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RESUMO 

 

 

A Tomografia por Emissão de Pósitrons, conjugada à Tomografia Computadorizada 

(PET/CT), é uma técnica que utiliza recursos da medicina nuclear e da radiologia para 

diagnósticos de desarranjos celulares no corpo humano. Nessa técnica, são obtidas 

informações fisiológicas (PET) e anatômicas (CT) de um determinado tecido alvo, 

auxiliando no diagnóstico médico. Nos exames PET, as imagens são formadas pela 

captação da radiação eletromagnética de 0,511 MeV, provenientes do aniquilamento do 

pósitron gerado pelo radiofármaco administrado ao paciente. A Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) propõe procedimentos para projetos de blindagens das 

radiações nessas instalações, baseados em estudos da Associação Americana de Física 

Médica (AAPM). A metodologia referenciada considera os parâmetros operacionais da 

clínica e o fato de o paciente após receber o radiofármaco, se tornar uma fonte móvel de 

radiação. Nesse trabalho, com base nessas informações, são desenvolvidas as 

metodologias para o cálculo das doses em diferentes distâncias do paciente, quando nas 

salas de administração do radiofármaco ou do tomógrafo, importantes para os projetos 

das blindagens necessárias para garantir as doses dentro dos limites estabelecidos pela 

CNEN, para áreas controladas e não controladas da instalação. Assim, esse trabalho tem 

por objetivo determinar o fator de transmissão para blindagens de chumbo em instalações 

que dispõe do serviço PET/CT, abordando conceitos teóricos, baseados nas bibliografias 

consagradas da área de blindagem das radiações, conceitos numéricos, utilizando o 

código Monte Carlo N-Particle (MCNPx) e medições experimentais com o detector de 

Germânio de Alta Pureza (HPGe). 

 

 

 

 

 



  

17 

 

ABSTRACT 

 

 

The Positron Emission Tomography combined with Computerized Tomography (PET / 

CT), is a technique that uses nuclear medicine and radiology resources to diagnose 

cellular dysfunctions in the human body. In this technique, physiological (PET) and 

anatomical (CT) information of a specific tissue are obtained, supporting the medical 

diagnosis. In PET scans, the images are formed by the capture of the electromagnetic 

radiation of 0.511 MeV, resulting from the annihilation of the positron by the 

radiopharmaceutical administered in the patient. The Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) proposes procedures for shielding projects in these facilities, based on 

studies by the American Association of Physicists in Medicine (AAPM). A referenced 

methodology considers the operational parameters of the facility and the fact that a 

radiopharmaceutical reception becomes a source of radiation moving in the clinic. In this 

work, based on this information, are developed some methodologies for the calculation 

of doses at different distances of the patient, in the both uptake or tomograph rooms, 

important for shielding projects, necessary to assure the doses into the limits imposed by 

CNEN, for controlled and uncontrolled areas of the facility. The objective of this work is 

to determine the transmission factor for lead shielding in facilities that provides PET / CT 

service, approaching theoretical concepts, bases in the consecrated references of the area 

of radiation shielding, numerical concepts, by Monte Carlo code N -Particle (MCNPx) 

and experimental measurements with the High Pure Germanium (HPGe) detector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O constante crescimento na utilização do PET/CT, para fins de diagnóstico em 

medicina nuclear, é de fundamental importância para a detecção prematura de desarranjos 

biológicos no corpo humano. Com essa técnica, obtém-se informações fisiológicas e 

anatômicas de um determinado tecido alvo, antes da existência de alterações celulares. 

Essas informações são possíveis de serem obtidas pelos acompanhamentos dos 

comportamentos dos radionuclídeos administrados aos pacientes.  

Certos radionuclídeos sofrem transição isobárica e decaem espontaneamente 

convertendo um próton em um nêutron, resultando na emissão de um pósitron. Pelo 

processo de interação com a matéria, esse pósitron perde energia até que interage com um 

elétron, sendo aniquilado, já que o pósitron é uma antipartícula do elétron. No processo 

de aniquilação são produzidos dois fótons com energia de 0,511 MeV (energia referente 

à massa de repouso do elétron/pósitron) no ângulo de 180º (MADSEN ET AL, 2005), 

detectados por coincidência, em cintiladores dispostos radialmente em torno do paciente, 

produzindo assim, as imagens tomográficas.  

Os radionuclídeos administrados na técnica têm meia-vida curta como principal 

característica, atendendo assim, ao período em que o paciente se submete ao exame. Por 

essa razão, esses compostos são produzidos (em larga escala) em cíclotrons localizados 

próximos ou na própria instalação. O rafiofármaco mais adequado para essa técnica é o 

18F-FDG (Fluordesoxiglicose), que tem a capacidade de acumular-se em altas 

concentrações em tumores metabolicamente ativos, e possui meia-vida relativamente 

curta de 109,77 minutos (HAYS ET AL, 2002) 

. O paciente administrado com o radiofármaco 18F-FDG, torna-se uma fonte de 

radiação, por isso um projeto de blindagem adequado utilizando as normas vigentes se 

faz necessário para garantir a segurança adequada em áreas controladas e não controladas 

da clínica, evitando doses excessivas de radiação em indivíduos ocupacionalmente 

expostos (IOEs) e indivíduos do público.  

O projeto deve avaliar o tipo de equipamento, a característica e a energia da radiação 

que será emitida na instalação. Com essas informações, estima-se a espessura da parede 

e o tipo de material compatível para aquela instalação. Os custos podem ser elevados, 

dependendo da finalidade da instalação. A AAPM criou uma metodologia, a fim de 
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simplificar o projeto, estimando a espessura adequada para que a dose em determinado 

ponto, esteja em acordo com os limites estabelecidos por norma. Essa estimativa é feita 

em função do fator de transmissão do material empregado para blindagem (FRUTUOSO, 

2017). 

 

 

1.1 RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

A relevância do trabalho fica caracterizada pelos itens a seguir: 

• Os cálculos dos fatores de transmissão obtidos no trabalho servirão de referência 

para futuros projetos de blindagem; 

• O coeficiente de atenuação linear “µ” do chumbo para a energia de 0,511 MeV 

não está disponível na literatura; 

• Aplicação dos conceitos de limitação de dose; 

• Formação de um grupo de pesquisa multidisciplinar. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A CNEN a partir da Norma CNEN NN. 3.05 estabelece os procedimentos para 

licenciamento das instalações de medicina nuclear baseados na metodologia aplicada pela 

Associação Americana de Física Médica (AAPM), publicada pelo AAPM TASK 

GROUP 108 (MADSEN ET AL, 2005). Com isso surge a necessidade de projetar a 

espessura adequada da blindagem, para fins de evitar doses acima dos limites 

estabelecidos por norma, garantindo a segurança de IOEs e indivíduos do público. O 

cálculo do fator de transmissão estima a espessura ideal de blindagem, sendo utilizada 

como parâmetro para validação de projetos de blindagem nessas instalações. Justifica-se 

assim, a importância da determinação do fator de transmissão do chumbo para energia do 

raio gama de 0,511 MeV. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos do trabalho são: 

• Determinar os fatores de transmissão para a blindagem de chumbo em instalações 

utilizando PET/CT, aplicando três metodologias: (i) abordagem teórica utilizando 

as bibliografias de referência da área de blindagem das radiações, (ii) abordagem 

numérica com a modelagem e simulação realizadas no código MCNPx e (iii) 

abordagem experimental utilizando instrumentação nuclear da Seção de 

Engenharia Nuclear do IME. Com esses resultados, será possível realizar uma 

comparação com a curva de fatores de transmissão da AAPM TASK 108, 

atualmente recomendada pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) 

e a CNEN, órgãos regulatórios da área; 

• Quantificar o coeficiente de atenuação linear “µ” do chumbo para a energia de 

0,511 MeV. Esse valor não está disponível na literatura, e quando necessário é 

calculado por interpolação; 

• Implementar um sistema de espectrometria gama na Seção de Engenharia Nuclear 

do IME, fomentando a continuidade de pesquisas multidisciplinares nessa área. 

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

O trabalho está dividido em 5 capítulos. 

O capítulo 1, contém os conceitos introdutórios dessa dissertação.  

O capítulo 2, aborda a medicina nuclear, seu histórico ao longo dos anos, as técnicas 

PET, CT, PET/CT e uma breve descrição do radiofármaco 18F-FDG.  

O capítulo 3, apresenta a fundamentação teórica para realização da dissertação.  

O capítulo 4, explicita o desenvolvimento teórico para cálculo da dose equivalente, 

com o paciente na sala de administração e na sala de imagem 

O capítulo 5, detalha o desenvolvimento numérico, com a utilização do código 

MCNPx, para obtenção dos fatores de correção de buildup. 
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O capítulo 6, descreve o procedimento experimental com o detector HPGe no 

laboratório de instrumentação nuclear da Seção de Engenharia Nuclear do IME. 

O capítulo 7 apresenta as análises e resultados do trabalho, desenvolvidas para a 

determinação dos fatores de transmissão numa blindagem de chumbo empregada em 

instalações de PET/CT 

Por fim, o capítulo 8 apresenta as conclusões finais e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 MEDICINA NUCLEAR 

 

 

A medicina nuclear é uma especialidade da medicina usada para diagnosticar e tratar 

doenças, sendo possível obter informações clínicas (anatômicas e metabólicas), de forma 

minimamente invasiva através de administração intravenosa, inalação ou ingestão de 

determinados traçadores no corpo humano. Os métodos mais conhecidos nessa 

modalidade são os métodos “in vivo”, ou seja, no próprio paciente e “in vitro” através da 

retirada de amostras de urina, sangue ou tecidos do corpo humano (CNEN/IRD, 2011). A 

figura 1 mostra o fluxograma dos métodos acima descritos, utilizados na medicina 

nuclear. 

 

 

Figura 1: Aplicações dos métodos “in vivo” e “in vitro” na medicina nuclear. 

(Fonte: CNEN/IRD, 2011) 

 

 A tecnologia utilizada nessa modalidade de diagnóstico é considerada complexa 

comparada com outros métodos convencionais, porém os procedimentos a serem 

seguidos para formação das imagens são de fácil execução. Estão associadas a baixa 

morbidade e, virtualmente, a nenhuma mortalidade devido às baixas doses de radiação 

absorvidas pelos pacientes (PEDROSO DE LIMA & DE PAULA, 2009). 

A medicina nuclear faz uso da radiação ionizante, que tem sua origem em compostos 

(ou moléculas) radioativos de meia-vida curta, conhecidos como radiofármacos ou 

radionuclídeos. Esses compostos seguem caminhos funcionais ou metabólicos 

específicos dentro dos pacientes (órgão ou tecido de interesse), o que confere a essa 

modalidade diagnóstica uma característica de natureza biológica que as outras 

modalidades não possuem (RABILOTTA, 2006). A formação das imagens se dá através 
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da emissão de radiação ionizante pelo radionuclídeo acoplado no composto, sendo 

identificado por sistema de detecção (figura 2) disposto em volta do paciente. 

 

 

Figura 2: Sistema de detecção na medicina nuclear, conhecido como gama câmara. 

(Fonte: Wikipédia.) 

 

Comumente, as técnicas radiológicas dependem de alterações estruturais e 

morfológicas no corpo humano para detecção de patologias. Com isso, as imagens obtidas 

pelos métodos de medicina nuclear (cintilografias) devem ser interpretadas como imagens 

funcionais (ou morfo-funcionais). Em situações de doenças, as alterações funcionais 

precedem de alterações morfológicas. Assim sendo, as imagens funcionais poderão 

desempenhar um papel importante numa detecção mais precoce da doença (COUTO, 

2014). 

Os exames na medicina nuclear, obedecem uma sequência básica de procedimentos 

visando a segurança dos pacientes, IOEs e indivíduos do público, tais como: 

• O paciente é administrado com o radiofármaco específico para o exame 

proposto; 

• O paciente aguarda na sala de repouso até que o radiofármaco seja 

metabolizado pelo corpo humano; 

• Após a metabolização do radiofármaco pelo corpo humano, o paciente é 

encaminhado à sala de exames, para que a área de interesse seja escaneada; 

• O sinal captado pelos detectores cintiladores, são processados por um sistema 

computacional, transformando-o em imagens (cintilografia). 

Além do diagnóstico, a medicina nuclear tem papel importante no tratamento de 

doenças. A terapia com radionuclídeos baseia-se na afinidade e na prolongada retenção 
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do radiofármaco nos tecidos alvo. Estes requisitos podem ser previstos através de um 

estudo de diagnóstico efetuado previamente à administração da atividade terapêutica. A 

radiação é seletivamente distribuída no tecido alvo usando um radiofármaco apropriado 

emissor de partícula β de curto alcance e com alto poder ionizante. As técnicas próprias 

da medicina nuclear terapêutica estão frequentemente reservadas a departamentos 

devidamente equipados e licenciados para essa finalidade, onde os doentes recebendo 

altas doses de radioatividade podem permanecer temporariamente isolados e tratados de 

acordo com a legislação existente em proteção radiológica.  

 

 

2.1 HISTÓRICO DA MEDICINA NUCLEAR 

 

 

Os principais acontecimentos desde o surgimento da medicina nuclear e sua evolução 

com o passar dos anos, são listados abaixo em ordem cronológica. 

1895 – Descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad Röntgen; 

1896 – Descoberta da radioatividade natural por Henri Becquerel; 

1898 – Descoberta dos elementos radioativos naturais Polônio, Rádio e Tório por 

Marie e Pierre Curie (Prêmio Nobel de Física em 1903); 

1923 – Frederick Soddy introduz o conceito de isótopos; 

1923 – George de Hevesy propôs o “princípio do traçador”, dando fundamento 

biológico para a especialidade. Utilizando nitrato de chumbo marcado com o nuclídeo 

radioativo 210Pb, analisou sua absorção e movimento em plantas (Prêmio Nobel de 

Química em 1943);  

1927– Herrmann L. Blumgard e Soma Weiss realizaram a primeira medida da 

velocidade sanguínea. Injetaram uma solução de Radônio-C em um braço e verificaram 

a sua chegado no outro, utilizando uma câmara de Wilson; 

1932 – Ernest O. Lawrence e M. Stanley inventaram e construíram o Cíclotron, 

possibilitando a produção de radionuclídeos artificiais, a partir do bombardeamento de 

núcleos-alvos por partículas positivas aceleradas (Prêmio Nobel de Física em 1939); 

1932 – Carl Anderson prova a existência do Pósitron; 

1934 – Irène Currie e Frederic Joliot desenvolvem a radioatividade artificial; 

1934 – Enrico Fermi produz o primeiro isótopo radioativo do Iodo, o 128I; 
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1936 – Emilio Segrè e Carlo Perrier produzem o 99Tc (Tecnécio-99);  

1936 – John H. Lawrence realiza a primeira terapia com o isótopo radioativo do 

Fósforo, o 32P, em doenças hematológicas; 

1938 – Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassmann realizam a primeira fissão 

nuclear; 

1938 – Glenn T. Seaborg e Jack Liveingood produzem outro isótopo radioativo do 

Iodo, o 131I; 

1938 – Saul Hertz, Arthur Roberts e Robley Evans realizam os primeiros estudos de 

diagnóstico da tireoide, utilizando o 131I;  

1938 – Emilio Segrè e Glenn T. Seaborg desenvolvem o 99mTc (Tecnécio-99m); 

1946 – Operação comercial do Reator de Oak Ridge (Estados Unidos), produzindo 

quantidades suficientes de radionuclídeos para uso médico; 

1947 – Operação comercial do Reator de Harwell (Reino Unido), produzindo 

quantidades suficientes de radionuclídeos para uso médico; 

1947 – Hartmut Kallmann desenvolve os conceitos sobre os cristais de cintilação; 

1948 – M. Pinzmetal introduz o conceito de radiocardiografia; 

1949 – Cuno Winkler realiza a primeira terapia de câncer de tireoide na Europa; 

1950 – B. G. Ziedses des Plantes desenvolve o primeiro protótipo de scanner 

automático; 

1951 – Benedict Cassen inventa e constrói o mapeador linear, iniciando a era do 

diagnóstico por imagens radionuclídicas; 

1953 – Niels Lassen e Ole Munck realizam medidas do fluxo sanguíneo cerebral com 

o rádio crípton; 

1955 – Hugo W. Knipping faz a verificação das funções pulmonares com 133Xe; 

1956 – George Taplin desenvolve o nefrografia isotópica; 

1958 – Hal Anger desenvolve a câmara de cintilação, um sistema de formação de 

imagens que não exigia que o detector fosse movimentado e que apresentava maior 

resolução geométrica, além da possibilidade de projeções diferentes de uma mesma 

distribuição de radiofármaco. As informações adquiridas pela câmara de cintilação eram 

transformadas em imagens e exibidas por um tubo de raios catódico, de modo que podiam 

ser registradas em filmes ou chapas fotográficas. 

1959 – Théresè Planiol desenvolve a gama encefalografia; 
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1962/1963 – Paul Harper, Katherine Lathrop e P. Richards desenvolvem o gerador 

de 99Mo e 99mTc; 

1963 – David E. Kuhl implementa o SPECT, permitindo a realização de tomografias 

de fótons únicos; 

1970 – C. L. Edwards e R. L. Hayes testam o 67Ga para diagnósticos de tumores; 

1973 – P. C. Lauterbur desenvolve a tomografia por ressonância magnética nuclear; 

1973 – Michel M. Ter-Pogossian desenvolve o PET; 

1975 – P. Bradley-Moore usa o 201Ta em estudos do miocárdio; 

1977 – Louis Sokoloff introduz o 18F-FDG, composto marcado com o nuclídeo 18F. 

1979 – Michael E. Phelps obtém a primeira imagem com o 18F-FDG; 

1990 – A tecnologia PET se fixou definitivamente, com o uso cada vez mais 

constante do 18F-FDG análogo à glicose. A apesar da grande consolidação do PET, o 

SPECT ainda vem sendo utilizado para procedimentos clínicos (COUTO & BARROS, 

2001) 

No Brasil, em 1998, entrou em operação, na Cidade de São Paulo, o primeiro sistema 

capaz de produzir imagens tomográficas com o uso de emissores de pósitron. O 

equipamento, uma câmara PET/SPECT, podia também ser usado para a obtenção de 

imagens SPECT (RABILOTTA, 2006).  

Atualmente, de acordo com os dados da CNEN (consulta ao site oficial em 

10/04/2017), existem 439 instalações autorizadas para o uso da medicina nuclear, sem 

discriminação dos tipos de equipamentos e as finalidades (tratamento ou diagnóstico).  

A distribuição regional das instalações de Medicina Nuclear no Brasil (figura 3) 

demonstra maior concentração na região Sudeste (52%), mais precisamente nas cidades 

do Rio de Janeiro e São Paulo. Como os fornecedores dos rádiofármacos (IPEN/CNEN) 

localizam-se nesses dois pólos, o transporte e abastecimento para as instalações situadas 

nesses locais é facilitada. As demais instalações (58%) estão divididas entre as regiões 

Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. 
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Figura 3: Distribuição regional das instalações de medicina nuclear no Brasil. 

(Fonte: CNEN, 2017). 

 

 

 

2.2 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS 

 

 

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) é uma técnica de diagnóstico da 

medicina nuclear que utiliza um radiofármaco emissor de pósitron (β+) para formação das 

imagens, obtendo um mapa da distribuição desse composto em determinado local no 

corpo humano. Com esse método é possível recolher informações fisiológicas de 

determinado tecido, facilitando o diagnóstico de um desarranjo celular (POZZO, 2005). 

Fisicamente, o resultado do decaimento de um radionuclídeo pai ( 𝑋𝑍
𝐴

 ) para um 

radionuclídeo filho ( 𝑌𝑍−1
𝐴  ), é a emissão de um pósitron (β+) e um neutrino (υ). 

 

𝑋𝑍
𝐴 →  𝑌𝑍−1

𝐴 +  𝛽+ +  𝜐         (1) 

 

O pósitron é uma antipartícula do elétron, ambos possuem a mesma massa, porém 

diferenciam-se no sinal das cargas elétricas (positiva para o pósitron e negativa para o 

elétron). Após ser emitido, o pósitron interage com átomos adjacentes, produzindo 

excitações e ionizações que reduzem sua energia cinética. Com energia cinética reduzida, 

o mesmo interage com o elétron no meio, ocorrendo a aniquilação de ambos e a produção 

de dois fótons com energia de 0,511 MeV (energia referente a massa de repouso do 

elétron/pósintron) no ângulo de 180º. Os tomógrafos PET utilizam o método de detecção 

em coincidência desses fótons para projetar as imagens tomográficas (figura 4). 
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Figura 4: Esquema do funcionamento da tomografia por emissão de Pósitrons. A figura mostra a 

aniquilação do pósitron a partir do decaimento do Fluor-18. 

(Fonte: Adaptado do Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2006) 

 

Radionuclídeos emissores de pósitrons (tabela 1) manipulados em diagnósticos 

médicos, têm a  meia-vida curta (intervalo de tempo em que uma amostra desse elemento 

se reduz à metade) como principal característica. Alguns radionuclídeos, como 15O, 13N, 

18F e 11C, são produzidos em larga escala por cíclotrons, devido a sua grande utilidade 

clínica. 
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Tabela 1: Radionuclídeos utilizados na tomografia por emissão de pósitrons com suas respectivas 

características. 

 
(Fonte: Adaptado de MADSEN ET AL, 2005) 

 

 

2.3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

 

A tomografia computadorizada (CT) é uma técnica não invasiva de diagnóstico por 

imagem radiológica. No processo de formação das imagens, um feixe estreito de raio X 

é direcionado ao paciente e rapidamente rotacionado, como um leque, em torno de seu 

corpo, produzindo os sinais (figura 5). Esses sinais são processados e digitalizados por 

computadores, gerando as imagens transversais ou “fatias” (imagens tomográficas) de um 

determinado tecido alvo. A diferença entre a utilização da tomografia computadorizada e 

o raio X convencional é a obtenção de informações mais detalhadas de uma região, devido 

a mobilidade do tubo de raio X na região posicionada radialmente em torno do paciente 

chamada “gantry”. Outra vantagem é a formação de imagens 3D devido ao 

empilhamento dessas imagens, garantindo informações com maior riqueza de detalhes do 

tecido a ser analisado (FÉLIX, 2009).  
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Figura 5: Esquema da Tomografia computadorizada  

(fonte: BRENNER ET AL, 2007) 

 

O uso do raio X para identificar estruturas densas, como os ossos, se torna um método 

eficaz de diagnóstico. No caso de estruturas menos densas, a capacidade de frenamento 

dos raios X é menor, dificultado a visualização do tecido alvo, devido à baixa qualidade 

da imagem. Nesse caso, administra-se (via injeção intravenosa) o contraste, uma 

substância capaz de frenar os raios X, tornando a imagem do tecido alvo mais visível, 

consequentemente facilitando o diagnóstico. 

 

 

2.4 PET/CT 

 

 

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) combinada à tomografia 

computadorizada (CT), foi descoberta em 2000 por David Townsend e colaboradores, na 

Universidade de Pittsburgh (EUA).  
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Nessa modalidade de diagnóstico da medicina nuclear e radiologia, são fornecidas 

imagens metabólicas (PET) e anatômicas (CT) de um determinado tecido alvo, antes que 

alguma alteração celular ocorra, tornando-se uma técnica de fundamental importância 

para a detecção prematura de desarranjos biológicos no corpo humano (SURESHBABU 

& MAWLAWI, 2005). 

O resultado das imagens do PET e CT são fundidas, mostrando todas as funções em 

uma única imagem, consequentemente, aumentando o poder de diagnóstico (figura 6) por 

parte dos profissionais da saúde. 

 

 
Figura 6: Formação da imagem PET/CT. (A) Imagem CT, (B) Imagem PET e (C) – Fusão das Imagens. 

(Fonte: SURESHBABU & MAWLAWI, 2005)  

 

 

2.5 18F-FDG 

 

 

O Fluordesoxyglicose (FDG) é um radiotraçador análogo à glicose marcado com o 

isótopo radioativo 18F. As células tumorais são potenciais consumidores de glicose, 

devido ao alto poder metabólico. Com isso, a função do fármaco é alocar-se nos pontos 

em que esses tumores estão alojados (HAYS ET AL, 2002). 

A função do isótopo 18F é a emissão da energia de 0,511 MeV, proveniente da 

aniquilação do pósitron após a interação com o tecido humano. Outra característica 

fundamental desse isótopo é a meia-vida curta (109,77 min), atendendo o período de 

aquisição das imagens tomográficas. Após o período de diagnóstico, o 18F-FDG é 

facilmente removido do corpo através de vias naturais. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA COM A MATÉRIA 

 

 

Os raios X e raios gama, também conhecidos como fótons, são radiação 

eletromagnética que possuem como principais características a carga elétrica nula, massa 

de repouso zero e viajam na velocidade da luz. A relação entre a energia do fóton, seu 

comprimento de onda e sua frequência são representados a partir da relação mostrada na 

equação 2: 

 

𝐸 = ℎ𝜈 = ℎ
𝑐

𝜆
            (2) 

 

Onde: 

h = Constante de Planck 

λ = Comprimento de onda 

c = Velocidade da luz 

ν = Frequência 

 

A diferenciação entre eles é em relação à origem, sendo os raios X emitidos a partir 

de transições atômicas como excitações e ionizações e os raios gama emitidos a partir de 

transições nucleares, como nos processos de decaimentos radioativos (TSOULFANIDIS, 

1995). 

Os principais processos da interação da radiação eletromagnética com a matéria são 

os efeitos Compton, fotoelétrico, produção de pares, espalhamento Rayleigh e interações 

fotonucleares. Os três primeiros efeitos citados são de suma importância para o 

entendimento deste trabalho, por analisar a transferência de energia do fóton para o 

elétron, resultado das interações coulombianas ao longo de sua trajetória. Outros 

processos que não podem ser descartados são o espalhamento Rayleigh, um espalhamento 

elástico devido ao redirecionamento do fóton (ângulo pequeno) sem perda de energia e 

as interações fotonuclares, significantes apenas para energias consideradas altas, gerando 

produção de nêutrons a partir da interação (γ,n) e radioativação.  

A importância dos efeitos Compton, efeito fotoelétrico e produção de pares é a forte 

dependência em termos da energia do fóton incidente e do número atômico (Z) do 

material.  
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A figura 7 mostra as regiões de predominância de cada efeito de acordo com a energia 

do fóton incidente (Eγ) e número atômico (Z) do material. Nota-se que para energias 

baixas e elevado número atômico, a predominância é do efeito fotoelétrico. Para energias 

consideradas intermediárias a predominância é de efeito Compton e para energias altas a 

predominância é de produção de pares.  

Para a energia de 0,511 MeV no chumbo (Z=82), a predominância é de efeito 

Compton. 

 

 
Figura 7: Probabilidade de ocorrência dos efeitos Compton, Fotoelétrico e Produção de pares de acordo 

com a energia do fóton e número atômico do material absorvedor. 

(Fonte: Adaptado de ATTIX, 1986). 

 

 

3.1.1 EFEITO FOTOELÉTRICO 

 

 

No efeito fotoelétrico, toda energia (hυ) do fóton é transferida para o elétron que é 

ejetado do átomo (figura 8). Nesse processo, o fóton não interage apenas com o elétron, 

mas com todo o átomo.  
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Figura 8: Efeito fotoelétrico. 

 (Fonte: Adaptado de TSOULFANIDIS, 1995). 

 

A propriedade mais importante desse processo é sua forte dependência em relação 

ao número atômico do material e a energia do fóton incidente, sendo aτ proporcional a Z5 

e inversamente proporcional a (hυ)7/2 (equações 3 e 4).  

 

𝜏𝑎 =  𝜙0𝑍5 (
1

137
)

4

 4√2 (
𝑚0𝑐2

ℎ𝜐
)

7

2
     (3) 

 

Para faixa de energia de 0,1 MeV ≤ hυ ≤ 5 MeV e onde: 

 

𝜙0 =
8𝜋

3
 (

𝑒2

𝑚0𝑐2)
2

= 6,651 𝑋 10−25 𝑐𝑚2          (4) 

 

A dependência de Z5 indica que para determinada energia do fóton, o efeito 

fotoelétrico é mais característico em elementos pesados. A dependência de (1/hυ)7/2 

mostra que para determinados elementos o efeito é maior em baixas energias do que em 

altas energias (KAPLAN, 1978). 

 

 

3.1.2 EFEITO COMPTON 

 

 

No efeito Compton, uma parte da energia do fóton incidente é perdida devido ao 

espalhamento por um elétron com baixa energia de ligação, continuando sua trajetória no 

material com direção diferente. A outra parte é transferida para um elétron que é ejetado 

da camada orbital (figura 9).  

Como esse efeito possui uma distribuição contínua, a transferência de energia 

depende da direção do elétron ejetado, porém esta é aleatória. Assim, um fóton com 

energia fixa pode resultar elétrons com energias variáveis, com valores de zero até um 

valor máximo. 
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Figura 9: Efeito Compton. 

(Fonte: Adaptado de TSOULFANIDIS, 1995). 

 

Para detectar a energia do fóton incidente, as informações sobre o elétron ejetado não 

são levadas em consideração, pois sua distribuição no espectro de energia é aleatória. A 

energia do fóton espalhado E´γ , depende da energia do fóton incidente Eγ e do ângulo de 

espalhamento θ (equação 5), em relação a direção do fóton incidente (KAPLAN, 1978). 

 

𝐸𝛾
´ =

𝐸𝛾

1+ 𝛼(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)
      (5) 

 

Onde, 

 

𝛼 =
𝐸𝛾

𝑚𝑜𝑐2
          (6) 

 

Em θ=0º a energia do fóton espalhado é máxima e θ=180º a energia do fóton 

espalhado é mínima. A energia cinética do elétron ejetado é: 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 =  𝐸𝛾
2𝛼

1+ 2𝛼
               (7) 

 

A probabilidade de ocorrência do efeito Compton é maior quando a energia do fóton 

incidente aumenta de valor, ou quando a energia de ligação do elétron que sofre a 

interação com o fóton incidente é baixa, sendo considerada desprezível. 
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3.1.3 PRODUÇÃO DE PARES 

 

 

Esse efeito é característico para raios gama com energias superiores a 1,022 MeV, 

que interagem com núcleos de elevado número atômico e forte campo elétrico nuclear. 

Nesse processo a radiação desaparece, formando após a interação um par elétron-pósitron 

(figura 10). 

 

 
Figura 10: Produção de pares. 

(Fonte: Adaptado de TSOULFANIDIS, 1995). 

 

O pósitron em especial se combina novamente com um elétron da eletrosfera, 

gerando dois fótons com energia de 0,511 MeV (energia referente a massa de repouso do 

elétron/pósitron) resultado da aniquilação de pares. 

 

 

3.2 ATENUAÇÃO EXPONENCIAL 

 

 

Seja considerado um feixe estreito e monoenergético com uma quantidade inicial de 

fótons incidindo perpendicularmente sobre um meio absorvedor de espessura “x”. Para 

um caso ideal, toda radiação eletromagnética incidente é absorvida em uma simples 

interação, produzindo radiação secundária, ou atravessa o material sem nenhuma perda 

de energia ou direção.  

Esse processo é regido pela lei da atenuação exponencial, conforme a equação 8 

(CEMBER, 2009). 

 

𝐼 =  𝐼0 𝑒−𝜇𝑥            (8) 
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Onde: 

I0 = Intensidade inicial dos fótons antes da interação com o meio material; 

I = Intensidade dos fótons que não sofreram interação ao atravessar o meio material; 

x = Espessura do meio material; 

µ = Coeficiente de atenuação linear, sendo definido pela probabilidade de interação 

dos fótons com a espessura unitária do material atravessado.  

 

As referências utilizadas na dissertação, não disponibilizam o coeficiente de 

atenuação linear do chumbo para a energia de 0,511 MeV, portanto necessitou-se do 

recurso matemático da interpolação linear para calcular o seu valor apresentado na tabela 

2. 

 

Tabela 2: Coeficiente de atenuação linear do chumbo para a energia de 0,511 MeV. 

Energia (MeV) μ (cm-1) 

0,5 1,72 

0,511 1,68 

0,6 1,36 

1 0,79 

(Fonte: FODERARO, 1978) 

 

 

3.2.1 COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO MÁSSICO (µm) 

 

 

A razão entre o coeficiente de atenuação linear “µ” e a densidade do meio absorvedor 

“ρ”, determina o coeficiente de atenuação mássico “µm” (equações 9 e 10), ou seja, a taxa 

de atenuação dos fótons em termos da massa do meio material (ATTIX, 1986). 

 

𝜇𝑚 =
𝜇

𝜌
 (

𝑔

𝑐𝑚2)     (9) 

 

 𝜇 (𝑐𝑚−1) = 𝜇𝑚  (
𝑐𝑚2

𝑔
)  𝑥 𝜌 (

𝑔

𝑐𝑚3)            (10) 
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3.2.2 LIVRE CAMINHO MÉDIO (1/µ) 

 

 

O livre caminho médio, ou comprimento de relaxação, da radiação primária 

(Equações 11 e 12), é caracterizado pela distância média que um único fóton se desloca 

através do meio atenuador, antes da interação (ATTIX, 1986). 

 

𝜇 (𝑐𝑚−1) 𝑥 = 1               (11) 

 

𝑥 =  
1

𝜇
 (𝑐𝑚)           (12) 

 

 

3.3 RADIAÇÃO COLIDIDA E NÃO COLIDIDA 

 

 

A interação de um fóton com o meio material pode produzir radiação colidida ou 

radiação não colidida (figura 11).  

 

 
Figura 11: I é a radiação não colidida e Irs é a radiação colidida, produzindo uma radiação secundária. 

(Fonte: DA COSTA, 1976) 

 

A radiação não colidida “I” é aquela que atravessa o meio material, sem sofrer 

qualquer tipo desvio. Se a emissão de uma fonte isotrópica (S0), é dada em “γ/s”, a 

intensidade da radiação não colidida ou o fluxo de radiação não colidida é expresso 

conforme a equação 13 (KNOLL, 1989): 
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𝜙𝑢 (
𝛾

𝑚2𝑠
) =

𝑠0

4𝜋𝑟2 𝑒−𝜇𝑟       (13) 

 

Já a radiação colidida “Irs” sofre alterações em sua interação com o meio material, 

produzindo radiação secundária proveniente do espalhamento Compton e processos 

secundários (incluindo elétrons) originários também dos efeitos fotoelétrico e produção 

de par (tabela 3).  

 

Tabela 3: Tipos de radiações secundárias provenientes da interação da radiação eletromagnética com a 

matéria.  

Tipo de interação Radiação produzida 

Efeito fotoelétrico 

Raios X produzidos pela remoção de elétrons orbitais 

Fotoelétrons 

Bremsstrahlung 

Elétrons Auger 

Efeito Compton 

Fótons secundários do efeito Compton 

Raios X produzidos pela remoção de elétrons 

Elétrons emitidos pelo efeito Compton 

Bremsstrahlung 

Elétrons Auger 

Produção de pares 

Par elétron-pósitron 

Aniquilação de par (0,511 MeV) 

Espalhamento devido a aniquilação 

emissão de elétrons causada pelos espalhamentos 

Raios X secundários 

(Fonte: DA COSTA, 1976) 

 

 

3.4 BLINDAGEM PARA RAIO X E GAMA 

 

Para determinar a espessura de material necessária para atenuar o feixe, utiliza-se em 

uma primeira aproximação (equação 14), a lei da atenuação exponencial (TAUHATA, 

2006): 
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𝐼 =  𝐼0 𝑒−𝜇𝑥 =  𝐼0 𝑒−(𝜇/𝜌) 𝜌𝑥    (14) 

 

Onde: 

µ = Coeficiente de atenuação total do meio para uma dada energia; 

µ /ρ = Coeficiente de atenuação total mássico; 

ρ = Densidade do meio  

x = Espessura da blindagem.  

 

Para materiais constituídos a partir de uma mistura ou composição de diversos 

elementos químicos, obtém-se o coeficiente de atenuação linear a partir da equação 15: 

 

𝜇/𝜌 =  ∑ (𝜇𝑖/𝜌𝑖) 𝑖 𝑤𝑖          (15) 

 

Onde: 

wi = Fração em peso dos elementos químicos que compõe o material. 

 

 

3.5 MATERIAIS UTILIZADOS EM BLINDAGEM  

 

 

3.5.1 CHUMBO 

 

 

O chumbo comercialmente disponível (> 99,9% puro), é comumente empregado em 

blindagens de fótons devido à sua alta densidade. No entanto, o chumbo puro tem 

propriedades estruturais limitadas, inviabilizando sua utilização em situações de altas 

temperaturas. Nesse caso em específico, a dureza do material é aumentada, com a adição 

do elemento antimônio à composição. Esse material tem o ponto de fusão superior ao do 

chumbo (630,6 ºC).  

 As blindagens de chumbo são relativamente fáceis de serem manipuladas, uma vez 

que podem ser moldadas, extrudidas, enroladas, usinadas e soldadas. O molde requer 

cuidados especiais, devido à diminuição da densidade de 3,85% após a solidificação e à 

toxidade da fumaça proveniente de sua queima.  
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Esse material é relativamente caro, elevando os custos do projeto de blindagem. Com 

isso, utiliza-se o chumbo em áreas relativamente pequena (CHILTON, 1984) 

 

Tabela 4: Propriedades térmicas e mecânicas do chumbo.  

Propriedades Térmicas e Mecânicas do Chumbo 

Ponto de Fusão (oC) 327,4 

Densidade (g cm-3) 11,34 

Calor específico (J g-1 K-1)   

20-25 (oC) 0,129 

100 (oC) 0,132 

Condutividade Térmica (W m-1 K-1)   

20 - 25 (oC) 35 

100 (oC) 34 

200 (oC) 32 

Coeficiente de expansão térmica (10-6 K-1) 29 

Módulo de elasticidade (MPa) 1,4 x 104 
(Fonte: CHILTON, 1984) 

 

 

3.5.2 AÇO 

 

 

O aço é amplamente utilizado para blindagem de fótons por causa das excelentes 

propriedades estruturais, térmicas e químicas, sua facilidade de fabricação. e suas 

propriedades favoráveis de blindagem. Para blindagem de fótons, as propriedades de 

atenuação do aço podem ser tomadas como de ferro puro (densidade 7,87 g/cm3).  

(CHILTON, 1984) 
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3.5.3 CONCRETO 

 

 

O concreto é um material extremamente versátil e com boas propriedades estruturais, 

comumente empregado em grande parte dos projetos de blindagem, otimizando os custos 

e facilitando a construção de geometrias complexas.  

A consituição desse material é obtida através de uma mistura, dividida em fração por 

peso, de cerca de 13% de cimento, 7% de água e 80% de agregado. Existem inúmeros 

tipos de concreto, que surgem a partir da variação desses agregados. O Concreto tem boa 

resistência à compressão, no entanto, é frágil em tração, sendo necessário incorporar 

hastes de reforço de aço dentro do material fornecendo força à estrutura.  

Os danos causados pela radiação, resultando em processos gasosos decorrentes da 

dissociação da água e redução da resistência à compressão, geralmente não é um 

problema grave. A desidratação e os estresses térmicos resultantes da absorção de 

radiação geralmente são muito mais limitantes (CHILTON, 1984). 

 

 

3.6 CAMADA SEMI-REDUTORA (HVL) 

 

 

A camada semi-redutora (HVL – “Half Value Layer”) é um parâmetro experimental 

definido como a espessura de blindagem, ou do absorvedor, necessária para reduzir o 

nível de radiação à metade do nível inicial (CEMBER, 2009). 

Por outro lado, o coeficiente de atenuação linear “µ” depende da composição do meio 

material e da energia do raio gama incidente. No caso de uma fonte que emite fótons de 

várias energias, utilizam-se diferentes valores de “µ”, correspondentes às diversas 

energias e às diversas taxas de emissão de cada radiação (TAUHATA, 2009).  

A relação entre “µ” e HVL é expressa conforme as equações 16, 17 e 18: 

 

𝐼

𝐼0
=  

1

2
=  𝑒−𝜇𝑥                     (16) 

 

𝑙𝑛
1

2
= −0,693 =  −µx           (17) 
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𝐻𝑉𝐿 =
0,693

𝜇
           (18) 

 

Os valores do HVL para a energia de 0,511 MeV no chumbo foram obtidos através 

de interpolação linear (tabela 5). 

  

Tabela 5: HVL do chumbo para diferentes energias.  

Energia (MeV) HVL (cm) 

0,500 0,403 

0,511 0,412 

0,600 0,510 

1 0,868 

(Fonte: TAUHATA, 2009) 

 

 

3.7 CAMADA DECI-REDUTORA (TVL) 

 

 

A camada deci-redutora (TVL – “Tenth Value Layer”) é outro parâmetro 

experimental, utilizado para determinar a espessura da blindagem necessária para reduzir 

o nível da radiação a um décimo da intensidade inicial do feixe (CEMBER, 2009).  

A relação entre o “μ” e o TVL é expressa por: 

 

𝐼

𝐼0
=  

1

10
=  𝑒−𝜇𝑥               (19) 

 

𝑙𝑛
1

10
= −2,302 = -µx        (20) 

 

𝑇𝑉𝐿 =
2,302

𝜇
             (21) 
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Os valores do TVL para a energia de 0,511 MeV no chumbo foram obtidos através 

de interpolação linear (tabela 6). 

 

Tabela 6: TVL do chumbo para diferentes energias.  

Energia (MeV) TVL (cm) 

0,500 1,337 

0,511 1,369 

0,600 1,691 

1 2,882 

(Fonte: TAUHATA, 2009) 

 

 

3.8 FATOR DE BUILDUP  

  

 

Em um sistema considerado de boa geometria (feixe colimado), os fótons espalhados, 

produto da interação da radiação eletromagnética com o meio material, são 

completamente removidos do feixe. A fração da radiação que interage com o detector é 

aquela que não interage com o meio material, ou seja, a radiação não colidida. 

 Nesse caso, a lei da atenuação exponencial pura (equação 8) rege esse sistema (figura 

12).  

 

 

Figura 12: Sistema de “boa geometria”. 

(Fonte: AUTOR) 
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Quando um feixe largo de fótons interage com um sistema considerado de má 

geometria (figura 13), inúmeros efeitos podem ocorrer (efeito fotoelétrico, espalhamento 

Compton, produção de pares, entre outros) aumentando a parcela de fótons espalhados na 

direção do detector. Consequentemente há um aumento das contagens no sistema de 

medição.  

O fator de buildup é um fator de crescimento da radiação devido à má geometria do 

sistema, o que acarreta o aumento da intensidade do parâmetro medido no ponto de 

interesse, quando comparado com a situação de boa geometria, ou seja, quando a radiação 

sofre apenas atenuação exponencial pura. 

 

 

Figura 13: Sistema de “má geometria”. 

(Fonte: AUTOR) 

 

Para compor essa diferença, o buildup é um fator multiplicativo, acrescido à lei da 

atenuação exponencial (Equação 22):  

 

𝐼 =  𝐼0 𝑒−𝜇𝑥 𝐵              (22) 

 

O fator de buildup é definido pela relação entre a intensidade total do feixe emergente 

de radiação e a intensidade do feixe emergente que não sofreu interação com o meio 

material, sendo sua relação (DA COSTA, 1976): 

  

𝐵 =
𝐼+𝐼𝑟𝑠

𝐼
= 1 +  

𝐼𝑟𝑠

𝐼
        (23) 
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Com essa relação, observa-se que: 

 

𝐵 ≥ 1          (24) 

 

As principais características do fator de buildup, são as dependências com as 

seguintes condições (WOOD, 1982): 

• Natureza do meio atenuador (número atômico “Z”); 

• Energia da fonte; 

• Distância, em livres caminhos médios, entre a fonte e o ponto de interesse; 

• Geometria da fonte; 

Com isso, expressa-se o buildup em termos de: 

 

𝐵(𝑍, 𝐸, 𝜇𝑥)             (25) 

 

Onde: 

Z é o número atômico do meio atenuador; 

E é a energia da fonte monoenergética; 

µx é a espessura de atenuação do meio intermediário, em livres caminhos médios do 

fóton com energia E0. 

 

 

3.8.1 FORMULAÇÕES SEMI-EMPÍRICAS 

 

 

O fator de buildup pode ser representado de forma analítica, através da utilização de 

formulações empíricas, que fornecem relativa acurácia em sua representação. Uma boa 

fórmula deve satisfazer os seguintes critérios: 

• Os números de parâmetros independentes devem ser minimizados, 

consistentes com os requisitos de precisão; 

• A fórmula deve ser simples e reproduzir exatamente o valor unitário do fator 

de buildup, quando não houver o meio atenuador. 
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3.8.1.1 FÓRMULA LINEAR 

 

 

Essa formulação fornece pouca precisão nas aproximações de buildup devido a 

simplicidade. Essa fórmula é utilizada de forma didática (equação 26), pois não estima de 

forma adequada a blindagem necessária para determinado projeto (WOOD, 1982): 

 

𝐵 (𝑍, E, µx) = 1 + k (µx)      (26) 

 

Onde:  

E = Energia do fóton incidente; 

µx = Número de livres caminhos médios do material absorvedor; 

k = Parâmetro de ajuste para cada material. 

 

 

3.8.1.2 FÓRMULA DE BERGER 

 

 

Essa formulação fornece um bom balanço entre acurácia e complexidade 

computacional. Os parâmetros “α” e “β” são inerentes ao material de blindagem a ser 

utilizado e a energia da radiação (CHILTON, 1984).  

 

𝐵(𝑍, 𝐸, µ𝑥) = 1 +  𝛼µ𝑥𝑒𝛽µ𝑥       (27) 

 

Os parâmetros de buildup de Berger para a energia de 0,511 MeV, no chumbo, foram 

obtidos através de interpolação linear (tabela 7).  
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Tabela 7: Parâmetros “α” e “β” para o buildup de Berger no chumbo, obtidos por interpolação linear. 

Energia (MeV) α β 

0,5  0,150 -0,028 

0,511 0,154 -0,027 

0,6 0,190 -0,024 

(Fonte: FODERARO, 1985) 

 

 

3.8.1.3 FÓRMULA DE TAYLOR 

 

 

Essa formulação é a mais utilizada. Como a fórmula matemática é composta por uma 

dupla exponencial, o buildup de Taylor torna a solução analítica mais complexa de ser 

derivada. Os parâmetros “A”, “α1” e “α2” (tabela 8) fornecem melhores ajustes para 

materiais com alto “Z” (CHILTON, 1984).  

 

𝐵(𝑍, 𝐸, µ𝑥) =  𝐴 𝑒−𝛼1𝜇𝑥 + (1 − 𝐴)𝑒−𝛼2𝜇𝑥           (28) 

 

Os parâmetros de buildup de Taylor para a energia de 0,511 MeV, no chumbo, foram 

obtidos através de interpolação linear (tabela 8).  

 

Tabela 8: Parâmetros “A”, “α” e “β” para o buildup de Taylor no chumbo, obtidos por interpolação 

linear.  

Energia (MeV) A α1 α2 

0,5 1,677 -0,030 0,310 

0,511 1,705 -0,031 0,305 

0,6 2,986 -0,035 0,135 

(FODERADO, 1985) 
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3.9 FATOR DE CORREÇÃO DE BUILDUP INFINITO E BUILDUP FINITO 

 

 

Usualmente, os dados de buildup disponíveis são para meio infinito. Quando 

aplicado para meio finito, superestima os resultados. A figura 14 mostra a diferença entre 

a configuração de meio finito (a) e infinito (b).  

Quanto ao uso dos meios infinito e finito para obtenção de fatores de correção, é 

esperado que o erro na utilização dos mesmos não seja grande. Uma tentativa de 

quantificar esse erro é através da comparação entre o fator de buildup para meio finito 

(Bf), com espessura de blindagem “µx” e meio infinito (B∞), em que a geometria da 

blindagem é infinita e a distância fonte-detector é caracterizada por “µx” (figura 14). 

 

 

Figura 14: a) Configuração do buildup finito. b) Configuração do buildup infinito. 

(Fonte: AUTOR) 

 

Por meio da equação 29, obtém-se o fator de correção finito em função do fator de 

correção de buildup infinito (CHILTON, 1984). 

 

𝐹𝐶 =  
𝐵𝑓−1

𝐵∞−1
  ⸫  𝐵𝑓 = 1 + 𝐹𝐶(𝐵∞ − 1)       (29) 

 

Em cálculos práticos, é empregado o fator de buildup infinito, geralmente para uma 

fonte pontual isotrópica. Essa prática é justificada com o objetivo de simplificar o cálculo 

e pelo fato de ser mais conservador. 

Por outro lado, avaliando apenas a influência da geometria da fonte, a utilização de 

fonte isotrópica ou fonte plana evidenciam pequena diferença nos valores de buildup em 

relação a uma fonte plana, monodirecional, incidindo obliquamente sobre um meio 

material (WOOD, 1982).  
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3.10 GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS 

 

 

Algumas grandezas dosimétricas são importantes para quantificar a radiação que 

chega em IOEs e indivíduos do público, visando sua proteção e obedecendo aos níveis 

estabelecidos pelos órgãos reguladores. 

 

 

3.10.1 EXPOSIÇÃO (χ) 

 

 

A exposição é o quociente entre dQ por dm, onde dQ é o valor absoluto da carga total 

de íons de um dado sinal, produzidos no ar, quando todos os elétrons (negativos e 

positivos) liberados pelos fótons no ar, em uma massa dm, são completamente freados no 

ar. A unidade expressa para a grandeza é Coulomb por quilo (RAMOS & TAHUATA, 

2002). 

 

𝜒 (
𝐶

𝑘𝑔
) =

𝑑𝑄

𝑑𝑚
         (30) 

 

 

3.10.2 KERMA (K) 

 

 

O kerma é o quociente entre dEtr e dm, onde “dEtr” um somatório de todas energias 

cinéticas de todas as partículas carregadas liberadas por fótons, incidentes em um material 

de massa “dm”. A unidade expressa para a grandeza é o Gray (RAMOS & TAHUATA, 

2002). 

 

𝐾 (
𝐽

𝑘𝑔
) =

𝑑𝐸𝑡𝑟

𝑑𝑚
          (31) 
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3.10.3 DOSE ABSORVIDA (D) 

 

 

A dose absorvida é a energia média depositada pela radiação ionizante em um ponto 

de interesse na matéria de massa “m”. A unidade expressa para a grandeza é o Gray 

(RAMOS & TAHUATA, 2002). 

 

𝐷 (
𝐽

𝑘𝑔
) =

𝑑𝐸

𝑑𝑚
         (32) 

 

3.10.4 DOSE EQUIVALENTE (H) 

 

 

 A dose equivalente é um produto da dose absorvida em um ponto do tecido, pelo 

fator de ponderação “Q” da radiação e outros fatores modificadores “N” da radiação 

(comumente assumido com o valor 1). A unidade expressa para a grandeza é o Sievert 

(RAMOS & TAHUATA, 2002). 

 

𝐻(𝑆𝑣) = 𝐷𝑄𝑁             (33) 

 

 

3.11 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (PORTARIA 453 – 

ANS) 

 

 

3.11.1 JUSTIFICAÇÃO DA PRÁTICA 

 

 

A justificação é o princípio básico de proteção radiológica que estabelece que 

nenhuma prática ou fonte registrada a uma prática dever ser autorizada a menos que 

produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a 

compensar o detrimento que possa ser causado. 
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3.11.2 OTIMIZAÇÃO DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA  

 

 

O princípio da otimização estabelece que as instalações e as práticas devem ser 

planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o 

número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixos 

quanto razoavelmente exequíveis, levando-se em conta fatores sociais e econômicos, 

além das restrições de dose aplicáveis. 

 

 

3.11.3 LIMITAÇÃO DE DOSES INDIVIDUAIS 

 

 

Os limites de doses individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente, 

estabelecidos pela exposição ocupacional e exposição do público decorrentes de práticas 

controladas, cujas magnitudes não devem ser excedidas. 

 

 

3.12 NORMA CNEN PARA DOSE EQUIVALENTE 

 

 

A CNEN através da norma 3.05, cujo título discorre sobre os requisitos de segurança 

e proteção radiológica para serviços de medicina nuclear, estabelece todos os 

procedimentos para que as doses equivalente e efetiva em IOE e indivíduo do público não 

excedam os valores recomendados, atendendo os requisitos básicos de proteção 

radiológica. 

Para exposições médicas de pacientes, o item 5.4.1.1 da norma CNEN NN 3.01, 

determina que as mesmas sejam justificadas de acordo com o tipo de levantamento 

(diagnóstico ou terapêutico) em relação ao efeito estocástico da radiação ionizante, tendo 

como referência outros métodos alternativos, que não envolvam essa exposição. 

Através do item 5.4.2 da norma CNEN 3.01, os limites regulatórios para as doses 

efetiva e equivalente em órgãos ou tecidos de interesse, são estabelecidos (Tabela 9) com 
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base na exposição normal de IOE e indivíduo do público. Em casos especiais, e com a 

autorização da CNEN, esses limites podem ser excedidos. 

 

Tabela 9: Limites de doses efetiva e equivalente estabelecidas pela CNEN. 

Limites de Dose Anuais 

Grandeza Órgão 
Indivíduo 

Ocupacionalmente 
exposto 

Indivíduo do 
Público 

Dose Efetiva 
Corpo 
Inteiro 

20 mSv 1 mSv 

Dose Equivalente 

Cristalino 150 mSv 15 mSv 

Pele 500 mSv 50 mSv 

Mãos e pés 500 mSv -------- 
(Fonte: Norma CNEN 3.05) 

 

Os parâmetros da tabela 9 são explicados a seguir: 

Dose anual – Período de janeiro a dezembro de cada ano; 

Dose efetiva para IOE – Média ponderada em 5 anos consecutivos (não excedendo o 

valor de 50 mSv/ano). 

Dose efetiva para indivíduo do público – Em casos especiais, pode haver autorização 

para o valor de dose efetiva de até 5 mSv, desde que a dose efetiva média não exceda 1 

mSv/ano. 

Pele - Valor médio em 1 cm2 de área, na região mais irradiada.  
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4 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

 

4.1 METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA DOSE EQUIVALENTE SEMANAL 

 

 

A AAPM desenvolveu uma metodologia de cálculo, com o objetivo de determinar a 

dose equivalente semanal na instalação, baseado nos fatores que afetam a quantidade de 

blindagem requerida para PET/CT. Os principais fatores são: 

• Número de pacientes semanais que realizaram os exames; 

• Atividade administrada por paciente; 

• O tempo de permanência do paciente na clínica; 

• Localização do ponto considerado na instalação. 

Esses parâmetros possibilitam a avaliação das doses na instalação, verificando se as 

mesmas estão de acordo com as recomendações dos órgãos regulatórios. 

A figura 15 é o modelo da instalação de PET/CT utilizada como referência pela 

AAPM. As áreas em destaque, são as salas de administração e do tomógrafo, áreas 

controladas da clínica. 

 

 
Figura 15: Planta padrão utilizada pela AAPM  

(Fonte: Adaptado de MADSEN ET AL, 2005). 
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4.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DOSE EQUIVALENTE SEMANAL – 

AAPM 

 

 

4.2.1 SALA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

No processo inicial para realização das imagens tomográficas, o paciente necessita 

repousar na sala de administração para reduzir a absorção do radiofármaco nos músculos 

esqueléticos. O tempo de permanência nesse local (tu) pode variar de instalação para 

instalação (60-90 min) e a AAPM estabelece o período de 1 hora para os procedimentos 

de cálculo.  

O nuclídeo 18F decai em função do tempo, com meia vida e 109,77 minutos, 

influenciando nos parâmetros dosimétricos correlatos tanto para a sala de administração 

quanto para a sala do tomógrafo. Com isso, determina-se os fatores de redução (Rt) da 

radiação para as salas de administração e do tomógrafo conforme as equações 34 abaixo. 

 

Rt = 1,433 × (
T1/2

t
) × [1 − 𝐹𝑡]        (34 - a) 

 

Ft = 𝑒
−0,693

𝑡

𝑇1/2            (34 - b) 

 

Rtu = 1,433 × (
T1/2

𝑡𝑢
) × [1 − 𝐹𝑢]        (34 - c) 

 

Rim = 1,433 × (
T1/2

𝑡𝑖𝑚
) × [1 − 𝐹𝑖𝑚]        (34 - d) 

 

 

Devido a administração do radiofármaco, o paciente atua como uma fonte radioativa, 

em que o tecido humano se torna um meio material para a propagação da radiação 

eletromagnética, podendo então atenuá-la de acordo com o processo de interação da 

radiação eletromagnética com a matéria. Parte dessa radiação o corpo humano atenua 

(36%) e a outra parte é transmitida (64%), estabelecendo o valor de 0,64 como o fator de 
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transmissão do corpo humano. Esse valor é apresentado na abordagem teórica do trabalho 

para definição da potência da fonte. 

A atividade (A0) de 18F-FDG administrada depende da massa corporal do paciente, 

do tempo de permanência e do modo de aquisição das imagens. Em adultos essa 

quantidade administrada pode variar de 370-740 MBq e em pacientes pediátricos pode 

variar entre 4-5 MBq/kg. Para os cálculos, a AAPM utiliza o valor de 555 MBq (15 mCi) 

como a atividade do radiofármaco administrada no paciente (MADSEN et al, 2005). 

 

A AAPM estabelece a dose equivalente semanal para o paciente na sala de 

administração, utilizando a seguinte equação: 

 

𝐷𝑠 = 0,143 𝑥 0,64 𝑥 𝑁𝑤 𝑥 𝐴0 𝑥 𝑇𝑢 𝑥 𝑅𝑡𝑢 𝑥 
1

𝑑2
             (35) 

 

Onde: 

0,143 = constante de taxa de dose do 18F-FDG, Γ, em 
𝜇𝑆𝑣 𝑥 𝑚2

𝑀𝐵𝑞 𝑥 ℎ
; 

0,64 = fator de transmissão da radiação no corpo humano; 

Nw = número de pacientes por semana; 

A0 = atividade inicial administrada no paciente (MBq); 

Tu = tempo de permanência na sala de administração (h); 

Rtu = fator de redução da radiação inicial na sala de administração; 

d = distância da fonte até o ponto de interesse (m); 

 

 

4.2.2 SALA DO TOMÓGRAFO 

 

 

No período da aquisição das imagens tomográficas, alguns parâmetros abordados na 

seção 4.2.1 decrescem devido ao tempo despendido na sala de administração. Antes de 

iniciar o exame, o paciente pode eliminar por vias naturais entre 15-20% da atividade do 

18F-FDG. A AAPM (MADSEN ET AL, 2005) considera 15% para os cálculos da dose 

para a sala do tomógrafo. A AAPM estabelece o tempo de 30 minutos como período de 

permanência na sala do tomógrafo (tim)  
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A AAPM estabelece a dose equivalente semanal para o paciente na sala do 

tomógrafo, utilizando a seguinte equação: 

 

𝐷𝑠 = 0,143 𝑥 0,64 𝑥 𝑁𝑤 𝑥 0,85 𝑥 𝐹𝑢 𝑥 𝐴0 𝑥 𝑇𝑖𝑚 𝑥 𝑅𝑡𝑖𝑚 𝑥 
1

𝑑2
           (36) 

 

Onde: 

0,143 = constante de taxa de dose do 18F-FDG, Γ, em 
𝜇𝑆𝑣 𝑥 𝑚2

𝑀𝐵𝑞 𝑥 ℎ
; 

0,64 = fator de transmissão da radiação no corpo humano; 

Nw = número de pacientes por semana; 

0,85 = fração da radiação remanescente no corpo humano; 

Fu = fator de decaimento da radiação devido a permanência na sala da administração; 

A0 = atividade inicial administrada no paciente (MBq); 

Tim = tempo de permanência na sala do tomógrafo (h); 

Rtim = fator de redução da radiação inicial; 

d = distância da fonte até o ponto de interesse (m). 

 

 

4.3 DOSE EQUIVALENTE SEMANAL – ABORDAGEM DO TRABALHO 

 

 

No trabalho estima-se a dose equivalente em um ponto de interesse a partir da taxa 

de kerma para um determinado ponto “d” em um tempo “t” considerando o paciente na 

sala de administração ou na sala do tomógrafo, na instalação de PET/CT. 

 

 

4.3.1 PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DA TAXA DE EXPOSIÇÃO COM O 

PACIENTE NA SALAS DE ADMINISTRAÇÃO E DO TOMÓGRAFO 

 

 

Os parâmetros utilizados para determinação da taxa de exposição em um ponto, 

consideram o paciente nas salas de administração ou de imagem. O tempo dispendido na 

sala de administração será t1, e o tempo total dispendido na sala de administração será tu 
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(60 minutos). O tempo dispendido na sala de imagem será t2, e o tempo total dispendido 

na sala de imagem será tim (30 minutos). 

A seguir, são apresentados, na tabela 10, os principais parâmetros para o cálculo da 

exposição em um ponto de interesse. Esses parâmetros são identificados de forma 

semelhante aos usados nos procedimentos de exames utilizando a técnica PET/CT. 

 

Tabela 10: Identificações, unidades e descrições dos parâmetros de cálculo. 

Parâmetros Descrição 

A0[MBq] Atividade administrada para o paciente. 

d1[m] 
Distância do paciente, na sala de administração, 

ao ponto de interesse. 

2πd1
2[m2] 

Fator geométrico. Considera a direção de 

somente 1 raio gama de aniquilação do pósitron 

no decaimento do 18F. 

FT = 0,64 
Fator de transmissão do raio gama no corpo 

humano. 

S0 [
MeV

m2h
] Potência da fonte (Equação 37 e 38). 

µ[m−1] 
Coeficiente de atenuação linear para o raio 

gama de 0.511 MeV no ar. 

(
µen

ρ
) [

m2

kg
] 

Coeficiente de absorção de energia de massa 

para o raio gama no ar. 

Rt 
Fator de redução da radiação no tempo (t) 

conforme a equação 34-a. 

Rtu
 

Fator de redução da radiação no tempo de 

administração tu equação 34 – c. 

Rtim
 

Fator de redução da radiação no tempo de 

imagem tim equação 34 - d 

Fu 

fator de decaimento da radiação devido a 

permanência na sala da administração. 

 𝐹𝑢 = ℮
−0.693

tu
T1

2 
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FE = 0,85 
fração da radiação remanescente no corpo 

humano. 

d2[m] 
Distância do paciente, na sala de imagem, ao 

ponto de interesse. 

e−µd Atenuação do raio gama na distância “d, no ar. 

B(µd) 

Fator de buildup para raio gama no ar para “µd” 

números de livres caminhos médios. O trabalho 

utiliza a fórmula de buildup de Berger, para o 

ar. 

(Fonte: AUTOR) 

 

 

4.3.2 TAXA DE EXPOSIÇÃO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA EM UM 

PONTO - �̇� 

 

 

4.3.2.1 PARA A SALA DE ADMINISTRAÇÃO E 0 ≤ t ≤ tu 

 

 

S0 [
MeV

m2h
] =

A0[MBq]×106[
des

s⁄

MBq
]×3600 [

s

h
]×1[

γ

des
]×0.511[

MeV

γ
]×FT

2πd1
2[m2]

             (37) 

 

S0 [
MeV

m2h
] = 0.189 × 109 [

MeV

MBq.h
] × (

A0

d1
2) [

MBq

m2 ]             (38) 

 

A taxa de exposição, num ponto (d1) em um tempo (t), é dada por:  

 

            Ẋ [
C

kgh
] = S0 [

MeV

m2h
] × Rt × e−µd1 × B(µd

1
) × (

µen

ρ
) [

m2

kg
] × 1 × 106 [

eV

MeV
] × [

íon

34eV
] × 1.6 ×

                                10−19 [
C

íon
]                                                                                                                                                                                       (39) 

 

 Ẋ [
C

kgh
] = 0.889 × 10−6 [

C

MBq.h
] × (

A0

d1
2) [

MBq

m2 ] × Rt × e−µd1 × B(µd1) × (
µen

ρ
) [

m2

kg
]                (40) 
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A exposição em um ponto (d1), para o tempo total de administração (tu) é dada por: 

 

X [
C

kg
] = 0.889 × 10−6 [

C

MBq.h
] × (

A0

d1
2) [

MBq

m2 ] × Rtu × e−µd1 × B(µd1) × (
µen

ρ
) [

m2

kg
] × tu[h]        (41) 

 

X [
C

kg
] = Ẋ [

C

kgh
] × tu[h]             (42) 

 

 

4.3.2.2 PARA A SALA DO TOMÓGRAFO E 0 ≤ t ≤ tim 

 

 

Ẋ [
C

kgh
] = 0.889 × 10−6 [

C

MBq.h
] × (

A0

d2
2) [

MBq

m2 ] × Fu × FE × Rt × e−µd2 ×  B(µd2) × (
µen

ρ
) [

m2

kg
]     (43) 

 

Ẋ [
C

kgh
] = 0.756 × 10−6 [

C

MBq.h
] × (

A0

d2
2) [

MBq

m2 ] × Fu × Rt × e−µd2 × B(µd2) × (
µen

ρ
) [

m2

kg
]                (44) 

 

A exposição em um ponto (d2), para um tempo total de imagem (tim), é dada por: 

 

   𝑋 [
C

kg
] = 0.756 × 10−6 [

𝐶

𝑀𝐵𝑞.ℎ
] × (

A0

d2
2) [

MBq

m2 ] × Fu × Rt × e−µd2 × B(µd2) (
µen

ρ
) [

m2

kg
] × t𝐼[ℎ]     (45) 

 

X [
C

kg
] = Ẋ [

C

kgh
] × tim[h]            (46) 

 

 

4.3.3 TAXAS DE DOSES DERIVADAS DAS TAXAS DE EXPOSIÇÃO 

 

 

Para expressar as taxas de doses como função das taxas de exposição, utilizam-se 

os fatores de conversão abaixo:   

 

Taxa de dose no ar 

 

Ḋ [
Gy

s
] = 34. Ẋ [

C

kgs
]                 (47) 
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Taxa de dose no tecido 

 

           DṪ [
Gy

s
] = 37. Ẋ [

C

kgs
]              (48) 

 

 

Taxa de dose equivalente 

 

Ḣ [
Sv

s
] = 37. Ẋ [

C

kgs
]                                                  (49) 
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5 DESENVOLVIMENTO NUMÉRICO 

 

 

5.1 MÉTODO DE MONTE CARLO (MMC) E O CÓDIGO MCNPx 

 

 

O método de Monte Carlo (MMC) é um nome em referência a cidade de Monte 

Carlo, localizada em Mônaco, a qual é conhecida pelos jogos de azar (roletas, dados, entre 

outros jogos). Esse método é uma poderosa ferramenta de análise estatística amplamente 

difundida em vários campos do conhecimento (principalmente na engenharia nuclear), 

pois utiliza sequência de números aleatórios para representar matematicamente um 

fenômeno físico, por exemplo, transporte da radiação (MULLER, 2008). 

No processo de transporte da radiação, inúmeros eventos podem ocorre (absorção, 

espalhamento, entre outros). O “MMC” acompanha cada partícula individualmente, e 

cada evento que com ela ocorre, desde a sua criação até seu desaparecimento, 

caracterizando o que se chama de “história da partícula”. Inicialmente, utilizou-se o 

“MMC” para solução de problemas de difusão de nêutrons com o objetivo de desenvolver 

os primeiros artefatos nucleares no “Alamos Scientific Laboratory” em 1944.  

O código MCNPx (Monte Carlo N-Particle code) é um código que simula processos 

nucleares, analisando o transporte de nêutrons, raios gama e elétrons pelo Método de 

Monte Carlo. Esse “software” é utilizado para inúmeras aplicações, incluindo a proteção 

radiológica, a física médica, a neutrônica e projetos de reatores (possibilidade de criação 

de geometrias complexas), as análises de detectores, entre outras (SHULTS & FAW, 

2011) 

 

 

5.1.1 GEOMETRIA 

 

 

A geometria é fundamental e sua caracterização no MCNPx proporciona uma melhor 

conformidade entre a análise teórica do estudo e os resultados experimentais obtidos. 
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5.1.2 FONTE 

 

 

O comando “SDEF” especifica todos os parâmetros capazes de descrever uma fonte 

(geometria, energia, atividade, entre outros) e o tipo de radiação que são relevantes 

(elétron, fóton ou nêutron) para o problema a ser estudado no MCNPx.  

A configuração do comando “SDEF” contém os parâmetros “POS”, “ERG” e 

“PAR”, que caracterizam respectivamente a posição da fonte no meio (x = -0,31, y = 0 e 

z = 0), a energia da radiação (0,511 MeV) e o tipo de radiação (fótons). Esses parâmetros 

são apresentados na figura 16. 

 

 

Figura 16: Configuração do cartão “SDEF” no processo de validação da simulação. 

(Fonte: AUTOR) 

 

 

5.1.3 MATERIAL 

 

 

A especificação dos materiais que preenchem as células definidas pelo usuário, 

envolvem os seguintes parâmetros: 

• Número do material e modo de interação (Z=82000 indica que é chumbo e a 

interação é para fótons);  

• Pureza do material (1 indica que o chumbo tem 100% de pureza)  

• Composição da seção de choque (O MCNPx possui inúmeras bibliotecas de 

seção de choque) 

A figura 17 apresenta uma forma de preencher as definições do material. 

 

 

Figura 17: Cartão de material no MCNPx. 

(Fonte: AUTOR) 
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5.1.4 TALLY 

 

 

O “Tally” é o processo de contagem dos parâmetros de interesse fornecendo nos 

dados de saída, o resultado quantitativo da grandeza que o usuário deseja calcular. Cada 

contagem é definida por um número “Fn:a ou *Fn:a”, onde “n” é o número da função e 

“a” é o tipo da radiação de interesse. O código disponibiliza diversos tipos de “Tallies”, 

especificados na tabela 11. 

 

Tabela 11: Grandezas disponíveis no código MCNPx.  

Tally  Descrição Fn Units *Fn Units 

F1:N, F1:P, F1:N,P ou 

F1:E 
Corrente sobre uma superfície # MeV 

F2:N, F2:P, F2:N,P ou 

F2:E 

Fluxo médio sobre uma 

supérficie 
#/cm2 MeV/cm2 

F4:N, F4:P, F4:N,P ou 

F4:E 
Fluxo médio sobre uma célula #/cm2 MeV/cm2 

F5:N ou F5:P Fluxo em um detector pontual #/cm2 MeV/cm2 

F6:N, F6:p ou F6:N,P 
Energia média depositada em 

uma célula 
MeV/g jerks/g 

F7:N 
Deposição de energia média de 

fissão de uma célula 
MeV/g jerks/g 

F8:N, F8:p ou F8:N,P 
Distribuição de pulsos de 

energia criados em um detector 
pulsos MeV 

(Fonte: SHULTS & FAW, 2011) 

 

Nesse trabalho, foi empregado o “Tally *F5:p”, que indica a fluência média em um 

detector pontual. A figura 18 representa uma linha de comando desse “Tally”. 

 

 

Figura 18: Informação da posição do detector pontual. 

(Fonte: AUTOR) 
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Para cada fóton inicial, e para cada evento de interação desse fóton, realiza-se uma 

estimativa determinística para a fluência no detector pontual. Considerando um raio gama 

de energia “E” e peso “W” emitido por uma fonte isotrópica, liberada a uma distância “r” 

de um detector pontual, a contribuição “𝛿Φ" para a fluência nesse detector será (equação 

50). 

 

𝛿Φ =
𝑊

4𝜋𝑟2 𝑒−𝜇(𝐸)𝑥              (50) 

 

em que “µ(E)” é o coeficiente de atenuação linear da partícula de energia “E”. Vale 

salientar que o termo 
1

4𝜋
 é a distribuição angular para uma fonte pontual isotrópica. 

 

 

5.1.5 ERRO RELATIVO (R) 

 

 

No resultado final, o código fornece o erro relativo. Essa é uma ferramenta estatística 

que avalia a qualidade do valor calculado pelo “Tally” especificado, baseado na 

quantidade de histórias “n” definida pelo usuário (equação 51). 

 

𝑅 =  
1

√𝑛
         (51) 

 

Para reduzir o erro relativo, faz-se necessário aumentar o número de histórias. A 

partir das informações fornecidas por PELOWITZ, a faixa do erro relativo para cada 

“Tally” é especificado de acordo com a tabela 12.  
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Tabela 12: Erro relativo para cada tipo de “Tally”.  

Faixa de Erro relativo (R) Qualidade do resultado 

0,5 - 1,0 Não significativo 

0,2 - 0,5 Pouco significativo 

0,1 - 0,2 Questionável 

< 0,1 
Geralmente confiável, exceto para 

detectores pontuais 

< 0,05 
Geralmente confiável para detectores 

pontuais 

(Fonte: PELOWITZ, 2005) 

 

 

5.1.6 MODELAGEM E ABORDAGEM DO TRABALHO 

 

 

Nessa fase do trabalho, avaliou-se a consistência da simulação com o código 

MCNPx, comparando os resultados com os dados teóricos de WOOD, 1982, que realiza 

os cálculos dos fatores de correção para o meio finito e meio infinito para o chumbo nas 

energias de 1, 4 e 10 MeV.  

As condições de modelagem para o meio finito apresentam as seguintes 

características (figura 19): 

• O meio absorvedor (chumbo) encontra-se entre a fonte e o detector, com 

espessura definida de 1 livre caminho médio; 

• A fonte e o detector foram posicionados a 1 mm do meio absorvedor; 

• Importância para elétron e fóton. Devido a produção de radiação secundária, 

produto da interação da radiação eletromagnética com o meio material, é 

necessário determinar a importância para elétron proveniente dos efeitos 

Compton, fotoelétrico e produção de pares. Esse elétron pode ser freado, 

produzindo Bremsstrahlung.  

• Número de histórias: 1x108 histórias, alcançando um erro relativo inferior a 

5% atendendo, assim, o pré-requisito do “Tally *F5”. 
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Figura 19: Representação da modelagem para o meio finito. 

(Fonte: AUTOR) 

 

As condições de modelagem para o meio infinito apresentam as seguintes 

características (figura 20): 

• Fonte e detector encontram-se no interior do meio absorvedor (chumbo) com 

uma espessura de blindagem que o programa entenda que seja infinita, 

visando a otimização do processamento. A distância fonte detector é definida 

pela distância de 1 livre caminho médio; 

• Importância para elétron e fóton. Devido a produção de radiação secundária, 

produto da interação da radiação eletromagnética com o meio material, é 

necessário determinar a importância para elétron proveniente dos efeitos 

Compton, fotoelétrico e produção de pares. Esse elétron pode ser freado, 

produzindo Bremsstrahlung.  

• Número de histórias: Determinou-se 1x108 histórias para obter um erro 

relativo inferior a 1%, atendendo ao pré-requisito do “Tally *F5”. 
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Figura 20: Representação da modelagem para o meio infinito. 

(Fonte: AUTOR) 

  

Para o cálculo dos fatores de correção de meio finito e infinito para a energia de 0,511 

MeV no MCNPx, estipulou-se um total de 12 espessuras de blindagem com o objetivo de 

otimizar o tempo de processamento.  

 

 

5.1.7 AVALIAÇÃO DO DIÂMETRO DO FEIXE NO MCNPx 

 

 

Realizou-se uma simulação a partir da variação das condições geométricas do feixe, 

emitindo radiação eletromagnética sobre a camada deciredutora (TVL) do chumbo. O 

diâmetro do feixe variou de 7 mm até 20 mm, avaliando o diâmetro no qual a resposta do 

buildup não se altera. 

 

 

5.1.8 CÁLCULO DO FATOR DE TRANSMISSÃO 

 

 

O fator de transmissão numérico é fornecido através do Buildup de Taylor agregado 

aos fatores de correção obtidos da simulação (equação 52). 

 

FT = FC ∗ A ∗ e−(1+α1)µ
x

10 + FC ∗ (1 − A) ∗ e−(1+α2)µ
x

10 + (1 − FC)e−µ
x

10      (52) 

  

Onde:  FC = Fator de correção; 
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  A = Parâmetro da fórmula de Taylor; 

  α1 = Parâmetro da fórmula de Taylor; 

α2 = Parâmetro da fórmula de Taylor; 

µ = Coeficiente de atenuação linear do chumbo para energia de 0,511 

MeV; 

x= Espessura dada em centímetro. 

 

 

5.1.9 METODOLOGIA APLICADA PELA AAPM  

 

 

O NCRP Report No. 49 é a referência utilizada para determinação da espessura de 

blindagem adequada para instalações de PET/CT, no entanto a mesma atua no alcance de  

50 a 200 kVp, não abrangendo a energia de 0,511 MeV. Com isso, a AAPM determina 

os valores do fator de transmissão para o chumbo a partir dos cálculos de Monte Carlo 

(figura 21). 

 

 
Figura 21: Fator de transmissão do feixe largo no chumbo como função da espessura do meio absorvedor 

(Fonte: MADSEN ET AL, 2005). 

 

Observa-se que a partir de 10 mm de espessura de chumbo, as curvas de TVL e Monte 

Carlo apresentam significativa diferença, devido a superestimação do TVL em relação a 

quantidade de chumbo necessária para a blindagem comparado aos cálculos de Monte 

Carlo. 
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Para obter a curva de fator de transmissão simulada no MCNP, a AAPM realiza o 

ajuste da curva pelo método de regressão não-linear, através do modelo (equação 53) 

desenvolvido por Archer (ARCHER ET AL, 1983): 

 

𝐹𝑇𝐴 =  {(1 + (𝛽/𝛼))𝑒𝛼𝛾𝑥 − (𝛽/𝛼)}
(1/𝛾)

                  (53) 

 

Os parâmetros α, β e γ encontrados no ajuste (tabela 21), são as características da 

curva (PRUDENTE, 2009): 

Parâmetro α: É o valor máximo esperado para a resposta, ou assíntota;  

Parâmetro β: Está relacionado com intercepto, isto é, o valor de µ=E(x) 

correspondente a x=0;  

Parâmetro γ: Está relacionando com a taxa medida de crescimento da curva. 
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6 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

6.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

6.1.1 COLIMADORES DE CHUMBO 

 

 

Com o objetivo de otimizar a medição experimental e garantir as condições de 

repetitividade, foram adicionados colimadores de chumbo ao aparato experimental, 

aumentando a probabilidade de incidência perpendicular dos fótons, centralização entre 

o centro da fonte e o centro do volume sensível e, simultaneamente uma maior 

homogeneidade na quantidade de energia depositada no detector por interação no volume 

sensível. 

A infraestrutura disponível para a preparação dos colimadores e as condições 

geométricas da fonte, determinaram a escolha do menor e maior diâmetro possível para a 

confecção dos blocos. Idealizaram-se um total de dez blocos (tabela 13) com diferentes 

diâmetros de colimação, com a finalidade de analisar o diâmetro no qual obtém-se a 

condição de fonte plana. 

 
Tabela 13: Diâmetro dos colimadores de chumbo. 

Bloco Diâmetro do colimador (mm) 

1 1 

2 2 

3 4 

4 6 

5 8 

6 10 

7 12 

8 14 

9 16 

10 18 

(Fonte: AUTOR) 
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A confecção dos colimadores de chumbo finalizou-se no Instituto de Defesa Química 

Biológica Radiológica e Nuclear (IDQBRN) no Centro Tecnológico do Exército (CTEx) 

situado em Guaratiba, no Rio de Janeiro. O IME e o IDQBRN forneceram os blocos de 

chumbo de alta pureza com dimensões de 20 cm de comprimento x 10 cm de largura x 5 

cm de altura, sendo moldados para as dimensões de 5 cm x 5 cm x 5 cm (figura 22 e 23). 

Essa configuração minimiza o peso sobre o suporte de sustentação localizado acima do 

volume sensível, consequentemente evitando danos ao detector. 

 

 
Figura 22: Bloco de chumbo antes (esquerda) e após a confecção dos blocos de colimadores (direita). 

(Fonte: AUTOR) 

 

 

 

 
Figura 23: Colimadores de chumbo com diferentes diâmetros de colimação. 

(Fonte: AUTOR) 
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6.1.2 APARATO EXPERIMENTAL 

 

 

Os seguintes módulos foram utilizados para a determinação dos fatores de 

transmissão experimental e coeficiente de atenuação linear no chumbo experimental 

(figura 24): 

• BIN/Fonte; 

• Osciloscópio; 

• Alta Voltagem; 

• Amplificador; 

• Analisador multicanal; 

• Detector HPGe; 

• Computador. 

 

 

Figura 24: Aparato experimental utilizado na dissertação. 

(Fonte: Autor) 
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6.1.3 DIAGRAMA DE BLOCOS 

 

 

Toda as configurações de instalação do aparato experimental são demonstradas no 

diagrama de blocos (figura 25). 

 

 

Figura 25: Diagrama de blocos da organização do aparato experimental. 

(Fonte: AUTOR)  

 

 

6.1.4 AJUSTES ELETRÔNICOS  

 

 

Após a montagem do aparato experimental (figura 24), realizaram-se alguns 

procedimentos para verificação da parte eletrônica composta pelos módulos, com o 

objetivo de avaliar a conformação da gaussiana correspondente aos fotopicos do 137Cs e 

60Co e um possível deslocamento no espectro (variação do canal) no programa Maestro. 

Essa verificação, antes da calibração do detector, faz-se necessária para manter ao longo 

do experimento, a boa conformação da gaussiana obtida na região do fotopico, garantindo 

também a simetria (boa formação) do mesmo, obtidas quanto da calibração do aparato 

experimental.  
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Neste trabalho, foram realizados os ajustes eletrônicos para compensar a ausência de 

blindagem no detector HPGe e permitir uma melhor conformação da gaussiana 

identificadora dos fotopicos das energias emitidas pelas fontes padrão usadas na 

calibração do sistema. Tal procedimento, possibilitou a obtenção de um espectro 

satisfatório de energia, adequado para o propósito do trabalho.  

A seguir são listados os procedimentos seguidos para o ajuste eletrônico e 

conformação da gaussiana do aparato experimental: 

• Avaliando os fotopicos das fontes padrão 137Cs (662 keV) e 60Co (1173,22 

keV e 1332,49 keV), observou-se que os mesmos apresentavam deformação, 

com isso houve a necessidade de ajustes nos módulos eletrônicos 

pertencentes ao aparato experimental para a devida correção.  

• Realizou-se os ajustes dos módulos acoplados ao BIN/Fonte:  

Amplificador – Atuou-se no ganho grosso (“coarse gain”) e tempo de 

formação da gaussiana (“shaping time”) e no pólo zero (p/z).  O p/z é um 

potenciômetro, não possui valores de referência, com isso avaliou-se a 

correção do sinal no ganho fino (“fine gain”) com a ajuda de um osciloscópio. 

Os ajustes que atenderam as necessidades de discriminação das energias no 

espectro são apresentados na tabela 14. Garantiu-se que, ao longo do 

experimento, as correções realizadas durante o procedimento de calibração 

mantiveram-se constante. 

 

Tabela 14: Configuração dos módulos. 

Ajustes eletrônicos do aparato experimental 

Ganho grosso 100 

Ganho fino 3 

Tempo de formação da gaussiana 2 µs 

(Fonte: AUTOR) 

 

Multicanal – Atuou-se no zero e no ajuste do menor nível de discriminação 

(“lower level delay”), que são potenciômetros e não possuem valores de 

referência, com isso necessitou-se novamente do auxílio do osciloscópio para 

as devidas correções no sinal; 
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Alta tensão – A voltagem de operação definida para operação do detector 

HPGe foi de 2,3 kV, atendendo as necessidades de distribuição de energia dos 

espectros. 

• Garantiu-se que, ao longo do experimento, as correções realizadas durante o 

procedimento de calibração mantiveram-se constante. 

Com essa configuração, os fotopicos obtiveram boa conformação tanto para as 

médias energias, quanto para as altas energias. Nesse período de ajustes, os fotopicos das 

fontes padrão 137Cs e 60Co mantiveram-se nos mesmos canais. Caso contrário, a eletrônica 

não estaria bem ajustada. Todo o processo validou o sistema para o processo de 

calibração. 

  

 

6.1.5 CALIBRAÇÃO DO SISTEMA  

 

 

Na calibração do sistema de medição, utilizou-se a fonte de 152Eu (Figura 25) que 

possui 7 emissões gama com energias entre 121,78 keV e 1408,01 keV, abrangendo 

assim, as energias das fontes padrão 137Cs (661,65 keV), 60Co (1173,22 keV e 1332,49 

keV) e do 22Na (511 keV).  

Garantindo a mesma geometria estabelecida para a conformação da gaussiana e 

ajustes eletrônicos, realizou-se as medições com tempo vivo de 3600 segundos (boa 

estatística de contagem), com e sem a fonte de 152Eu, para obtenção do espectro líquido. 

Tendo-se o espectro líquido do 152Eu, os valores das energias teóricas correspondentes 

aos fotopicos foram inseridos manualmente no programa Maestro. Com esses 

procedimentos o software atribui o valor da energia esperada para cada canal. Por fim, 

verificou-se as energias do 60Co e 137Cs para validação da calibração 

O objetivo desse trabalho é a detecção do raio gama de energia de 0,511 MeV emitido 

pelo 22Na. 
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6.1.6 FONTES UTILIZADAS NO TRABALHO 

 

 

As fontes padrão emissoras gama (60Co, 137Cs e 152Eu  (figura 26)), foram utilizadas 

para a realização dos ajustes eletrônicos e calibração do sistema de medição devido a 

análise dos fotopicos correspondentes as energias das mesmas. 

  

 
Figura 26: Fontes padrão utilizadas para os ajustes eletrônicos e calibração do sistema de medição. A 

identificação da fonte contém o nome do isótopo, atividade e data de fabricação. 

(Fonte: AUTOR) 

 

A tabela 15 mostra as informações sobre a atividade das fontes gama padrão e as 

respectivas datas de fabricação. 

 

Tabela 15: Informações sobre as fontes padrão. 

Fonte Atividade (µCi) Data de fabricação 

152Eu 4,31 07/03/2007 

137Cs 1,01 17/04/2007 

60Co 1,16 04/02/1992 

22Na 3,52 08/10/2008 

(Fonte: AUTOR) 

 

Para o levantamento da curva de fator de transmissão e consequentemente a 

determinação do coeficiente de atenuação linear do chumbo para raios gama de 0,511 

MeV, utilizou-se a fonte de 22Na (figura 27). A principal característica desse isótopo é a 

emissão do pósitron com energia de 0,546 MeV (LARAWEB, Acesso em 2017), 

consequentemente produzindo dois fótons de 0,511 MeV resultado de sua aniquilação. 
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Figura 27: Fonte de 22Na utilizada para o cálculo do fator de transmissão e determinação do coeficiente 

de atenuação linear.  

(Fonte: AUTOR) 

 

 

6.1.7 ATENUADORES DE CHUMBO 

 

 

Os atenuadores de chumbo (figura 28) foram utilizados para determinar, 

experimentalmente o fator de transmissão e o coeficiente de atenuação linear (µ) do 

chumbo para raios gama de 0,511 MeV. As espessuras dos mesmos variaram de 0,7 mm 

até 5 mm.  

Para representar as mesmas espessuras processadas no código MCNPx, os 

atenuadores foram superpostos, atingindo o valor máximo de 34,2 mm. 

 

 

Figura 28: Atenuadores de chumbo. 

(Fonte: AUTOR) 
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6.1.8 PROGRAMA MAESTRO 

 

 

O programa Maestro (figura 29) é um software de emulação de analisador multicanal 

compatível com sistemas de espectroscopia gama, responsável pela aquisição e 

tratamento dos dados obtidos com o detector HPGe. 

 
Figura 29: Ilustração do espectro obtido com o programa Maestro. 

(Fonte: CANBERRA, Acesso em 2017) 

 

 

6.1.9 ERRO RELATIVO 

 

 

Para obter boa estatística de contagem, determinou-se o valor de 104 contagens para 

alcançar o erro relativo de 1% (equação 54). 

 

𝑅(%) =
1

√𝑛
∗ 100 =

1

√10000
∗ 100 =  1%               (54) 

 

 

6.1.10 AVALIAÇÃO DO DIÂMETRO DO FEIXE 

 

 

A primeira análise com as medições experimentais, foi determinar a partir da 

utilização dos diferentes colimadores (preservando a geometria de detecção), o diâmetro 
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a partir do qual a resposta do detector não se modifica. Essa condição é obtida através da 

relação entre a área líquida (área correspondente ao fotopico do 0,511 MeV) e o diâmetro 

do colimador.  

A AAPM simula os fatores de transmissão na condição de fonte plana. Com isso, 

será possível comparar os resultados obtidos experimentalmente com aqueles oriundos 

da simulação.  

 

 

6.1.11 FATOR DE TRANSMISSÃO EXPERIMENTAL 

 

 

Levantou-se a curva de fator de transmissão experimental através da relação entre as 

áreas do fotopico, nas seguintes condições: 

• A intensidade de fótons inicial (I0) foi representada pela incidência 

perpendicular dos fótons no volume sensível do detector, sem atenuador 

(Figura 30).  

 

 

 

Figura 30: Ilustração da medição sem atenuador (I0). 

(Fonte: AUTOR) 
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• A intensidade de fótons após a interação com o meio absorvedor (Ix) foi 

representada pela incidência perpendicular dos fótons no volume sensível do 

detector, com atenuador (figura 31).  

 

Figura 31: Ilustração da medição com o meio atenuador (Ix). 

(Fonte: AUTOR) 

 

 

Obteve-se o valor correspondente do fator de transmissão experimental, 

empregando-se a equação 55 

 

𝐹𝑇 =  
𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑚𝑏𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 "𝑥"

𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑚𝑏𝑜
        (55) 
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7 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

 

7.1 RESULTADOS TEÓRICOS 

 

 

Realizou-se uma comparação entre os resultados da metodologia abordada no 

trabalho, identificada como analítica, e a apresentada pela AAPM, para o cálculo da dose 

equivalente semanal em diferentes distâncias das salas de administração (figura 32) e do 

tomógrafo (figura 33). Nessas simulações, mantiveram-se constantes o tempo de 

permanência do paciente na sala de administração (60 min) e na sala do tomógrafo (30 

min), o número de pacientes semanais (40) e a atividade inicial da fonte (555 MBq). As 

simulações apresentaram variação de 6% em comparação à metodologia da AAPM, 

validando o procedimento de cálculo adotado para determinação das doses equivalentes 

semanais na instalação de PET/CT.  

 

 
Figura 32: Comparação dos resultados das metodologias da AAPM e analítica (sala de administração). 

(Fonte: AUTOR) 
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Figura 33: Comparação dos resultados das metodologias da AAPM e analítica (sala de tomógrafo). 

(Fonte: AUTOR) 

 

 

7.2 RESULTADOS NUMÉRICOS 

 

 

7.2.1 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS (MODELAGEM VERSUS TEÓRICO) 

 

 

As modelagens de meio finito e meio infinito para as energias de 0,511 MeV, 1 MeV, 

4 MeV e 10 MeV, com 1 livre caminho médio (μx = 1), mostraram-se consistentes em 

comparação aos dados teóricos (tabela 16).   

Para as energias de 1 e 4 MeV, os fatores de correção calculados no MCNPx, 

assemelham-se dos dados disponíveis na literatura (WOOD, 1982), com variação de 0,8% 

e 1,8% respectivamente. Esses resultados, validam metodologia de cálculo aplicada para 

estabelecer os fatores de correção do chumbo, para os meios finito e infinito 

Observa-se uma variação de 14% entre os dados calculados no MCNPx e literatura, 

para a energia de 10 MeV. Essa variação é justificada pela utilização de um número de 

histórias inferior (1x107) daquele definido na modelagem (seção 5.1.6), fazendo com que 

o erro associado ao “Tally *F5” aumentasse, interferindo no resultado final do fator de 

correção. Essa diminuição no número de histórias foi um teste utilizado durante o 
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processamento, para avaliar a inconsistência do erro associado ao “Tally” utilizado no 

processamento, não invalidando a modelagem proposta.  

Estimou-se o valor do fator de correção para a energia de 0,511 MeV, porém os dados 

para essa energia não estão disponíveis na literatura, impossibilitando qualquer 

comparação. 

 

Tabela 16: Comparação entre fator de correção da literatura e fator de correção no MCNPx. 

Energia (MeV) 
Fator de correção 

(WOOD, 1982) 

Fator de correção 

(MCNP) 
Erro (%) 

0,511 -----------  0,891   

1 0,939   0,931 0,8 

4 0,941   0,924 1,8 

10 0,986   0,850 13,8 

(Fonte: AUTOR) 

 

 

7.2.2 AVALIAÇÃO DO DIÂMETRO DO FEIXE NO CÁLCULO COM O MCNPx 

 

 

O fator de buildup é proporcional ao aumento das condições geométricas do feixe 

(seção 3.8). Constata-se conforme a figura 34, que o buildup não se altera a partir do 

diâmetro do feixe de radiação de 12 mm. Admite-se nesse caso, que a partir desse 

diâmetro o comportamento é assintótico, ou seja, a resposta não varia com o aumento do 

diâmetro do feixe. A AAPM não fornece o diâmetro de feixe empregado nas simulações 

dos fatores de transmissão, inviabilizando uma comparação com o diâmetro encontrado 

no trabalho. 

O diâmetro de feixe de 12 mm foi utilizado para os cálculos dos fatores de correção 

de buildup finito e infinito e com o objetivo de comparar a influência geométrica da fonte 

nos cálculos dos fatores de transmissão do chumbo para a energia de 0,511 MeV. 

Realizou-se também o processamento na condição de fonte puntiforme.  
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Figura 34: Avaliação do diâmetro do feixe no cálculo com o MCNPx.  

(Fonte: AUTOR). 

 

 

7.2.3 CÁLCULO DO BUILDUP NÚMÉRICO (FONTE PUNTIFORME) 

 

 

O processamento com o Tally *F5, fornece como resposta a intensidade dos fótons 

colididos e fótons não colididos, resultantes da interação com o meio material de 

espessura (µx). Para os meios finito (figura 19) e infinito (figura 20), o fator de buildup é 

calculado a partir da relação apresentada na equação 23. Os resultados são semelhantes 

para fonte puntiforme ou plana (WOOD, 1982). Esse estudo será apresenta com maiores 

detalhes na seção 7.2.9. 

 

 

7.2.3.1 BUILDUP FINITO E INFINITO 

 

 

O fator de buildup expressa dependências em torno do número atômico do meio 

absorvedor, da energia da fonte, da distância da fonte até o ponto de interesse e da 

geometria da fonte (seção 3.8). Nas tabelas 17 e 18, nota-se o aumento desses parâmetros 

em relação as condições acima citadas, ou seja, quanto maior for a espessura da 
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blindagem (meio finito) ou a distância detector-fonte no interior da blindagem (infinito), 

maior será o valor de buildup. 

Comparando os valores do buildup finito e do buildup infinito, constata-se que no 

meio infinito esse parâmetro é maior. Esse comportamento é esperado, devido o 

posicionamento da fonte e detector e pelos múltiplos espalhamentos no interior da 

blindagem, fazendo com que a resposta de detector seja aumentada. 

Na espessura de 50 mm de chumbo, valor máximo utilizado para os cálculos do 

MCNPx, o comportamento é modificado. A justificativa pode ser agregada ao erro 

relativo do “Tally” (3,18% para o meio finito e 3% para o meio infinito) ou a extrapolação 

da espessura de blindagem necessária, lembrando que o livre caminho médio para as 

condições anteriormente citadas se manteve constante. 

 Na espessura de 40 mm no meio infinito (tabela 18) o erro relativo ultrapassou a 

faixa de erro permitida para o “Tally” utilizado (acima de 7%), porém o valor do buildup 

nesse meio manteve-se maior do que no meio finito. Essa variação pode ser relacionada 

ao aumento do erro relativo do “Tally” modificando a resposta final do buildup. 

 

Tabela 17: Cálculo do Buildup finito no MCNPx.  

Espessura 

(mm) 

Buildup finito 

Radiação Total 

(MeV/cm2) 

Erro 

(%) 

Radiação não 

colidida (MeV/cm2) 

Erro 

(%) 
Buildup 

1 2,5088 0,05 2,3705 0,01 1,058 

2 0,1977 0,07 0,1790 0,01 1,105 

4 0,0668 0,13 0,0559 0,01 1,195 

6 0,0283 0,13 0,0221 0,01 1,280 

8 0,0135 0,24 0,0100 0,01 1,360 

10 0,0071 0,62 0,0049 0,01 1,451 

12 0,0038 0,36 0,0025 0,01 1,514 

14 0,0022 0,62 0,0014 0,01 1,601 

18 0,0008 0,89 0,0004 0,02 1,757 

25 0,0002 1,42 0,0001 0,03 2,030 

40 5,002 x 10-06 1,99 2,047 x 10-06 1,35 2,444 

50 6,331 x 10-07 3,18 2,261 x 10-07 0,01 2,799 

(Fonte: AUTOR) 
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Tabela 18: Cálculo do Buildup infinito no MCNPx.  

Espessura 

(mm) 

Buildup infinito 

Radiação Total 

(MeV/cm2) 

Erro 

(%) 

Radiação não 

colidida (MeV/cm2) 

Erro 

(%) 
Buildup 

1 3,6570 0,07 3,4162 0,01 1,070 

2 0,8050 0,13 0,7165 0,01 1,124 

4 0,1534 0,26 0,1261 0,03 1,217 

6 0,0516 0,61 0,0394 0,1 1,309 

8 0,0218 0,88 0,0156 0,03 1,397 

10 0,0103 0,57 0,0070 0,08 1,470 

12 0,0053 0,72 0,0034 0,07 1,546 

14 0,0029 0,83 0,0018 0,18 1,616 

18 0,0009 1,79 0,0005 0,03 1,788 

25 0,0002 1,46 0,0001 0,02 2,039 

40 5,7978 x 10-06 7,24 2,232 x 10-06 0,03 2,596 

50 6,499 x 10-07 2,99 2,446 x 10-07 0,03 2,656 

(Fonte: AUTOR) 

 

As fórmulas de buildup de Taylor e Berger (equações 27 e 28) têm como 

característica a dependência em relação ao meio material e da energia do fóton incidente, 

apresentando como resultado um comportamento exponencial. Nas figuras 35 e 36 as 

curvas de buildup exibem um comportamento linear, como esperado. Os parâmetros 

inerentes a energia de 0,511 MeV no chumbo (tabelas 7 e 8) estão ligados a exponenciais 

negativas e positivas, resultando nesse comportamento linear. 

O ajuste das curvas de acordo com um comportamento linear (figuras 35 e 36), 

apresenta boa conformidade com os dados calculadores no MCNPx (R2=0,9946 e 

R2=0,9802). Esses valores foram considerados aceitos, tendo em vista, que o melhor 

ajuste possível para uma reta é o valor unitário (R2 = 1).  
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Figura 35: Fator de buildup no meio finito. 

(Fonte: AUTOR) 

 

 

Figura 36: Fator de buildup no meio infinito. 

(Fonte: AUTOR) 
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7.2.4 FATORES DE CORREÇÃO (FONTE PUNTIFORME) 

 

 

Os fatores de correção para fonte puntiforme foram obtidos utilizando a equação 29. 

Os dados apresentam algumas oscilações para as espessuras superiores a 10 mm (tabela 

19). As justificativas para esse comportamento, devem-se ao aumento do erro relativo do 

“Tally” (tabelas 17 e 18), gerando essas inconsistências nos dados dos fatores de correção, 

ou a extrapolação da blindagem necessária para barrar os fótons de 0,511 MeV no 

chumbo, tendo em vista, que para as espessuras superiores a 10 mm, o “Tally” não 

representa de forma efetiva a interação dos fótons com o detector.  

Os fatores de correção para a energia de 0,511 MeV no chumbo, não estão 

disponíveis na literatura, inviabilizando qualquer tipo de comparação. 

 

Tabela 19: Fatores de correção obtidos no MCNPX (fonte puntiforme). 

(Fonte: AUTOR) 

Espessura (mm) Fator de correção 

1 0,827 

2 0,848 

4 0,899 

6 0,906 

8 0,905 

10 0,961 

12 0,941 

14 0,976 

18 0,960 

25 0,992 

40 0,904 

50 1,086 
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7.2.5 FATORES DE CORREÇÃO (FONTE PLANA) 

 

 

Um comportamento similar ao da fonte isotrópica, é observado nos fatores de 

correção obtidos com a geometria de fonte plana. Observa-se que a oscilação ocorreu 

conforme a tabela 20 a partir da espessura de 14 mm. Nessa geometria, quando 

confrontado com os resultados apresentado na tabela 19, não é possível comparar se o 

comportamento se inicia em 12 mm assim como observado para fonte pontual, pelo fato 

de não ter sido processado dado para essa espessura na geometria de fonte plana. 

Com isso, entende-se que essas oscilações podem ser consideradas similares, 

mostrando que o comportamento tanto para fonte puntiforme quanto para fonte plana 

pode ser considerado análogo.  

 

Tabela 20: Fatores de correção obtidos no MCNPx (fonte plana). 

(Fonte: AUTOR) 

Espessura (mm) Fator de correção 

1 0,648 

2 0,775 

5 0,903 

6 0,945 

10 0,954 

14 0,978 

15 0,962 

20 1,055 

30 1,065 

40 0,766 
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7.2.6 FATOR DE TRANSMISSÃO NUMÉRICO (SEM AJUSTE) 

 

 

Os fatores de transmissão para as fontes pontual e plana, foram calculados de acordo 

com a equação 52.  

 

 

7.2.7 COMPARAÇÃO ENTRE AS CURVAS DO MCNPx (FONTE PUNTIFORME) 

E DA NCRP 

 

 

A comparação entre as curvas de fator de transmissão calculadas no trabalho com o 

código MCNPx e TVL constante (NCRP REPORT Nº 49), realça a análise pré-

estabelecida dos cálculos dos fatores de correção (seção 7.2.4).  

Nas espessuras acima de 10 mm de chumbo (Figura 37), a curva calculada no 

MCNPx e da NCRP apresentam significativa diferença (variação de 12% a 44%), devido 

a extrapolação do MCNPx em relação a quantidade de chumbo necessária para a 

blindagem comparada a NCRP.  

Esses dados constatam que o TVL do chumbo para a energia de 0,511 MeV (13,69 

mm) é conservador em relação ao utilizado pela NCRP, que baseou sua curva de fator de 

transmissão com o valor de TVL constante de 16,60 mm, sendo este valor aproximado 

para utilização na energia de 0,6 MeV (tabela 6). 
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Figura 37: Comparação entre o FT da NCRP (NCRP REPORT Nº 49) e do Trabalho (TVL = 13,69 mm). 

(Fonte: AUTOR) 

 

 

Alterando o valor do TVL para 16,60 mm (figura 38), encontra-se um 

comportamento similar aos das curvas fornecidas pela AAPM (figura 21), indicando que 

as espessuras acima de 10 mm, a NCRP superestima a quantidade de blindagem 

necessária para barrar os fótons de 0,511 MeV no chumbo comparada aos cálculos do 

MCNPx. 

 

 
Figura 38: Comparação entre o FT da NCRP (NCRP REPORT Nº 49) e do Trabalho (TVL = 16,60 mm). 

(Fonte: AUTOR) 
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7.2.8 AJUSTE DA CURVA (MODELO DE ARCHER) 

 

 

7.2.8.1 FONTE PUNTIFORME 

 

 

Pelo método de regressão não-linear, ajustou-se a curva de fator de transmissão 

obtida no MCNPx ao modelo desenvolvido por Archer (equação 53). O objetivo dessa 

metodologia é minimizar a soma do quadrado dos resíduos.  

Os resíduos são a distância entre os pontos calculados e os pontos da aproximação 

teórica. 

 

𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 = 𝐹𝑇 (𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜) − 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 (𝐴𝑟𝑐ℎ𝑒𝑟)           (55) 

 

O SR fornece o quadrado dos resíduos. 

 

𝑆𝑅 = 𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠2               (56) 

 

O SSR é a soma dos quadrados dos resíduos. 

 

𝑆𝑆𝑅 =  ∑ 𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠        (57) 

 

Com a ferramenta Solver do Excel, os resíduos foram minimizados, ajustando as 

curvas para o modelo proposto. O resultado do ajuste apresenta erro inferior a 0,9% 

(tabela 21), constatando a boa concordância entre o modelo de Archer e os dados dos 

fatores de transmissão calculados no MCNPx. 
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Tabela 21: Método de regressão não-linear para ajuste de curva (fonte puntiforme). 

Espessura 

(mm) 
FT 

Modelo 

ARCHER 

Erro  

(%) 
Resíduos SR SSR 

0 1 1 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,854 0,854 0,000 0,0000 0,0000   

2 0,730 0,730 0,000 0,0000 0,0000   

4 0,534 0,534 0,000 0,0000 0,0000   

6 0,391 0,391 0,000 0,0000 0,0000   

8 0,285 0,286 0,350 -0,0010 0,0000   

10 0,210 0,210 0,000 0,0000 0,0000   

12 0,153 0,154 0,649 -0,0010 0,0000   

14 0,113 0,112 0,893 0,0010 0,0000   

18 0,060 0,060 0,000 0,0000 0,0000   

25 0,020 0,020 0,000 0,0000 0,0000   

40 0,001 0,001 0,000 0,0000 0,0000   

50 0,0004 0,0004 0,000 0,0000 0,0000   

(Fonte: AUTOR) 

 

Os parâmetros α e γ apresentaram boa concordância em comparação ao ajuste da 

AAPM, com variação de 0,6% e 5% respectivamente e o parâmetro β apresenta uma 

variação de 1675% em relação ao parâmetro da AAPM (tabela 22). Como o parâmetro β 

está ligado ao intercepto da curva, uma possibilidade para essa variação pode ser atribuída 

ao diâmetro de feixe utilizado pela AAPM, que não permite obter um ponto e sim um 

intervalo, refletindo em altas variações.  

 

Tabela 22: Parâmetros “α”, “β” e “γ” obtidos da regressão não-linear no Excel (fonte puntiforme). 

Parâmetros  MCNPx AAPM 

α 1,552 1,543 

β 0,028 -0,441 

γ 2,249 2,136 

(Fonte: AUTOR) 



  

95 

 

O resultado esperado para o ajuste é a superposição das curvas dos fatores de 

transmissão do MCNPx e do modelo desenvolvido por Archer (figura 39), tendo em vista 

que as condições de contorno utilizadas foram as mesmas. 

 Ajustando as curvas de acordo com um comportamento exponencial (figura 39), 

observa-se a perfeita conformidade entre os dados calculados no MCNPx e o modelo (R2 

= 1). Essa concordância nos leva que metodologia está correta.  

 

 
Figura 39: Curva de fator de transmissão para fonte puntiforme ajustada. 

(Fonte: AUTOR) 

 

 

7.2.8.2 FONTE PLANA 

 

 

Aplicou-se a mesma metodologia para a geometria de fonte plana. A partir do método 

de regressão não-linear exponencial, ajustou-se a curva do fator de transmissão ao modelo 

de Archer (ARCHER ET AL, 1983). O resultado do ajuste (tabela 23) apresenta boa 

concordância com os dados calculados, mostrando que a metodologia aplicada é 

satisfatória. 
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Tabela 23: Método de regressão não-linear para ajuste de curva (fonte plana). 

Espessura 

(mm) 
FT 

Modelo 

ARCHER 

Erro 

(%) 
Resíduos SR SSR 

0 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 

1 0,852 0,852 0,000 0,000 0,000 
 

2 0,728 0,728 0,000 0,000 0,000 
 

5 0,457 0,457 0,000 0,000 0,000 
 

6 0,392 0,391 0,255 0,001 0,000 
 

10 0,211 0,211 0,000 0,000 0,000 
 

14 0,113 0,113 0,000 0,000 0,000 
 

15 0,097 0,097 0,000 0,000 0,000 
 

20 0,045 0,045 0,000 0,000 0,000 
 

30 0,010 0,009 10,000 0,001 0,000 
 

40 0,0018 0,002 11,111 0,000 0,000 
 

(Fonte: AUTOR) 

 

Na condição de fonte plana, apenas o parâmetro α apresenta boa concordância com 

variação de 0,451% em comparação ao ajuste da AAPM. Os parâmetros β e γ 

apresentaram variações altas, 70% e 379% (tabela 24). O parâmetro γ correspondente a 

taxa de crescimento da curva, respectivamente, reforçando o que foi mencionado na seção 

7.2.8.1 que o diâmetro do feixe utilizado pela AAPM pode interferir no resultado final 

desses parâmetros. 

 

Tabela 24: Parâmetros “α”, “β” e “γ” obtidos da regressão não-linear no Excel (fonte plana). 

Parâmetros Trabalho AAPM 

α 1,550 1,543 

β 0,092 -0,441 

γ 7,128 2,136 

(Fonte: AUTOR) 
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O resultado do ajuste (figura 40) em um comportamento exponencial apresentou boa 

conformidade (R2 = 1) entre os dados dos fatores de transmissão calculados no MCNPx 

e o modelo de Archer (ARCHER ET AL, 1983), sendo a maior variação, 11,11%, para a 

espessura de 40 mm, validando também a metodologia aplicada para fonte plana. 

 

 

Figura 40: Curva de fator de transmissão para fonte plana ajustada. 

(Fonte: AUTOR) 

 

 

7.2.9 COMPARAÇÃO ENTRE FT FONTE PUNTIFORME E FT FONTE PLANA 

 

 

A comparação entre os fatores de transmissão de fonte puntiforme e fonte plana 

apresentou boa concordância (figura 41). Isso comprava a ideia apresentada por Wood 

(WOOD, 1982), em que para uma abordagem considerando apenas a influência da 

geometria da fonte, a utilização de fonte isotrópica ou fonte plana evidencia uma variação 

pequena em relação aos valores de buildup calculados (1 % entre as curvas). 
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Figura 41: Comparação entre os FT´s fonte puntiforme e fonte plana. 

(Fonte: AUTOR)  

 

 

7.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 

No processo de calibração do sistema de medição, levantou-se o espectro do 152Eu, 

para o qual foram identificadas as 7 energias gama de intensidade superior a 10% (tabela 

25). É possível observar que o erro é inferior a 0,09%, demonstrando a validade da 

calibração realizada. A energia de 121,68 keV apresenta o maior erro em comparação ao 

demais, pois encontra-se na região mais afetada pela radiação de fundo (“background”).  
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Tabela 25: Comparação entre as energias teóricas e experimentais do 152Eu. 

Energia teórica (keV) Energia experimental erro (%) 

121,78 121,68 0,082 

344,27 344,15 0,035 

778,90 779,16 0,033 

964,07 964,08 0,001 

1085,83 1085,50 0,030 

1112,07 1111,77 0,026 

1408,01 1407,88 0,009 

(Fonte: AUTOR) 

 

A partir das energias experimentais e dos canais observados no programa maestro, 

plotou-se a reta de calibração do 152Eu (figura 42), sendo ajustada de acordo com um 

comportamento linear, obtendo-se perfeita conformidade com a curva experimental (R2 

= 1). No range de energia do 152Eu (121 – 1408 keV), encontra-se a energia de 0,511 

MeV. 

 

 

Figura 42: Reta de calibração obtida com o 152Eu. 

(Fonte: AUTOR) 
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7.4 AVALIAÇÃO DO DIÂMETRO DO FEIXE NOS CÁLCULOS 

EXPERIMENTAIS 

 

 

Além da calibração em energia, fez-se necessário a calibração em atividade, visando 

manter as mesmas condições de deposição de energia no detector. O mesmo 

procedimento adotado para avaliação do diâmetro de feixe, a partir do qual as respostas 

do detector não se alteram, foi utilizado para as medições experimentais. Nas medições, 

variou-se apenas o colimador, mantendo a geometria de detecção constante. Constata-se 

conforme a figura 43, que a relação área líquida não se altera a partir do diâmetro do feixe 

de radiação de 14 mm.  

 

 

 
Figura 43: Avaliação do diâmetro do feixe experimental. 

(Fonte: AUTOR) 

 

Constata-se que o diâmetro do feixe determinado experimentalmente é próximo 

daquele encontrado nas simulações com o código MCNPx. Essa diferença pode ser 

caracterizada pelas seguintes condições: 

 

• Tendo como referência a direção de emissão da fonte para o detector, na parte 

superior do colimador (figura 44), não foi blindada, aumentando assim, os 
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espalhamentos nas medições, bem como, consequentemente, o tempo morto 

do detector. 

 

 

Figura 44: Ausência de blindagem na fonte e na saída dos fótons para o detector. 

(Fonte: AUTOR) 

 

• Devido ao modo de simulação, o tempo morto considerado no MCNPx é zero, 

pois toda a história dos fótons é acompanha desde seu nascimento até seu 

desaparecimento. No caso real, a interação da radiação eletromagnética com 

o volume sensível do detector necessita de um tempo para ser processado, ou 

seja, o tempo de detecção é afetado, diminuindo a eficiência de detecção.  

• Outra análise em relação a simulação, é a característica inerente ao “Tally 

*F5” que não representa as condições de detecção do detector HPGe, sendo 

considerado um detector pontual. Essas diferenças podem influenciar nas 

respostas tanto do MCNPx quanto nas medições experimentais. 

 

O diâmetro de feixe de 14 mm foi utilizado para os cálculos dos fatores de 

transmissão experimentais do chumbo para a energia de 0,511 MeV. 

 

 

 

 

 

Fonte sem blindagem 

Saída dos fótons 
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7.5 FATORES DE TRANSMISSÃO MCNPx VERSUS EXPERIMENTAL VERSUS 

AAPM 

 

 

As curvas dos fatores de transmissão do MCNPx e experimental (figura 45 e 46), 

demonstram boa concordância. Isto indica que a simulação no MCNPx está coerente com 

o que acontece num caso real de interação da radiação gama com energia de 0,511 MeV 

na blindagem de chumbo. Esse comportamento se deve ao fato, de o chumbo ser um 

material com alto pureza (>99,9%) e homogêneo, permitindo que os parâmetros 

simulados, representem de forma efetiva a realidade do material, minimizando a diferença 

em comparação à curva experimental.  

A diferença entre as curvas de fator de transmissão do MCNPx e experimental 

apresentaram variação máxima de 6% para as espessuras de 1 mm a 16 mm (figura 45), 

validando a metodologia proposta no trabalho.  

 

 

Figura 45: Comparação entre os fatores de transmissão para as espessuras de 0 mm até 16 mm.  

(Fonte: AUTOR) 

 

Para as demais espessuras a variação máxima é de 36% (figura 46), mostrando que 

os espalhamentos da própria blindagem e do arranjo experimental, influenciam 

diretamente no valor do fator de transmissão. Tal análise não foi efetuada pela AAPM 

TASK GROUP 108 (MADSEN ET AL, 2005). 
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Figura 46: Comparação entre os fatores de transmissão para as espessuras de 18 mm até 34,2 mm.  

(Fonte: AUTOR) 

 

Com relação as variações apresentadas em comparação com a curva da AAPM, pode-

se supor que as mesmas estão ligadas a alimentação de dados e considerações de cálculos 

feitas na simulação com o código MCNPx. O trabalho seguido como referência 

(MADSEN ET AL, 2005) não apresenta os dados de entrada utilizados nas simulações. 

Apesar dessas considerações, verifica-se uma boa concordância no comportamento das 

curvas elaboradas neste trabalho, com a curva feita baseada no fator de transmissão 

disponibilizado pela AAPM.  

A análise indica, assim, que o procedimento de cálculo da AAPM conduz a resultados 

mais conservadores, do que os obtidos na metodologia empregada neste trabalho.  

 

 

7.6 COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO LINEAR (µ) DO CHUMBO 

 

 

Para obtenção do coeficiente de atenuação linear do chumbo, as medições foram 

realizadas com o colimador de 2 mm (preservando a mesma geometria de detecção), 

reproduzindo assim a situação de boa geometria. 

 O valor encontrado para o “µ” do chumbo para a energia de 0,511 MeV, mostra uma 

variação de 18,452% (tabela 26).  
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Tabela 26: Coeficiente de atenuação linear do chumbo obtido experimentalmente. 

µ´ experimental (cm-1)  µ literatura (cm-1) 

1,370 1,680 

(Fonte: AUTOR) 

 

Uma análise para a variação encontrada, quando da comparação com o “μ” 

interpolado, pode ser justificada pelo fato do arranjo experimental representar uma 

situação próxima da boa geometria, tendo em vista, que não há blindagem da fonte e da 

radiação após sua passagem pelo meio material (figura 44), fazendo com que os fótons 

espalhados interfiram no resultado final do “µ”. 

As referências utilizadas no trabalho não fornecem o valor do coeficiente de 

atenuação linear do chumbo para a energia de 0,511 MeV. Com isso, aplica-se o recurso 

matemático da interpolação linear para obtenção do mesmo. Como esse valor é resultado 

de uma aproximação, a curva de fator de transmissão pode apresentar inconsistências. 

Constata-se com essa análise, uma boa concordância entre o valor do “μ” 

experimental e o “μ” interpolado da literatura. 

 

 

.  
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8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

Neste trabalho, foram abordadas três metodologias para determinar as doses 

equivalentes semanais (teórica) e os fatores de transmissão (numérico e experimental) no 

chumbo, em instalações que dispõe do serviço PET/CT. Os resultados dessas análises 

foram comparados com a publicação da AAPM TG 108, atualmente recomendada pelos 

órgãos regulatórios. 

Na abordagem teórica, determinou-se a dose equivalente semanal, utilizando os 

principais parâmetros, em vista, da dosimetria da radiação: Potência da fonte, taxa de 

exposição, exposição, taxa de dose e dose em um ponto de interesse. Na derivação das 

equações, aplicou-se o conceito de kerma, sendo as equações de doses equivalentes, 

derivadas da taxa de exposição gerada no ponto de interesse.  

Conclui-se da comparação entre as curvas, que a metodologia de cálculo apresenta 

boa concordância com aquela aplicada pela AAPM. 

Nas abordagens numérica e experimental, foram calculados os fatores de 

transmissão no chumbo, utilizando o código MCNPx e detector HPGe. Como o chumbo 

é um material de alta pureza e homogêneo, os parâmetros simulados se aproximam da 

realidade do material, com isso, nota-se uma boa concordância entre as curvas dos fatores 

de transmissão numérica e experimental. Em comparação com a AAPM, as diferenças 

encontradas estão ligadas ao diâmetro do feixe utilizado e considerações de cálculos 

efetuadas pela mesma.  

Conclui-se com essas análises, que a metodologia aplicada no trabalho é menos 

conservadora do que o procedimento de cálculo adotado pela AAPM. 

Outra contribuição deste trabalho foi a medição experimental do coeficiente de 

atenuação linear do chumbo para a energia de 0,511 MeV. Esse valor não está disponível 

na literatura, sendo obtido através de recursos matemáticos, tais como, a interpolação 

linear, fornecendo uma aproximação do valor esperado. O valor do “μ” oriundo das 

medições experimentais é satisfatório, tendo em vista, a comparação com o valor 

interpolado (uma aproximação). As variações apresentadas podem estar ligadas a 

configuração do aparato experimental que representou uma situação próxima da boa 

geometria, ou seja, consideraram-se as contribuições dos fótons espalhados devido a 

ausência de colimação do feixe após o atenuador e de blindagem na fonte. 
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Como intuito de aperfeiçoar os resultados encontrados nesta dissertação, faz-se as 

seguintes sugestões: 

• Modelagem do detector no MCNPx, comparando os resultados numéricos 

com os experimentais; 

• Montagem de um sistema de detecção completo com blindagem, evitando 

assim, as interferências da radiação de fundo (“Background”) e reproduzindo 

a situação de boa geometria, colimando o feixe da radiação. Com esse 

processo, é possível reproduzir as medições de buildup experimental e 

determinar com maior precisão o diâmetro do feixe a ser utilizado para os 

cálculos de fator de transmissão; 

• Garantir o abastecimento semanal do detector (Nitrogênio líquido), 

preservando as condições de detecção; 

• Realizar as medições com uma fonte emissora de pósitron (β+), que emita a 

energia de 0,511 MeV pura (18F).  

• Reintrodução da espectrometria gama na SE/7, ampliando as opções de 

execução de dissertações na área experimental. 
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