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Abstract

Para o propósito da prática de proteção radiológica serão
requisitados fatores de conversão para determinação do
Equivalente de Dose Ambiental para um valor de Kerma no ar
segundo diferentes tipos de feixes de fótons e elétrons sendo
tais valores de dose determinados em um fantoma esférico de
30 cm de diâmetro em um campo alinhado e expandido em
uma determinada profundidades desta esfera . Detalhes serão
dados pela determinação do cálculo de distribuição do
Equivalente de Dose na esfera da ICRU usando o método
computacional de Monte Cario (EGS4).
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Introdução
Em geral a grandeza física usada na
monitoração de Radioproteção é o
Equivalente de dose (1) Dentro das
discussões internacionais que envolvem as
definições básicas das grandezas de
Radioproteção a grandeza operacional,
Equivalente de Dose Ambiente, H*(d), é
definida segundo a ICRU 39 (International
Commission on Radiological units and
measurements) em um fantoma esférico . A

ICRU 39 recomenda a calibração em um
campo de radiação em termos do
Equivalente de Dose Ambiente para
facilitar a avaliação da estimativa realística
da Dose Pessoal, onde, o Equivalente de
Dose Ambiente (em um ponto de um
campo de radiação) é o Equivalente de
Dose que seria produzida por um campo
alinhado e expandido em urna esfera da
ICRU de 30 cm de diâmetro a urna
profundidade d, no raio oposto ao sentido
do feixe de radiação incidente, o qual, pode
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ser descrito em termos de uma distância r a
partir da origem da esfera.

Para calibração rotineira , o Kerma no
ar, Ka, é calibrado em um ponto no ar no
qual o Equivalente de dose Ambiental é o
mesmo, multiplicando isto por um fator de
conversão [H*(10)/Ka] para urna dada
energia apropriada do fotón ou elétron.

A distribuição espacial do Equivalente
de Dose é em geral uma derivada
dependente da energia do campo de
radiação a ele aplicado. Com respeito a
proteção radiológica a distribuição espacial
de H, deve ser, portanto, demonstrada para
um campo de radiação o mais próximo do
real para várias distribuições de energias.

Figura 1. Geometria de irradiaçã da ICRU.

Irradiação unidirecional
Felizmente a distribuição do Equivalente de
Dose H, pode ser demonstrado por
inúmeras condições de irradiação, é o caso
de um feixe alinhado e expandido de fótons
e elétrons na superfície de uma esfera,
recomendada pela ICRU. Por esta razão
consideremos o caso particular direção e
com energia E e fluência <() (E) no centro da
esfera e depois epois com a ausência da
mesma.

Se o eixo azimutal fixado no sistema de
coordenadas é paralelo ao campo de
radiação a distribuição do Equivalente
de Dose é independente do ângulo formado
com o eixo z, em função da simetria
cilíndrica do problema considerado. A

distribuição do Equivalente de Dose pode
portanto ser escrita em termos da fluência
<|> (E) e um fator de conversão / que é
dependente da energia, segundo a distância
r .

(1)

Estas considerações referentes a campos de
fótons e elétrons unidirecionais e
monoenergéticos podem ser facilmente
aplicados para uma distribuição espectral
[cty/dE] da fluencia com respeito a energia
E do campo de radiação usando a integral
daeq . (2) ,

fdE (2)

onde, está energia é a máxima energia
presente nos espectros dos fótons e
elétrons.

Fatores de conversão e equivalente
de dose
Como discutido anteriormente, podemos
calcular a distribuição do Equivalente de
Dose no espaço com respeito a fluencia de
fótons no ar livre à uma profundidade d
conhecida da esfera da ICRU. A
determinação do Equivalente de Dose na
profundidade d da esfera, pode , portanto,
ser substituída unicamente pela medida da
fluência em ar livre. Em vez de executar
medidas com fluência, porém, a prática
atual requer para executar medidas de
Kerma no ar ou medidas de Exposições
fatores de conversões apropriados. Estes
podem ser calculados segundo a relação
famosa da fluência e a grandeza em
questão, no caso, o fator Kerma E para o

Kerma no ar Ka(E) e —.E[juen(E)/ p]
a

para Exposição X(E), onde, ju.tr (E)/p é o
coeficiente de transferência de energia
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mássico no ar, \im (E)/p corresponde ao
coeficiente de absorção de energia mássico,
e a carga elementar e Wa a energia média
expandida no ar por íons de par formado.

Método computacional
Para determinar a distribuição espacial da
fluência de fótons e elétrons na esfera da
ICRU para o Equivalente de Dose e um
fator de conversão h (E) desejado,
usaremos urna técnica convencional de
transportes de fótons e elétrons "EGS4-
Electron-Photon Shower". Será utilizado
campos de radiação na forma de alinhado e
expandido com o campo de radiação
possuindo um raio na faixa de 15 cm
fixado e centrado paralelamente ao eixo z
do sistema de coordenadas; os campos de
radiações terão energias na forma de feixes
monoenergéticos e posteriormente na forma
espectral, sendo, que as energias de cortes
para fótons e elétrons (PCUT & ECUT) nas
seções de choque serão na faixa de 0.01 e
0.521 MeV, respectivamente. As energias
serão usadas na faixa de 0.01 a 10 MeV,
segundo a atribuição das normas vigentes
ICRP 74 [2]. Para saber o valor correto da
distribuição de Equivalente de Dose com
respeito para a independência espacial da
fluência, a interação de um fóton com um
único fóton no interior da esfera tem sido
feito uma atribuição segundo esta forma de
interação na zona de origem usando um
fator de peso igual a 1, onde a interação do
fóton com qualquer meio provocaria a
transferência de energia para o interior da
esfera. A distância do da fonte para o alvo
será estimada em 100 cm; serão
determinadas várias profundidades no
interior da esfera e com sua ausência; o
meterial usado na esfera da ICRU seria o
tecido equivalente TE.

Conclusão
Fatores de conversão H*(d)/Ka tem sido
calculados para várias qualidades de
campos de radiação tanto para fótons como
para elétrons , estes fatores tem que estar de
acordo com o estabelecido pelas normas
ICRP 74, mas, geralmente não é o que se
observa, por este e outros motivos estamos
propondo este trabalho.
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