma coleção de partículas que 

chegam em determinada superfície. A Tabela 3 apresenta alguns dos principais tallies 

disponíveis no PENELOPE, versão 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
i Classe II – algoritmos que permitem a simulação mista de partículas carregadas, com o uso, tanto do 

MHC, quanto do método detalhado, para descrever a história de uma partícula. A escolha do método 

depende de limiares tanto energéticos como angulares para o espalhamento, dividindo as colisões em 

softs (caracterizadas por alterações leves no estado da partícula) ou hards (também chamadas knock-

on, caracterizadas por alterações significativas no estado da partícula). 

 



Materiais e Métodos | 40 

 
TABELA 3 - PRINCIPAIS TALLIES DISPONÍVEIS NO PENELOPE COM SUAS DESCRIÇÕES FÍSICAS 

Tally Descrição física 

“TallyCylindricalDoseDistribution” Dose absorvida. Pode ser representada em geometrias 

espaciais, esféricas, cilíndricas e em voxels. 

“TallyEnergyDeposition” Energia depositada no material de detecção especificado 

“TallyFluenceTrackLength” Espectro da fluência sobre um volume 

“TallyParticleCurrentSpectrum” Espectro das partículas que entram no material de detecção 

especificado. 

“TallyPulseHeightSpectrum” Distribuição de pulsos de energia no material de detecção 

especificado. 

“TallyPhaseSpaceFile” 
Criação do arquivo de PSF com o estado de todas as partículas 

que entram (ou são criadas no interior) no material de 

detecção especificado. 

Fonte: Manual do PENELOPE118 

 

A seguir são brevemente discutidos os tallies mais relevantes para o cálculo da 

distribuição de dose utilizados neste estudo. 

- “TallyFluenceTrackLength” – para estimar o comprimento médio do traço dos fótons 

dentro do volume do detector, em unidades de partícula.cm/eV. Este estimador realiza o 

cálculo de EV , onde V é o volume integrado do detector e E  o espectro de fluência dos 

fótons (com o resultado final dividido por V ), discriminado em bins de energia. Com cálculos 

realizados equivalentes ao tally *F4 do MCNP 

- “TallySphericalDoseDistribution” – para estimar a dose absorvida por história simulada, 

em unidades de eV/g. partícula. Este estimador utiliza uma metodologia de cálculo semelhante 

à empregada pelo tally *F8 no MCNP, mas para dose absorvida, com o cálculo efetivo da 

energia absorvida no objeto de estudo explicitamente calculado pelo código. 

Adicionalmente, o PENELOPE possui o código mutren.f que permite o cálculo dos  

( / )en   para os diferentes materiais. Neste estudo, para fim de comparação, todos os 

resultados obtidos com o PENELOPE utilizaram os coeficientes provenientes da rotina 



Materiais e Métodos | 41 

 
mutren.f. Uma descrição detalhada do cálculo realizado por este código pode ser encontrada 

no manual do PENELOPE122.  

Todas as composições dos materiais inseridos no PENELOPE foram criadas usando o 

código PENELOPE/pendbase. As simulações deste trabalho foram realizadas utilizando a 

biblioteca de seção de choque EPDL97130,131 para espalhamento Rayleigh, aproximações de 

impulso de Ribberfors j para espalhamento Compton e seções de choque calculadas com o 

programa photoabs para efeito fotoelétrico. Os fótons e os elétrons foram simulados utilizando 

uma energia de corte de 1,0 keV em todas as simulações. 

 

3.1.2.1 Transporte de fótons e elétrons  

 O grande diferencial do PENELOPE em relação aos outros códigos de MC está no 

transporte das partículas carregadas, por utilizar um algoritmo de classe II, que combina 

simulações detalhadas (para eventos fortes) e simulações condensadas (para interações 

leves)132. 

 As simulações detalhadas são utilizadas a partir de limiares inferiores aos valores pré-

estabelecidos de deflexão angular (ângulo de espalhamento) e/ou perda de energia. Neste 

caso, a geração de partículas secundárias ocorre na amostragem das colisões fortes, sendo o 

seu transporte posterior aos das partículas primárias. Considerando tanto a conservação de 

energia quanto de momento132.  

 As interações leves, por sua vez, são descritas por uma aproximação dos múltiplos 

espalhamentos, que consistem em transformar um grande número de interações fracas em 

um único evento. 

 A velocidade e acurácia da simulação dos elétrons no PENELOPE são governadas por 

cinco parâmetros de simulação definidos pelos usuários, são eles122:  

                                                             
j Aproximação de impulso de Ribberfors: considera que para um dado ângulo de espalhamento, a seção de 
choque produz uma distribuição de energia de fótons ao invés de um fóton único, como proposto no efeito 
Compton clássico. 
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- EABS, define o valor de energia máxima que uma partícula, carregada ou não, pode possuir 

antes de ser total e localmente absorvida, finalizando o transporte da mesma e iniciando o 

transporte de uma nova partícula. Definido em 1,0 keV;  

- C1, relacionado com a deflexão angular média produzida por múltiplos espalhamentos entre 

duas colisões fortes consecutivas de uma partícula carregada. Deve ser suficientemente 

pequeno para permitir simulação detalhada, quando esta for requerida. Neste estudo definido 

em 0,05, como recomendado no manual, buscando manter o compromisso entre velocidade 

de processamento e precisão de cálculo; 

- C2, relacionado com a perda fracionada máxima de energia permitida entre eventos de 

colisões fortes de uma partícula carregada, deve ser definida para permitir a amostragem 

correta do alcance entre eventos de colisão fortes. Como o C1, definido em 0,05; 

- WCC, representa o corte de energia para partículas carregadas em colisões fortes, definido 

em 0,0; 

- WCR, representa o corte de energia para partículas carregadas em perdas radiativas fortes, 

definido como o WCC,  em 0,0. 

  O transporte de fótons, como dito anteriormente é realizado detalhadamente na faixa 

de energia de eV até 1,0 GeV, mesma faixa de energia possível de ser simulada para os elétrons 

e pósitrons.  

 

3.2 Estudos da fluência energética dos fótons de baixas energias 

 

A dosimetria de fontes braquiterápicas, segundo o TG43U, assume que existe equilíbrio 

eletrônico das partículas carregadas (charged-particle equilibrium – CPE) quando uma fonte é 

inserida em um meio infinito de água (excetuando os primeiros milímetros da fonte 

encapsulada), de forma que dose absorvida no meio ( )mD pode ser numericamente 

aproximada ao kerma de colisão no meio ( )col mK  em um mesmo ponto80. Como apresentado 

na Equação 4 abaixo.  
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          ( ) ( )( / )
máx

mín

CPE E

m col m m en m
E

D K E dE                                            (4) 

onde ( / )en m  é o coeficiente mássico de absorção de energia do meio no ponto de interesse 

e ( )m E , a fluência energética dos fótons no meio no mesmo ponto, definida por 

( ) ( )m mE E E  , com ( )m E  sendo o espectro de fluência de fótons no meio.  

 A relação apresentada na Equação 4 é válida para qualquer meio, seja um tecido 

biológico ou água e pode ser escrita em função do coeficiente mássico de absorção de energia 

médio40 ( / )en m  , apresentado na Equação 5, pela multiplicação da integral da fluência 

energética dos fótons, como mostra a Equação 6. 

( )( / )
( / )

( )

máx

mín

máx

mín

E

m en m
E

en m E

m
E

E dE

E dE

  
 






                                                                  (5) 

( / )enm m mD                                                                                       (6) 

onde ( )
máx

mín

E

m m
E

E dE   , inserido na Equação 6 para anular o denominador do coeficiente 

mássico de absorção de energia médio. Tem-se que ( / )en m   corresponde ao ( / )en m   

ponderado pela fluência energética dos fótons, segundo a notação utilizada por Attix40. 

 Segundo a teoria da cavidade grande133, objeto de estudo desta tese, as diferentes 

estimativas de dose , , ,, ,m m w m w wD D D e det ,mD k podem ser convertidas através de suas razões. 

Na Equação 7 é possível observar a conversão entre ,w wD  e ,m mD . 

,

,

( / )
( / )

( / )

w w w wen w w
en m m

m m en m m

D

D

 
 

 


  


                                             (7) 

                                                             
k det ,mD  - dose depositada no detector e transportada no meio. Como o principal dosímetro utilizado 

nessa tese é o TLD, esta notação será apresentada como ,TLD mD .   

 



Materiais e Métodos | 44 

 

onde ( / )en w   e ( / )en m   são os coeficientes mássicos de absorção de energia médios na 

água e no meio, i. e., os coeficientes ponderados pela fluência energética dos fótons no ponto 

de interesse, ( / )w

en m 
 a razão entre os coeficientes médios da água e do meio, w  e m  

são as distribuições de fluência energética dos fótons total na água e no meio, 

respectivamente, e 
w

m  a razão entre tais fluências. 

 Um dos princípios assumidos pela teoria da cavidade grande é a de que a inserção de 

uma cavidade em um meio qualquer não deve afetar o espectro de fótons deste meio80. Logo, 

assume-se que a fluência energética dos fótons no meio no ponto de interesse é 

aproximadamente igual na água e no meio, i.e. 1w

m  , de modo que a Equação 7 pode ser 

reduzida a: 

,

,

( / )
w w w

en m

m m

D

D
                      (8) 

 A Equação 8 apresenta a relação amplamente utilizada na literatura22,79 para converter 

estimativas de dose em situações nas quais a cavidade é considerada grande. Tal relação é 

extremamente útil e válida para muitas situações clínicas, por exemplo, na conversão de dose 

no detector det ,( )mD  para dose no meio ,( )m mD , uma vez que o princípio básico de utilização de 

um detector é a mínima perturbação do meio, é válido assumir que a fluência energética dos 

fótons no detector é a mesma no meio sem o detector, logo 
det 1m  . 

Por outro lado, caso a fluência energética dos fótons dependa da composição do meio 

no ponto de interesse, têm-se que 
w

m  deve ser levada em consideração na conversão entre 

a  dose absorvida no meio e na água.  

Um dos estudos conduzidos neste trabalho propõe avaliar a fluência energética em 

diferentes meios e verificar a influência da razão 
w

m  na conversão da dose água-meio, ou vice 

- versa. A metodologia proposta visa explorar as relações apresentadas nas Equações 7 e 8 

para diferentes tecidos do corpo humano na faixa de energia de interesse de três fontes 

braquiterápicas (103Pd, 125I e 131Cs), comumente utilizadas em tratamentos de implantes 

permanentes. 
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 Para este propósito foram realizadas simulações de MC com os códigos PENELOPE 

versão 2014 (doravante chamado de PEN14) e MCNP versão 6 (MCNP6) para estimar as 

grandezas ,w wD , ,w mD , ,m wD , ,m mD , ( / )w

en m  e 
w

m  em diferentes configurações. 

   

 

3.2.1 Sementes braquiterápicas de energias baixas 

 
Três sementes de taxa de dose baixa (Low Dose Rate – LDR) foram avaliadas neste 

estudo, a saber: 

(1) 103Pd, modelo IAPD-103A (IsoAi LLC, Port Richey, FL, EUA) 

(2) 125I, modelo 6711 (GE Healthcare, IL. Marketed by Oncura, Inc), e 

(3) 131Cs, modelo Cs-1 Rev2 (IsoRay Medical, Richland, WA) 

 

As sementes foram modeladas nos códigos de MC a partir de informações geométricas 

baseadas na literatura134–136, de acordo com a Figura 7. 

FIGURA 7 - SEMENTES BRAQUITERÁPICAS UTILIZADAS NESTE ESTUDO. MODELO IAPD-103A DA SEMENTE DE 103PD, 
MODELO 6711 DA SEMENTE DE 125I E MODELO CS-1 REV2 DA SEMENTE DE 131CS. 

 

Fonte: Autora da tese com o software Vised baseado no plot do MCNP6 
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Os espectros dos radionuclídeos primários das fontes foram obtidos do National Nuclear 

Data Center (NNCD)137, com energias médias de 20,8 keV (103Pd), 28,5 keV (125I) e 30,4 keV 

(131Cs). Todas as sementes foram caracterizadas seguindo as diretrizes apresentadas no 

TG43U, com cálculos de constante taxa de dose e função radial de dose. Os dados obtidos de 

calibração das sementes encontram-se no Apêndice B. 

 

3.2.2 Materiais e geometria para os cálculos de MC 

 

A Figura 8 apresenta a geometria de estudo idealizada baseada no TG-43, que consiste 

em um meio “infinito” de água, uma esfera de 30R cm  contendo um detector em formato 

de casca esférica com espessura de 0,2x cm  (área destacada em azul) com a semente 

localizada no centro. A espessura da casca esférica corresponde, aproximadamente, ao alcance 

CSDA (continuous slowing down approximation)80 na água para a energia máxima possível da 

fonte de 103Pd (RCSDA,497 keV = 0,18 cm).  

A casca esférica utilizada como detector foi posicionada em duas posições distintas, a 

primeira a uma distância 1r   cm do centro da fonte (distância típica de prescrição de dose) e 

a segunda, a uma distância 5r  cm (distância típica dos órgãos de risco). 

Inicialmente manteve-se constante o meio “infinito” de água, alterando-se somente a 

composição da casca detectora, estimando portanto ,w wD  e ,m wD , considerando água na 

composição do meio em que os fótons são transportados. Esta configuração foi escolhida para 

que a fluência energética que entra na casca detectora seja idêntica nas duas estimativas de 

dose e qualquer diferença em seus resultados finais tenha um efeito exclusivo da composição 

do meio no qual a dose é computada. 
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FIGURA 8 - ILUSTRAÇÃO ESQUEMÁTICA DA GEOMETRIA DE SIMULAÇÃO, SENDO R  O RAIO DO OBJETO SIMULADOR 

ESFÉRICO DE ÁGUA;  x  A ESPESSURA DO MATERIAL DETECTOR (EM AZUL) E r  A DISTÂNCIA DO CENTRO DO MATERIAL 

DETECTOR AO CENTRO DA FONTE, COM OS VALORES DE 1 E 5 CM (FIGURA FORA DE ESCALA). 

 

Fonte: Autora da tese 

As doses absorvidas ,w wD  e ,m wD  foram estimadas explicitamente na casca detectora 

por simulações de MC utilizando o tally *F8 (dividido pela massa da casca detectora) no MCNP6 

e do tally “TallySphericalDoseDistribution” no PEN14. Para uma avaliação e comparação 

adicional, as doses absorvidas também foram estimadas a partir do comprimento do traço 

tanto no MCNP6 quanto no PEN14, utilizando respectivamente os tally *F4+DE/DF (com 

coeficientes do NIST) e “TallyFluenceTrackLength” multiplicado pelos coeficientes obtidos com 

a rotina mutren.f, em bins de energia. 

Os materiais utilizados na casca detectora foram água e quatro tecidos humanos de 

interesse na braquiterapia, a saber: músculo, tecido adiposo e  osso cortical, com composições 

baseadas no ICRP Report 110138 e osso esquelético, com composição baseada no ICRU 

Report 46139. A razão da escolha de dois tipos de osso deve-se às diferenças significativas em 

seus coeficientes mássicos de absorção de energia em relação à água, como pode ser 
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observado na Figura 9, apesar de apresentarem a mesma densidade de massa, como pode ser 

observado na Tabela 4.  

TABELA 4 - COMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS EM FRAÇÃO DE PESO E PROPRIEDADES ATÔMICAS RELEVANTES. 

Composição Água Músculo 
Tecido 

Adiposo 
Osso 

Cortical (ICRP) 
Osso 

Esquelético (ICRU) 

H 1,12. 10-1 1,01.10-1 1,19.10-1 4,72.10-2 6,39.10-2 

C - 1,08.10-1 6,37.10-1 1,44.10-1 2,78.10-1 

N - 2,77.10-2 7,97.10-3 4,19.10-2 2,70.10-2 

O 8,80.10-1 7,55.10-1 2,32.10-1 4,46.10-1 4,10.10-1 

Mg - 1,90.10-4 2,00.10-5 2,20. 10-3 2,00.10-3 

P - 1,80.10-3 1,60.10-4 1,05.10-1 7,00.10-2 

S - 2,41.10-3 7,30.10-4 3,15. 10-3 2,00.10-3 

Cl - 7,90.10-4 1,19.10-3 - - 

K - 3,02.10-3 3,20.10-4 - - 

Ca - 3,00.10-5 2,00.10-5 2,09.10-1 1,47.10-1 

Outros - 6,00.10-5 5,00.10-4 4,55.10-3 1,00.10-4 

effZ  7,73 8,03 6,74 13,61 12,21 

Densidade 

(g/cm³) 
0,998 1,04 0,92 1,85 1,85 

Fonte: Autora da tese 
 

Os valores apresentados na Tabela 4 foram obtidos a partir da base de dados do NIST, 

exceto os valores do Osso Cortical baseado no ICRP (doravante chamado de Osso ICRP), que 

não se encontra disponível na internet e foi fornecido por Seltzerl em comunicação pessoal. 

 

 

 

                                                             
l Comunicação pessoal – fornecida por S. Seltzer, Valência/Espanha - 2016. 
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FIGURA 9 - COEFICIENTES MÁSSICOS DE ABSORÇÃO DE ENERGIA PARA OS TECIDOS UTILIZADOS RELATIVOS À ÁGUA 

 
Fonte: Valores obtidos do NIST. 

 

 

Os valores de ( / )en m   apresentados na Figura 9 provenientes de biblioteca de dados 

do NIST (excetuando-se os valores de Osso ICRP), concordam com os valores de ( / )en m  do 

código MCNP6, como apontado em diversos estudos79,140,141. Nesta tese, esta equivalência foi 

avaliada a partir do uso simultâneo dos tallies *F4+DE/DF e F6, que realizam o cálculo da dose 

absorvida pela mesma metodologia, como discutido na seção 3.1.1., utilizando os coeficientes 

do NIST e do MCNP6, respectivamente. 

As diferenças encontradas entre os tallies *F4+DE/DF e F6 são menores que 1,0 % para 

todos os materiais avaliados nesta tese, verificando a equivalência entre os coeficientes do 

NIST e do MCNP. Logo, na Figura 9, e nas subsequentes em que são apresentados os valores 

do NIST, pode-se assumir que tais valores são equivalentes aos utilizados no MCNP6. 

 

 

3.2.3 Razões ( / )w

en m   e 
w

m  

 

As razões dos coeficientes mássicos de absorção de energia médios entre a água e os 

diferentes meios biológicos foram calculadas de acordo com a Equação 980.  
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onde  ( )w E  e ( )m E  são as distribuições de fluência energética na água e nos tecidos, 

respectivamente, calculados por simulação de MC nos limites mínimos e máximos de cada 

fonte com variações de energia de E = 0,25 keV (bins de energia). Foram utilizados os 

seguintes limites de energia para cada fonte: 

 

(1) 103Pd: Emín = 0,5 keV e Emáx = 497,08 keV 

(2) 125I: Emín = 0,5 keV e Emáx = 35,492 keV 

(3) 131Cs: Emín = 0,5 keV e Emáx = 34,419 keV 

  

 Para os cálculos com o MCNP6 os numeradores da Equação 9 foram obtidos com o tally 

*F4+DE/DF (usando os coeficientes do NIST) e os denominadores com o tally *F4, em bins de 

energia. Para os cálculos com o PEN14, os numeradores foram obtidos com o tally 

“TallyFluenceTrackLength” multiplicado pelos bins de energia e respectivos coeficientes 

mássicos de absorção de energia obtidos da rotina mutren.f. Os denominadores foram obtidos 

com o mesmo tally “TallyFluenceTrackLength” multiplicado pelos bins de energia. Todos os 

tallies correspondem a estimativa de fótons. 

Seguindo o mesmo procedimento, utilizando tallies de fluência convertidos para fluência 

energética, os valores de 
w

m  foram calculados de acordo com a Equação 10 abaixo. 
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Levando em consideração as incertezas das fluências energéticas totais calculadas tanto 

pelo código MCNP6 quanto pelo PEN14, na água e nos diferentes meios biológicos, obteve-se 

incertezas finais do Tipo A para os fatores 
w

m  próximas a 0,02 %. Para tanto, foram simuladas 

1,0.109 histórias para as avaliações a 1,0 cm da fonte e 4,0.109 histórias a 5,0 cm da fonte, nos 

dois códigos de MC utilizados. 

 

3.3  Estudos dos efeitos da heterogeneidade do meio  

 

Para ampliar os estudos da fluência energética na conversão de dose entre ,w mD e ,m mD  

para meios que consideram a heterogeneidade tanto no transporte, quanto na deposição da 

dose, foi proposta a inclusão de diferentes meios biológicos na composição do meio “infinito” 

(esfera de R =30 cm) da Figura 8.  

Os tecidos biológicos estimados foram os mesmos da seção anterior 3.2, adicionando a 

esta avaliação os tecidos: pulmão saudável, mama50/50 (com composição de 50 % gordura e 

50 % glândulas mamárias)142, mama30/70 (30 % gordura, 70 % glândula mamária) e próstata, 

todos com composições baseadas ICRU Report 46139. A Tabela 5 apresenta a composição dos 

novos materiais. 
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TABELA 5 - COMPOSIÇÃO DOS MEIOS, COM INTERESSE CLÍNICOS, ADICIONADOS AO ESTUDO EM FRAÇÃO DE PESO E 

PROPRIEDADES ATÔMICAS RELEVANTES 

Composição Pulmão  Mama50/50 Mama30/70 Próstata 

H 1,03. 10-1 1,10.10-1 1,08.10-1 1,05.10-1 

C 1,05. 10-1 4,65.10-1 4,12.10-1 8,90.10-2 

N 3,10. 10-2 1,90.10-2 2,30.10-2 2,50.10-2 

O 7,49.10-1 4,03.10-1 4,52.10-1 7,74.10-1 

Na 2,00.10-3 1,00. 10-3 1,00. 10-3 2,00.10-3 

P 2,00.10-3 1,00.10-3 1,00. 10-3 1,00.10-3 

S 3,00.10-3 2,00.10-3 2,00.10-3 2,00. 10-3 

Cl 3,00.10-3 1,00.10-3 1,00.10-3 - 

K 2,00.10-3 - - 2,00. 10-3 

Ca - - - - 

effZ  7,9 7,06 7,17 7,84 

Densidade 

(g/cm³) 
0,260 0,985 0,999 1,040 

Fonte: Autora da tese 

 

A razão da escolha do tecido mamário com composições distintas de gordura e de 

glândula deve-se aos novos estudos, baseados em CT e mamografia, que mostram que apesar 

da representação padrão da mama ser 50/50m esta não representa, efetivamente, a variação 

existente entre a população143. Estudos de glandularidade de 1340 mulheres realizados por 

Yaffe144, a partir da combinação de mamografia com imagens de CT, concluíram que na média 

a proporção do volume da mama é de 19/81 (proporção de glândulas e tecido adiposo G/A), 

valor mais próximo do modelo mama30/70. 

 

 

                                                             
m Mama 50/50 – composição padrão do tecido mamária definida em 1979 com estudos de Hammerstein e 
utilizada atualmente na maior parte dos sistemas de planejamentos. 
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Os demais tecidos foram escolhidos por interesse clínico, uma vez que são as regiões 

comumente tratadas com as sementes utilizadas, como apresentado no capítulo 2 desta tese.  

Este estudo foi realizado exclusivamente com o código MCNP6, estimando-se a fluência 

energética dos fótons, ,m mD  e ,w mD  em função da distância da fonte. Para tanto a posição da 

casca esférica foi alterada para distâncias que variam de 0,4 a 5,0 cm, com o objetivo de 

observar o comportamento da dose absorvida em função da distância da fonte, para os 

diferentes materiais. A espessura da casca esférica adotada foi de 1,0 mm. 

 

3.3.1 Cálculo do ,w mD   

 

A estimativa de dose ,w mD  visa avaliar o efeito de depositar a dose na água em situações 

em que a composição do meio não necessariamente é água. Esta estimativa utiliza como 

princípio a ideia que o núcleo das células é composto majoritariamente por água e, como 

consequência, o depósito final da radiação será em água83.  

Em termos de cálculo esta notação pode ser computada de duas maneiras distintas, a 

saber: 

- Em meio homogêneo: considerando tanto a composição e a densidade do meio no qual 

os fótons são transportados, mas depositando energia na água de forma que a dose absorvida 

(Equação 4) é estimada de acordo com a Equação 11. 

, ( )( / )w m m en wD E dE                                                                   (11) 

onde ( )m E  é a fluência energética de fótons do meio e ( / )en w   o coeficiente mássico de 

absorção de energia da água. Em outras palavras, tal estimativa considera que a cavidade da 

água não influencia o espectro de fótons do meio, permitindo que a fluência energética de 

fótons do meio seja utilizada no registro da dose na água.  

 Em notações do MCNP6, esta estimativa é realizada a partir do comprimento do traço 

(*F4) incluindo a composição e densidade do meio em seus respectivos cartões de entrada, 

mas atribuindo coeficientes mássicos de absorção de energia da água (cartão DE/DF) na 
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deposição final da dose. Esta aproximação é a adotada pela teoria da cavidade, que considera 

que 1w

m   . 

- Em meio heterogêneo: considerando efetivamente a composição e densidade da água 

na cavidade a ser avaliada, fazendo com que os fótons sejam transportados tanto no meio 

quanto na água, ao entrarem na cavidade. Esta aproximação resulta na Equação 12. 

, ( )( / )w m HET en wD E dE                                                                  (12) 

em que ( )HET E  é a fluência energética de fótons em um meio heterogêneo e ( / )en w   o 

coeficiente mássico de absorção de energia da água. 

Em notações do MCNP6, esta estimativa pode ser realizada tanto a partir do 

comprimento do traço utilizando os coeficientes mássicos de absorção de energia da água, 

com os tallies F6 e *F4+DE/DF, quanto explicitamente com o tally *F8. 

Esta última aproximação foi a adotada majoritariamente ao longo desta tese, uma vez 

que um dos objetivos propostos era o de avaliar a fluência energética de fótons na cavidade e 

verificar se a aproximação adotada de que 1w

m  é válida para todos os casos. 

A estimativa ,m mD  por sempre considerar meios homogêneos foram sempre estimadas 

explicitamente utilizando o tally *F8 para o registro da dose.  

 

 

3.4 Avaliações dosimétricas experimentais em objetos simuladores 

heterogêneos 

 

Para avaliar experimentalmente os efeitos da heterogeneidade do meio e validar os 

fatores de conversão de dose obtidos por simulação de MC foi projetado e construído um 

objeto simulador heterogêneo (OSH) simples, composto por placas de 10x10cm² de PMMA 

(polimetilmetacrilato) com cavidades usinadas para a inserção de materiais tecidos 

equivalentes (MTE), sementes de 125I e dosímetros termoluminescentes como mostra a 

ilustração esquemática da Figura 10. 
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FIGURA 10 - ILUSTRAÇÃO ESQUEMÁTICA DO OBJETO SIMULADOR DESENVOLVIDO PARA MEDIDAS EXPERIMENTAIS COM 

SEMENTES DE 125I E MTE. 

 
FONTE: AUTORA DA TESE 

 Como apresentado na Figura 10, o OSH é composto por três placas de PMMA usinadas 

e empilhadas: a primeira destinada para a inserção do TLD, com espessura de 1,00 cm; a 

segunda para a inserção de diferentes MTEs em formato cilíndrico, com diferentes espessuras 

( )z ; e a terceira para a inserção das sementes de 125I, com espessura de 1,00 cm. Estas 

placas foram alinhadas por pinos laterais, com o objetivo de garantir a imobilização durante 

todo o período de irradiação e o posicionamento da semente em relação ao TLD. A espessura 

total do OSH variou entre 2,19 - 3,40 cm (dependendo da espessura ( )z do MTE utilizado).  

 O PMMA foi utilizado como principal material do OSH devido a sua densidade ser 

próxima da água e apresentar baixo custo e fácil manuseio, quando comparado com outros 

materiais amplamente utilizados em objetos simuladores, tal como a água sólida. 

 A metodologia experimental empregada consistiu na irradiação dos dosímetros em 

diferentes arranjos, que alternavam o MTE e sua respectiva espessura ( )z . Cada material foi 

avaliado em no mínimo quatro espessuras distintas, com o objetivo de avaliar a resposta do 

TLD em função da espessura de MTE. Lembrando que em todas as condições o MTE foi inserido 

entre o TLD e a semente, de acordo com a Figura 10. 
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 Além das configurações utilizando MTEs, também foram realizadas medidas 

experimentais com o OSH homogêneo de PMMA, visando posteriores correlações entre a dose 

em meio homogêneo e heterogêneo. Em todas as medidas, o tempo de exposição foi ajustado 

para que a dose de kerma no ar total da semente fosse de 1,5 mGy, valor definido com base 

na logística de realização dos experimentos. 

Todos os arranjos foram simulados no código MCNP6 buscando reproduzir de forma fiel 

os experimentos realizados. A fim de avaliar a influência da presença do TLD nas medidas e 

posteriores fatores de conversão entre a dose absorvida no TLD ,( )TLD mD  e a dose absorvida 

no meio ,( )m mD  os arranjos foram alterados inserindo MTE na cavidade do TLD, Figura 11. 

FIGURA 11 - A) ILUSTRAÇÃO ESQUEMÁTICA EM 2D DO OBJETO SIMULADOR SIMULADO, B) SUBSTITUIÇÃO DO TLD POR 

MTE. 

 

Fonte: Autora da tese 

  

3.4.1 Material tecido equivalente (MTE) 

 
MTEs são objetos simuladores que representam os tecidos biológicos em termos 

dosimétricos, ou seja, em termos de absorção e espalhamento da radiação. Para simular a 

heterogeneidade do meio foram utilizados quatro MTEs da empresa CIRS (Tissue Simulation & 

Phantom Technology)145, são eles: tecido adiposo, mama, pulmão exalado e osso, todos em 

formato cilíndrico com 30,0 mm de diâmetro e 42,0 mm de altura. Na Tabela 6 são 

apresentadas as devidas composições de cada material. 
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TABELA 6 - COMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS TECIDOS EQUIVALENTES UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES E EXPERIMENTOS. 

Material 

Composição (% em peso)  

C O H N Ca P Cl S Ba 
(g/cm3) 

effZ  

Mama 70,4 17,0 9,60 1,90 0,90 - 0,20 - - 0,991 6,830 

Osso 35,4 29,4 4,50 1,20 19,9 9,20 0,04 0,06 0,30 1,660 12,67 

Pulmão 66,0 20,4 8,90 2,40 1,70 - 0,60 - - 0,510 7,410 

T. Adiposo 71,3 16,4 10,0 1,80 0,30 - 0,20 - - 0,960 6,380 

PMMA 60,0 32,0 8,00 - - - - - - 1,190 6,530 

FONTE: CIRS TISSUE SIMULATION & PHANTOM TECHNOLOGY, (2013A) 

A escolha destes materiais deve-se a suas composições e densidades serem 

numericamente distintas da água. O MTE mama representa um tecido mamário conhecido 

como 50/50 (com composição 50,0 % de material que simula o tecido adiposo e 50,0 % que 

simula o tecido glandular) e é amplamente utilizado em sistemas dosimétricos e de controle 

de qualidade no campo do radiodiagnóstico100,146. No entanto, na radioterapia e na 

braquiterapia são escassas referências, apesar de não apresentarem nenhum fator limitante 

para sua aplicação. 

Todos os MTEs acima foram usinados em cilindros com o mesmo diâmetro e diferentes 

espessuras, para obtenção da distribuição de dose em função da profundidade. Não foi 

possível obter a mesma espessura para todos os cilindros MTEs, devido às imperfeições e 

incertezas introduzidas durante o processo de usinagem. Alguns materiais eram mais porosos 

que outros e perdiam muito material no processo de corte. Na Tabela 7 são apresentadas as 

espessuras finais ( )z de MTEs, medidas com micrômetro, associadas a sua respectiva 

incerteza experimental propagada. 

As espessuras das placas de PMMA também foram incluídos na Tabela 7. 
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 TABELA 7 - ESPESSURAS DOS CILINDROS DE MTES USINADOS UTILIZADOS NAS DIFERENTES ARRANJOS EXPERIMENTAIS. 

 Material 

 Mama Osso 
Pulmão 

exalado 

Tecido 

Adiposo 
PMMA 

( )z

(mm) 

1,740±0,120 2,027±0,050 1,900±0,280 1,740±0,100 1,763±0,050 

2,400±0,160 2,035±0,010 2,820±0,160 2,340±0,220 2,890±0,050 

4,000±0,350 2,950±0,010 4,820±0,010 3,300±0,080 4,080±0,100 

6,810±0,060 2,969±0,016 6,890±0,050 4,802±0,010 5,200±0,050 

8,400±0,150 4,600±0,014 7,800±0,050 7,440±0,090 6,400±0,050 

10,000±0,300 4,998±0,100 - 7,781±0,050 6,830±0,050 

11,720±0,250 6,902±0,200 - 9,980±0,162 7,550±0,050 

- 7,800±0,200 - 12,244±0,050 9,000±0,050 

- - - - 12,600±0,050 

- - - - 13,400±0,177 

Fonte: Autora da tese 

 

3.4.2 Semente de 125I 

 

Para a irradiação foram utilizadas sementes de 125I modelo Amersham 6711 (OncoSeed 

– Oncura GE HealthCare) cedidas pelo Centro de Tecnologia das Radiações do IPEN, com 

atividades iniciais próximas de 1,0 mCi. É importante ressaltar que tais sementes apresentam 

características similares às que futuramente serão produzidas no IPEN147. 

A semente utilizada é constituída de 125I adsorvido em fio de prata e encapsulada por um 

invólucro de titânio resistente à corrosão, leve e biocompatível. Este material, além de 

encapsular a fonte é capaz de absorver os fótons com energias menores que 5 KeV. 

O decaimento do 125I é acompanhado da emissão de fótons com energias de 27,0 keV, 

31,0 keV e 35,0 keV, sendo a energia média dos mesmos igual a 29,0 keV. O modelo de 

semente utilizado emite dois fótons adicionais de energia 22,1 keV e 25,2 keV, raios-x 

característicos produzidos pela interação dos fótons do 125I com o fio de prata. A Figura 12 
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apresenta o esquema de decaimento do radionuclídeo 125I, via captura eletrônica, para o 

primeiro estado excitado de 125Te (telúrio). A desexcitação para o estado estável do 125Te 

ocorre por emissão de raio  e conversão interna. Em média, 1,476 fótons são emitidos por 

desintegração8.  

FIGURA 12 - DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO DECAIMENTO DO 125I PARA O ESTADO EXCITADO E POSTERIORMENTE PARA 

O ESTADO ESTÁVEL DO 125TE. 

 

Fonte: Baltas; Sakelliou; Zamboglou, 20078 

 

3.4.3 Dosímetros termoluminescentes  

 

Os dosímetros termoluminescentes da Thermofisher® no formato de discos de 3,6 mm 

de diâmetro e 0,254 mm de espessura foram utilizados neste estudo. Dentre os modelos 

disponíveis optou-se por utilizar os de fluoreto de lítio dopados com magnésio e titânio 

LiF:Mg,Ti, conhecidos como  TLD-700, enriquecido com 7Li (99,93%) e sensível para fótons. 

Segundo o fabricante, tais dosímetros são sensíveis para doses de 10,0 pGy até 10,0 Gy com 

uma taxa de perda de sinal de 5 % ao ano a uma temperatura de 20 oC107. 

A escolha deste tipo de dosímetro em detrimento de outros tipos, se deve a facilidade 

para o manuseio e a possibilidade de inserção dos mesmos em pequenas cavidades do corpo, 

além de serem convenientes para aplicações com fontes de braquiterapia devido ao seu 

tamanho diminuto108. 
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A utilização dos TLDs seguiu a metodologia indicada pelo fabricante, que consiste em 

submeter as pastilhas a tratamento térmico 24 horas antes delas serem irradiadas. Este 

procedimento tem o objetivo de “zerar” a dose de radiação absorvida pelos dosímetros, 

eliminando os eventuais sinais termoluminescentes devido à radiação de fundo, ou mesmo, 

resquícios de irradiações anteriores não eliminados durante a leitura. Em termos físicos, o 

aumento da temperatura libera os elétrons armadilhados para a banda de condução do 

material, restabelecendo o equilíbrio termodinâmicos dos defeitos que existiam antes da 

irradiação dos dosímetros. 

Para o tratamento térmico, foram utilizadas duas muflas configuradas para as 

temperaturas de tratamento térmico especificado pelo fabricante dos TLDs (Harshaw): 1 h a 

400 oC, 2 horas a 100 oC e resfriamento até a temperatura ambiente. 

A leitura dos dosímetros foi realizada 24 horas depois da irradiação, mantendo o 

intervalo de tempo utilizado no tratamento térmico. Este intervalo foi adotado para permitir 

que os picos de baixa temperatura retornassem ao estado fundamental, devido à alta perda 

de sinal nas primeiras oito horas após a irradiação. Esta perda de sinal permitiu a uniformização 

dos resultados sem acarretar nenhuma perda de informação, evitando correções das medidas. 

 Para a leitura dos TLDs foi utilizada a leitora modelo Harshaw 3500, com os seguintes 

parâmetros de aquecimento e leitura: 1000 V de voltagem, 60 oC de pré-aquecimento com 

taxa de aquecimento de 10 oC/s até a temperatura final de 400 oC, em uma atmosfera rica em 

gás nitrogênio. Utilizou-se os mesmos parâmetros empregados em trabalhos anteriores109 do 

Grupo Monte Carlo e Dosimetria aplicados à Física Médica do IPEN. 

 O mecanismo de funcionamento da leitora consiste na captura dos fótons emitidos 

pelo TLD por uma fotomultiplicadora, que gera um sinal elétrico, que, por sua vez, é enviado 

para o programa de aquisição e análise utilizado, o WinRems (Thermo Electron Corporation, 

2005) da própria fabricante dos TLDs. Neste programa é possível visualizar a curva TL do TLD, 

que apresenta o sinal produzido após a amplificação do sinal pela fotomultiplicadora, em 

função da temperatura na prancheta de aquecimento. 

Neste estudo foi utilizado como parâmetro da intensidade TL a área total sob a curva TL, 

embora a altura do pico máximo também pudesse ter sido utilizada. O procedimento de 

tratamento térmico/irradiação/leitura corresponde a um ciclo de irradiação, sendo que o 
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número de ciclos realizados está associado ao número de experimentos e ao grau de 

confiabilidade dos resultados desejados. 

Foram utilizados um total de 32 TLDs, previamente selecionados em uma fonte de 137Cs 

após 4 irradiações (Apêndice C). Os dosímetros não foram calibrados em um espectro 

conhecido, por este motivo todos os dados apresentados neste trabalho correspondem a 

medidas relativas. 

Para a análise dos dados foram realizados dois procedimentos para eliminar os erros 

sistemáticos dos experimentos, a saber: foram considerados 3 TLDs de referência, que ao final 

foram subtraídos de todas as respostas TLs e; todas as leituras foram normalizadas para a 

intensidade kerma-ar da fonte. 

Os dosímetros de referência consistem em 3 TLDs, que participavam dos procedimentos 

de tratamento térmico e leitura junto com os demais, mas não eram irradiados. Estes 

dosímetros foram utilizados para eliminar efeitos externos não controlados durante o ciclo de 

tratamento e leitura, tais como oscilações na temperatura das muflas ou da leitora, efeito da 

temperatura ambiente ou mesmo radiação de fundo do laboratório. 

No que se refere a intensidade kerma-ar, observou-se que a precisão no tempo de 

irradiação era fundamental para a acurácia dos resultados, de forma que as incertezas 

provenientes do tempo de montagem/desmontagem do OSH afetavam diretamente os 

resultados obtidos. Para corrigir este erro sistemático, todos os valores foram normalizados 

para a intensidade kerma-ar total calculada para o tempo de cada irradiação. 

Tais procedimentos associados ao número de irradiações permitiram que todos os 

resultados obtidos com TLD apresentassem erros do tipo A < 3,5%. 
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4 Resultados e Discussões 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e as discussões subdivididos em três 

seções associadas à metodologia proposta apresentada no capítulo 3. 

 

4.1 Estudo da fluência energética dos fótons de baixas energias 

 
Para facilitar a leitura, inicialmente serão apresentados detalhadamente somente os 

resultados obtidos para as simulações com a semente de 125I, sendo que, os dados com as 

outras sementes (131Cs e 103Pd) serão apresentados na sequência, no final desta subseção. 

Incialmente, para avaliar a necessidade de se considerar 
w

m  na conversão entre a dose 

depositada na água-meio estimou-se por simulação a fluência energética dos fótons na 

cavidade detectora da Figura 8 considerando todos os tecidos estudados.  

Nas Figuras 13 e 14 são apresentadas as fluências energéticas dos fótons avaliadas para 

o espectro da semente de 125I, nas distâncias de 1 e 5 cm da fonte, respectivamente, obtidas 

com os códigos MCNP6 e PEN14. 

FIGURA 13 - FLUÊNCIA ENERGÉTICA DOS FÓTONS NA CASCA DETECTORA DA FIGURA 2, EM BINS DE ENERGIA, PARA A 

SEMENTE DE 125I A UMA DISTÂNCIA DE 1 CM. A) OBTIDA COM O MCNP6; B) OBTIDA COM O PEN14. 

 

Fonte: Autora da tese 
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FIGURA 14 - FLUÊNCIA ENERGÉTICA DOS FÓTONS NA CASCA DETECTORA DA FIGURA 2, EM BINS DE ENERGIA, PARA A 

SEMENTE DE 125I A DISTÂNCIA DE 5 CM. A) OBTIDA COM O MCNP6; B) OBTIDA COM O PEN14. 

 

Fonte: Autora da tese 

 

As fluências energéticas de fótons no MCNP6 e no PEN14 apresentam um 

comportamento semelhante e diferenças pontuais entre si, provenientes das seções de 

choque utilizadas em cada código. Para a distância de 1 cm da fonte, Figura 13A e B, as 

diferenças pontuais entre os códigos prevalecem para energias inferiores a 15 keV, faixa 

predominante do efeito fotoelétrico. A 5 cm da fonte, no entanto, tais diferenças não são 

perceptíveis com a escala utilizada nas Figura 14A e B. 

Em uma análise geral, as fluências obtidas com PEN14 são, aproximadamente, 2,3 % 

maiores do que as fluências obtidas com o MCNP para a água e tecidos com Z- baixos, como 

músculo e tecido adiposo. Para os ossos, as diferenças médias entre os códigos diminuem para 

1,85 %, com as fluências do PEN14 ainda maiores do que as do MCNP6. Na Tabela 8 pode-se 

observar os valores médios das fluências energéticas  , em unidades de eV/cm², em cada 

material avaliado, para os dois código de MC. 

Em relação à distância, ao comparar as Figuras 13 e 14, pode-se observar que a 5 cm da 

fonte o espectro é composto por um número menor de partículas do que a 1 cm. Como 

esperado, em virtude do aumento da distância percorrida pelos fótons e da maior 

probabilidade dos mesmos interagirem por efeito fotoelétrico e serem completamente 

absorvidos. 

Ainda em relação à distância, pode-se observar um leve endurecimento do feixe (beam 

hardening), sobretudo entre as energias de 10-15 keV na Figura 14, com uma maior absorção 
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dos fótons nesta faixa de energia para a distância de 5 cm da fonte. Apesar de tais diferenças, 

observa-se que o perfil dos espectros a 1 e 5 cm permanece semelhante. 

Para comparar a fluência energética nos diferentes tecidos foram estimadas as razões 

em relação à água, determinando-se os fatores 
w

m  de acordo com a Equação 10, para os dois 

códigos de MC. Os valores são apresentados na Tabela 8. 

Vale ressaltar que para todos os casos avaliados, a fluência dos fótons que entra na casca 

detectora é a mesma, em suas respectivas distâncias, já que o meio de transporte em todos os 

casos é água. Logo, têm-se que as diferenças entre as fluências avaliadas se devem somente à 

composição/densidade dos tecidos presentes na casca detectora. 

TABELA 8 - FLUÊNCIA ENERGÉTICA DOS FÓTONS E SUAS RESPECTIVAS RAZÕES EM RELAÇÃO À ÁGUA PARA DIFERENTES 

TECIDOS NO ESPECTRO DA SEMENTE DE 125I, OBTIDAS COM OS CÓDIGOS PEN14 E MCNP6. 

 PEN14 MCNP6 

 

 

Materiais: 

1 cm 5 cm 1 cm 5 cm 

   

(eV/cm2) 

w

m     

(eV/cm2) 

w

m     

(eV/cm2) 

w

m     

(eV/cm2) 

w

m  

Água 917,2 1,000 14,19 1,000 896,8 1,000 13,84 1,000 

Músculo 915,6 1,002 14,14 1,003 895,2 1,002 13,80 1,003 

T. Adiposo 930,0 0,986 14,48 0,980 909,2 0,986 14,13 0,980 

Osso ICRU 742,1 1,236 10,89 1,303 727,7 1,232 10,66 1,298 

Osso ICRP 683,0 1,343 9,937 1,428 670,4 1,338 9,731 1,422 

Fonte: Autora da tese 

 

Observa-se na Tabela 8 que, apesar das fluências energéticas dos diferentes tecidos 

( )m  e da água ( )w  obtidas com o MCNP6 e PEN14 divergirem em aproximadamente 2,3 % 

na média, as razões finais 
w

m  obtidas concordam muito bem, apresentando valores idênticos 

nos dois códigos para os materiais de baixos Z (músculo e tecidos adiposo) e diferenças 

máximas de 0,4 % para o osso ICRP a 5 cm de distância.  

A normalização das fluências energéticas nos tecidos pela água, nos respectivos códigos, 

elimina os efeitos pontuais das distintas seções de choque utilizadas por cada código e 

permitem razões finais 
w

m  numericamente próximas dos dois códigos. 
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Ao avaliar as razões 
w

m  obtidas, observa-se que somente a razão músculo/água 

apresenta valores próximos de um, para as duas distâncias avaliadas, concordando com isso 

com o princípio adotado pela teoria da cavidade, apresentado na seção 3.2, de que a 1w

m  . 

A razão entre tecido adiposo/água apresenta valores de 
w

m  que diferem de uma 

unidade em -2 % e -3 % (para 1 e 5 cm, respectivamente). Já os ossos, como esperado, os 

valores de 
w

m  atingem diferenças consideráveis de uma unidade em -23 % e -30 % (osso ICRU 

a 1 e 5 cm, respectivamente), -33 % e -42 % (osso ICRP a 1 e 5 cm, respectivamente). 

Tais diferenças comprovam que a premissa normalmente utilizada pela teoria da 

cavidade no processo de conversão de doses, de que 1w

m  , não é válida para todos os 

processos de conversão de dose, especialmente aqueles que incluem tecidos de alto Z, como 

os tecidos ósseos. 

 

4.1.1 Razões ( / )w

en m   

 

Após a avaliação dos fatores 
w

m , os coeficientes mássicos de absorção de energia 

médios ( / )w

en m   foram estimados para posteriores processos de conversão de dose de ,w wD  

e ,m wD . 

Na Tabela 9 são apresentados os coeficientes médios obtidos para a água ( / )en w   e 

para os diferentes tecidos avaliados ( / )en m  , em unidades de cm²/g, obtidos a partir da 

Equação 5, com as respectivas razões ( / )w

en m  , para os dois códigos de MC utilizados, nas 

distâncias de 1 e 5 cm da fonte. 
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TABELA 9 - COEFICIENTES MÁSSICOS DE ABSORÇÃO DE ENERGIA MÉDIOS, PONDERADOS PELA FLUÊNCIA ENERGÉTICA PARA 

DIFERENTES TECIDOS E SUAS RESPECTIVAS RAZÕES RELATIVAS À ÁGUA, AVALIADOS PARA O ESPECTRO DE 125I COM OS 

CÓDIGOS PEN14 E MCNP6. 

 
PEN14 MCNP6 

 

 

Material: 

1 cm 5 cm 1 cm 5 cm 

)/(  en

(cm²/g) 

( / )w

en m   )/(  en
 

(cm²/g) 

( / )w

en m   )/(  en

(cm²/g) 

( / )w

en m   )/(  en

(cm²/g) 

( / )w

en m   

Água 0,218 1,000 0,212 1,000 0,217 1,000 0,213 1,000 

Músculo 0,227 0,962 0,220 0,962 0,225 0,964 0,219 0,972 

T. Adiposo 0,126 1,734 0,123 1,730 0,126 1,719 0,122 1,745 

Osso ICRU 1,017 0,214 0,983 0,216 0,979 0,222 0,954 0,223 

Osso ICRP 1,392 0,157 1,344 0,158 1,345 0,161 1,309 0,163 

Fonte: Autora da tese. 

 

 

Em geral, os valores dos )/(  en
 obtidos com PEN14 são moderadamente maiores que 

os do MCNP6, com diferença média máxima de 3,4 % (Osso ICRP a 1 cm) e mínima para o 

tecido adiposo a 1 cm.  

Como os valores de )/(  en
 são obtidos a partir dos coeficientes ( / )en   ponderados 

pelas respectivas ( )E , têm-se que as diferenças entre os códigos observadas na Tabela 9, 

são provenientes tanto das fluências energéticas simuladas, apresentadas na Tabela 8, quanto 

dos distintos coeficientes utilizados em cada código. 

Para avaliar as diferenças entre os coeficientes utilizados no MCNP6 e no PEN14,  a razão 

dos seus respectivos coeficientes normalizados em relação à água ( / )m

en w   são apresentadas 

na Figura 15. 
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FIGURA 15 – RAZÃO DOS COEFICIENTES MÁSSICOS DE ABSORÇÃO DE ENERGIA PARA DIFERENTES TECIDOS HUMANOS, 

UTILIZANDO DADOS PROVENIENTES DO NIST. 

 

Fonte: Autora da tese. 

 

 

Observa-se uma discrepância de ±2 % para os dois tipos de ossos avaliados, que podem 

ser justificadas por dois fatores. O primeiro, devido as diferenças nas seções de choque do 

efeito fotoelétrico nos dois códigos, que são re-normalizadas no PEN14 e não re-normalizadas 

no MCNP6 (NIST) n. O segundo, devido ao uso de aproximações de impulso relativístico para o 

espalhamento Compton incluído no PEN14, que leva em consideração dentre outras 

informações o alargamento Doppler, desconsiderado nas bases de dados do MCNP6 

(NIST)122,148 (Figura 2.10 de Salvat et al. (2014) apresentada no Anexo 1, para observar o efeito 

do alargamento Doppler do ponto de vista de deposição de energia). 

Os dados do MCNP6 (NIST) utilizam as relações cinemáticas de Klein-Nishina para o 

espalhamento dos fótons na faixa de energia do efeito Compton, no lugar das aproximações 

de impulso relativístico129. 

 

 

                                                             
n Em trabalhos paralelos realizados, ainda não publicados, com simulações de câmaras de ionização em 
braquiterapia de energias baixas observa-se uma melhor concordância entre as bibliotecas utilizadas 
no PENELOPE versão 11 e MCNP6. Um modelo de câmara de placas paralelas foi simulado no PEN11, 
PEN14 e MCNP6 obtendo diferenças da ordem de 0,5% entre PEN11 e MCNP6 e 2,77% entre PEN14 e 
MCNP6. As bibliotecas de seção de choque do efeito fotoelétrico do PEN 14 foram atualizadas em 
relação ao alargamento do efeito Doppler. 
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Vale destacar a dificuldade de se estabelecer as diferenças dos coeficientes mássicos de 

absorção de energia da Figura 15, uma vez que os dados provenientes nas distintas bases de 

dados não incluem as incertezas. Neste sentido, as incertezas adotadas nesta tese são 

baseadas na publicação de Andreo et al. (2012) estimadas em incerteza do tipo B com 95 % de 

confiança, obtidas a partir da compilação de dados de diferentes grupos de pesquisa19. 

 

4.1.2 ,w wD  versus ,m wD  

 

A partir da determinação dos valores de 
w

m  e ( / )w

en m   para os diferentes tecidos 

avaliados, a próxima etapa é a conversão de ,m wD  em ,w wD , ou vice-versa, utilizando tais 

fatores. Em outras palavras, é a correlação de todo o conhecimento prévio utilizado na rotina 

clínica com os novos MBDCAs.  

Para tanto, a proposta inicial é converter a dose absorvida simulada no meio em dose 

absorvida na água, i.e., transformar , ,m w w wD D . Na Equação 13 têm-se a Equação 7 corrigida 

para os índices da conversão desejada. 

 

, , ( / )conv MC w w

enw w m w m mD D                                                                      (13) 

 

onde o índice 
MC

 especifica que a grandeza foi simulada por MC e 
conv

 (da abreviação de 

convertida) especifica que a grandezas foi obtida através da conversão, segundo a teoria da 

cavidade grande. 

 Para validar os valores obtidos de ,

conv

w wD , estimou-se por simulação de MC a dose 

absorvida na água ( ,

MC

w wD ), logo espera-se que em conversões ideais a razão , ,/ 1conv MC

w w w wD D  . 

Podendo assim a Equação 13 ser reescrita em: 
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, ,

, ,

( / )

conv MC

w w m w w w

en m mMC MC

w w w w

D D

D D
                                                               (14) 

por analogia, se , ,/ 1conv MC

w w w wD D   em conversões ideais, espera-se que 
,

,

1 ( / )

MC

m w w w

en m mMC

w w

D

D
  

. 

 A relação proposta na Equação 14 foi avaliada por simulações de MC, com os códigos 

MCNP6 e PEN14, em três etapas distintas: (1) a primeira através da relação direta entre as 

doses absorvidas - 
,

,

MC

m w

MC

w w

D

D
, (2) incluindo a razão dos coeficientes mássicos de absorção de 

energia médios - 
,

,

( / )

MC

m w w

en mMC

w w

D

D
  , de acordo com a Equação 8 e, por fim (3) incluindo  a razão 

entre as fluências energéticas dos fótons dos meios - 
,

,

( / )

MC

m w w w

en m mMC

w w

D

D
   , de acordo com a 

Equação 7. Tais notações serão utilizadas ao longo do texto como: etapas (1), (2) e (3).  

 Por simplificação o índice que indica a metodologia de obtenção da dose (
MC

) será 

suprimido das tabelas e figuras a seguir, já que todos os valores de dose serão calculados por 

simulações de MC. As doses ,w wD  e ,m wD  foram estimadas explicitamente na casca 

detectora utilizando o tally *F8 no MCNP6 e o tally “TallySphericalDoseDistribution” no PEN14. 

Nas Tabela 10 e Tabela 11 são apresentados os valores obtidos das etapas avaliadas para a 

semente de 125I, nas distâncias de 1 e 5 cm do centro da fonte, respectivamente. 

 Vale ressaltar que em nenhum momento se espera que a primeira etapa, designada 

pela razão entre as doses ( , ,/MC MC

m w w wD D ), seja próxima de um. Tal razão foi incluída nas etapas 

apenas a título de comparação. 

 
 
 
 
 



Resultados e Discussões | 70 

 
TABELA 10 - RAZÃO ENTRE OS CÁLCULOS DE MC  PARA OS CÓDIGOS PEN 14 E MCNP 6, UTILIZANDO AS RELAÇÕES (1), 

(2) E (3) PARA 125I A 1 CM DE DISTÂNCIA DA FONTE. 

 

 

Materiais: 

PEN14 MCNP6 

,

,

m w

w w

D

D
 ,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
 

 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
  

 

,

,

m w

w w

D

D
 ,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
 

 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
  

 

Músculo 1,038 0,997 0,999 1,037 0,999 1,001 

T. Adiposo 0,585 1,015 1,001 0,587 1,015 1,002 

Osso ICRU 3,761 0,806 0,996 3,735 0,828 1,020 

Osso ICRP 4,739 0,742 0,997 4,709 0,760 1,017 

Fonte: Autora da tese. 

TABELA 11: - RAZÃO ENTRE OS CÁLCULOS DE MC  PARA OS CÓDIGOS PEN 14 E MCNP 6, UTILIZANDO AS RELAÇÕES (1), 
(2) E (3) PARA 125I A 5 CM DE DISTÂNCIA DA FONTE. 

 

 

Materiais: 

PEN14 MCNP6 

,

,

m w

w w

D

D
 ,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
 

 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
  

 

,

,

m w

w w

D

D
 ,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
 

 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
  

 

Músculo 1,037 0,998 1,001 1,035 0,999 1,002 

T. Adiposo 0,591 1,023 1,002 0,593 1,016 0,996 

Osso (ICRU) 3,548 0,766 0,998 3,519 0,786 1,020 

Osso (ICRP) 4,426 0,698 0,997 4,393 0,715 1,017 

Fonte: Autora da tese. 

Observa-se nas Tabela 10 e Tabela 11 que para o músculo a simples razão , ,/MC MC

m w w wD D  

apresentada na etapa (1), resulta em valores próximos a uma unidade, com uma diferença 

média de 3,6 % entre computar a dose no músculo ou na água. 

A inclusão dos ( / )w

en m   às razões de dose, corrige os valores do tecido adiposo que 

antes divergiam em aproximadamente 40 % de uma unidade para diferenças próximas a 1,7 %, 

comprovando que a conversão entre as doses estimadas no tecido adiposo e na água, nas 

condições avaliadas, podem ser realizadas de acordo com a Equação 8, que considera somente 

as razões ( / )w

en m   no processo de conversão de dose. 
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Os dois tipos de ossos, no entanto, ao serem corrigidos com razões ( / )w

en m   ainda 

apresentam divergências próximas de 27 % de uma unidade. Contudo, a inclusão dos fatores 

de fluência 
w

m  às razões de dose, corrige estas divergências para 0,7 % de uma unidade. 

Apresentando-se como uma excelente aproximação, não só para o osso, mas para os outros 

tecidos nas duas distâncias avaliadas nos dois códigos de MC.  

Para melhor observar os resultados obtidos nas Tabela 10 e Tabela 11 os dados obtidos 

com o código MCNP6 estão apresentados graficamente na Figura 16. Optou-se por apresentar 

graficamente somente os valores do MCNP6, em virtude da excelente concordância entre os 

dois códigos nos resultados finais das conversões de dose utilizando ( / )w

en m   e 
w

m , com 

diferenças máximas de 2,0 % entre os códigos para o osso ICRU. 

Na Figura 16 foram incluídas estimativas de dois novos materiais: Mama50/50 

( 0,985 / ³)g cm   e Pulmão saudável ( 0,26 / ³)g cm  , com composições baseadas no ICRU 

46139, com o objetivo de avaliar a metodologia proposta para os materiais que serão estudados 

nas próximas seções desta tese. 
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FIGURA 16: RAZÃO ENTRE ,m wD  E ,w wD  CALCULADAS NO CÓDIGO MCNP6 PARA A SEMENTE DE 125I. EM PRETO, A 

RAZÃO DIRETA ENTRE ,m wD  E ,w wD . EM VERMELHO, ACRESCENTANDO A RAZÃO DOS COEFICIENTES MÁSSICOS DE 

ABSORÇÃO DE ENERGIA MÉDIOS.  EM VERDE, ACRESCENTANDO A RAZÃO DA FLUÊNCIA ENERGÉTICA DOS FÓTONS.  

 

Fonte: Autora da tese. 

Os resultados obtidos para as sementes de 103Pd e 131Cs são apresentados nas Figuras 

17 e 18. Optou-se por apresentar somente os valores finais para estas duas sementes, já que 

os resultados intermediários concordam com os obtidos com a semente de 125I. No Apêndice 

D encontram-se os valores tabelados e detalhados de todas as sementes. 
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FIGURA 17 - RAZÃO ENTRE ,m wD  E ,w wD  CALCULADAS NO CÓDIGO MCNP6 PARA A SEMENTE DE 131CS. UTILIZANDO A 

MESMA NOTAÇÃO DA FIGURA 16. 

 
Fonte: Autora da tese. 
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FIGURA 18 - RAZÃO ENTRE ,m wD  E ,w wD  CALCULADAS NO CÓDIGO MCNP6 PARA A SEMENTE DE 103PD. UTILIZANDO A 

MESMA NOTAÇÃO DA FIGURA 16. 

 

Fonte: Autora da tese. 

As Figuras 16, 17 e 18 mostram (em quadrados pretos) a metodologia de conversão 

utilizada na primeira etapa, com a relação direta entre as doses absorvidas. Para o músculo e 

pulmão, a simples relação entre as doses pela etapa (1) permitiu a aproximação dos resultados 

para valores próximos de uma unidade, com diferenças médias de 3,0 % e 5,0 %, 

respectivamente, para todos os espectros avaliados. 
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A segunda etapa que inclui a inserção dos ( / )w

en m  ,  discriminada por círculos 

vermelhos, permite que o tecido adiposo e mama convirjam para valores próximos de uma 

unidade, com diferenças médias de 1,0 % e 2,0 %, respectivamente, para todos os espectros 

avaliados. Além de melhorar as estimativas médias dos materiais músculo e pulmão para 

0,03 % e 1,3 %, respectivamente. 

A terceira e última etapa, discriminada por triângulos verdes, que inclui os fatores de 

fluência energética dos fótons 
w

m  avaliados neste estudo, permite a aproximação dos 

resultados de todos os tecidos para valores próximos de uma unidade, inclusive os dois ossos 

que, anteriormente, com a etapa (2), amplamente utilizada, apresentava uma diferença 

máxima de 35 % (para 103Pd a 5 cm).  

 

Vale lembrar que as etapas descritas acima também são válidas para o processo 

inverso, permitindo a conversão dos valores obtidos nos TPS convencionais que utilizam o 

formalismo TG-43 a valores de dose absorvida no meio , ,

TPS conv

w w m wD D , somente pela 

adequação dos índices envolvidos. 

 

Uma verificação adicional foi realizada avaliando-se as doses ,m wD  e ,w wD  a partir do 

comprimento do traço, i.e., estimou-se ( , )col m wK e ( , )col w wK . Na Figura 19 são apresentados os 

kermas em função da energia, obtidos nas diferentes configurações propostas. 

FIGURA 19 - KERMA DE COLISÃO NA CASCA DETECTORA EM BINS DE ENERGIA, PARA OS DIFERENTES TECIDOS AVALIADOS 

A DISTÂNCIA DE 1 CM. A) MCNP6; B) PEN 14. 
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Fonte: Autora da tese. 

 Os kermas de colisão obtidos no MCNP6 e PEN14 diferem entre si em, 

aproximadamente, 2,0 % para materiais com baixos Z (água, músculo e tecido adiposo) e em, 

aproximadamente, 5,0 % para os dois tipos de osso. Em todos os casos, os resultados com o 

PEN14 foram numericamente superiores aos do MCNP6, novamente devido as diferenças das 

seções de choque utilizadas. 

Os resultados finais de conversão de dose obtidos considerando o colK ao invés da absD  

na relação apresentada na Equação 8, concordam na média em 0,2 %, nos dois códigos de MC, 

com valores máximos de 0,7  % e mínimos de -2,5 %, com maiores diferenças para o tecido 

adiposo a 5 cm quando simulado com a semente de 103Pd. Tais resultados comprovam que a 

utilização dos fatores de fluência 
w

m  são válidos independentemente da metodologia de 

cálculo de dose absorvida utilizada, sobretudo para a conversões utilizando materiais de altos 

Z. 

Em relação aos códigos de MC avaliados, observou-se ao longo dos resultados 

diferenças pequenas entre os mesmos, justificadas em sua maioria pelas distintas seções de 

choque do efeito fotoelétrico. Para simulações com elétrons, acredita-se que os valores 

obtidos com o MCNP6 e o PEN14 sejam mais divergentes, sobretudo por realizarem cálculos 

por diferentes aproximações. Neste sentido, os resultados das próximas seções se limitam às 

simulações com o código MCNP6, uma vez que as diferenças entre os códigos já foram 

avaliadas. 

 

4.1.2.1 Diferentes espessuras na casca detectora 

 

A avaliação do papel da fluência energética dos fótons na conversão de doses nas 

seções anteriores foi realizada em uma casca detectora com espessura fixa de x =0,2 cm, 

obtida a partir do alcance máximo CSDA da fonte de 103Pd na água.  
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Com o intuito de avaliar se a metodologia proposta também é válida para cavidades de 

diferentes espessuras, foi proposta a alteração da espessura da casca detectora para 

diferentes x  são eles 0,025 cm, 0,1 cm e 0,3 cm, espessuras estas escolhidas por serem 

menores e maiores do que a avaliada anteriormente. Todos os outros parâmetros de simulação 

permaneceram os mesmos, tais como os materiais avaliados, as fontes braquiterápicas 

utilizadas e as distâncias da casca detectora em relação ao centro da fonte de irradiação 

avaliadas ( 1r  e 5 cm). 

Na Tabela 12 são apresentadas as razões das fluências energéticas de fótons dos 

diferentes tecidos em relação à água, de acordo com a Equação 10, para as diferentes 

espessuras de casca detectora avaliadas, nas distâncias de 1 e 5 cm com o código MCNP6. 

 

TABELA 12 - RAZÕES ENTRE AS FLUÊNCIAS ENERGÉTICAS DO MEIO E DA ÁGUA PARA DIFERENTES ESPESSURAS DE CASCA 

DETECTORA, AVALIADAS NO ESPECTRO DA SEMENTE DE 125I, A 1 E A 5 CM DE DISTÂNCIA DA FONTE. 

 Espessuras da casca detectora 

 0,025 cm 0,1 cm 0,3 cm 

Materiais: 

w

m  

1 cm 

w

m  

5 cm 

w

m  

1 cm 

w

m  

5 cm 

w

m  

1 cm 

w

m  

5 cm 

Músculo 1,000 1,001 1,001 1,001 1,003 1,005 

T. Adiposo 0,998 0,997 0,993 0,989 0,981 0,971 

Osso ICRU 1,034 1,050 1,122 1,163 1,342 1,429 

Osso ICRP 1,051 1,071 1,177 1,230 1,499 1,612 

Mama 0,999 0,998 0,995 0,992 0,987 0,981 

Pulmão 1,002 1,000 1,003 0,996 0,999 0,984 

Fonte: Autora da tese. 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 12 observa-se que para todos os tecidos os 

fatores 
w

m  aumentam em função da espessura da cavidade, ou seja, quanto maior a 

espessura do meio que será avaliada a dose, mais relevante será o estudo da fluência 

energética dos fótons para todos os materiais avaliados. 
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Para o músculo os fatores 
w

m  são insignificantes, com valores iguais ou muito próximos 

de um para todas as espessuras avaliadas. Para os materiais tecido adiposo, mama (que 

corresponde a Mama50/50) e pulmão (que corresponde ao Pulmão saudável) percebe-se que 

os fatores 
w

m  tornam-se significativos para espessuras maiores que 0,1 cm. A razão tecido 

adiposo/água apresenta fatores que se iniciam com 0,2 % para 0,025 cm e chegam a 2,9 % 

para a espessura de 0,3 cm, o mesmo ocorre para a mama e o pulmão.  

Para os ossos, tais fatores continuam significativos e relevantes até mesmo para a menor 

espessura avaliada. Os valores de 
w

m  iniciam-se em 5,1 % para a menor espessura avaliada e 

atingem valores próximos a 61,2 % (osso ICRP).  

Nas Tabelas 13 e 14  são apresentadas as conversões entre ,m wD  e ,w wD , 

respectivamente, nas etapas (1), (2) e (3) para as diferentes espessuras do meio, nas distâncias 

de 1 e 5 cm da fonte. Tais dados referem-se a simulações com o código MCNP6 utilizando o 

espectro da semente de 125I e apresentam incertezas do tipo A <0,65 % para a distância de 1 

cm e < 1,0 % para a distância de 5 cm. 

Para a espessura de 0,025 cm observa-se que os fatores ( / )w

en m   são suficientes para 

que todas as conversões se aproximem de uma unidade. A exceção ocorre com osso ICRP, que 

apresenta diferenças de 3,7 % com a inclusão dos fatores ( / )w

en m   e uma melhora para 1,2 % 

com a inclusão do 
w

m  nas relações de dose. 

Para as espessuras 0,1 cm, os valores de ( / )w

en m   são suficientes para que as relações 

se aproximem de uma unidade, excetuando-se os ossos que apresentam diferenças de 9,8 % 

(osso ICRU) e 14 % (osso ICRP) e exigem a inclusão dos fatores de 
w

m  para convergirem para 

valores próximos de uma unidade. 

Para a espessura de 0,3 cm o material tecido adiposo passa a pertencer ao grupo dos 

ossos que necessitam dos fatores 
w

m  para convergirem para uma unidade, já que somente 

com os fatores ( / )w

en m   apresentam diferenças de 2,5 % (que não são altas e também 

poderiam ser desconsideradas). 
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Em resumo, a conversão de , ,

MC conv

m w w wD D , ou vice-versa, utilizando somente a razão 

( / )w

en m   é válida para materiais de baixos Z e meios com espessuras inferiores a um 

milímetro. No entanto para materiais com altos Z (como tecidos ósseos) e meios com 

espessuras superiores a um milímetro, observa-se a necessidade da inclusão dos fatores 
w

m  

na conversão da dose, pois maior será a alteração do espectro na cavidade.  

Quanto maior a espessura da cavidade a ser avaliada maior a importância dos fatores 

w

m  avaliados, uma vez que as fluências energéticas do meio tendem a ser mais afetadas.  

Os fatores 
w

m  encontrados para as diferentes espessuras fornecem uma excelente 

estimativa para a conversão , ,

MC conv

m w w wD D  avaliada. Os resultados apresentados se 

concentram em simulações com a semente de 125I, mas podem ser estendidos para as 

sementes de 103Pd e 131Cs previamente avaliadas neste trabalho. 

Vale destacar que os fatores de fluências energética propostos nesta tese são simples 

de serem incluídos nos sistemas de planejamento e nas simulações de MC, uma vez que podem 

ser computados juntamente com as doses absorvidas somente pela inclusão de um novo 

cartão de registro ou tally. 
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TABELA 13 - DADOS DAS TRÊS APROXIMAÇÕES DE ACORDO COM AS EQUAÇÕES: 
,

,

m w

w w

D

D
, 

,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
  , E 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
    PARA DIFERENTES ESPESSURAS DE CASCA 

DETECTORA, COM O ESPECTRO DA SEMENTE DE 125I A 1 CM 

 
Espessura da casca detectora 

 

 

Material: 

0,025 cm 0,1 cm 0,3 m 

,

,

m w

w w

D

D
 ,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
 

 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
  

 

,

,

m w

w w

D

D
 ,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
 

 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
  

 

,

,

m w

w w

D

D
 ,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
 

 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
  

 

Músculo 1,048 1,010 1,011 1,038 1,000 1,001 1,039 1,001 1,004 

T. Adiposo 0,591 1,025 1,024 0,584 1,010 1,003 0,593 1,025 1,005 

Osso (ICRU) 4,589 0,983 1,017 4,154 0,902 1,011 3,409 0,756 1,015 

Osso (ICRP) 6,231 0,963 1,012 5,438 0,856 1,007 4,168 0,674 1,011 

Mama 0,727 1,019 1,018 0,719 1,007 1,002 0,728 1,018 1,004 

Pulmão 1,057 1,009 1,011 1,049 1,001 1,004 1,050 1,005 1,004 

Fonte: Autora da tese. 
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TABELA 14 - DADOS DAS TRÊS APROXIMAÇÕES DE ACORDO COM AS EQUAÇÕES: 
,

,

m w

w w

D

D
, 

,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
  , E 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
    PARA DIFERENTES ESPESSURAS DE CASCA 

DETECTORA, COM O ESPECTRO DA SEMENTE DE 125I A 5 CM 

 Espessura da casca detectora 

 

 

Materiais: 

0,025 cm 0,1 cm 0,3 cm 

,

,

m w

w w

D

D
 ,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
 

 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
  

 

,

,

m w

w w

D

D
 ,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
 

 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
  

 

,

,

m w

w w

D

D
 ,

,

( / )
m w w

en m

w w

D

D
 

 

,

,

( / )
m w w w

en m m

w w

D

D
  

 

Músculo 1,021 0,984 0,984 1,032 0,994 0,996 1,032 0,995 0,999 

T. Adiposo 0,577 0,998 0,995 0,584 1,010 0,999 0,598 1,030 1,000 

Osso (ICRU) 4,397 0,943 0,990 3,967 0,865 1,006 3,159 0,707 1,010 

Osso (ICRP) 5,942 0,920 0,985 5,149 0,815 1,002 3,824 0,624 1,006 

Mama 0,709 0,992 0,990 0,718 1,004 0,997 0,731 1,019 0,999 

Pulmão 1,032 0,983 0,983 1,049 0,999 0,995 1,065 1,015 0,998 

Fonte: Autora da tese. 
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4.2 Estudo dos efeitos da heterogeneidade do meio 

 

Na seção 4.1 os fatores 
w

m  foram estimados em uma condição geométrica idealizada 

para avaliação exclusiva da fluência energética dos fótons na casca detectora. No entanto, esta 

condição se distancia das avaliações com relevância clínica aos procedimentos 

braquiterápicos, que por sua vez, consistem em estimar ,w wD , ,w mD  e ,m mD . 

Com o objetivo de estender os estudos da fluência energética dos fótons para as 

condições de relevância clínica, a geometria de simulação, apresentada na Figura 8, foi alterada 

de forma a considerar a heterogeneidade no meio em que os fótons são transportados. A casca 

detectora, por sua vez, foi representada por água para estimar ,w mD  e pelo mesmo tecido no 

qual os fótons foram transportados, para estimar ,m mD . A ,w wD  não foi estimada neste 

momento, uma vez que tal condição já foi avaliada na seção 4.1. 

Para facilitar a leitura, tais resultados serão divididos em duas seções, a primeira 

destinada a apresentar e discutir as ,w mD  e ,m mD  obtidas; a segunda destinada a converter 

, ,m m w mD D  de acordo com os fatores de fluência 
w

m  estabelecidos. 

 

4.1.1 Avaliações de ,w mD  e ,m mD  

 

As estimativas de dose ,w mD  e ,m mD  obtidas para os diferentes tecidos avaliados são 

apresentadas em função da distância para as três fontes braquiterápicas utilizadas nas Figuras 

20, 21, 22 e 23, para os materiais tecido adiposo, mama 50/50, mama 30/70, osso ICRU, osso 

ICRP e próstata.  Para melhor visualização e distinção das curvas obtidas, os resultados 

apresentados estão corrigidos para a lei do inverso quadrado da distância dos fótons, i.e, as 

doses absorvidas estão multiplicadas por 2r , onde r é a distância radial do centro da cavidade 

detectora até o centro da fonte. 
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FIGURA 20 - A) ,w mD  (AZUL) E ,m mD (VERMELHO) NO TECIDO ADIPOSO CORRIGIDOS PARA A LEI DO INVERSO 

QUADRADO DOS FÓTONS DAS FONTES DE 125I, 131CS E 103PD; B) RAZÃO ENTRE , ,/w m m mD D . 

 

Fonte: Autora da tese. 

FIGURA 21 -  A E C) ,w mD  (AZUL) E ,m mD (VERMELHO) EM DUAS COMPOSIÇÕES DE MAMA CORRIGIDOS PARA A LEI 

DO INVERSO QUADRADO DOS FÓTONS DAS FONTES DE 125I, 131CS E 103PD; B) RAZÃO ENTRE , ,/w m m mD D . 

 
Fonte: Autora da tese. 
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FIGURA 22 - A) ,w mD (AZUL) E ,m mD (VERMELHO) NA PRÓSTATA CORRIGIDOS PARA A LEI DO INVERSO QUADRADO DOS 

FÓTONS DAS FONTES DE 125I, 131CS E 103PD; B) ) RAZÃO ENTRE , ,/w m m mD D . 

 
Fonte: Autora da tese. 

FIGURA 23 - A) E C) ,w mD  E ,m mD  OSSO ICRU E ICRP, RESPECTIVAMENTE, CORRIGIDOS PARA A LEI DO INVERSO 

QUADRADO DOS FÓTONS DAS FONTES DE 125I, 131CS E 103PD; B) E D) RAZÃO ENTRE , ,/w m m mD D  

 
Fonte: Autora da tese. 
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  Nas Figuras 20A, 21A e C, 22A e 23A e C são apresentadas as estimativas de ,w mD , em 

azul, e ,m mD  , em vermelho, para os diferentes tecidos avaliados. As Figuras B e D 

correspondem as respectivas razões entre , ,/w m m mD D , as quais apresentam um 

comportamento flutuante devido as incertezas estatísticas. Todas as doses estimadas com o 

MCNP6 apresentaram incerteza estatística do tipo A inferiores a 0,5%. 

 Em todos os tecidos avaliados, observa-se um comportamento semelhante nos perfis 

de dose absorvida obtidos com as sementes de 125I (linhas sólidas) e 131Cs (linhas tracejadas), 

em virtude da similaridade de seus espectros de fótons de emissão, com energias máximas 

próximas a 35 keV. Por esse motivo, os dados obtidos com 131Cs serão mencionados 

esporadicamente nesta seção.  

 Apesar do formato distinto dos perfis obtidos com as sementes de 103Pd (linhas 

pontilhadas) para todos os tecidos, observa-se que as razões obtidas , ,/w m m mD D  se 

aproximam dos valores das demais sementes, apresentadas nas figuras B e D, a exceção dos 

tecidos ósseos que serão explorados adiante. 

 Na Figura 20 são apresentados os perfis de dose absorvida para a composição de 

interesse de tecido adiposo, em unidades de fGycm². Para todas as fontes avaliadas observa-

se uma diferença significava entre reportar a dose na água e no tecido adiposo, com diferenças 

próximas de 70 %.  

 Como citado acima, o perfil obtido com 103Pd apresenta um comportamento distinto 

dos demais, superestimando em aproximadamente 26 % o perfil com 125I, nos primeiros 

milímetros, e um declínio considerável na sequência. Isso se deve à menor energia média de 

fótons do 103Pd (20,8 keV), resultando em uma maior importância da seção de choque do efeito 

fotoelétrico. Este comportamento do 103Pd no tecido adiposo pode ser estendido a todos os 

demais tecidos avaliados. 

 Na Figura 21 são apresentados os perfis de dose para as duas composições da mama 

avaliadas, com diferenças próximas de 40 % entre ,w mD  e ,m mD . Esta diferença na forma de 

se reportar a dose é extremamente significativa, sobretudo quando a este valor se insere a 

incerteza da composição do meio, i.e., a incerteza da composição da mama em termos de 
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porcentagem de glândula e tecido adiposo. As distribuições de dose absorvida na composição 

mama 50/50 e mama 30/70 divergem entre si em até 7,0 %. 

 Apesar das diferenças significativas entre ,w mD  e ,m mD  para o tecido adiposo e mama 

é importante salientar que a composição do meio apresenta um impacto menos notável em 

implantes permanentes de próstata, como pode ser observado na Figura 22, com razões 

, ,/w m m mD D  próximas de um para todas as sementes avaliadas.  

  Os tecidos ósseos, por sua vez, apresentam um comportamento distinto de todos os 

tecidos avaliados. Como observado na Figura 23 as razões , ,/w m m mD D , obtidas para o 103Pd, 

tendem a se aproximar de uma unidade com o aumento da distância, i.e., a diferença entre 

computar a dose na água ou no osso diminui com o aumento da distância, em oposição às 

outras fontes que permanecem constantes.  

 O espectro do 103Pd tem um intervalo que varia de 0,5 keV a 497,08 keV, com energia 

média 20,8 keV e consequentemente maior probabilidade de interação devido ao efeito 

fotoelétrico, como citado anteriormente. Esta maior interação dos fótons de baixas energias 

resulta no endurecimento do espectro de fótons em função da distância e, consequentemente, 

na menor influência dos coeficientes mássicos de absorção de energia do meio. Acima de 100 

keV a razão entre os coeficientes da água e do osso (ICRU e ICRP) tende a se aproximar de uma 

unidade, como pode ser visto na Figura 9. 

 Este efeito de endurecimento do feixe é menos significativo para a semente de 125I, já 

que o mesmo apresenta um intervalo de energia estreito entre 0,5 keV e 35,492 keV, como 

pode ser observado na Figura 24. Vale ressaltar que as abscissas da Figura 24 são distintas 

devido aos diferentes espectros. 
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FIGURA 24 - ESPECTRO DE FÓTONS DO: A) 125I E B) 103PD NA CASCA DETECTORA COMPOSTA POR OSSO ESQUELÉTICO 

COM COMPOSIÇÃO BASEADO NO ICRU A DIFERENTES DISTÂNCIAS DA FONTE. 

 

Fonte: Autora da tese. 

 Os resultados das simulações de , ,/w m m mD D  para todos os tecidos avaliados são 

apresentados na Tabela 15 em comparação com dados da literatura. 

   

TABELA 15 - RELAÇÃO ENTRE ,w mD  E ,m mD  OBTIDAS DIFERENTES MATERIAIS UTILIZANDO A SEMENTE DE 125I. 

Material 

Este trabalho 

, ,/w m m mD D  

Landry22 

, ,/w m m mD D  

T. Adiposo 1,713±0,001 1,65-1,67 

Músculo 0,965±0,001 0,97 

Mama 50/50 1,389+0,001 - 

Mama 30/70 1,323±0,003 - 

Glândula Mamária 1,235±0,003 1,24 

Próstata 0,995±0,001 1,00 

Pulmão 0,962±0,001 - 

Osso ICRU 0,230±0,001 - 

Osso ICRP 0,170±0,001 - 

Fonte: Autora da tese. 

As razões de dose , ,/w m m mD D  obtidas neste trabalho concordam muito bem com dados 

da literatura para músculo, glândula mamária e próstata. Para o tecido adiposo a diferença é 
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de 3,2 %, justificada por variações na composição utilizada. Os valores desse estudo foram 

baseados em composições do ICRP110138, enquanto Landry utiliza composições baseadas em 

Woodard e White149. 

A partir da Tabela 15 observa-se que tecidos com effZ numericamente diferentes da 

água apresentam razões , ,/w m m mD D  significativas, tais como o tecido adiposo, os ossos, as 

composições da mama e glândulas mamárias. O tecido adiposo com um effZ  cerca de 14 % 

menor do que a água apresenta uma diferença até 72 % entre as razões , ,/w m m mD D , para 

todas as fontes simuladas. Por outro lado, tecidos como músculo, pulmão e próstata são 

equivalentes à água (apresentam um effZ  próximo da água) e, consequentemente, menos 

afetados pela escolha do método de se reportar a dose, embora diferenças entre 3,0 - 4,0 % 

foram observadas para músculo e próstata. Todos os valores que apresentam effZ

numericamente maiores do que a água apresentam razões , ,/w m m mD D  inferiores a um. 

 

4.1.2 Conversão 
.

, ,

MC con

m m w mD D  

 

A partir das avaliações de , ,/w m m mD D  para os diferentes tecidos, os fatores ( / )w

en m   e 

w

m  foram determinados, de acordo com as equações 9 e 10, respectivamente. Na  Tabela 16 

são apresentados os valores obtidos para a distância de 1 cm da fonte.  

Os valores , ,/w m m mD D  da composição de interesse de próstata foram suprimidos por 

serem equivalentes a uma unidade.  

 

 

 

 

 



Resultados e Discussões | 89 

 
TABELA 16 – RAZÃO DOS COEFICIENTES MÁSSICOS DE ABSORÇÃO DE ENERGIA MÉDIO E DA FLUÊNCIA ENERGÉTICA DOS 

FÓTONS DOS DIFERENTES TECIDOS BIOLÓGICOS AVALIADOS. 

 

Fonte: Autora da tese. 

 

A partir dos valores da Tabela 16 observa-se que somente as composições dos ossos 

apresentam valores significativos de 
w

m , com 8,7 % e 11,7 %  para o osso baseado na 

composição do ICRU e ICRP respectivamente. Vale ressaltar que ambas as composições 

apresentam a mesma densidade e somente composições distintas e, ainda assim, apresentam 

fatores de fluência que divergem em 2,7 %. 

Aplicando-se os valores de ( / )w

en m   e 
w

m  a conversão de ,m mD  em ,w mD  é realizada 

de acordo com a Equação 8, alterando-se os devidos índices para conversão desejada. Os 

resultados obtidos, apresentados nas etapas (1) representada por quadrados pretos, (2) 

representada por círculos vermelhos e (3) representadas por triângulos verdes, são 

apresentados na Figura 25.   

 

 

 

 

 

 1 cm 

Material 
( / )w

en m   
w

m  

Músculo 0,963 1,001 

T. Adiposo 1,732 0,992 

Osso ICRU 0,214 1,087 

Osso ICRP 0,154 1,117 

Mama 50/50 1,398 0,995 

Mama 30/70 1,330 0,995 

Pulmão 0,956 1,009 
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FIGURA 25 - RAZÃO ENTRE ,m mD  E ,w mD  CALCULADAS NO CÓDIGO MCNP6 PARA A SEMENTE DE 125I. EM PRETO, A 

RAZÃO DIRETA ENTRE ,m mD  E ,w mD . EM VERMELHO, ACRESCENTANDO A RAZÃO DAS DOSES O FATOR ( / )w

en m  .  

EM VERDE, ACRESCENTANDO O FATOR 
w

m . 

 

Fonte: Autora da tese. 

 

Os resultados apresentados na Figura 25 mostram que a inclusão dos fatores ( / )w

en m   

são suficientes para que a relação entre as doses se aproxime a uma unidade para a maior 

parte dos tecidos. Até mesmo as duas composições de tecidos ósseos avaliadas apresentam 

uma excelente melhora, diferindo de uma unidade em 8,4 % (osso ICRU) e 11,8 % (osso ICRP).  

Os fatores 
w

m  , por sua vez, melhoram as estimativas dos ossos, respectivamente, em 

0,4 % e 1,4 % e são irrelevantes para os demais materiais avaliados. Em outras palavras, 

excetuando-se os tecidos ósseos, para os materiais avaliados na Figura 25 tem-se que a 

inserção de uma cavidade de água para o registro da dose não irá afetar a fluência de fótons 

do meio, como o princípio assumido pela teoria da cavidade. Contudo, tal aproximação ainda 

é considerada relevante para materiais com altos Z. 

Adicionalmente, para comparação foram estimadas doses absorvidas na água ,w mD  

computadas a partir da Equação 11, considerando o meio como homogêneo de forma que a 

fluência energética dos fótons na água é a mesma do meio. Na Tabela 17 são apresentadas as 
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estimativas de dose ,w mD  calculadas em meios homogêneos e heterogêneos e suas 

respectivas diferenças percentuais. Lembrando que todos os valores ,w mD utilizados nesta 

tese consideram meios heterogêneos. 

TABELA 17 - ,w mD  SIMULADO A 1 CM DE DISTÂNCIA DA FONTE DE 125I, CONSIDERANDO O MEIO COMO HETEROGÊNEO 

E COMO HOMOGÊNEO, PARA OS DIFERENTES TECIDOS AVALIADOS; COM SUAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PERCENTUAIS. 
TODOS OS VALORES OBTIDOS APRESENTAM INCERTEZAS DO TIPO A < 0,5 %. 

Material 

,w mD  (fGy) 

Hetero. 

,w mD (fGy) 

Homo. 

Dif (%) 

T. Adiposo 35,35 36,02 -1,86 

Músculo 30,42 30,67 -0,79 

Mama 50/50 33,78 34,31 -1,53 

Mama 30/70 33,36 33,85 -1,44 

Glândula Mamária 32,74 33,19 -1,37 

Próstata 30,75 31,00 0,46 

Pulmão 33,09 32,96 0,40 

Osso ICRU 5,79 5,36 7,98 

Osso ICRP 3,13 2,86 9,20 

Fonte: Autora da tese. 

 Como esperado a partir dos valores de 
w

m  apresentados na Tabela 16, as estimativas 

de dose ,w mD (Homo) e ,w mD (Hetero) concordam muito bem para a maior parte dos tecidos 

avaliados, com diferenças percentuais em torno de 1 %, exceto para os tecidos ósseos. 

 As duas estimativas de dose foram simuladas de acordo com a Equação 11 ( ,w mD (Homo)) 

e 12 ( ,w mD (Hetero)), utilizando os coeficientes ( / )en w   da água. Logo, pode-se concluir que 

as diferenças percentuais apresentadas na Tabela 16 são efeitos exclusivos das fluências 

energéticas utilizadas ( )m E  e ( )HET E . 

 Os valores obtidos com os tecidos ósseos comprovam a necessidade de se avaliar a 

fluência energética de fótons em meios com altos Z. 
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4.3 Avaliações dosimétricas calculadas e experimentais em objetos 

simuladores heterogêneos 

Os resultados obtidos no OSH estão divididos em duas seções: em 4.3.1 são apresentadas 

todas as simulações realizadas com o código MCNP6, com o objetivo de compreender o efeito 

dos materiais tecidos equivalentes utilizados na dosimetria e a determinação dos fatores de 

conversão entre ,m mD  e ,TLD mD  simulados, na configuração do OSH; em 4.3.2 são 

apresentados os resultados obtidos experimentalmente com dosímetros termoluminescentes 

que buscam validar a metodologia proposta nesta tese.  

 

 

4.3.1 Simulações com o código MCNP6 

 

4.3.1.1 Avaliações dos efeitos da heterogeneidade do meio no OSH 

  As avaliações iniciais no OSH desenvolvido, ilustrado na Figura 10, buscam 

compreender os efeitos de adicionar materiais com diferentes densidades e composições no 

percentual de dose em profundidade (PDP) medido pelo TLD. 

 Para tanto, foram avaliadas as doses simuladas no TLD em duas condições: com 

dimensões e composições fiéis as realizadas nos experimentos, i.e. com todos os MTEs e 

espessuras discriminados na Tabela 7 (mama, osso, pulmão, tecido adiposo e PMMA); e na 

condição com o OSH homogêneo de PMMA, utilizado como referência. 

 As razões entre as duas estimativas são apresentadas na Figura 26. Para facilitar a 

identificação nos gráficos, foram incluídas as representações dos meios na notação da dose, 

,TLD MTED  representa a condição heterogênea com diferentes MTEs e, ,TLD PMMAD  a condição 

homogênea de PMMA. Todos os resultados foram estimados com o tally *F8 e apresentam 

erros < 0,5% (do tipo A com ±1σ). 
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FIGURA 26 - RAZÕES DE DOSE NO TLD CONSIDERANDO MEIOS DE DIFERENTES MTES EM FUNÇÃO DA ESPESSURA. 

 

Fonte: Autora da tese. 

A Figura 26 apresenta as doses absorvidas no TLD em função da espessura de diferentes 

MTEs no meio em que os fótons são transportados, normalizadas pelas doses absorvidas no 

TLD considerando o meio homogêneo de PMMA. Em geral, observa-se que quanto maior a 

espessura do MTE, i.e., quanto maior a distância entre a semente e o TLD, mais significativo 

passa a ser o efeito da heterogeneidade do meio, devido aos diferentes graus de 

endurecimento do espectro causado pelos diferentes materiais em relação ao PMMA. 

Como esperado, a razão , ,/TLD MTE TLD PMMAD D  que apresenta diferença mais expressiva 

em relação ao PMMA é associada ao MTE osso. Quanto maior a espessura de MTE osso mais 

atenuado é o feixe e, consequentemente, maior a diferença da dose absorvida no TLD em 

relação ao PMMA, isso graças ao effZ  e a densidade do osso serem aproximadamente 94 % e 

39,5 % maiores do que as do PMMA, respectivamente. Observa-se que com uma espessura de 

2,75 mm de MTE osso, a dose no TLD é aproximadamente 50 % menor do que com a mesma 

espessura de PMMA. 

Para o MTE pulmão, a razão entre , ,/TLD MTE TLD PMMAD D  não é tão pronunciada quanto a 

do MTE osso, por mais que a densidade do pulmão seja 57 % menor do que a do PMMA. Tem-

se que a dose absorvida no TLD é aproximadamente 10 % maior ao considerar o meio como 
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MTE pulmão no lugar do PMMA, na espessura de 14 mm. Tal diferença é justificada ao effZ  

do pulmão ser aproximadamente 13,5 % maior do que o do PMMA, resultando em um efeito 

compensador na dose final absorvida no TLD. 

Um comportamento semelhante é observado na razão , ,/TLD MTE TLD PMMAD D  obtida com 

o MTE mama, com uma diferença máxima de 1 % na espessura de 14 mm, resultado da 

compensação na dose final de uma densidade 16,72 % menor do que a densidade do PMMA 

e um effZ  4,6 % maior do que o do PMMA. 

Para o MTE tecido adiposo, que apresenta tanto densidade quanto effZ  inferiores aos 

do PMMA em 19,3 % e 7,7 %, respectivamente, têm-se que a máxima diferença na dose 

absorvida no TLD é de +7,5 %, na espessura de 14 mm. 

Os resultados acima mostram claramente que os efeitos da heterogeneidade do meio 

nas distribuições de dose são provenientes da combinação da densidade do meio e do effZ , 

com maior ou menor efeito de um ou de outro na dose final absorvida no TLD.  

Para quantificar separadamente tais efeitos, foram realizadas novas simulações nas 

configurações do OSH em duas configurações: (1) - adotando a mesma densidade para todos 

os MTEs, buscando-se avaliar exclusivamente os efeitos da composição do meio; 

(2) -  adotando a mesma composição para todos os MTEs, buscando-se avaliar exclusivamente 

os efeitos da densidade do meio, na dose absorvida no TLD.  

A condição utilizada como referência foi o meio homogêneo de PMMA, logo na primeira 

configuração a todos os MTEs foram atribuídos a densidade do PMMA, e na segunda à sua 

composição.  Os resultados obtidos são apresentados na Figura 27.  
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FIGURA 27 - A) RAZÕES ENTRE  ,TLD MTED  E ,TLD PMMAD  SUBSTITUINDO A DENSIDADE DOS MTES PELA DENSIDADE DO 

PMMA EM TODOS OS CASOS. B) SUBSTITUINDO A COMPOSIÇÃO DOS MTES PELA COMPOSIÇÃO DO PMMA. 

 

 

Fonte: Autora da tese. 

Na Figura 27A a densidade de todos os MTEs foi substituída pela densidade do PMMA, 

enquanto suas composições originais foram mantidas. Na Figura 27B, a composição de todos 

os MTEs foi substituída pela composição do PMMA, enquanto suas densidades originais foram 

mantidas. Vale lembrar que a composição e a densidade do TLD foram mantidas com os valores 

originais e todos os valores de dose referem-se a dose absorvida no TLD. Todas as substituições 

são realizadas somente no meio em que os fótons são transportados. 

Para todos os materiais avaliados tanto o efeito da composição quanto da densidade se 

tornam mais evidentes em função do aumento da espessura do material heterogêneo. O efeito 

exclusivo da composição, (Figura 27A), na dose absorvida no TLD, permite observar o efeito do 
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coeficiente mássico de absorção de energia do meio na distribuição de dose e o quanto a 

fluência de fótons é alterada devida à composição do meio. Para o meio com MTE pulmão, por 

exemplo, a dose absorvida no TLD permanece entre 10 – 20 % menor do que quando a 

composição do meio é PMMA, em todas as espessuras. Já para situações com o MTE osso no 

meio, esta diferença atinge valores consideráveis de até 85 %, justificada pela grande alteração 

do espectro que chega até o TLD. 

Na Figura 27B é possível observar o efeito exclusivo da densidade do meio na dose 

absorvida no TLD. Para o meio com o MTE pulmão, que apresenta uma densidade 

numericamente distinta e inferior ao PMMA, observa-se um comportamento crescente na 

relação , ,/TLD MTE TLD PMMAD D , atingindo valores próximos a +3,0 % na máxima espessura 

avaliada. Para o MTE osso, as diferenças entre , ,/TLD MTE TLD PMMAD D  são significativamente 

reduzidas a 20 %, na máxima espessura avaliada, comprovando o efeito mais significativo da 

composição do meio, i.e. dos coeficientes mássicos de absorção de energia, na  avaliação final 

da dose absorvida no TLD. 

A análise individual dos efeitos de composição e densidade do meio em que os fótons 

são transportados permite quantificar a parcela de tais efeitos na composição final na dose 

absorvida no TLD. 

 

 

4.3.1.2 ,TLD mD
 versus ,m mD

 

Após o estudo dos efeitos da heterogeneidade do meio na dose absorvida no TLD, a 

próxima avaliação realizada no objeto simulador da Figura 10, buscou verificar se o TLD 

utilizado, de espessura 0,0254 cm, realmente se comporta como uma cavidade grande em 

todas as condições experimentais avaliadas nesta tese.  

 Para tanto, estimou-se a dose absorvida e o kerma de colisão no TLD, a partir dos tallies 

*F8 e F6 do MCNP6, respectivamente, em todos os arranjos experimentais avaliados neste 

estudo (Tabela 7). Foram simuladas 1.109 histórias para incertezas finais do tipo A < 0,2 %. 

 A diferença média encontrada entre a dose absorvida e o kerma de colisão foi de 0,13 % 

em todos os arranjos experimentais avaliados, com máxima diferença encontrada para o MTE 
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osso (0,29 %) e mínima para o MTE tecido adiposo (0,01 %). Estes valores comprovam que 

existe equilibrio eletrônico dentro do TLD, em todas as configurações avaliadas, de forma que 

a dose absorvida pode ser numericamente aproximada ao kerma de colisão ( )
CPE

colD K .  

 Esta condição, somada ao fato do TLD ser, aproximadamente, 10 vezes maior do que o 

alcance CSDA, na água, para a máxima energia da fonte de 125I (RCSDA,35,5 keV  2,5.10-3cm), 

permite a afirmação que o TLD é uma cavidade grande que, nas condições avaliadas nesta tese. 

 A partir da consideração acima, toda a metodologia de conversão de dose explorada 

nas seções anteriores passa a ser válida para as medidas realizadas com TLD no OSH 

desenvolvido. De forma que a conversão de dose absorvida no TLD ,( )TLD mD  para dose 

absorvida no meio ,( )m mD , ou vice-versa, pode ser realizada a partir da Equação 7, com os 

devidos ajustes nos índices. Resultando em: 

, , ( / )conv m m

enm m TLD m TLD TLDD D                                                     (15) 

onde ,

conv

m mD  é a dose no meio obtida a partir da conversão da dose do TLD, ( / )m

en TLD   a razão 

entre os coeficientes mássicos de absorção de energia médios do meio e do TLD e 
m

TLD a 

razão entre as fluências energéticas de fótons no meio e no TLD.  

Como apresentado na seção 4.1.2, os valores obtidos de ,

conv

m mD  podem ser validados de 

acordo com a Equação 16.  

, ,

, ,

( / )

conv MC

m m TLD m m m

en TLD TLDMC MC

m m m m

D D

D D
                                                    (16) 

onde ,

MC

TLD mD é a dose no TLD e ,

MC

m mD  é a dose no meio, ambas calculadas por simulação de 

MC. Em conversões ideais, espera-se que , ,/ 1.conv MC

m m m mD D   

 Para validar tal relação, inicialmente foram simuladas os valores de ,

MC

TLD mD e ,

MC

m mD  

para as diferentes configurações do OSH. Em termos de modelagem geométrica, a diferença 
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entre as estimativas ,

MC

TLD mD e ,

MC

m mD  esta na composição e densidade do TLD, como mostra a 

Figura 11. Como todos os valores são simulados por MC, optou-se por suprimir o índice MC. 

 Os valores de ,TLD mD  (curvas sólidas) e ,m mD  (curvas pontilhadas) estimadas, bem 

como suas respectivas razões são apresentados na Figura 28. Os valores foram corrigidos pela 

lei do inverso quadrado da distância dos fótons para melhor visualização das curvas. 

 Todos os valores de dose foram estimados com o auxílio do cartão *F8 do MCNP6, 

simulando 1.109 histórias para incertezas tipo A < 0,2 %. 

FIGURA 28 - ,TLD mD  E ,m mD  SIMULADOS PARA OS DIFERENTES ARRANJOS EXPERIMENTAIS REALIZADOS NO OSH; B) 

RAZÃO ENTRE AS DOSES ABSORVIDAS PARA OS DIFERENTES MATERIAIS.  

 

Fonte: Autora da tese. 
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Em todos os perfis de dose absorvida apresentados na Figura 28A, observa-se um 

comportamento crescente nos primeiros milímetros (1-2 mm), que correspondem a região de 

build-up da curva de distribuição de dose, ou seja, região de acúmulo de cargas. Esta região 

não pode ser observada nos perfis de dose absorvida radiais anteriormente obtidos com as 

sementes de 125I Figuras 20 - 23, uma vez que tais medidas iniciavam em 4 mm (em função da 

limitação geométrica de inserir a semente dentro de uma esfera). 

Observa-se que para a maior parte dos tecidos avaliados, a dose absorvida no TLD 

,( )TLD mD  é superior a dose absorvida no meio ,( )m mD , no entanto, para o MTE osso este 

comportamento é inverso. A dose absorvida no osso é em média 5,18 vezes maior que a dose 

absorvida no TLD. Efeito justificado pela maior densidade do osso e maior coeficiente mássico 

de absorção de energia, na faixa de energia avaliada. 

As razões , ,/TLD m m mD D  mostradas na Figura 28B, apresentam um comportamento 

aproximadamente constante em função da espessura z  para todos os materiais avaliados. Os 

valores médios de tais razões são apresentados na Tabela 18, com suas respectivas incertezas 

estatísticas. 

TABELA 18 - RELAÇÃO ENTRE ,TLD mD  E ,m mD  PARA DIFERENTES MATERIAIS AVALIADOS NO OSH NO ESPECTRO DA 

SEMENTE DE 125I. 

Material , ,/TLD m m mD D  (±0,01) 

Tecido adiposo 2,04 

Mama 1,63 

PMMA 1,91 

Pulmão Exalado 1,16 

Osso 0,19 

Fonte: Autora da tese. 

 A partir das razões , ,/TLD m m mD D  a etapa seguinte consiste em determinar os fatores 

( / )m

en TLD   e 
m

TLD , utilizando as Equações 9 e 10, respectivamente.  

 Na Tabela 19 são apresentados os ( / )m

en TLD   obtidos para os diferentes arranjos 

experimentais avaliados em três espessuras z = 5, 10 e 14 mm.  
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TABELA 19 – RAZÕES DOS COEFICIENTES MÁSSICOS DE ABSORÇÃO DE ENERGIA MÉDIOS ENTRE OS MTES AVALIADOS E O 

TLD, AVALIADOS NA CONFIGURAÇÃO DO OSH DESENVOLVIDO. 

 
( / )m

en TLD   

Material: 10 mm 

PMMA 0,520 

T. Adiposo 0,488 

Osso 5,31 

Mama 0,612 

Pulmão 0,857 

Fonte: Autora da tese. 

 

Na Tabela 19 pode-se observar que os coeficiente ( / )m

en TLD   dos materiais são 

praticamente constante, os valores não se alteram para as diferentes espessuras do meio. A 

maior variação observada é para o osso, com diferenças < 0,5 %. As incertezas nos ( / )m

en TLD   

foram obtidas por propagação dos erros e apresentam valores inferiores a 0,1 %. 

Os valores de 
m

TLD  foram avaliados a partir da fluência energética dos fótons na 

cavidade. Na Figura 29 são apresentadas as fluências energéticas no meio m (círculos 

vazados) e no TLD TLD  (círculos preenchidos) para dois MTE, tecido adiposo (em vermelho) 

e osso (em azul). O MTE tecido adiposo foi escolhido por apresentar um comportamento 

semelhante aos demais MTEs avaliados (mama, pulmão e PMMA) e o MTE osso por ser o único 

que difere de todos os outros. 
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FIGURA 29 - FLUÊNCIA ENERGÉTICA DOS FÓTONS NO TLD (CÍRCULO CHEIOS) E CONSIDERANDO MTE NA CAVIDADE DO 

TLD (CÍRCULOS VAZADOS). EM VERMELHO ESTÃO OS VALORES PARA MTE TECIDO ADIPOSO, EM AZUL PARA O MTE 

OSSO. 

 

Fonte: Autora da tese. 

Observa-se na Figura 29 que para energias > 20keV as fluências nos TLDs se sobrepõem 

às fluências nos MTEs, de forma que não é possível observar a diferença entre elas. Para 

energias < 20 KeV pode-se observar uma leve diferença entre elas, não justificáveis em termos 

estatísticos por estarem dentro das respectivas incertezas, tanto para o MTE tecido adiposo 

quanto para o osso. 

Tais valores levam a conclusão de que nas condições de irradiação avaliadas, os TLDs 

utilizados não perturbam a fluência de fótons no meio. Logo pode-se afirmar que 1m

TLD   . 

Reduzindo a Equação 16 para:  

 
, ,

, ,

( / )

conv

m m TLD m m

en TLD

m m m m

D D

D D
                                                                   (17) 

Com os valores ,TLD mD , ,

MC

m mD e ( / )m

en TLD   estimados, pode-se validar a Equação 17. 

Lembrando que, em conversões ideais, espera-se que , ,/ 1m m m mD D  .  

Na Figura 30 são apresentadas as etapas (1) e (2) de conversão de dose para a espessura 

z = 10 mm. A etapa (3) foi suprimida, uma vez que os fatores 1m

TLD  . 
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FIGURA 30 - RAZÃO ENTRE ,TLD mD  E ,m mD . EM PRETO, A RAZÃO DIRETA ENTRE ,TLD mD  E ,m mD . EM VERMELHO, 

ACRESCENTANDO A RAZÃO DAS DOSES O FATOR ( / )m

en TLD  .  

 

Fonte: Autora da tese. 

Observa-se que para todos os MTEs avaliados a inclusão dos fatores ( / )TLD

en m   é 

suficiente para que a relação entre as doses se aproxime a uma unidade, incluindo nesta 

análise o MTE osso, com diferença final próxima a 1,2 %. Esta avaliação foi reproduzida para 

outras espessuras ( z ’s) e apresentam um comportamento semelhante aos valores 

apresentados na Figura 30. 

As excelentes aproximações para uma unidade apresentadas na Figura 30, permitem a 

conclusão de que os ( / )m

en TLD  , apresentados na Tabela 19, são fatores adequados de 

conversão , ,

MC conv

TLD m m mD D . 
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4.3.2 Avaliação da distribuição de dose utilizando TLD-700 

 Para validar a metodologia de conversão apresentada na Equação 17 foram realizadas 

medidas experimentais utilizando dosímetros termoluminescentes do tipo TLD-700 no OSH 

ilustrado na Figura 10. 

 Esta validação será apresentada em duas etapas. Na primeira etapa (seção 4.3.2.1) são 

estimadas 
exp

,TLD mD (dose no TLD experimental) e ,

MC

TLD mD (dose no TLD simulada), com o 

objetivo de utilizar as medidas experimentais para validar as estimativas de cálculo. Na 

segunda etapa, são utilizados os ( / )m

en TLD   simulados, da seção anterior, para converter as 

medidas experimentais no TLD em dose no meio (
.

,

conv

m mD ). Vale ressaltar que todas as medidas 

experimentais apresentadas nesta tese são relativas, logo, espera-se ao final medidas relativas 

de 
.

,

conv

m mD . 

4.3.2.1 Medidas experimentais com TLD-700 

 

 O primeiro arranjo experimental avaliado do OSH da Figura 10 consiste em um meio 

homogêneo de PMMA, ou seja, entre a semente e o TLD foram inseridas placas de diferentes 

espessuras de PMMA. Vale ressaltar que em todos os arranjos a semente e o TLD foram 

inseridos em placas de 1 cm PMMA, somente o meio entre os dois foi alterado. 

 Na Figura 31 são apresentados os resultados obtidos experimentalmente (pontos em 

vinho) comparadas com os simulados no MCNP6 (linha sólida em preto), em função da variação 

da espessura z de PMMA. Todos os valores estão normalizados para a profundidade de 

5,20±0,05 mm.  

 A espessura utilizada para normalizar as curvas foi escolhida por apresentar uma 

incerteza experimental pequena (2,5 %). Abaixo das curvas experimentais e teóricas é 

apresentado o gráfico de resíduos entre as curvas, para auxiliar a análise dos resultados 

obtidos. 
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FIGURA 31 - PDP ,TLD mD  EXPERIMENTAL (EM VINHO) E SIMULADA (EM PRETO), ADOTANDO O PMMA COMO MEIO. 

 
Fonte: Autora da tese. 

Os valores dos TLDs correspondem à média de 20 irradiações em cada ponto, com 

desvios propagados representados pelas incertezas. Adotou-se como limite um erro 

experimental de 3,5 %, logo o número de medidas em cada posição está associado a esta 

precisão. 

Em geral, as posições mais próximas à fonte necessitaram de um número maior de 

medidas, por esta ser uma região de gradiente de dose alto, como pode-se observar pela curva 

em logaritmo da Figura 31. Para o PMMA, o número mínimo de irradiações foi 10 na espessura 

13,400±0,177 mm (maior espessura avaliada) e o número máximo foi 28 na espessura 

1,763±0,050 mm (menor espessura avaliada). 

As incertezas da abscissa estão associadas às espessuras dos materiais utilizados, 

consideradas do tipo B, obtidas a partir do instrumento de medida micrômetro e fatores 

humanos. Os valores simulados apresentam incertezas do tipo A < 0,05 %, obtidas a partir da 

simulação de 1.109 histórias.  
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Os valores experimentais e simulados apresentados na Figura 31 são muito próximos e 

estão dentro da incertezas, com uma diferença percentual máxima de 3,0 % na espessura de 

7,55±0,05 mm. Apesar da dificuldade experimental nos primeiros milímetros, a diferença 

percentual nestes pontos esta inferior a 3,0 %, em razão do número elevado de medidas nestes 

pontos. 

 O gráfico de resíduos apresentado abaixo das curvas de PDP, permite avaliar o 

comportamento geral de todo o experimento realizado com o OSH na condição adotada como 

referência (homogêneo de PMMA). Este gráfico foi obtido a partir da relação: 

1
1

i

i
i i

i

in

MCNP
TLD

resíduo
MCNP

TLDn

 


                                                         (2) 

onde MCNP são valores obtidos por simulação e TLD as respostas dos dosímetros. Tais valores 

são normalizados pela média das razões entre MCNP/TLD.  

 A vantagem do gráfico dos resíduos é a possibilidade de comparar os valores 

experimentais e teóricos sem necessidade de privilegiar um único ponto. Espera-se de um 

gráfico de resíduos que os pontos estejam distribuídos aleatoriamente em torno do zero, 

permitindo verificar a qualidade do experimento e a ausência de erros sistemáticos, como 

observado na Figura 31. 

A maior fonte de incerteza ao longo de todo o experimento está associada ao correto 

posicionamento/alinhamento do TLD em relação a semente. Isto deve-se, sobretudo, ao efeito 

de anisotropia da fonte, que pode ser observado na Figura 32, através da ilustração das curvas 

de isodoses da semente.  

Apesar do TLD ser ligeiramente menor que a semente (aproximadamente 1 mm menor) 

variações entre 1-2 mm no posicionamento do TLD ou da semente, alteravam 

significativamente os resultados obtidos diminuindo a resposta TL em 10-20%. Lembrando que 

os TLDs foram posicionados no eixo transversal da fonte (90o).  
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FIGURA 32 - ILUSTRAÇÃO DO EFEITO DE ANISOTROPIA DA SEMENTE DE 125I, INDICANDO AS CURVAS DE ISODOSES. 

 

Fonte: Autora da tese. 

A partir da avaliação experimental no OSH na condição de referência, foram inseridos 

MTEs de diferentes espessuras configurando novos arranjos experimentais para avaliações da 

heterogeneidade do meio. Os resultados obtidos de 
exp.

,TLD mD (dose depositada no TLD e 

transportada no MTE) para os MTEs tecido adiposo, mama, pulmão e osso estão apresentados 

nas Figuras 33, 34, 35 e 36, seguidos de seus respectivos gráficos de resíduos.   
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FIGURA 33 - PDP ,TLD mD  EXPERIMENTAL (VERMELHO) E SIMULADA (PRETO), ADOTANDO O MTE TECIDO ADIPOSO 

COMO MEIO. 

 

Fonte: Autora da tese. 

FIGURA 34 – PDP ,TLD mD   EXPERIMENTAL (ROSA) E SIMULADA (PRETO), ADOTANDO O MTE MAMA COMO MEIO. 

 
Fonte: Autora da tese. 
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FIGURA 35 - PDP ,TLD mD  EXPERIMENTAL (VERDE) E SIMULADA (PRETO), ADOTANDO O MTE PULMÃO COMO MEIO. 

 

Fonte: Autora da tese. 

FIGURA 36 - PDP ,TLD mD  EXPERIMENTAL (AZUL) E SIMULADA (PRETO), ADOTANDO O MTE OSSO COMO MEIO. 

 
Fonte: Autora da tese. 
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As Figuras 33, 34, 35 e 36 apresentam 
exp.

,TLD mD  simulada e experimental para os MTEs 

tecido adiposo, mama, pulmão e osso, respectivamente, em função da espessura z de MTE. 

Os valores simulados e experimentais apresentam o mesmo comportamento para todos os 

materiais e espessuras avaliados, com diferenças sempre dentro das incertezas experimentais. 

As incertezas dos valores simulados são baixas e não são possíveis de serem observadas na 

escala utilizada, com valores médios em torno de 0,05 % e pontos máximos para as maiores 

espessuras de osso (0,2 %). 

As espessuras utilizadas para normalizar os pontos experimentais e simulados diferem 

para cada MTE avaliado, já que as espessuras disponíveis para cada material eram distintas. 

Em geral, as espessuras que apresentavam resposta TL com menor incerteza experimental 

foram utilizadas para normalizar as respectivas PDPs. 

Os pontos experimentais no MTE tecido adiposo,  

Figura 33, correspondem à média de 14 irradiações, com um máximo 27 irradiações na 

espessura de 4,82±0,01 mm (espessura utilizada na normalização dos dados) e no mínimo 8 

irradiações a 7,44±0,09 mm. A maior diferença encontrada entre os valores experimentais e 

simulados é de +6,27 % na espessura de 2,34±0,22 mm.  

O gráfico de resíduos associado ao MTE tecido adiposo, no entanto, apresenta um 

comportamento sistemático, que pode ser estendido a todos os outros MTEs avaliados. 

Observa-se que os pontos nas proximidades da fonte têm uma maior propensão de estarem 

abaixo do zero, ao passo que, os pontos mais distantes tendem a se localizarem acima do zero.  

Este comportamento evidencia algum erro sistemático nas medidas que pode ser 

atribuído a fatores como: incerteza nas espessuras dos MTEs, incerteza na uniformidade da 

superfície dos MTEs, dificuldade de se garantir a ausência de ar dentro do OSH e a principal 

associada ao alto gradiente de dose da fonte e a dificuldade de se realizar medidas com 

precisão nesta região. 

Os pontos experimentais no MTE mama, Figura 34, correspondem à média de 13,6 

irradiações, com um máximo 23 irradiações na espessura de 10,00±0,30 mm e no mínimo 8 

irradiações na espessura de 11,72±0,25 mm. Observa-se uma incerteza na abscissa maior para 

espessuras a partir de 8 mm, uma vez que foram obtidas a partir da associação de cilindros 

com espessuras menores, logo tem-se suas incertezas propagadas. A maior diferença 
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encontrada entre os valores experimentais e simulados é de +8,75 % na espessura de 

10,00±0,30 mm.  

Os pontos experimentais no MTE pulmão, em verde na Figura 35, correspondem à média 

de 11,8 irradiações, com um máximo 19 irradiações na espessura de 4,82±0,01 mm (espessura 

utilizada para normalizar os dados) e no mínimo 9 irradiações na espessura de 6,89±0,05 mm. 

Observa-se uma incerteza na abscissa expressiva para a menor das espessuras 1,90±0,28 mm, 

que pode ser explicada pela porosidade/ductilidade do MTE pulmão que interferiu no 

travamento do micrômetro utilizado nas medidas experimentais. A maior diferença 

encontrada entre os valores experimentais e simulados é de +5,78 %, espessura com o menor 

número de irradiações.  

Os pontos experimentais no MTE osso, em azul na Figura 36, correspondem à média de 

13,1 irradiações, com um máximo 24 irradiações na menor das espessura de 2,027±0,013 mm 

e no mínimo 7 irradiações na espessura de 6,902±0,200 mm. Observa-se uma incerteza na 

abscissa expressiva para as duas maiores espessuras, explicadas por corresponderem a 

associação de dois/três cilindros menores de MTE. A maior diferença encontrada entre os 

valores experimentais e simulados é na menor das espessuras com diferença de 7,65 %. 

 

Apesar das diferenças apresentadas e do comportamento sistemático dos gráficos de 

resíduos de todos os MTEs, as medidas experimentais realizadas permitem validar os cálculos 

realizados com MCNP6, uma vez que ambos apresentam o mesmo comportamento e 

diferença sempre dentro das incertezas experimentais. 

 

 

4.3.2.2 ,

Exp

TLD mD
versus 

.

,

conv

m mD  

Esta etapa visa utilizar os valores experimentais na validação da metodologia de 

conversão de dose. A ideia central é utilizar os ( / )m

en TLD   simulados, obtidos na seção 4.3.1.2 

e apresentados na Tabela 19,  na conversão dos valores experimentais 
exp.

,( )TLD mD , apresentados 

na seção 4.3.2.1, em dose no meio. Isto é realizado a partir da adequação dos índices da 

Equação 15 para: 
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exp.

, , ( / )conv m

enm m TLD m TLDD D                                                            (19) 

onde 
.

,

conv

m mD  é a dose absorvida no meio, obtida a partir a conversão medidas experimentais. 

Como amplamente utilizado ao longo desta tese, a validação dos valores obtidos pela 

conversão é realizada pela razão , ,/ 1conv MC

m m m mD D  , com valores ,

MC

m mD  validados nas seções 

4.3.1.2 e 4.3.2.1. 

 Contudo, neste momento, a relação , ,/ 1conv MC

m m m mD D   apresenta valores provenientes 

de medidas experimentais ( ,

conv

m mD ), em unidade de em µC, e valores simulados ( ,

MC

m mD ), em 

unidades de Gy.partícula. Tais valores foram normalizados por seus respectivos valores 

médios, para que nenhum ponto fosse privilegiado durante a análise dos dados, de acordo 

com a Equação 20. 

 
, ,

, ,

conv MC

m m m m

conv MC

m m m m

D D

D D
                                                                                    (20) 

onde ,

conv

m mD  e ,

MC

m mD  são valores médios para cada MTE avaliado. Os valores obtidos a partir da 

Equação 20 para o OS homogêneo de PMMA são apresentados na Figura 37, com o respectivo 

gráfico de resíduo abaixo. 
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FIGURA 37 - RAZÃO ENTRE OS VALORES DE DOSE ABSORVIDA NO MEIO , ,/conv MC

m m m mD D , NORMALIZADAS POR SEUS 

RESPECTIVOS VALORES MÉDIOS, ONDE M É O PMMA. 

 
 Fonte: Autora da tese. 

Na Figura 37 são apresentadas as razões de doses absorvidas no PMMA obtidas 

experimentalmente e por simulação, sendo que os valores ditos como experimentais foram 

obtidos a partir da conversão das respostas dos TLDs. Observa-se que todos os pontos se 

aproximam de uma unidade, dentro de suas respectivas incertezas. As incertezas do eixo y 

estão na ordem de 5 %. A média dos valores diferem de uma unidade em 1,5 %, com valores 

máximos em torno de 4,0 % na posição de 7,55±0,05 mm. 

Os pontos do gráfico de resíduos apresentam um comportamento aleatório em torno de 

zero, permitindo verificar a ausência de erros sistemáticos, i.e., não é possível observar se 

existe alguma superestimativa ou subestimativa entre os valores obtidos.  

Em geral, o bom comportamento das razões de dose , ,/conv MC

m m m mD D , normalizadas pelas 

respectivas médias, apresentadas na Figura 37, validam a metodologia de conversão de dose 

absorvida no PMMA a partir da resposta dos TLDs.  

Para os quatro MTE avaliados, as razões são apresentadas nas Figuras, 39, 40 e 41. 



Resultados e Discussões | 113 

 

FIGURA 38 – RAZÃO ENTRE OS VALORES DE DOSE ABSORVIDA NO MEIO , ,/conv MC

m m m mD D  NORMALIZADAS POR SEUS 

RESPECTIVOS VALORES MÉDIOS, ONDE M É O MTE TECIDO ADIPOSO. 

 

Fonte: Autora da tese. 

FIGURA 39 - RAZÃO ENTRE OS VALORES DE DOSE ABSORVIDA NO MEIO , ,/conv MC

m m m mD D  NORMALIZADAS POR SEUS 

RESPECTIVOS VALORES MÉDIOS, ONDE M É O MTE MAMA. 

 

Fonte: Autora da tese. 



Resultados e Discussões | 114 

 

FIGURA 40 - RAZÃO ENTRE OS VALORES DE DOSE ABSORVIDA NO MEIO , ,/conv MC

m m m mD D  NORMALIZADAS POR SEUS 

RESPECTIVOS VALORES MÉDIOS, ONDE M É O MTE PULMÃO. 

 

Fonte: Autora da tese. 

FIGURA 41 - RAZÃO ENTRE OS VALORES DE DOSE ABSORVIDA NO MEIO , ,/conv MC

m m m mD D  NORMALIZADAS POR SEUS 

RESPECTIVOS VALORES MÉDIOS, ONDE M É O MTE OSSO. 

  
Fonte: Autora da tese. 
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As Figuras 38, 39, 40 e 41 apresentam as razões , ,/conv MC

m m m mD D  normalizadas por seus 

respectivos valores médios para os MTEs tecido adiposo, mama, pulmão e osso, 

respectivamente.  

No geral, todas as razões apresentam um excelente comportamento, oscilando em torno 

de uma unidade em ± 4,0 %, dentro de suas respectivas incertezas. As Incertezas referem-se 

as devidas propagações entre os valores experimentais e simulados, oscilando de 6,0 a 8,0 % 

para todos os pontos. As exceções desta análise encontram-se em dois pontos nos MTE osso, 

nas espessuras de 4,600±0,014 mm e 6,9±0,2 mm. 

 Tais espessuras diferem de uma unidade em 9,0 e 8,0 %, respectivamente, com 

incertezas inferiores a tais diferenças. Como pode-se observar na Figura 36, estes pontos 

claramente demonstram a necessidade de um número maior de medidas experimentais, já 

que correspondem aos resíduos mais significativos em relação aos valores simulados.  

Apesar das incertezas associadas aos valores serem pequenas, estes pontos não são 

estatisticamente confiáveis (relação entre precisão e exatidão), já que foram obtidos a partir 

dos menores números de irradiações, 7 e 9, respectivamente. 

As razões obtidas para o MTE tecido adiposo, Figura 38, apresentam pontos que oscilam 

na média 2,6 % em torno de uma unidade. As incertezas dos pontos estão próximas a 6,0 %, a 

exceção da espessura de 12,24±0,05 mm com incerteza em torno de 8,0 %. O gráfico do MTE 

tecido adiposo apresenta um comportamento levemente tendencioso com cinco de oito 

pontos localizados acima do zero, com pontos flutuando em próximos a 1,0 – 3,0 %. 

As razões obtidas para os MTEs mama, pulmão e osso oscilam em torno de uma unidade 

em respectivamente, 4,4 %, 4,2 % e 4,7 %, com todos os pontos dentro das respectivas 

incertezas, que por sua vez, são avaliadas entre 6,0 e 7,0 %.  

O gráfico de resíduos no MTE mama apresenta pontos distribuídos aleatoriamente em 

torno do zero, demonstrando um bom comportamento dos experimentos e da conversão 

realizada. Já os do MTE pulmão e osso, apresentam o mesmo comportamento dos gráficos de 

resíduos das Figuras 35 e 36, com um comportamento sistemático, onde os pontos nas 

proximidades da fonte têm uma maior propensão de estarem abaixo do zero, e os pontos mais 

distantes acima do zero. 
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Em geral, o bom comportamento das razões de dose , ,/conv MC

m m m mD D , normalizadas pelas 

respectivas médias, permitem validar os valores de doses absorvidas nos MTEs obtidos a partir 

da conversão das respostas dos TLDs. As incertezas obtidas médias estão em torno de 4,0 %, 

sendo estas aceitáveis para estimativas de dose realizadas com TLDs. Lembrando que os 

valores experimentais por si só, já apresentavam um erro máximo de 3,5 %. 

Como todas as medidas experimentais foram relativas, os valores de ,

conv

m mD   também são 

valores relativos. Logo, validou-se o comportamento médio das doses absorvidas no meio 

obtidas a partir das respostas dos TLDs. Para que a dose no meio fosse efetivamente 

determinada seriam necessárias respostas TLs calibradas, sendo esta a principal indicação de 

trabalhos futuros. 

Converter a dose absorvida no TLD para dose no meio é uma questão de interesse clínico 

desde o advento dos algoritmos MBDCAs, uma vez que permite uma validação experimental 

indireta das doses absorvidas ,m mD . No entanto, vale ressaltar que tal conversão requer 

conhecimento preciso da composição do meio, para a estimativa dos coeficientes ( / )w

en m   . 

Qualquer incerteza sobre a composição real do meio é diretamente estendida as incertezas de 

.

,

conv

m mD . 
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5 Considerações finais 

 

 Este trabalho avaliou os efeitos de se considerar a heterogeneidade do meio em 

procedimentos braquiterápicos que utilizam fontes radioativas que emitem fótons com 

energias < 50 keV. Os resultados obtidos ao longo deste estudo apresentam diferenças 

significativas, de até 80,0 %, entre as estimativas de dose absorvida na água e nos tecidos 

biológicos, sustentando a necessidade do uso dos MBDCAs na braquiterapia de energias 

baixas. 

 Contudo, há de se levar em consideração que existe toda uma base dosimétrica 

consolidada realizada em dose absorvida em água, a qual engloba desde a experiência clínica, 

até valores de tolerância para diferentes órgãos. Associado a isso, tem-se os argumentos que 

consideram que os alvos biológicos de interesse são constituídos principalmente por água.  

 Dentro deste contexto, esta tese defende a importância de se relacionar as novas 

estimativas de dose mais realistas com as estimativas já adotadas, bem como a importância de 

se compreender, aprimorar e validar metodologias de conversões eficazes entre as duas 

estimativas. 

A seguir são apresentadas as principais conclusões das questões levantadas ao longo 

desta tese.  

 O estudo da fluência energética dos fótons no meio permitiu avaliar uma forma 

eficaz para a conversão de dose no meio para dose na água, ou vice-versa, para distâncias e 

radionuclídeos clinicamente relevantes na braquiterapia. Os fatores 
w

m   foram estimados a 

partir da consideração de que a fluência de fótons varia em diferentes meios, particularmente, 

quando estes são água e tecidos de altos Zeff, como os tecidos ósseos; para o tecido adiposo 

os fatores  
w

m  encontrados são menos significativos, mas ainda assim melhoram a precisão 

entre as doses reportadas.  

 Observou-se que quanto maior o tamanho da cavidade em que a dose é 

computada, maior é o impacto da fluência e, consequementemente, maior a importância de 

se adotar os fatores 
w

m  avaliados. Tais fatores podem ser implementados em qualquer 
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sistema de planejamento de tratamento e podem ser facilmente estendidos a outras 

distâncias, fontes e/ou radionuclídeos.  

 No que concerne aos diferentes códigos de MC utilizados MCNP6 e PENELOPE14, 

os resultados obtidos mostram que, para simulação de fótons, os dois códigos são 

equivalentes, com diferenças menores do que 3 %, em razão das seções de choque dos efeitos 

fotoelétricos utilizadas terem sido distintas nos dois códigos. A proposta de se utilizar dois 

códigos de MC foi compreender as diferenças entre as metodologias de cálculos e estimar o 

quanto tais diferenças afetariam as respostas obtidas.  

 O estudo dos efeitos de heterogeneidade do meio estimando-se ,w mD  e ,m mD  

para diferentes tecidos mostrou, que qualquer resultado obtido com algoritmos MBDCAs irá 

gerar diferenças significativas entre ,w wD  e ,w mD  para todas as fontes e tecidos avaliados, 

especialmente para os ossos. Enfatizando que a precisão dos valores de ,m mD está 

diretamente associada à exatidão na especificação da composição do meio. 

  Os resultados obtidos nesta tese mostram que tecidos ósseos com a mesma 

densidade, mas composições baseadas nas comissões ICRU e ICRP chegam a apresentar 

estimativas de dose que diferem entre si em até 26 %; para a mama com composições 50/50 

e 30/70 as diferenças são menores, mas ainda assim significativas. Tais diferenças comprovam 

a necessidade de se representar com exatidão os tecidos, utilizando de técnicas como CT de 

duas energias por exemplo. 

 Em relação às medidas experimentais realizados, este trabalho desenvolveu um 

sistema dosimétrico experimental simples capaz de quantificar com dosímetros 

termoluminescentes as diferenças ocasionadas pela introdução de heterogeneidade no meio. 

As avaliações experimentais foram exaustivas e exigiram um trabalho bastante laborioso e 

minucioso, mas ao final permitiram incertezas finais menores que 3,5 %, que podem ser 

consideradas excelentes, já que se trata de uma dosimetria com fótons de baixas energias em 

regiões de alto gradiente de dose. 

 A precisão dos dados obtidos com TLD permitiram a conversão dos mesmos para 

dose absorvida no meio, sendo este o ponto chave desta tese, por permitir validar a 

metodologia de conversão de dose com uma precisão de 4,0 %.  
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 Como atividades futuras propõem-se a calibrar os dosímetros em um feixe 

conhecido, bem como estudar a dependência energética dos mesmos, para posteriores 

conversões efetivas de doses absorvidas no meio utilizando a metodologia e os fatores 

( / )m

en TLD   determinados para auxiliar, sobretudo, procedimentos de controle de qualidade 

braquiterápicos. 
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Apêndice A – Caracterização de fontes radioativas segundo TG-

43U 

A caracterização de fontes radioativas utilizadas na prática clínica de braquiterapia, 

atualmente, é baseada no TG-43U, o qual define parâmetros por meio de experimentos e 

simulações para que as fontes sejam avaliadas individualmente. 

Tal caracterização leva em consideração as geometrias e estruturas realistas das fontes, 

além do espectro primário de fótons e deve ser realizada de acordo com as etapas a seguir: 

- Taxa de dose, ),(
.

rD : Taxa de dose em um ponto com coordenadas ),( r  é definida 

pela equação A1: 

),().(.
),(

),(
..),(

.





 rFrg

rG

rG
SrD L

ooL

L
k                                     (A1) 

em que 𝑟 é a distância radial (em cm) do centro da fonte ao ponto de interesse;   o ângulo 

polar especificando o ponto de interesse;   é constante de taxa de dose na água; Sk é a 

intensidade de kerma-ar; ),( rG  é o fator de geometria que considera a distribuição do 

material radioativo; ),( oor  o ponto de referência, sendo cmro 1  e 2/ o ; ),( rF  é a 

função de anisotropia que considera a dependência angular da absorção e espalhamento dos 

fótons e, )(rg  que é a função radial de dose (Figura A.1). 

 

FIGURA A 1:  SISTEMAS DE COORDENADAS USADOS PARA OS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS BRAQUITERÁPICOS 
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A intensidade de kerma no ar (Air-Kerma Strength) é numericamente igual a taxa de 

kerma no ar definida no ICRU 38 e ICRU 60, como:  

2
.

)( ddKSK                                                                (A2) 

onde )(
.

dK   é a taxa de kerma-ar devido a fótons com energia maior do que  (energia de 

corte) na distância d , multiplicada pelo quadrado da distância 2d . 

- Constante de taxa de dose: medida em unidades de cGyh-1 ou em cm-2, sendo uma razão 

da taxa de dose na posição de referência ),( oorP  , definido como: 

K

oo

S

rD ),(
.


                                                                (A3) 

têm-se que a constante de taxa de dose depende tanto do radionuclídeo quanto do modelo 

da fonte. 

- Função geométrica: consiste na interpolação da taxa de dose em alguns pontos 

determinados, negligenciando o espalhamento e atenuação e provendo uma correção efetiva 

em função da lei do inverso do quadrado da distância. O protocolo TG 43U recomenda o uso 

de duas funções geométricas, sendo elas: 

 

   
2),(  rrGP   Para fonte pontual                                           (A4) 

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃) = {

𝛽

𝐿𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃
 𝑖𝑓 𝜃 ≠ 0°

(𝑟2 − 𝐿2

4⁄ )−1 𝑖𝑓 𝜃 = 0°
   Para fonte linear                         (A5) 

-   Função radial de dose: considera a redução da dose no plano transversal devido a 

atenuação dos fótons, definida pela equação B6: 
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em que X especifica a distribuição da fonte P para pontual e L para linear. 

-  Função anisotrópica: descreve a variação de dose em função do ângulo polar, 

relativo ao plano transversal, sendo definida pela equação A7: 
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                                                   (A7) 

 As funções recomendadas no atual protocolo são baseadas em dados numéricos 

obtidos pelo método de Monte Carlo e validadas experimentalmente. 
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Apêndice B – Calibração da semente de 125I 

 

A geometria da semente e o espectro foi baseada no estudo de Dolan et. al (2006) que 

apresenta uma descrição geométrica realista, obtida com auxílio de um microscópio 

eletrônico. Na Figura B1 são apresentadas as dimensões da semente, modelo 6711 e a parte 

do núcleo, aumentada em 150x. 

 

FIGURA B 1- ILUSTRAÇÃO ESQUEMÁTICA DO MODELO 6711 COM AUMENTO DE 150X DA PARTE ATIVA DO NÚCLEO 

 

 

 

 

FONTE: DOLAN ET. AL (2006) 

 

Após a descrição geométrica foi realizada a validação da geometria proposta seguindo 

parâmetros dosimétricos recomendado pelo relatório TG-43U. Para tanto, foram realizadas 

simulações com a semente posicionada no centro de um objeto simulador de 30x30x30 cm³ 

preenchido com água, avaliando-se a constante de taxa de dose, através da estimativa da 

intensidade de kerma no ar, calculada no vácuo em voxels de 0,1x0,1x0,05cm³ localizado a 10 

cm de fonte. O tally utilizado foi o *F4 associado ao cartão DE/DF do ar seco (para os cálculos 

com o MCNP6). 

Para o cálculo taxa de dose no ponto de referência, utilizou-se o tally F6 e *F8, em 

unidades de MeV/g.partícula e MeV/partícula, computando a dose em um voxel de água de 

0,1 mm³, na posição referência (1 cm a 90o da fonte). Foram simuladas 4.10¹0 partículas para 

um erro inferior a 1% (Tipo A ±1σ) 
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As metodologias presentes no protocolo TG-43 foram seguidas a fim de validar a 

geometria da semente de 125I simulada. Os dados de Intensidade do Kerma no Ar (SK) obtidos 

para os voxels WAFAC e POINT foram 0,705 cGycm2h-1mCi-1 e 0,732 cGycm2h-1mCi-1 

respectivamente. Os dados de Constante de Taxa de Dose (Ʌ) obtidos neste trabalho e de 

outros autores estão apresentados na B1 a seguir. 

 

TABELA B20 – COMPARAÇÃO DOS VALORES DE CONSTANTE DE TAXA DE DOSE (Ʌ) DA SEMENTE DE 125I, MODELO 

AMERSHAM 6711. 

Autor Metodologia Ʌ (cGyh-1U-1) 

Este trabalho MCNP – WAFAC 0,968 ± 0,013 

Este trabalho MCNP – POINT 0,933 ± 0,017 

TAYLOR; ROGERS, (2008) EGSnr - WAFAC 0,924 ± 0,002 

TAYLOR; ROGERS, (2008) EGSnr - POINT 0,942 ± 0,003 

DOLAN et al. (2006) WAFAC (PTRAN) 0,942 ± 0,017 

RIVARD et al. (2004) TG-43  0,965 ± 0,028 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

As incertezas apresentadas por TAYLOR; ROGERS (2008) referem-se às incertezas 

estatísticas intrínsecas ao Método de Monte Carlo utilizado (EGSnrc), enquanto as deste e dos 

demais autores, referem-se à propagação de incertezas. 

A avaliação das incertezas atribuídas a constante de Taxa de Dose (Ʌ) neste trabalho foi 

realizada considerando as incertezas do Tipo A referentes à análise estatística, e Tipo B, 

sistemáticas referentes as incertezas da biblioteca da seção de choque, do espectro energético 

e geometria da semente.   

As diferenças nos valores de TAYLOR; ROGERS, (2008) e DOLAN et al, (2006) ocorreram 

devido a pequenas diferenças nas geometrias adotadas na descrição da semente, além da 

utilização de diferentes códigos. 

 Neste estudo, a constante de taxa de dose diferiu 0,31 % em comparação a apresentada 

pelo TG-43U1, quando considerada a contribuição do voxel WAFAC.  
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- Função de Dose Radial, g(r) 

 

A obtenção e análise da função de dose radial (g(r)) e da função de anisotropia (F(r,θ)) 

foi realizada através do cálculo de taxa de dose nos pontos recomendados (�̇�(𝑟, 𝜃)) e cálculo 

da função geométrica para fonte linear (GL) descritos previamente. Abaixo são apresentadas a 

distribuição de dose gerada pela semente de 125I em função da dose radial (eixo transversal) e 

em função da anisotropia (ao redor da fonte). A Figura B2 a seguir denota o comportamento 

da função de dose radial, neste e em demais estudos presentes na literatura, com destaque 

para os raios de 0,0 a 1,0 cm. 

 

FIGURA B 2 - COMPARAÇÃO DOS VALORES DA FUNÇÃO DE DOSE RADIAL DA SEMENTE DE 125I. A 

DIREITA PODE-SE OBSERVAR UMA AMPLIAÇÃO DA MESMA FUNÇÃO NO INTERVALO DE 0 A 1,0 CM. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os gráficos ressaltam a concordância do presente estudo com os dados de Dolan et al..  

Para os primeiros milímetros as diferenças relativas encontradas, em relação aos dados de 

Taylor et al., foram em torno de 5%, diminuindo para 2,0 % com 0,2 cm de distância fonte-

detector, o que se deve provavelmente a diferença de códigos de Monte Carlo utilizados. As 

maiores diferenças relativas encontradas foram em comparação ao TG-43U1, sendo 7,5 % para 
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distâncias em torno de 0,1 cm. As maiores semelhanças no comportamento da Função de Dose 

Radial se dão quando comparados os dados deste estudo e de DOLAN et al., (2006). Isto pode 

ser explicado pelo detalhamento da geometria utilizada e pela correspondência nas bibliotecas 

de dados utilizadas, já que a biblioteca MCPLIB84 utilizada neste trabalho foi baseada na 

biblioteca EPDL97 152 . 
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Apêndice C – Selecionamento dos TLDs 

 

Antes dos dosímetros serem utilizados nas irradiações com 125I, foi realizado um estudo 

quanto à reprodutibilidade dos diferentes tipos de TLD em uma fonte gama. Esse estudo visava 

obter as respostas individuais de cada TLD e como eles se comportavam ao serem irradiados 

várias vezes nas mesmas condições, além de uma percepção do seu comportamento em 

relação à média das respostas dos TLDs. 

Para tanto 50 pastilhas de TLD-700 foram irradiadas em uma fonte de 137Cs, a uma dose 

de 100 mGy de kerma no ar. A princípio, o objetivo central era a determinação de um fator de 

normalização individual de cada TLD para que todo o lote fosse utilizado, no entanto esta 

abordagem não foi possível, pois o uso de um fator de calibração individual requer que os 

dosímetros sempre respondam da mesma maneira em relação à média do lote, ou seja, os 

desvios necessitam ser sistemáticos.  

Entretanto, tal característica não foi observada após 4 ciclos de irradiação. Portanto, 

foi adotada a metodologia de selecionar os TLDs com respostas mais próximas da média e que 

apresentassem menor dispersão em relação à média nas diferentes irradiações. Resultando na 

seleção de 32 TLDs que apresentavam uma variação máxima de 3% em relação à média do lote 

e estavam aptos para serem utilizados na fonte de 125I. 
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Apêndice D – Dados dos 

w

en

m





 
 
    e

w

m
 para as sementes de 131Cs e 103Pd. 

TABELA D1 - COEFICIENTE MÁSSICO DE ABSORÇÃO DE ENERGIA PARA DIFERENTES MATERIAIS E A RAZÃO RELATIVA A ÁGUA 

PARA OS ESPECTROS 131CS E 103PD. 

 

 

 

Material: 

1 cm 5 cm 

131Cs 103Pd 131Cs 103Pd 
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Água 0,158 1,000 0,492 1,000 0,173 1,000 0,387 1,000 

Músculo 0,165 0,960 0,509 0,967 0,180 0,961 0,400 0,968 

T. adiposo 0,092 1,711 0,278 1,770 0,100 1,715 0,221 1,754 

Osso (ICRU) 0,754 0,210 2,237 0,220 0,807 0,214 1,595 0,242 

Osso (ICRP) 1,035 0,153 3,066 0,160 1,105 0,156 2,101 0,184 

 

A razão da fluência energética 
w

m  são sumarizadas na Tabela D2. 

 

TABELA D2 - FLUÊNCIA ENERGÉTICA TOTAL E FATORES DA FLUÊNCIA ENERGÉTICA PARA DIFERENTES TECIDOS NOS 

ESPECTROS 131CS E 103PD OBTIDOS COM 109 FÓTONS INICIAIS SIMULADOS. INCERTEZAS < 0,3% EM TODOS OS CASOS. 

Material: 1 cm 5 cm 

131Cs 103Pd 131Cs 103Pd 

  

(eV/cm2) 

w

m     
(eV/cm2) 

w

m     
(eV/cm2) 

w

m     
(eV/cm2) 

w

m  

Água 1263 1,000 459,6 1,000 24,91 1,000 2,240 1,000 

Músculo 1261 1,001  457,8 1,004 24,84 1,003 2,230 1,003 

T. adiposo 1275 0,990 474,2 0,969 25,36 0,982 2,310 0,970 

Osso (ICRU) 1070 1,180 307,8 1,493 19,68 1,266 1,600 1,397 

Osso (ICRP) 999,8 1,263 266,6 1,724 18,11 1,376 1,440 1,555 
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FIGURA 42 – SEÇÃO DE CHOQUE TOTAL PARA ESPALHAMENTO COMPTON DE FÓTONS EM ÁTOMOS DE ALUMÍNIO E OURO 

EM FUNÇÃO DA ENERGIA DO FÓTON E (PAINEL ESQUERDO). AS CURVAS CONTÍNUAS SÃO RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR 

DA APROXIMAÇÃO DO IMPULSO COM OS PERFIS ANALÍTICOS. AS CURVAS TRACEJADAS E PONTILHADAS REPRESENTAM 

RESULTADOS DA TEORIA DE WALLER-HARTREE E DA FÓRMULA DE KLEIN-NISHINA, RESPECTIVAMENTE.122 
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