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IirTBODDÇXO

Dosinetria de aaterial radioativo distribuído interaamen

te tem estado sob considerações desde 1920. A prineira formulação

sistemática de ias método f~i foita por KARIUELLI em 1948. Ele se-

parou a radiação em penetrante e não penetrante, radiaçõec tsisc£

ao partículas betns, elétrons <; pretons de baix;: energia. Loivin-

£er (1956) aperfeiçoou e desenvolveu o cétodo. A priaeira eirtcE.7

tica ura o conceito de "enercia absorvida" r uparece en un artigo

per Ellet ea 1965.

0 nétodo a/rora, adotado pelo IC30 está baleado no traba-

lho de Loevincer e Bennaai (Itef. 2) e é ta^béc adotaJc pelo Coútê

KIEB.

Os objetivos do presente trabalho sãc:

a) apresentar o fornulieno recoeendaão pele ICülI pa.ru calcular

BOSZ A330".VIIA de uc radionuclídeo distribuí de cr. uz. cerpoj

b) uoando o conceito de "ponto isotrópico crpecíricu du Tru^üc;

absorvida" estimar a distância de us ponto fonte pura o qual é

satisfatório ignorar absoreõec e espalhamento de f o tons na.

c) conprrar o método do ICHU coa método "trc-dicion^l".
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I - EQOAÇXO BL DOSE G5B1L

Considere na aeio infinito homogêneo cos una distribui-

ção uniforae de radionuclídeo. Toda a energia emitida será even-

toalaente absorvida, de aodo que podeaos definir usa "DOSE J)B E-

QOILÍBBIC ABSOUVJBA" COB©:

U)

VM

C » atividade integrada no teapo

Hi » significa nt de partículas de ith tipos por transfor

•ação nuclear

Ei » energia dos ith tipos de partículas

T m fator nuserico o qual depende das unidades usadas.

Se estamos tratando COB uaa espécie de radionuclídeos ,

cada radionuclídeo filho, radioativo, deve ser considerado sepa-

radamente, tem coco seu teapo de vida na região fonte que podedi

f«rir do teapo de vida do radionuclídeo pai»

Quando estaaos tratando COB regiões finitas podeaos de-

finir "FRAÇXC AtóORVIDA" COBO a energia absorvida por ua voluae

alvo v proviniente de usa região r dividido pela energia emitida

pela região fonte.

15)



Ar « integral, no tempo, da atividade na região r.

A expressão (3) tea limitações pois ela « somente defi-

nida para regiões alvo que são volumes. Uma expressão mais geral

ê obtida por definição da "FRAÇlO ESPECÍFICA ABSCBVIDA".

Esta expressão nos dá a fração absorvida por unidade de

C da região alvo. E« geral a fração específica absorvida es

alguma região alvo rj de alguma região fonte T% é definida por

na processo de limites.

A,

Cnde fazemos uso daeq. (4) e (3)* e v é u m volume con

tido na região r-̂ . A equação (5) é* geral e não impõe limitaçõcB

na forma, na uniformidade da fonte da região alvo, ou na ativitto

de da fonte, ou nas propriedades de absorção do material. A úni-

ca limitação é relatada no fato que a expressão matemática para

ll(r^4 T2) diverge quando r̂  y r? & não ser que o menor de-

les seja um volume.

A distribuição da atividade em usa região fonte pode ser

tma função arbitrária de posição. A distribuição da doBe absorv^

da é uma função d- posição em uma região alvo, exceto para orna

distribuição uniforme infinita da fonte (i. e. condições de equí

líbrio).

A definição de fração absorvida e fração específica eb-

sorvida implica que a distribuição da dose e feita em média so-

bre a região alvo para obter dose meiia absorvida pela região ai,

vc.



Para obter a equação geral ia dose absorvida e necessá-

rio soaente reescrever a eq. (5) e somar o resultado sobre as vá-

rias radiações enitidas pelo radionuclídeo. A equação básica para

^ ABSCHVIDA EéDlA" • obtida:

,) = Ar Z
 Ai í'(n

A equação (6) é aplicada para todos . .-..-• lídeos

tendo partículas carregadas e radiações eletroxsa.gnética.s nuclear.

^1L nlo coloca limitações na forna ou tasanho da fonte e da re-

alvo, e não implica qualquer restrição na. uiformidade da ati

e ou da absorção aédia.

Tocibcr. por diferenciação direta como respectivo tespo e£

ta equação 4 rsalaente convertida pare a equação rasao - Sose.



II - A FRAÇlO ESPECÍFICA ABSORVIDA

As relações entre a energia emitida por una região fon-

te, e a energia absorvida por una região alvo pode ser estabele-

cida por um caminho mais gerçl como segue.

Se ^representa as coordenadas de um ponto da fonte, e

í são as coordenadas de um ponto do alvo em uma região de densi-

dade de massa p(f)> Considere agora um pequeno elemento de volu-

me AT ao redor de um ponto. Sntão a fração absorvida per grana em Ç

em torno de um ponto eo ^ é dado por:

Isto é a "fração específica absorvida pontual". 5 é in-

dependente da densidade de massa P(f) nas depende da composição

atômica da matéria no ponto, "eve ser notado que o lado direito

da equação (7) apresenta duas indeterminações:

a) lí indeterminado se representa una interface na qual

exiote uma deacontinuidade nas propriedades de absorção do meio.

Feste caso é apropriado definir jjji l^^~1) como ° >»e«mo valor a-

proximado para os dois lados.

b) t indeterminado se p(O • 0; fisicamente isto é im-

po lível de ocorrer pois seria equivalente ter como ponto alvo o

vácuo.



Be moâo que e definido, uma função J^ (Ç*—*^) tendo um

único valor em todos os pontos no espaço exceto no ponto \

S i x é a distância entre "\e f , a função diverge como x~ quando

-*\ t assumindo P(il) > 0.

Consideremos agora duas regiões genéricas, ij, a região

alvo r~ a região fonte. Podemos construir a "FRAÇÃO ESPECÍFICA

ABSORVIDA" em TX de r2, a partir da FRAÇlO ESPECÍFICA ABSORVIDA

rcmiAL para cada par de pontos** , f . Consideremos a densidade de

oassaP, como uma função ãe posição, e chamamos Ht (\) a densida-

de de atividade na região fonte (dada em dis./see.m'1, com j = 0,

1, 2, 3, por ponto, linha, superfície ou função de posição. Evi-

dentemente a fração específica absorvida em r̂  de r2 é de nesao

valor da fração específica absorvida pontual tomada entre todos

os pares de pontos na região fonte e região alvo durante um in-

tervalo t.

UE caminho importante a considerar é o uso para cada pon_

to fonte de ura fator de normalização sendo eote a densidade de &

tivídade Q^fy)/^ ; para os pontos alvo este fator é a densidade

de oassa fi(l)/f • Onde as barras indicam valores médios sobre as

respectivas regiões durante um intervalo de tempo t.

Matematicamente a "fração específica absorvida" em n de

r^ é dada por:

j (
A fração específica absorvida pontual <f(,(*•*-*(}) diver-

ge «m 1 *Y t portanto • usado definir uma função ponto. Hi(<*-*)

a. qual permanece finita no limite:



cEiGS determinar o sicnificadc físiec Je Ili.

>

Consideremos uma CÜEU-Ü esférica

de raio r e espeti. ur<i 2 conte£

do um ponto e contendo um ân£u-

Io sólido LQ. em. * j . ^nt£o tenos

TC*

e o volume AIT* SAX

MsanJo

Então m ( f<*^n)/(Tir* e* a fração absorvida per unidade de

e de area por eaterradiana, eis un.. pequenu esfera o-

c- -t redor âc n contendo ? . Se modo que £!.( f 4—rj) satisfaça a

relação

Jj/j>{iH;lS—i)Ji » 1 (10)

Por',.rjitc, ejtt principie, poãecos computar ^

fontes e alvo se conhecemos »,, (J* e

LÍ das fun> ões ponto ou



Ill - ECIELC ÜKIF0ÍE2 ISCTBtfPICC E X2JÍ3LC

UKIFCHÜS S3: SSPAIÍ1A1KFTC

D E toorciaa muito em usado em se tratando de fração

6 o "TSCK5KA DA H3CIP3CCIEAEE", ele estabelece que:

"para alguns pares de regiões, a fração específica absorviõa

e independents de qual região ê* designada fonte e qual região e*

declinada alvo".

Se observarmos na ICHU Beport 32 (ref. 1), veremcs que

este teorfcma e válido na3 r:.£ioes do material absorvente que

a) e infinito e homogêneo, ou

~b) absorve a radiação sem espalhamento.

As razões para estas restrições para c valid-de do teor£

CÚÍ cãe claras quando usamos cq.(8) como ponto de partiua de nos-

sas on-lioec. Sc a atividade e arbitrariamente cubst? tu ida da r<v-

fiSo rr para região r,, não existe em geral relações cr.trt

A relaçãc de reciprocidade e dada por

, 00



Examinando a eq.(S) mostra que a- duos condições seguin-

tse tonadas juntamente são suficiente para segurar a condição de

1. C ponto específico da fração absorvida é* independente de qual

ponto é designado como fonte e qual como alvo, entre todos os pa-

rse de pontos nas duas regiões, durante o intervalo inteiro de

tempc de obacrv.içuo.

2. C quociente entre a atividade concentradajf^e & densidade de

massa e constante dentro de uma região fonte. A atividade da fon-

te é então dita ser UNIFOHLIEKERTE DISTRIBUÍDA. Pelo menos dois nc

deloe satifas as condições acima.

a) KCKao ÜlíIPCHKE ISOTRÍPICC

A atividade da fonte é uniformemente distribuída em re-

n num aittj-ial homocêneo infinito.

&*&* Ox et»irc o

b) HDBEIC ÜRIPCHI3 SEK 2SPAIHA13?TC

A atividade da fonte está uniforceaente distribuída emrç

de um na!;orial no qual a radiação é absorvida D-JC erpalha-

eu build - up. ^tão temos:

T. a eq.(8) toma-seÍ

'*' r'' Vi /i



Onde o ponto «specifico da fração absorvida Jg.( £ *

i simétrica para o ponto da fonte e o ponto do alvo, nas não é

necessariamente isotrópicos desde que a densidade de massa possa

ser ama função de posição.

0 modelo sem espalhamento tem pouco significado prática

k aplicação do teorema da reciprocidade é geralmente baseado no

modelo isotrópico unicamente. Ha prática consideramos que temos

a» modelo uniformemente isotrópico quando ambpj regiões fonte e

slvo estão colocadas dentro, e formam parte de um material absor

•ente homogêneo. Isto significa que em principio» todos os efei-

toe de borda são excluídos, mas na prática não é necessário ser

altamente rigoroso em reunir estas condições para um meio infini

to.



IV - SÇOAÇXC BA B0S2 GEHAL PARA C KCDKLO

ÜRIPORKB ISCTHdPICC

Ko caso de um modelo uniforme ísotrópico podemos usar &

relação 3e reciprocidade eq.(ll) e reescrever eq.(6) como

(14)

C ponte iootrópico dj. fração abacrvid.i é definido por

Cnde v é um pequeno volume distante x de ur. ponto p da

fonte. £st& função é eefericonenie einiétrica em relação & p, ten-

do um único valor em todos os pontos do espace exceto cz. p onde e
-2- "~

Ia díverce como 7. .

Podcnoc agora reescrever eq.(9)f e a função ponto ISOTJK5

riCC é definida COJBO

mostrar que Hi(z) é & fração absorvida por

cr. ufia casca o cf cri ca de raio x ea torno do ponto isc trópico fon-

te, p.



Usando eq.(12):

Eviõcntemente R deve satisfazer a condição:

Para um ponto fonts de radiação de fótons en. um meio ho—

nocêneo infinito, a fvtnção pent o isotrópico é dada por:

Onde i^e ífe*. são respectivamente a atenuaçÜc total e o

coeficiente de nboorçao de energia dos fótons primários e Jc«̂ (tf»e)

G o Build-up-factor dos fótons primários, definido come a relação

da dose total absorvida c/a doee absorvida primária.

usando eq.(l8) em eq.(17) obtscos:

Deve sor notado que estes resultados são unicamente apli,

cada para xaeíoe boecgêneos que são iliaitadoo, isto c, pira confi

:ur-çÕo0 d: neic, fonte e alvo tais gue a fuca de radiações atra»

vóz â~. eu] erfície de um meio não tenha influência na doas recebi-

<3a pelo alvo (detector).



Tara uma fonte de atividade distribuída nãc uniforme em

aa. te riais homogêneos ou modelos com efeito de borda, o único mét£

d» <íe avaliação correta de cálculo da é o método de Monte Car

Io.

usando a eq.(lô) e eq.(l8) obtemos para o PCITTC ISCTBdPI

CC E3F2CÍFICO T5A PRAÇÍO ÀB5CR7IDA.

Uo)

Berc(ref.2) usou ecta expressão >̂ara calculai o ponto i-

sctrópico específico da fração absorvida pari energia, na água. E-

lr. urrou urn cetodo numérico para resolver a equação transporte ec

termos dos nojentos de distribuição da energia absorvida da radi£

çâo primária de um ponto iootrópico fonte.

Cs valcrss de (x) sao apressritadc ea forca de tabelas

para diferentas energia den fótons.

Ko j resents trabalho foi plotaâo o ponto específico âa

fração abscrvi:1a aultii,lic£..*o pelo quadrado d- distancia da fon-

te pr.ra renover a ator-uaçZo durante geome'trica, versus a distân-

cia, da forto, fiel.

Esto; grafico poscibilita esticar a distância de un ponto

para r qual ó satisfatório assumir o inverse do quadro da atenua-

ção, i.c, isnerar a abscr.ão e espalharcentc de fótonc. Esta dis-

tância depends d- acaricidaâe despjada, mas podemes ver, pela fi£-

lf q:c pode vivriar uns poucos milímetrcs exn fótor.e e'e energia na

order. Qo TO IToVp^ra aprorinaSamente 10 cr.. Tara enercii superior

500 KsV.



V - COITAIÍAÇÃO CCK O THVDICICEAL C&.C3LC Bâ

DCS2 RÜC - GAKi

Comparcnos os dois métodos pelo cálculo du. doce absorvi-

da feita p&ra. '̂ A ponto de tua vclute fonte, em UB caso isotrópico.

Üsan3o eq.(L4) .

Cn-Zo USOÍCOS eq.(12)

4xT (b*—^) • O 2 ( U.eO; ti t J [ fttx.^*^e Ji x

Ajcr^ o método trúJicicnal usa o cqu^çòo (C2)

o fator ccoaétrico

3"í'



C valor geralmente usaào para *\«ffé 0,03 cm.

Então o método tradicional de cálculo pode ser escrito

forma:

Ar duaí; importantes difcrençac entre os dois métodos (eq.

21 s cq. 23) alio:

1» A integral caracterizando a distribuição da dose absorvida é

£3sumida ser á_ energia do fóton no método tradicional.

2. C método tradicional tonbéia assuce que a função descrevendo a

lístribuiçuo da dose absorvida ec torne de un ponto inicial (fon-

te) é expor, encia.1.

Poi testada a validade destas suposições pol^ computação

a tquação do lado esquarde.

~ representando ela por uca exponencial. ^s resultados

3*0 apresentados na fig 2 e fig.3. Pig.2 é uc pedaço dos liíS de

(?4) para fótons de energia de 20 EeV, 0,50 KeV e 1,0 KeV. Fig. 3

é uia gráfico da função esponencial, BES de eq.(24), para compara-

ção da fig. 2 e fig. 3 podemos ver que & suposição de atenuação

esponencial leva & considerar erros para fótons du energia perten

conte a pouca, hilovoltes. Para fótons de energia acixn^ de

a cuspcciçac rÜc é tão ruim.



CORCLUSSO

C jaétodo recomendado pela ICBO Report 32 para o cálculo

de dose abscrviàa de um raionuclídeo distribuído bi&losicamecte e

revistos no pr-cente traLalh*» apresenta ma número de vantagens sar.

parado com o "üétodo Tradicional".

- V-Z.0 são arbitrários impondo categorias nos radionuclídeos visto

que a equação da dose é aplicada para todos os tipos de radiaçâc.

- 0 número <3e equações básicas da dose e reduzido para somente d£

ÍE, eq.(6) c eq.(14).

- ^stas duas equações não somente são apüic^dac p^ra todas radia-

çôer mas para ambas dose e razão-dooe calculadas soxaente com uma

escolha simples de símbolos.

- Ko presente foroalismo o te or ema da reciprocidade emerge como n

ma- part ft integral de teoria dosimetrica básica para distinção en-

tre quais equações são aplicadas para todos os modelos e equações

as quais são aplicáveis, somente para modelos uniformes isotropi-

coe e modelos uniforme sem espalhatento.

- A SiEtâncir. õç uc ponto isotrópico fonte para qual c satisfató-

rio aceumir o inverso do quadrado da atenuação depende da energia

doe fótons, podendo variar d* alguns poucos milímetros a energia

pertencente a orden de 20 EeV, pare aproximadamente 10 co para e-

T)areia de aproximadamente 500 EeV fig.l.

• C método tradicional leva a considerar erros para fótons de e-

ntrjías compreendida a poucas centenas de quilovolts para fótons

íe enarsia at>roKiAadafis»ts 0.5 KéV. a sunosieSo í
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