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Abstract 

The aim of ra.dia.tion thera.py is to cleliver the dose as high anel as uniform 
as possible to diseased tissue sparing all the other parts, that is healthy anel 
critica! tissues, without ca.using unwa.nted a.nd unnecessa.ry side effects for 
the pa.tient. 

Difficults to a.chieve this goa.l sta.rt with the determination of the three
dimcnsional volumes of interest anel end up in realiúng a three-dimensional 
uniform anel maximal as possible, the dose clistribution. 

The technique of intensity-modula.tecl radiothera.py (IMRT) as form of 
conformation in conventional radiation therapy is a real revolution. 

On the other hand, the use of therapeutic charged particles, as protons 
and carbon ions, is the technology of the actual future which is really the 
challenge in conformation of dose to targets, thanks to energy deposition 
characteristics of haclronic beams. 

The aim of this work isto review the basic physics concerning the treat
ment of localízed tumors with charged particles by applying a semi-classical 
approach to obtain a clispersion in the equation of energy loss, originally 
derived by Hans Bethe anel Felix Bloch. 

On a second moment we use statistical methods ( Goldhaber statistic 
model) to estimate the energy of fragment after nuclear fragmentation pro
cesses a.nd, in acldition, we obtain a expression for the nuclear reaction rate 
to introcluce how the temperature on tumor region would affect it. 



Resumo 

O objetivo primordial da Radioterapia é fornecer ao tumor uma dose 
de radiação suficientemente alta e uniformemente distribuída, de forma a 
poupar os tecidos adjacentes saudáveis dos efeitos ela radiação. 

Alcançar esse objetivo em sua plenitude é muito difícil devido à vanos 
fatores, como por exemplo uma determinação eficiente do volume a ser tra
tado (através ela aquisição ele imagens tomo gráficas ela localização elo tumor 
no corpo) e também a realização eficaz da distribuiçã.o da. dose de radiação 
(que deve ser triclimensionalmente uniforme e alta o suficiente para erradicar 
a doença). 

Atualmente, a técnica de intensidade modulada do feixe (IMRT) usada 
na Radioterapia Convencional desempenha um avanço importante para o 
tratamento de tumores situados perto de estruturas anatomicas complexas, 
como é o caso dos tumores de próstata e de cabeça e pescoço. Essa moderna 
técnica confonnacional já é aplicada nos tratamentos de tumores em vários 
hospitais nacionais, e citamos, como exemplo, o Hospit.a.l Sírio e Libanês, em 
São Paulo. 

No entanto, em países como os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, 
a radioterapia com partículas pesadas carregadas, como prótons c íons de 
carbono, tem sido desenvolvida há vários anos e demonstra sucesso absoluto 
no tratamento localizado ele tumores devido a deposição de energia cantc
terística dos feixes hadrônicos. 

A Hadronterapia, modalidade de tratamento ainda desconhecida. no Bra
sil, é o objeto desse trabalho. Nele apresentamos a física básica envolvida 
no fenômeno da perda. de energia. elos projéteis, revisamos a dedução da co
nhecida fórmula ele Bethe-Bloch e, utilizando uma aproximação semi-clássica 
para obtenção da seção ele choque ela reação, obtemos os efeitos de uma in
teração nuclear considerada como uma perturbação à interação coulombiana. 
dominante. Aplicamos também o modelo estatístico ele Goldhaber para o 
cálculo dos efeitos da fragmentaç.ão nuclear induzida pelo projétil e, partindo 
de conceitos utilizados em astrofísica., calculamos a taxa de reação para es
timar, qua.ntit.a.tivamente, a influência da temperatura. na regiã.o do tumor 
neste processo. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A sensibilidade dos tecidos biológicos à radiaçã.o ionizante é conhecida 
desde 1895 [1] quando Rontgen, na época professor de Física da Universidade 
de Würzburg na Alemanha, pesquisando sobre descargas elétricas em tubos 
de raios catódicos, descobriu os raios-X e seus efeitos de interação através, 
entre outros, da radiografia da mão de sua esposa. Logo após, em 1896, 
Henry Becquerel descobre a Radioatividade, fato que marca o início histórico 
da Física Nuclear [2]. 

Estudos teóricos sobre o Stopping Power (ou seja, a quantidade de perda 
de energia por unidade de comprimento da trajetória) dos íons ao atraves
sar um material, na época de Bohr, Thomson e Rutheford, foi motivado 
pela necessidade de entender o processo de "freamento" dos íons para obter 
informações sobre a natureza elos átomos em estudo na época. 

Essas análises teóricas começaram com os conhecidos e bem estrutu
rados métodos clássicos [3], mas posteriormente desenvolveram-se análises 
quânticas [4, 5] e atualmente os códigos e simulações computacionais nos for
necem uma boa estimativa de comparação entre os dados experimentais e as 
explicações teóricas. 

Atualmente, essas informações são importantes na área de ciência dos 
materiais (em análises sobre implantação ele íons), medicina e muitos ou
tros e muitas modificações no formalismo da teoria de Beth e-Bloch foram 
implementadas desde então, ele acordo com a complexidade dos dados expe
rimentais que apareceram no decorrer de décadas. 

Desde então, pesquisas científicas são constantemente realizadas e a uti
lização da radiação ionizante para diversos fins, em particular na Medicina, 
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tem sido aprimorada. 

Atualmente a radiação ionizante é aplicada em Medicina não somente 
para fins terapêuticos, como outrora, mas também ' essencial na obten ã d 
imagens médicas (por exemplo, os raios-X na obtenção de imagen anatômicas 
e os radiofármacos em imagens funcionais) através das té nkas tornográfi a 
CT, SPECT e PET1 para diagnóstico, planejamento de tratamento em ra
dioterapia e pesquisas sobre o funcionamento de órgãos, principalmente do 
cérebro, através das técnicas de ressonância magnética funcional. 

Graças ao desenvolvimento desses modernos métodos de diagnóstico, as 
neoplasias são detectadas mais cedo, antes de gerar metástase, possibilitando 
deste modo adoção de formas de tratamento loco-regionais, ou seja somente 
cirurgia ou radioterapia. 

Inicialmente utilizava-se em Radioterapia os raios-'Y e os elétrons (Radi
oterapia Convencional) provenientes ele fontes radioativas e de aceleradores 
lineares menos sofisticados. 

A desvantagem dos raios-'Y e dos elétrons se baseia no fato que eles de
positam a maior parte de sua energia perto da superfície do corpo humano, 
dificultando a irradiação de regiões mais profundas ou de regiões estrutural
mente complexa'3. 

Atingir uma conformação máxima da dose de radiação restrita ao tecido 
alvo aumenta a probabilidade de esterelização do tumor, além de preservar 
os tecidos adjacentes e orgãos vitais saudáveis melhorando a qualidade de 
vida dos pacientes. 

Para reduzir a 11dose de superfície" no tratamento é necessário mover 
(girar) ou o paciente ou a fonte de radiação para assim distribuir de modo 
satisfatório a dose superficial e nao causar danos às áreas saudáveis, adjacen
tes ao tecido alvo. Nesse princípio se baseiam as mais modernas técnicas de 
radioterapia, como a 3DCRT e IMRT2

. 

Uma opção adicional de tratamento surgiu em 1945 quando Robert Wil
son [6] sugeriu o uso de partículas pesadas carregadas, em particular os 
prótons, que devido a uma curva de perda de energia muito satisfatória no 

1 Compu ter Tomography, Single Parti ele Emission Compu ter Tomography, Positron 
Emission Tomography, respectivamente 

2 "Three dimensional (3D) Conforma! Radiationtherapy" e "Intensity Modulated Radi
ationtherapy", respectivamente. 
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canal ele entrada elo feixe culminando no Pico ele Bragg (um máximo ele perda 
ele energia no final ela trajetória elo projétil) e aos seus efeitos biológicos: se 
mostrou eficaz no tratamento ele tumores mais profundos e racliorcsistentes. 

Motivados pela beleza presente nos fenômenos de reações nucleares e em 
todo o benefício que as pesquisas em Física Nuclear trouxeram para o uni
verso ela Medicina, pretendemos nesse trabalho fornecer uma visão geral sobre 
as caracteríticas desse tipo de tratamento, chamado Hadronterapia e, em par
ticular no caso da hadronterapia com prótons ( Protonterapia) nos aprofundar 
em cálculos que forneçam uma visão teórica mais detalhada dos efeitos da 
fragmentação nuclear decorrentes elas interações entre o próton incidente e os 
núcleos dos elementos componentes dos tecidos biológicos e6 O, 12 C etc). E, 
tendo em vista os avanços tecnológicos na elaboração de equipamentos hos
pitalares cada vez mais sofisticados, analisar o papel desempenhado, durante 
todo o processo, pela temperatura elo corpo humano através do cálculo das 
taxas de reaçâo presentes. 

Apesar elas dificuldades de cálculo e da abrangência do assunto, como 
disse Fernando Pessoa, 11Deus quere, o homem sonha, a obra nasce... Quem 
q'Ltere passar além do Bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o 
perigo e o abismo deu,. mas nele é que espelhou o cé'U. 

Portanto, sem receios elos vários "perigos", embarquemos nessa viagem 
pelo "mar': de benefícios das Terapias com Radiaçã.o. 

1.1 Radiações 

Radiação é 11energia em trânsito", feixes energéticos emitidos por uma 
fonte e transmitidos através elo vácuo ou, no nosso caso, através de meios 
materiais, como o corpo humano, depositando neles sua energia e que são 
classificados basicamente em [2]: 

• Radiações corpusculares: feixes energéticos ele partículas emitidas 
espontaneamente de núcleos instáveis como as partículas-a, elétrons 
((3-) e pósitrons ((3+) ou produzidas por aceleradores e reatores nucle
ares como os prótons, nêutrons e íons mais pesados; 

• Radiações ondulatórias (ou eletromagnéticas): feixes energéticos 
ele ondas eletromagnéticas como os fótons de raios-X (produzidos quando 
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Tabela 1.1: Espectro Eletromagnético 

Região >.(Ao) >. (em) v(Hz) E( e V) 

Rádio > 109 > 10 < 3x109 < w-5 

Micro-ondas 109 - 106 10 - 0.01 3 X 109 - 3 X 1012 w-5 - o.o1 

Infra-vermelho 106 - 7000 o.o1 - 7 x 10-5 3 X 1012 - 4.3 X 1014 0.01 - 2 

Luz Vis{vel 7000- 4000 7 x 10-5 - 4 x 10-5 4.3 X 1014 - 7.5 X 1014 2- 3 

Ultravioleta 4000- 10 4x1o-.S - 10-7 7.5 X 1014 - 3 X 1017 3- 103 

Raios-X 10- 0.1 10-7 - 10-9 3 X 1017 - 3 X 1019 103 - 105 

Raios-"Y < 0.1 < 10-9 > 3 X 1019 > 105 

elétrons de alta energia colidem com um metal) e raios-/' (emitidos es
pontaneamente por alguns núcleos radioativos, chamados Radioisóto
pos); 

No ca.so da radiação eletromagnética, seu espectro de radiação é bem 
conhecido, vide Fig. 1.1, e consistentemente explicado pela teoria proposta 
nas equações de Maxwell do Eletromagnetismo. 

1.1.1 Radiação Ionizante 

O termo radiação ionizante se refere a partículas capazes de produzir 
ionização em um meio, ou seja as partículas devem ter energia suficiente 
para "arrancar" elétron de um átomo3 , formando o par íon positivo - íon 
negativo ((3-), ou de quebrar uma molécula (energia necessária da ordem de 
5 a 7 e V), formando íons moleculares positivo e negativo [2]. 

De acordo com o tipo de partículas envolvidas, podemos classificar as 
radiações ionizantes como [2]: 

3 A energia necessária varia de intensidade para cada átomo 
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Figura 1.1: Espectro da Radj,ação Eletromagnética. Ver Tabela 1.1 

• Diretamente ionizantes: partículas carregadas como elétrons, pósitrons, 
prótons, partículas-a e íons mais pesados; 

• Indiretamente ionizantes: partículas não carregadas como fótons e 
nêutrons; 

O limiar de energia abaixo do qu~l a radiação não é mais ionizante de
pende da aplicação, sendo que em Radiobiologia adota-se o valor de energia 
de E= 12, 4eV. 

1.1.2 Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes 

As radiações ionizantes, diretas o~ indiretas, agem no nosso organismo 
seguindo uma seqüência de estágios em intervalos de tempo previamente 
determinados [2], a saber: 

1 o Estágio Físico com duração de aproximadamente 10-15s, intervalo 
de tempo onde ocorrem as ionizações e as excitações dos átomos que 
constituem as moléculas; 
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2° Estágio Físico-Químico com duração de 10-6s, logo após o estágio 
físko, quando ocorrem as quebras das ligações químicas da molécula 
( consequência da ionização de um de seus átomos); 

3° Estágio Químico com duração de poucos segundos, quando os frag
mentos quebrados das moléculas, originados no processo anterior, se 
ligam a moléculas importantes de proteína ou enzima; 

4° Estágio Biológico com duração de dias, semanas ou anos, quando sur
gem efeitos bioquímkos ou fisiológicos que produzem alterações mor
fológicas e/ ou funcionais ele órgãos. 

Após seguirem essa seqüência de estágios. os efeitos biológicos se classifi
cam quanto ao seu mecanismo de ação e quanto à sua natureza do seguinte 
modo: 

• Mecanismos de Ação dos Efeitos Biológicos: 

i) Direto: quando a radiação age diretamente em moléculas impor
tantes, como por exemplo o DNA (macromoléculas portadoras de 
informação genética) e os cromossomos do núcleo celular. Os da
nos ao Dl'\A geram anonnalidades nos cromossomos chamadas de 
mutação ou aberração cromossômica. A quebra nas duas fitas do 
DN" A são as lesões mais importantes para produção de mutações e 
a ocorrência de mutações pode ser medida quantitativamente em 
função da dose de radiação ionizante; 

ii) Indireto: quando a radiação age na molécula de água, quebrando
a4, e produzindo componentes reativos como os radicais livres 5 ; 

• Natureza dos Efeitos Biológicos: 

a) Determinísticos: surgem quando a radiação causa ou a morte 
de um grande número de células de um dado tecido ou órgão oca
sionando seu mal funcionamento ou perda de funçã.o, ou Teaçôes 
inflamatórias que podem modificar a permeabilidade das células e 
tecidos. São efeitos a curto prazo. A severidade do efeito é função 

'
1Processo conhecido como Ra.diólise 
5Radicais Livres são componemes reativos com número ímpar de elétrons 
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da dose, ou seja, quanto maior a dose de radiaçã.o maior será sua 
gravidade. Há um limiar de dose, que varia ele acordo com o te
cido envolvido, para o surgimento de efeito determinístico, ou seja 
abaixo de determinada dose, o número de células danificadas é 
pequeno ele modo que o organismo nã.o se ressente. Esses efeitos 
surgem em tempos cada vez menores após a exposiçã.o à altas do
ses de radiação, o que acontecem em geral em acidentes nucleares 
e radiobiológicos ou mesmo na radioterapia. 

b) Estocásticos: sã.o alterações que surgem nas células normais. São 
efeitos probabilísticos, por isso nã.o aparecem em todas as pessoas 
irradiadas, e sã.o sempre tardios (neste caso, temos o chamado 
tempo de latência, que corresponde ao período entre a exposiçã.o 
e a cletecçã.o elo câncer). A probabilidade de ocorrência desses 
efeitos nas células aumenta proporcionalmente à intensidade da 
dose de radiação. Os principais são: 

b.l) Efeito Carcinogênico: ocorre nas células somáticas; 

b.2) Efeito Hereditário: resultam de mutaçã.o genética e aberraçã.o 
cromossômica nas células germinativas que pode ser repassado 
aos descendentes da pessoa irradiada; 

Um paciente diagnosticado com câncer será considerado curado se nã.o 
houver indício de recorrência do tumor primário ou metástase por 5 anos 
após o tratamento. 

Em Radioterapia o parâmetro mais importante é a dose absm'vida, ou seja 
a energia depositada por unidade de massa, cuja unidade é o Gray (Gy) 6 . A 
dose total é fornecida em pequenas frações de 2 - 4Gy por sessã.o. 

O objetivo da radiação é tornar a cél'l.tla cancerosa estéril7 . As células 
cancerosas têm como característica uma reproduçã.o acelerada e é na fase 
conhecida como mitose, que os danos às moléculas do DNA celular são deci
sivos. 

Ao atravessar uma célula, a radiaçã.o ionizante causará danos às suas 
moléculas diretamente, através ela ionização e/ou excitação, ou indiretamente 

61 Gy = 1 Joule _ 6 24x1012 lvfeV 
Kg - . Kg 

7 A morte celular pode ocorrer devido à falência reprodutiva, necrose e apoptose. Para 
maiores detalhes ver [2] 
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pela produção de radicais livres que podem percorrer ~ lnm antes de inte
ragir com as moléculas. 

Uma estimativa da dimensão dos alvos biológicos é de 5 - lOnm, sendo 
o diâmetro da célula em torno de 20f.J,m, o diâmetro do núcleo celular em 
torno de 6f.J,m e o comprimento total do DNA humano de 1.8m (o diâmetro 
da hélice do DNA gira em torno de 2nm). 

Para obter o efeito desejado, a densidade de ionização deve se manter em 
torno de 100]( e V/ f.J,m, valor que coincide com uma distância média de 2nm 
entre dois eventos (ionizações), assumindo a energia por evento de aproxima
damente 200eV. Note que 2nm é a distância entre duas fitas de DNA. 

Por outro lado, caso a densidade de ionização seja muito superior ao valor 
anterior, a probabilidade de morte celular por energia depositada decresce 
(ou seja, energia é desperdiçada em outros eventos que fogem do objetivo 
inicial). 

Prótons com energia variando entre~ 0.5MeV e 250M e V têm densidade 
de ionização baixa. Por exemplo, prótons de 200MeV têm perda de energia 
média de 4.5MeV /em na água. Isso implica que para fornecer lGy ao tecido 
biológico (basicamente composto de água) são necessários~ 1.4 x 109 prótons 
por cm2 . 

1.2 Radioterapia : Visão Geral 

Radiooncologia é a disciplina clínica e científica dedicada ao direciona
mento ou gerenciamento de radiação ionizante, combinada ou não com ou
tras modalidades de tratamento, aos pacientes com câncer e outras doenças, 
mas também é responsável pela investigação das bases biológicas e físicas da 
Radioterapia e pelo treinamento de profissionais na área [16]. 

Radioterapia é uma modalidade clínica que trata do uso de radiações 
ionizantes no tratamento de pacientes com neoplasias malignas ou, ocasio
nalmente, benignas. 

Tem como objetivo fornecer uma dose precisa de radiação à um volume 
definido de tumor com o mínimo de dano possível ao tecido sadio adjacente, 
buscando a erradicação do tumor, alta qualidade de vida e prolongamento 
de sobrevida. 
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Além do enfoque curativo, a Radioterapia também pode ser utilizada 
como um tratamento paliativo aos pacientes sem esperança de sobreviver 
por longo tempo na prevenção ele sintomas decorrentes da doença tais como, 
dores e preservação do tecido ósseo e elas funções orgânicas. 

1.2.1 Processos da Radioterapia 

O emprego da radiação ionizante nos serviços de radioterapia tem como 
finalidade precípua o tmtamento de t'UmoTes malignos. 

O princípio básico ela ação da radiação sobre um tecido tumoral é a io
nização que, direta ou indiretamente, é sofrida pelos seus átomos ou moléculas 
com conseqüente destruição das células malignas. 

Como foi dito anteriormente, uma elas maiores preocupações que se tem 
ao se utilizar o tratamento com a radioterapia é maxim'izar o dano no tec,ido 
t'Umoml, preservando ao máximo, os tecidos vizinhos nomwis. Isto é con
seguido adequando-se devidamente a técnica ele radiação ao caso específico, 
sendo que muitas vezes torna-se inevitável, o dano ao tecido normal. 

O advento de novas fontes de radiação de características físicas e biológicas 
próprias (como os hadrons), e o conhecimento do modo pelo qual estas in
teragem com as células vivas, possibilitou novos métodos ele tratamento em 
que a concentração de radiação no tecido tumoral é maior e menos danosa 
ao tecido sadio. 

O tratamento radioterápico possui, basicamente, dois grandes grupos a 
saber: 

1. Teleterapia: atele , .. significa distância. Nesta categoria enquadram-se 
os feixes de raios-X, os feixes de raios-')', os elétrons de alta energia, 
prótons etc. Esses feixes são utilizados através de dispositivo, contendo 
em seu interior uma fonte de radiação que, colocados aproximadamente 
há. 1 metro de distância do paciente promovem a irradiação elo volume 
alvo (ver Figura 1.3). Em teleterapia, o risco oc'Upac·iona.l é pequeno 
uma vez que, ao serem expostos, os pacientes ficai isolados, em sala. 
blindada. 
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2. Braquiterapia: '1braqui" significa curto, perto. A braquiterapia é um 
método de terapia no qual , urna ou várias fontes encapsuladas são uti
lizadas para liberar radiação alfa ou beta, a uma distância de poucos 
centímetros, através de aplicações intersticiais, intracavitárias ou su
perficiais (ver Figura 1.2). Em alguns casos, a braquiterapia torna-se 
o método ele eleiçã.o, em razã.o ela proximidade com a massa tumoral, 
diminuindo o risco de se aplicar uma dose inaceitável nos tecidos sãos 
adjacentes. Com relação a intensidade ela fonte, a braquiterapia traba
lha com Baixa Taxa ele Dose (BTD) e Alta Taxa ele Dose (ATD)8 . Na 
BTD, a fonte permanece no paciente por períodos que vão de dias até 
os implantes permanentes, dependendo do tipo e localização do tumor 
e também da atividade da fonte. O advento de equipamentos modernos 
de ATD, que são adequados para alguns tipos de tumores, causou uma 
redução substancial do tempo de tratamento. Quanto ao tipo de car
regamento, os equipamentos podem ser man·uais ou pneumáticos. Os 
de carregamento manual, requerem treinamento específico do pessoal 
ele enfermagem e técnicos uma vez que estarão diretamente em con
tato com a fonte . Já. nos equipamentos pneumáticos, o carregamento 
é feito à distância, sendo os riscos ele exposição ocupacional bastante 
reduzidos. 

A utilização clínica da radiação ionizante é um processo complexo que 
envolve diferentes profissionais e uma variedade de funções interrelacionadas. 

Primeiramente, deve-se definir o objetivo da terapia, ou seja, trata-se de 
terapia paliativa ou curativa. 

• Terapia Curativa: é projetado que o paciente tenha uma probabili
dade, mesmo que pequena, de sobrevicla longa depois do tratamento. 

• Terapia Paliativa: é recomendada se, na avaliação do médico, o pa
ciente nã.o dispõem de muito tempo ele viela devido à gravidade ou 
adiantamento da doença. Deste modo pode-se amenizar sintomas de 
desconforto, como as dores por exemplo. 

Uma probabilidade pequena de efeitos colaterais, mesmo que indesejável, 
é aceita nas terapias curativas. Entretanto, o mesmo não é generalizado para 

8 A diferença reside no tempo de exposição 
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líL_, • • 
Figura 1.2: Braquiterapia com sementes de Iodo-125. Imagem cedida gentilmente 
pelo Serviço de Radioterapia- Centro de Oncologia do Hospital Sírio e Libanês
SP. 

os tratamentos paliativos, onde maiores condições iatrogênicas9 não são mais 
suportadas. Por exemplo: irradiação de medula pode ocasionar paralisia e 
do sistema nervoso central pode ocasionar cegueira. 

Mesmo na paliação é necessário fornecer altas doses de radiação (75% à 
80% da dose de cura) para controlar o tumor durante o período de sobrevida 
do paciente. 

Nas terapias com intenção radical (curativas) é extremamente impor
tante que o radioterapeuta planeje o tratamento de modo a forneçer a maior 
dose possível de radiação ao volume do tumor para assegurar ao máximo o 
controle da doença e, concomitantemente, manter o menor nível possível de 
dose nos tecidos sadios adjacentes. 

9 Iatrogenia significa "erro médico" 

13 



Figura 1.3: Radioterapia Convencional 2D (baseada em imagens de Raio-X) e 
Radioterapia Conformacionada 3D (baseada em imagens de Tomografia Compu
tadorizada). Imagens cedidas gentilmente pelo Serviç de Radioterapia- Centro de 
Oncologia do Hospital Sírio e Libanês - SP. 

1.2.2 Prescrição 

A prescrição de Radioterapia no tratamento do câncer é baseada nos 
seguintes princípios: 

1. Verificação da extensão do tumor ( "Estagiamento "); 

2. Características patológicas da doença e também das áreas de extensão; 
isso influi diretamente na escolha do tipo de tratamento; 

3. Definição da meta de terapia ("Cura" ou "Paliação"); 

4. Selecionar modalidades de tratamento apropriadas, por exemplo: so
mente irradiação ou irradiação combinada com outras técnicas como 
quimioterapia, cirurgia, etc. Essa escolha tem impacto significante no 
volume tratado e nas doses de r~diação fornecidas; 

5. Determinação do volume tratado e da dose de radiação optimal de 
acordo com a localização anatômica, tipo histológico, estágio, envolvi
mento regional de "nodos" (sistema linfático) e de outras características 
do tumor e das estruturas normais presentes em sua região; 
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locallzed cancer: 58% metastatk cancer: 42% 

•urge~y. 22% 

surger~ and redlatlon therapy: 6% 

Figura 1.4: Relação entre as taxas de cura e os métodos de tratamento. Nos 
tumores localizados enfatizamos o uso de prótons e íons nas terapias com ra
diação.Imagem extraída do si te www .gsi.de 

6. Avaliação periódica das condições gerais do paciente, como a resposta 
biológica do tumor ao tratamento e o "status" dos tecidos normais 
eventualmente irradiados. 

Salientamos que, apesar do trabalho conjunto, nos departamentos de Ra
dioterapia dos hospitais, de médicos radioterapeutas, físicos, dosimetristas e 
técnicos, as decisões sobre o tipo tratamento e técnicas de terapia 
a serem utilizadas, assim como suas conseqüências, é de integral 
responsabilidade do médico radioterapeuta. Mesmo com o desenvol
vimento tecnológico atual, a perícia médica nunca será completamente des
cartada nesta modalidade de tratamento. 

1.2.3 Planejamento do Tratamento 

Devido à complexidade estrutural, diferentes doses de radiação são ne
cessárias para diferentes probabilidades de controle do tumor, dependendo 
do tipo e do número inicial das células clonogênicas presentes. 

Portanto, doses variadas de radiação devem ser fornecidas às diferentes 
porções do tumor (periférica e central) e também nos casos em que todo o 
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tumor central (ou GTV - "Gross Tumor Volume~') foi cirurgicamente remo
vido. 

O volume clínico do tumor (CVT - ''Clinicai Tumor Volume") pode ser 
dividido basicamente em três compartimentos: 

1. lvfacroscópico (visível e/ou palpável); 

2. 1viicroextensões nos tecidos adjacentes; 

3. Doença sub-clínica (ou seja, presumida estar presente mas não é de
tectável mesmo ao nível microscópico); 

Observamos que, a metástase é considerada inicialmente ao nível sub
clínico. É uma doença sistêmica, ou seja, células cancerosas de algum modo 
passam para o sistema hematopoético (sanguíneo) e se instalam em diferentes 
partes ou órgãos do corpo humano. 

A precisão da irradiação é periodicamente verificada pelos portais, que 
são filmes ou imagens on-line (Eletronic Portal Jmaging). 

Os portais de tratamento devem cobrir todas as áreas do tumor e adici
onalmente ter um margem para compensar imprecisões geométricas durante 
a irradiação. 

De acordo com o ICRU 50, os volumes de interesse em um planejamento 
de tratamento são definidos como na Figura 1.5: 

• PTV ou "Planning Target Volume''- fornece uma margem em torno do 
CTV para permitir alguma. variação na organização do tratamento e 
de movimentos anatômicos, como por exemplo a respiraçã.o, durante a 
irradia.çã.o; 

• CTV ou "Clinicai Tumor Volume"- composto pelo GTV e pelas regiões 
potenciais de doença. microscópica; 

• GTV ou "Gross Tumor Volume''- as dimensões exatas do GTV são 
fornecidas pelas imagens de CT10 ; além da região central do tumor, o 
GTV deve incluir os linfonodos regionais anormais; 
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• 

Figura 1.5: Volumes de interesse para o planejamento do tratamento. Ima
gem cedida gentilmente pelo Serviço de Radioterapia - Centro de Oncologia 
do Hospital Sírio' e Libanês - SP 

Para verificação de estruturas sensíveis no volume irradiado e das doses 
máximas, assim como do fracionamento, depositadas em tal volume utiliza-se 
as imagens de simulação 3D da Tomografia Computadorizada. 

Para um planejamento optimal deve-se considerar: 

1. Definição volumétrica do tumor e da anatomia do paciente (dados ob
tidos com o CT Scanner); 

2. Simulação virtual de organização do feixe e reconstrução digital das 
radiografias obtidas por CT; 

3. Planejamento do tratamento 3D para cálculo de dose volumétrica e 
determinação do plano; 

4. Demarcação in loco no paciente para ajuste dos portais de tratamento; 

5. Simulação física para verificar localização do portal no paciente. 

10Computer Tomography 
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Além disso: para uma distribuição de dose adequada: utilizam-se peças 
auxiliares como blocos de proteção (conhecidos como chumbos): moldes: máscaras 
e imobilizadores (como o Vaclock). 

Enfim: nesta seção foi dada uma visão geral: muito simplificada: de como 
se procede o planejamento de um tratamento em Radioterapia. Esses co
nhecimentos foram obtidos após um estágio de pesquisa no Hospital Sírio e 
Libanês: em São Paulo, ao qual agradecemos a grande colaboração e para
benizamos pelo ótimo serviço prestado aos seus pacientes. 

A seguir. entraremos especificamente no ramo da Radioterapia utilizando. 
não elétrons ou fótons mas: partículas pesadas carregadas: como prótons ou 
íons de carbono: modalidade de tratamento conhecida como Hadronterapia. 
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Capítulo 2 

H adronterapia 

2.1 Introdução 

No início do século passado, o físico dinamarquês Niels Bohr já estudava 
o comportamento exibido pelas partículas carregadas ao interagirem com a 
matéria [3] e discutia que estas perdiam energia através de suas colisões com 
os átomos do material. 

Mais tarde, em meados dos anos 30, Bethe e Bloch [4, 5] obtém uma 
expressão para a perda de energia utilizando a, então inovadora, mecânica 
quântica e o modelo do gás de Fermi. E, em 1946, um artigo pioneiro do 
físico Robert Wilson [6] introduz a possibilidade de utilização de prótons de 
alta energia para fins terapêuticos. 

Desde então, pesquisas utilizando partículas carregadas pesadas, como 
prótons e íons mais pesados, aumentou drasticamente apesar da radiação de 
partículas não ser uma experiência comum no nosso cotidiano (ao contrário 
da influência diária que sofremos proveniente da radiação eletromagnética 
[31]). 

Este interesse é causado principalmente [35] pela aplicação de feixes de 
partículas em terapias de tumores e pela necessidade de estudos sobre proteção 
em vôos espaciais de longa duração, devido à influência dos raios cósmicos. 

As partículas pesadas carregadas exibem um mecanismo de interação com 
a matéria diferente do comportamento exibibo pela radiação eletromagnética, 
como os raios-X, 'Y ou bremsstrahlung. 
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No caso da radiação eletromagnética, a intensidade do feixe primano 
decresce exponencialmente com a penetração e não possui alcance finito. 
Além disso, o espalhamento lateral do feixe primário é grande devido ao 
espalhamento Compton e ao espalhamento dos elétrons secundários. 

Cerca de 53.000 pacientes [36] foram tratados, desde meados do século 
XX, por feixes oriundos de aceleradores de partículas, principalmente dos 
centros de pesquisa em física básica. Ou seja, aceleradores que não são 
integralmente adaptados para uso médico. 

Apesar destas limitações tecnológicas, obteve-se resultados extremamente 
positivos no tratamento de vários tipos de tumores, com percentagens ele 
controle local e sobrevida muito maior elo que os resultados obtidos com a 
radioterapia convencional. 

2.2 Vantagens físicas e radiobiológicas dos fei
xes de partículas 

Como foi mencionado anteriormente, existe uma diferença de compor
tamento no que se refere à interação com a matéria elas partículas pesadas 
carregadas em comparação à interação por radiação eletromagnética. 

Partículas pesadas carregadas ao penetrarem na matéria dissipam sua 
energia principalmente através de interações diretas com os elétrons do ma
terial alvo. Como a massa do projétil é muito maior que a massa do elétron, 
a defiexão do projétil é muito pequena e somente processos de múltiplas 
colisões podem causar uma defiexão substancial do feixe de partículas. 

2.3 Aplicação Clínica 

Uma melhor distribuição de dose pode ser obtida através ela cletec,ão 
on-line da localização do feixe através das reações com emissão de pósitron. 

Comparado à radioterapia convencional, se o feixe de próton for deposi
tado com precisão adequada, a dose total de radiação aos tecidos normais 
fora do volume-alvo pode ser reduzida por um fator de 2 - 5. 
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Figura 2.1: Comparação entre a dose biológica efetiva de fótons e de partículas 
pesadas carregadas. Imagem extraída do si te www .gsi.de 

Mas isso é muito difícil devido à heterogeneidade dos tecidos. O alcance 
de um feixe de partículas carregadas é relativamente insensível à composição 
química do tecido, mas, é afetado diretamente pela densidade do material 
atravessado, ou seja quanto maior a densidade do tecido, menor é a capaci
dade de penetração do feixe em questão [37]. 

Ao atravessar regiões com variações (descontinuidades) de densidade, um 
maior número de prótons será espalhado para fora de uma região de maior 
densidade do que para dentro desta região, resultando em uma underdose 
de radiação antes da região de alta densidade e à uma overdose de radiação 
antes de uma região com baixa densidade [38]. 

Na Tabela 2.1 temos alguns valores significativos. 

Um dos métodos utilizados para determinar e/ou controlar a pentração 
do feixe, é a ativação in vivo de nuclídeo}l emissores de pósitron, como o 150 e 
o 11C. A deteção de 150 é bastante atra{iva devido à abundância de oxigênio 
no organismo (65%), apesar da sua ~eia-vida ser de 2min. Por exemplo, a 
meia-vida do 11C é de 20min mas em compensação a presença de carbono 
em nosso organismo é de apenas 18% . 

Munidos do conhecimento da localização do feixe, os terapeutas podem 
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Tabela 2.1: Densidade dos Tecidos do Corpo Humano 

Tecido Densidade (g j crn3 ) 

Osso 1.2 - 1.85 

Tecidos moles (músculos, órgãos) 1.0 

Gordura 0.9 

Ar/GáB 10-3 

atingir uma distribuição de dose mais adequada, pois a penetração do feixe 
pode ser controlada pela intensidade de sua energia ou mesmo colocando 
absorvedores modulados [37, 38] na superfície para forçar o término de sua 
atuação no local apropriado apesar das inomogeneidades do tecido ao longo 
de sua trajetória. 

2.4 Resultados dos Tratamentos 

Nesta seção, através de imagens obtidas por diferentes centros especi
alizados no tratamento com partículas pesadas, ilustramos a atuação e os 
benefícios da irradiação com feixes de íons de carbono e prótons de diferen
tes tipos de tumor, como os tumores de próstata (Fig. 2.5) , de cabeça e 
pescoço (Fig. 2.3) e pálpebra (Fig. 2.6). 

Na Figura 2.8 pode-se ter uma noção, em termos continentais. dos di
ferentes centros de tratamento e pesquisa nessa área. A grande maioria se 
concentra na Europa. Na América do Sul não possuímos ainda este tipo 
de facilidade mas acreditamos que, no futuro, com o advento de novas tec
nologias de aceleradores mais baratos, possamos enfim oferecer este tipo de 
tratamento aos nossos doentes . 

Vale lembrar que pesquisas recentes mostram que, no Brasil, o câncer 
está em 2° lugar em número de óbitos, perdendo apenas para as doenças 
cardiovasculares. 
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Figura 2.2: Visualização do feixe dentro do paciente através de imagens originadas 
por PET. A figura da direita mostra a distribuição da atividade dos íons de carbono 
medida durante a irradiação. Uma comparação entre as duas imagens nos revela 
a precisão do planejamento do tratamento utilizando esta nova técnica. Imagem 
extraída do si te www .gsi.de 

O câncer de mama ocupa o primeiro lugar no ranking, com 31.590 casos. 
Em seguida vem o câncer de estômago, com 22.330, e o de pulmão fica em 
terceiro lugar, com 20.835 ocorrências. O câncer de próstata também é um 
dos mais preocupantes e está em quarto lugar, com 20.820 casos. O de colo 
de útero tem 16.270 ocorrências. 

Embora o câncer de mama lidere o ranking do número de casos, o de 
pulmão está no topo da lista em número de óbitos. Somente no ano de 2005 
foram estimados 15.145 mortos. Em seguida vêm as vítimas de tumores de 
estômago (10.765 mortos), mama (8.670 mortos), próstata (7.320 mortos) e 
intestino (7.230 mortos). 

Enfim, nos capítulos anteriores, oferecemos uma visão geral da Hadron
terapia, comparando-a com a Radioterapia Convencional e mostrando, por 
imagens, como se procede a intervenção dos feixes nos volumes de tratamento. 

A partir do Capítulo 3 nos restringiremos ao estudo teórico quantitativo 
das interações dos feixes de partículas pesadas carregadas com a matéria. 
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Figura 2.3: Comparação entre o planejamento de tratamento de um tumor na base 
do crânio com fótons (imagem à esquerda, utilizando IMRT com quatro feixes de 
irradiação) e com íons de carbono (imagem à direita, utilizando dois campos de 
irradiação). Imagem extraída do si te www .gsi.de 

Figura 2.4: A figura mostra o retrocesso da doença em um paciente com tumor na 
base do crânio após seis meses de tratamento com irradiação por íons de carbono. 
Imagem extraída do si te www .gsi.de 
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Figura 2.5: Comparação entre o Tratamento do câncer de próstata com feixe de 
fótons de raio-X e prótons. Nota-se a diferença na dose de radiação depositada 
no tumor e regiões adjacentes nos dois tipos de tratamento. Imagem cedida gen
tilmente pelo Prof. Dr. J.de Boer da Universidade de Munique, Alemanha. 
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Figura 2.6: Etapas do tratamento com feixe de prótons de uma gata diagnosticada 
com tumor maligno na pálpebra superior direita: a foto acima à esquerda mostra 
o volume do tumor; à direita a gata encontra-se posicionada para irradiação com 
feixe de prótons, aplicado verticalmente para cima, realizado na Universidade de 
Munique; abaixo vemos a gata após um ano de tratamento. Fotos cedidas pelo 
Prof. Dr. J. de Boer da Universidade de Munique, Alemanha. 
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Figura 2. 7: Acima, foto da sala de Tratamento no Instituto Paul Scherer. Logo 
abaixo vemos o comportamento dos feixes ao interagir com o volume alvo: irra
diação com feixe único e com vários feixes incidindo em diferentes direções. Paul 
Scherer Institut - PSI, Suiça. 



.Futuros e Atuais~ 
Figura 2.8: Centros de tratamento e pesquisa em Hadronterapia. Obtido do site 
neurosurgery.mgh.harvard.ed u/hcl 
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Tabela 2.2: Centros de Pesquisa e Tratamento 

INSTITUIÇÃO lNFORMAÇÕES 

NPTC(Harvard) http:/ / www.mgh.harvard.edu/depts/nptc/nptc.htm 

LLUMC http:/ /proton.llu.eclu 

University of Califórnia http:/ /crocker.ucdavis.edu/cnl/research/eyet.htm 

MPRI http:/ /www.iucf.indiana.edu 

National Association for Proton Therapy http:/ /www.proton-therapy.org 

TRIUMF http:/ /www.triumf.ca/welcome 

TRIUMF- píon http:/ /www.triumf.cajwelcome 

CPO - Orsay http:/ /www-sop.inria.fr 

PSI http:/ /www.psi.ch/ 

Proton Oncological Therapy, Project of the ISS http:/ /top.iss.infn.it 

TERA foundation http:/ /www.tera.it 

Catania http:/ /lnsuni2.lns.infn.it/ catana/ 

GSI http:/ jwww.gsi.de 

The Svedborg Laboratory http:/ jwww.tsl.uu.se 

Clatterbridge Centre for Oncology http:/ /synaptic.mvc.mcc.ac.uk 

ITEP http:/ jwww.protontherapy.itep.ru 

Tsulmba http:/ /www-medical.kek.jp 

HIMAC http :/ jwww.nirs.go.jp/ENG/particl.htm 

NAC http:/ /medrad.nac.ac.za/index.htm 
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Capítulo 3 

Equação de Bethe-Bloch 

3.1 Introdução 

Nos capítulos anteriores vimos que, ao analisarmos a interação ela ra
diação com a matéria em várias aplicações, em particular na terapia de 
tumores, estamos interessados principalmente na perda de energia sofrida 
pela partícula carregada por unidade de comprimento de sua trajetória ao 
penetrar o tecido biológico. 

De acordo com ICRU49, o Stopp'ing PoweT em um material é definido 
como a perda média de energia por unidade de comprimento da trajetória 
que uma partícula carregada sofre quando o atravessa como conseqüência 
das interações coulombianas entre os elétrons e os núcleos atômicos sendo 
Ü1:fluencia.do por duas contribuições: o Stopping Power Eletrônico (maior 
contribuição devido às colisões inelásticas com os elétrons) e o Stopping PoweT 
NucleaT (contribuição bem menor, devido às colisões elásticas). 

Nas colisões inelástica.s a. energia ela partícula. incidente, com carga. Zproj e, 
e > O, varia de um estado inicial para um estado ele energia. final. Essa. 
variação ele energia é absorvida pelo elétron do átomo que compõem o alvo 
(ele número atômico Zalvo) levando o átomo a. um estado ele excitação ou 
ionizando-o. 

Devklo às suas diversas aplicações, tanto em áreas da física. básica. como da. 
física aplicada., existe um contínuo interesse na. obtenção ele dados referentes 
ao stopping poweT e ao alcance ele partículas carregadas pesadas. 

Em particular, no Report ICRU49 podemos verificar tabelas de dados 
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obtidos com ênfase em materiais de interesse para radiologia e para a dosi
metria biomédica, assim como uma descrição básica da teoria e dos métodos 
de medida dos stopping powers para prótons e partículas-a. 

A abordagem quântica para obtenção do stopping power foi introduzida 
por Hans Beth e e Felix Bloch [20, 21], que consideraram, em sua análise, 
o formalismo da teoria. de espalhamento quântica dependente elo tempo no 
cálculo da. seçã.o ele choque inelástica1

. 

Adiante mostraremos a dedução da equação da perda de energia de Bethe
Bloch [20, 21, 24, 25]. 

3.2 Niels Bohr e Hans Bethe: abordagens 
clássica e quântica da equação da perda 
de energia 

Uma partícula carregada incidindo na matéria colide com os elétrons e 
com os núcleos elos átomos-alvo. 

As conseqüências dessas colisões variam de acordo com a massa da partícu-
la. 

Os elétrons atômicos recebem apreciáveis quantidades de energia ela partí
cula incidente sem causar uma significante deflexã.o do projétil; enquento 
que os núcleos, por serem mais massivos, absorvem muito pouca energia elo 
projétl mas por outro lado, devido à sua carga maior, causam o espalhamento 
da partícula incidente. 

Portanto, a perda de energia de um projétil ocorre principalmente devido 
às colisões com os elétrons, e sua deflexão devido às interações com os núcleos 
atômicos em seu caminho ele incidência. 

Niels Bohr se interessou muito pelo estudo da interação de partículas com 
a matéria [26], e obteve uma expressão clássica (3.1) que descreve razoavel
mente a perda ele energia de partículas-a e núcleos mais pesados. 

1 A abordagem clássica para obtenção da equação de perda de energia foi proposta 
inicialmente por Niels Bohr em 1913 [3] e uma comparação das teorias quântica e clássica 
pode ser vista em [25] 
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Suponha que existam N átomos por unidade de volume com Z elétrons em 
cada átomo [25]. Os Z elétrons podem ser divididos em grupos especificados 
pelo índice j, com fJ elétrons possuindo a mesma frequência Wj. Cada elétron 
portanto, neste modelo, é considerado como um oscilador harmônico. Cada 
oscilador j com amplitude de oscilação fJ e frequência Wj· As amplitudes de 
oscilação satisfazem a regra de adição I::j fJ = Z. 

dE I z
2
e

4 
[ v2] - = 47r N Z--

2 
ln E clássica - -

2 dx clássica mv 2c 
(3.1) 

onde 

'"'(V = 1.123 '"'(2mv3 
Bclássica = 1.123 b -2::----

< w > min ze < w > 

e < w > é o valor médio da frequência calculado como 

1 
ln < w >= z L iJ ln Wj 

j 

b ze2 e . =--m·m ')'mv2 

No entanto, ao analisar o comportamento de interaçã.o para elétrons, me
sons, prótons e mesmo para partículas-a mais energéticas, a. expressã.o (3.1) 
superestima a perda de energia. consideravelmente, pois para partículas mais 
leves elevemos considerar modificações quânticas que irão restringir o resul
tado clássico. 

Os efeitos quânticos importantes são: 

• A natureza discreta da transferência de energia; 

• As limitações devido à natureza ondulatória das partículas e ao princípio 
ele incerteza. 

Mais detalhes podem ser obtidos na seçã.o 13.3 da referência [25]. 
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Levando em consideração os efeitos quânticos, principalmente no cálculo 
dos valores de parâmetros de impacto bmín e bmáx' Hans Bethe deduz, em 1930, 
uma expressão da seguinte forma: 

Note que na expressão (3.2) considerou-se um b~~!ntico -

entre os valores clássico e quântico de bmin será: 

conhecido como parâmetro de Sommerfeld. 

n 
-ymv 

(3.2) 

A razão 

Para 17 > 1, usamos o tratamento clássico de Bohr com a expressão (3.1). 
Isso ocorre no caso de partículas incidentes altamente carregadas mas relati
vamente lentas. 

Para 'Yl < 1 temos bquântico > bci~ssico os efeitos quânticos devem ser consi-
., ' m(n mm 

derados, levando à equação (3.2). 

Para partículas ultrarelativísticas, a perda de energia observada é menor 
do que a prevista pela equação (3.2), especialmente em substâncias muito 
densas. Os efeitos da densidade do meio foram tratados teoricamente por 
Fermi e mais detalhes sobre esse tópico podem ser obtidos na Seção 13.4 da 
referência [25]. 

3.3 Teoria Quântica de Espalhamento Depen
dente do Tempo 

De modo geral, podemos desenvolver na mecânica quântica o forma
lismo teórico sobre espalhamento utilizando uma abordagem independente do 
tempo (que trata somente os casos de espalhamento elástico) ou dependente 
do tempo (que permite uma abordagem teórica de processos mais gerais). 
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Veremos que, com a condição de contorno apropriada para tratar os pro
cessos ele espalhamento, chegaremos ao mesmo resultado obtido no forma
lismo independente do tempo, ou seja à equação de Lippmann-Schwinger. 2

. 

Os processos ele espalhamento, assim como os fenômenos associados à 
emissão ele radiação ou decaimento ele partículas instáveis, apresentam uma 
hamiltoniana não perturbada H 0 com espectro contínuo e um termo pertur
bativo V independente do tempo. 

Como estamos interessados em obter a expressão para o stopping power 
ele uma partícula carregada, estaremos lidando basicamente com interações 
in elásticas. 

Neste enfoque, o processo de espalhamento é concebido como uma transição 
de um estado estacionário inicial ele partícula livre para um estado esta
cionário final, modificado pela presença ele um potencial V. 

Seja l'/jJ; t) uma solução da equação de Schroclinger dependente do tempo3
: 

(3.3) 

A hamiltoniana H = H0 + V é independente elo tempo, sendo H0 a 
hamiltoniana não perturbada do sistema e V o termo de interação. 

Note que a equação (3.3) é uma equação diferencial não homogênea. 

Uma condição de contorno apropriada para a análise dos processos de 
espalhamento é que em tempos remotos, ou seja para t ---+ -oo, a partícula 
é considerada livre. 

Pode-se então dizer que, para tempos t <<<O, 11/J;t) ===} 11)J0 ;t), sendo 
11)J0 ; t) solução ela equação diferencial homogênea (3.4). 

(in :t -Ho) 11/Jo; t) =O. (3.4) 

2 A teoria quântica formal de espalhamento é desenvolvida em vários livros textos. Neste 
trabalho utilizamos, essencialmente, as referências [9, 10, 20, 21, 24, 27, 28] 

3Note que, no caso independente do tempo, a equação de Schrodinger é da forma 
Hl'l/•) = El'l/•) 

34 



O estado 1~0 ; t) deve ser construído de forma a assegurar que em t ~ O 
os sistemas estejam no alcance um do outro. 

Reescrevendo (3.3) temos: 

(i1t :t -Ho ) I~; t) =V I~; t). (3.5) 

Para resolver (3.5) introduzimos o operador de Green tal que: 

( i11- :t - H0 ) G(t- t') = o(t- t'), (3.6) 

e, de acordo com a condição de contorno, devemos impor em G(t- t') que a 
interação da partícula em t' tenha efeito somente para t > t'. 

Assim, impomos a condição ele contorno Tetardada 

G + ( t - t') = O para t < t' 

gerando uma solução para (3.5) da forma4 

G+(t- t') = - ke(t- t') exp - kH0(t- t'). (3.7) 

Combinando as soluções homogênea e particular teremos como solução 
geral de (3.3) 

(3.8) 

onde 
4B(x) é conhecida. como funçã.o degrau definida como 

B(x) = O xjO 
1 Xi,Ü 

Note que (djdt)B(t) = S(t). 
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A notação I '!fi(+); t) utilizada em (3.8) mostra que a solução tende à partícula 
livre 1~;0 ; t) para t ---r -oo e, deste modo, existirão somente ondas espalhadas 
emergentes. 

Como estamos interessados nos estados l'!f!C+); t) que são autoestados da 
hanültoniana H 1 podemos denotar esses autoestados por 

(3.9) 

Do mesmo modo que temos os autoestados de H0 

I ) I ) ( 
-iE.rf;o ) 

'!fio; t = '!fio exp n t . (3.10) 

Note que 1 como estamos trabalhando com estados que pertencem a um 
espectro contínuo) devemos assumir o mesmo autovalor de energia E'r/Jo para 
ambos os autoestados. 

Aplicando (3.9) 1 (3.10) e (3.7) em (3.8) temos 

(3.11) 

A integral na expressão (3.11) oscilaria indefinidamente se não fosse a 
hipótese de que o potencial V deve ser acionado adiabaticamente, ou seja 
bem lentamente, e para isso ele deve se comportar como 

V ---r lim V exp (ti) . 
E-->0 

Como conseqüência desta hipótese teremos: 
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l'l,bo) - ~ )im 1° exp [~(Ho- Ev,0 - ir:n)t'] V l'l,b(+)) dt'. 
(1, t --+-00 -t" I~ 

(3.12) 

Resolvendo (3.12) obtemos 

Note que, na expressão (3.13), ao fazermos t" ~ -oo obtemos a Equação 
de Lippmann-Schwinger (3.14) análoga ao caso da formulação perturbativa 
independente do tempo elos processos de espalhamento5 . Deste modo, 

(3 . 14) 

Considerando que os autoestados {l'l,b0)} formam um conjunto completo 
de autoestaclos de H0 , podemos então escrever, a partir da expressão (3.14) 
o seguinte: 

(3.15) 

5Para maiores detalhes , inclusive dos diferentes aspectos para escolha do termo E nos 
dois formalismos, vide Capítulo 7 na referência [21] 
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Introduzimos o operador de onda de MrJller [11], responsável pela trans
formação de estados de ondas livres em estados de espalhamento, ou seja, 

(3.16) 

Substituindo (3.16) em (3.14) obtemos: 

(3.17) 

A expressão (3.17) significa que o operador f2(+) e [1 + Gó(E.~,0 ) V Q(+)J 

produzem estados equivalentes quando agem em um estado de partícula. livre 
com energia E.1·o· Note que usamos a notação Gó(E.l/;0 ) para a função de 
Green da partícula livre. 

Isso também pode ser expresso pela equação de Lippmann-Schwinger 

(3.18) 

A notação [2( +) ( E.I/Jo) significa que operadores de onda de M0ller são inde
pendentes do valor da energia, mas suas respectivas equações de Lippmann
Schwinger se aplicam somente nos espaço de estados com a energia específica 
E'l/!o que aparece no argumento ela função de Green. 

Definindo o operador de transição T como 

T =V Q(+), (3.19) 

seus elementos de matriz serão da forma: 

(3.20) 

A matriz de transição, ou matriz- T (3.20), nos fornece a amplitude, ou 
probabilidade, de transição elo autoestado inicial de H0 , 11/Jo), para um auto
estado ele espalhamento ele H0 , l~b). 
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Substituindo (3.16) e (3.19) em (3.15) e usando (3.20) teremos: 

(3.21) 

Escrevemos então uma equação para T em termos ele V, usando (3.20) 
em (3.15), na forma 

(3.22) 

o que equivale a 

1 
T=V+V . T. 

El/!o - Ho + 2Efi 
(3.23) 

A solução iterativa para a matriz de transição T (3.23), considerando os 
termos de ordem superior, será: 

T 
1 1 1 

V+V R .nV+V V V+ ... 
E'l/!o - o + 'lE E,;)0 - Ho + iE'fi E'l/!o - Ho + 'ÍEfi 

(3.24) 

De posse da expressão (3.24) do operador de transição, substituindo em 
(3.20), obtemos a forma ele seus elementos de matriz como: 

TI/Jb,4'o = (?/!biVI?/!o) + (?/!biV E, _}i + . 1i Vl?/!o) + ... (3.25) 
1po O 'lE 
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Assumimos agora que os estados não perturbados são autoestados norma
lizados, em uma caixa de lados com comprimento L, no espaço dos momentos, 
ou seja, I'!/Jo) {:} lk) e 1'1/Jb) {:} lk'). 

Vamos lembrar que, pela teoria de espalhamento quântica não pertur
bativa e independente do tempo, definimos a amplitude de espalhamento 
j(k', k) como: 

J(k', k) = -
4~:m ('1/Jo(k') IVI'!/J(+) (k)), (3.26) 

assim como a Seção de Choq1te de Espalhamento Elástico, ~~ lel : 

~~I = IJ(k', k) 1

2 

el 
(3.27) 

Substituindo (3.16) na equação (3.26) obtemos: 

(3.28) 

Note que se compararmos (3.28) com (3.25) temos uma expansão em 
séries da amplitude de espalhamento tal que: 

00 

j(k',k) L j(n) (k', k) 
n=l 

(3.29) 

onde n representa o número de vezes que o operador potenc,ial V atua (Figura 
3.1). Explicitamente podemos escrever: 

40 



Figura 3.1: Interpretação Física do Termo de Segunda Ordem da Apmximação 
de Bom j(2) (k', k) 

- - 4~22m (k'IVIk) (3.30) 

- 4?T2')m (k'IV 1 . Vlk) 
Jt- Ev,o - Ho + zEn 

(3.31) 

Note que, a abordagem adotada escrevendo a equação (3.21) com a in
trodução do operador de transição Tem comparação com a formulação para 
obtenção da amplitude de espalhamento (3.26) são equivalentes. 

No entanto, o operador de transição T nos permite aplicar, ele forma 
mais elegante, a teoria de perturbação dependente do tempo para obtar a 
amplitude de espalhamento e, deste modo, calcularmos a seção de choque da 
reação. 

Voltando agora ao tratamento perturbativo, um objetivo importante desta 
abordagem do problema ele condições iniciais (3.3) consiste no cálculo da 
probabilidade de transição, induzida por uma perturbação independente do 
tempo, de um estado estacionário não perturbado inicial para estados esta
cionários finais, também não perturbados, que fazem parte de um espectro 
contínuo ou quase-contínuo. 

41 



Começaremos com a dedução da expressão para a seção de choque de 
espalhamento elástico e em seguida faremos as modificações necessárias para 
obtenção da seção de choque de espalhamento inelástico. 

A Seção de Choque Quântica de Espalhamento Elástico pode ser obtida 
da seguinte maneira: 

dCJ I 1 dW 
dD inel = jJincl dD 

onde W é a probabilidade de transição por unidade de tempo e 

J _ 1i 0.<(•'•* \7 ,1, ) _ Vproj 
inc - -- ::S 'f'inc 'f'inc - -L3 

ffiproj 

é o fluxo de partículas incidentes. 

A probabilidade de transição de um estado jk) para outro estado jk'), 
com k =f k' mas !k! = k = k' = lk'!, P(k -----+ k') , é obtida considerando 
as expressões (3.11),(3.21) e (3.24), pela expansão em série de Dyson da 
amplitude ck' (t) tal que: 

(3.32) 

onde o termo de menor ordem não nulo será: 

- ~ lt (k'jV(t')!k) dt' 
to 

-~ V lim 1t dt' exp ( Et') exp (wk'kt') 
1~ to-+-oo to 

_!:._ V exp (Et + iwk'kt) 
1i € + iwk'k · 

(3.33) 

Note que na amplitude dependente do tempo (3.33) introduzimos a freqüência 
de Bohr do problema não perturl ado 
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e lembrando da condição adiabática: 

V ---+ lim V exp ( Et) . 
E-+Ü 

Portanto, a probabilidade de transição de encontrar lk') no tempo t, em 
primeira ordem de aproximação6 , será: 

P(k---+ k') ~ ld(t) 12 

I (k'IVIk) 1

2 
exp (2Et) 

t;2 w2 + 2 I~ k k' E 

(3.34) 

Temos então que a taxa de transição Wk-+{k'} (a probabilidade de transição 
por unidade de tempo), para o conjunto de estados {k'}, de um estado inci
dente de momento k, será: 

ru _ d I 1 ( )l 2 _ 2Eexp (2Et) l(k'IVIk)l 2 

VVk--+{k'} - dt Ck t - 2 + 2 t;2 
wk k' E n 

(3.35) 

Para t finito, ou seja, no limite E---+ O, escrevemos a equação acima como7 : 

6 A ação de um potencial externo sobre uma partícula, cujo momento inicial é sufi
cientemente grande para que essa ação possa ser bem representada em primeira ordem 
de teoria de perturbações é uma aplicação importante da Regra Áurea de Fermi. Essa 
aproximação, para o problema de espalhamento, é conhecida como Aproximação de Bom. 

7Usamos nesta passagem o resultado: 

1 . g 
6(x) =- hm 

7r e-->0 x2 + g2. 
(3.36) 
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21r 
2 o(wk k') I (k'IVIk) 1

2 

n 

A função o representa. a conservação da energia.8 . 

Por outro lado, a expressão (3.37) pode ser re-escrita como: 

(3.37) 

(3.38) 

sendo J dD.k' a integral sobre os ângulos que definem a direção do momento 
final k' e dd~~' fornece a distribuiçâo angular da. probabilidade de transição 

total Mlk->k'· 

De fato. como as transições ocorrem em espectro de energia contínuo 
(ou quase-contínuo), podemos integrar (3.37) no espaço dos momentos, lem
brando da quantização de caixa da função de onda plana com a condição de 
completeza no contínuo dada por: 

1 = (~) 
3 f d3

k lk)(kl. 

Deste modo, 

8 A expressão (3.37) é uma forma alternativa de escrevermos a Regra Áurea de Fe1'mi. 
De fato, no tratamento perturbativo do espalhamento de um feixe de partículas por um 
potencial, no qual o hamiltoniano não perturbado é o hamiltoniano livre, o espectro de 
estados finais não perturbados é denso e fortemente degenerado. Deste modo, os elemen
tos da matriz de transição Tk' ,k dependerão muito fracamente da energia. Para maiores 
detalhes vide Referência [28], Métodos de Aproxúnadjo. 
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271' 

li 
(~ )' f (k')' dk' ií(E,- E,,) l(k'IVIk)l' 

211" (!:_)3 f (k')2 dk' o (n2k2- n2(k'?) l(k'IVIk)l2 
h 271' 2m 2m 

2
: (~r c~';) I (k'IVIk) I' . (3.39) 

No cálculo da integral acima lembrar que k2dk = d ( n;!2
) ~ ~· 

Finalmente, a Seção de Choque de Espalhamento Elástico será da forma: 

da I 
dfl inel 

1 dW 
----
llincl dfl 

- (k') I~ 2m (k'IVIk) 12 
k 411" n2 

lf(k', k) 1

2' (3.40) 

já que k = k' mas lembrando que k-=/= k'. 
A seção de choque de espalhamento inelástico pode ser obtida facilmente 

a partir da discussão até agora apresentada. 

Neste caso, temos que especificar o estado quântico do átomo tanto no 
estado inicial da partícula incidente quanto no seu estado final Definimos 
estes estados lk, O) e lk', n), respectivamente, onde In) é o estado quântico 
do átomo em questão. 

Deste modo, teremos pela consevação de energia, Ek = Ek' + I onde I 
é a energia de ionização do átomo dada pela diferença I = En - E 0 , En 
representando a energia do estado excitado In). 

Assim a seção de choque inelástica, de acordo com a expressão (3.40), 
sena: 
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d(J' I 
dO inel 

1 dW 
----
llincl dfJ 

- ( ~) I;" ~';' (k', niV'Ik, O) I' 
(3.41) 

onde V' é a interação responsável pela transição inelástica. 

Aplicaremos na próxima seção a equação (3.41) na dedução da fórmula 
de perda de energia de Bethe Bloch. 

3.4 Formulação de Bethe:Espalhamento Inelástico 
Interação Elétron-Átomo 

Apresentamos, nesta seção, as considerações de Hans Bethe para o ob
tenção da equação (3.2) 9 

Pensemos nas interações de um feixe de elétrons com átomos (alvo) no 
estado fundamental. Existem duas possibilidades de eventos a ocorrer: 

1 Espalhamento Elástico: espalhamento elástico do elétron incidente SEM 
excitação do átomo-alvo: 

e- +átomo(estadofundamental) ====>e- +átomo(estadofundamental) 

2 Espalhamento Inelástico: espalhamento do elétron incidente (energia 
cinética do elétron espalhado é menor do que a do elétron incidente) 
COM excitação (ionização) do átomo-alvo: 

e-+ átomo(estadofundamental) ==}e-+ átomo(estadoexcitado) 

9 0riginalmente vide referência [20) 
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Nos restringiremos a analisar o segundo caso. 

O sistema inicial e-+ átomo(estadofundamental) pode ser representado 
por lk, 0), onde k refere-se ao vetor de onda do elétron incidente e lO) ao 
estado fundamental do átomo-alvo. 

De acordo com o modelo do gás de Fermi (normalização considerando 
uma caixa de volume L3 ), podemos escrever a função de onda normalizada 
correspondente à lk, O) como: 

lk, O) ~ L;/2 exp (ik ·r) '1/Jo 

Analogamente, supondo um elétron com vetor de onda final k' e a ex
citação do átomo-alvo para um estado In), a fun~cão de onda normalizada 
final do sistema pode ser escrita como10 : 

lk', n) ~ L;/2 exp (ik' ·r) '1/Jn 

As energias inicial e final do átomo-alvo são E0 e En respectivamente. 

Os momentos inicial e final da partícula espalhada são p = nk e 
p' = nk', respectivamente. 

O elétron incidente pode interagir com o centro de massa do sistema (ou 
seja o núcleo, em repouso na origem do sistema de coordenadas) e também 
com os elétrons do átomo-alvo. 

Sendo assim o potencial de interação V apropriado para nossa análise 
tem a forma: 

Z 2 z 2 
V(r) = _ z e + ~ z e . 

r L....tlr-r·l 
i=l ~ 

(3.42) 

Da expressão para a seção de choque inelástica (3.40) observamos que é 
essencial calcularmos os elementos da matriz de transição em primeira ordem 
de aproximação (k', niVIk, 0). 

10Note que n =O para espalhamento elástico e n i- para espalhamento inelástico 
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Portanto, usando a interação (3.42) e as funções de onda normalizadas 
teremos: 

(k', n!VIk, O) 

(3.43) 

com q - k - k'. 

Lembramos a transformação abaixo, citada em [4], para facilitar o cálculo 
da transformada de Fourier de um potencial Ve1 f proporcional à amplitude 
de espalhamento (como é o caso acima), a saber, 

j VeJJ(r) exp (iq ·r) dr - : 2 f Veff(r) \72 exp (iq ·r) dr 

- - : 2 f exp (iq ·r) 'V 2VeJJ(r) dr, 

podemos escrever (3.43) da seguinte forma: 

(k', n!VIk, O) ; 3 (- : 2 ) f exp (iq ·r) 'V
2 

Veff(r) dr, 

(3.44) 

onde 
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Substituindo a forma do potencial de interação (3.42) em (3.45) resulta 
que: 

V'VetJ(r) - -41re2 z [z Óno ó(r)-t j 1/;~(r,) 1j;0 (r;) ó(r- r;) dr;] . 

(3.46) 

O primeiro termo na expressão (3.46) se refere ao campo do núcleo-alvo 
(considerado como uma partícula pontual situada na origem do sistema de 
coordenadas) 11 . O segundo termo resulta do potencial dos elétrons do átomo
alvo, que pode também ser descrito em termos de uma densidade de elétrons 
Pn(r). 

Então, definindo Pn(r) como 

z 
Pn(r) 1:: f '!j;~(r1, ... , ri-1, r, ri+1, ... , rz) 'l.jJo(r1, ... , ri-1, r, ri+l, ... , rz) I1 dri 

~1 j~ 

I: z f 'ljJ~(rl, ... , rz) 'l.jJo(r1, ... , rz) 6(r- ri) rr drj 
i=1 j 

podemos escrever (3.46) da seguinte forma: 

(3.4 7) 

o que equivale a um potencial efetivo da forma: 

v: ( ) = 2 [Z<Sno _f Pn(r') d '] 
e f f r z e I I. r . r r- r' 

(3.48) 

Analisando a expressão (3.48) obtemos: 

11 O termo c5no aparece da ortonormalidade de '1/Jn e '1/Jo 
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• Para espalhamento elástico, temos n =O e sendo assim 

V(o)(r) = z e2 [z- f Po(r') dr'] 
eff r Ir- r'l 

(3.49) 

com 

z 
Po(r) =L f l'l/!o(rl,···,ri-l,r,ri+l, ... ,rz)l 2 rr drj. 

i=l j~i 

• Para espalhamento inelástico, n =/:- O, substituindo (3.47) em (3.44) 
obtemos 

(k', niVIk, O) l3 (-
4~e

2

) f exp (iq ·r) Pn(r)dr . 

(3.50) 

Definindo o fator forma de transição, Fn ( q), como 

Fn(q) - f exp (iq ·r) Pn(r)dr 

z f '1/J~(ri ... rz) L exp (iq ·ri) '1/Jo(rl ... rz) 
i=l 

podemos escrever (3.50) como segue 

1 ( - 47rqz
2
e

2
) (k', niVIk, O) = L3 Fn(q). (3.51) 
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Substituindo (3.51) em (3.40) e escrevendo o resultado em termos do raio 
de Bohr, 

n,2 
ao= -2--, 

e me 
temos que a seção de choque diferencial de espalhamento inelástico assume 
a forma: 

da I z
2 

1 ( k') 2 
dO. (0---+n)=424 k IFn(q)l . 

mel ao q 
(3.52) 

Quando o elétron atravessa a matéria, a maioria de suas colisões envolverá 
pequenas transferências de momento e, portanto, espalhamento em pequenos 
ângulos. 

Sabendo que: 

temos 

qdq = kk' sin ede 

e 

d 
cl( cosB) kk' 

q = - ---'--q-'---

podemos escrever12 

da 21rq da 
- =----
dq kk' dO 

12Para calcularmos a perda de energia é melhor converter a seção de choque total em 
função do momento transferido. 
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k 

k' 

Figura 3.2: Momento Transferido 

Reescrevendo (3.52) em função do momento transferido q obtemos: 

da 81rz2 1 2 
-d (O~ n) = -k2 2 3 IFn(q)j · 

q ao q 
(3.53) 

Lembrando que En é a energia do estado excitado In) do átomo-alvo, 
temos que an é a seção de choque total13 para excitar esse estado. 

A perda de energia do elétron por unidade de comprimento de sua tra
jetória, conhecida por stopping power, pode ser calculada pela expressão: 

(3.54) 

onde Ç é a densidade de átomos no meio (número de átomos por unidade de 
volume). 

Para obter an devemos integrar (3.53) no espço dos momentos. Então, 

f d 
dan 

q q
dq 

130btida integrando a expressão (3.53 no espaço do momento transferido q 
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onde qmin e q 111a,-c são estimados abaixo. 

Sabemos que 

q2 = (k) 2 + (k1
)

2
- 2kk1 cos () 

expressão que pode ser reescrita como14 

Como a variação angular de () é tal que O < () < 11' teremos: 

• Para()= 0: 

k - k' qmin 

p-p' 

n 
!:lp 

n 

Mas, pela conservação de energia, devemos ter 

onde h2

2 
>-

2 = En - E0 é a energia de excitação. 
me 

(3.56) 

A igualdade acima se verifica pois a partícula incidente perderá sua 
energia excitando os elétrons atômicos, e portanto 

onde v é a velocidade de incidência do projétil, lembrando que dEjdp =v. 

14Usamos a identidade cos (} = 1 - 2 sin2 ~ 
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• Para () = 1r: 

qmax = k' + k ~ 2k (3.57) 

Verificados os limites de integração, nos preocuparemos agora com are
solução da integral na equação (3.55). 

Substituindo (3.55) em (3.54) obtemos: 

dE 87r z2 Ç 1Qmax dq 2 
-d = -k2 2 L 3 (En- Eo) IFn(q)J · 

x a0 q . q n 1n.'l.n. 

(3.58) 

Como os limites de integração na equação (3.58) dependem da energia 
En, para transformarmos a expressão da perda de energia, de uma soma 
sobre todos os estados atômicos finais n, em uma integraç.ão no momento 
transferido q devemos reescrever (3.54) da seguinte forma: 

(3.59) 

onde os limites ele integração iJmin e ilrnax indicam que eles agora representam 
uma média de valores e são independentes de n. 

A soma sobre n pode ser calculada exatamente usando alguns artifícios 
matemáticos (Regra de Soma Dipolar de Thomas-Reich-Iúthn- TRK). 

De fato, 
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z z 
L (En- Eo) (OI L exp ( -iq ·ri) In) (nl L exp (iq ·ri) lO) 

n n=O i=l i=l 

n=O 

L (OIO~In) (niH OqiO) - (OIO~In) (niOq HIO) 
n=O 

Por outro lado, a aproximação dipolar dos operadores Oq nos fornece: 

z 
Oq ~ Z +i L q · ri = Z +i q · d 

i=l 

e 

z 
o~ ~ z - i L q . ri = z - iq . d, 

i=l 

onde d = Ef=1 r i é o operador momento de dipolo dos elétrons no átomo
alvo. 

Então, tomando a direção z ao longo de q e sabendo que (OIOk [H, Oq]IO) 
é um com1..ttador duplo, podemos escrever: 

(OI O~ [H, Oq]IO) = (OI ( q · d) q · [H, d]IO) 

- q2 (Oid3[H, d3]IO) 
q2 

- 2 (OI[d3[H,d3]]IO). 
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Mas, 

Então, usando o resultado [rz, Pm] = indzm temos: 

(3.60) 

É interessante observar que o resultado J3.60), não obstante ter sido ob
tido pela expansão dos operadores Oq = Ei=l exp (iq ·ri), é válido em geral 
para o mesmo operador, desde que o potencial de interação não dependa do 
momento. 

Substituindo (3.60) em (3.59), a equação da perda de energia, para qual
quer partícula incidente, toma a forma: 

dE I 
dx Bethe 1

lfmax dq 

Qmin q 

(3.61) 

Jl.,1as q- · - <En - Eo> - L q- - 'Jk· - 2rnev e a - ___K__ enta-o .,lbst· 
1\ ·• rmn - " - " · rnax - ~ - " O - 2 SL 1-. nV nV 1 n e 1lte 

tuindo em (3.61) obtemos a forma final da equação de Bethe-Bloch para a 
perda de energia de um elétron incidente na matéria: 
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(3.62) 

onde I é um parâmetro relacionado com o valor médio da energia de excitação 
En- E0 ) ze é a carga da partícula incidente (projétil)) Z o número atômico 
do átomo-alvo) me é a massa do elétron (note que a massa do elétron irá 
aparecer) fora do logaritmo) mesmo que o projétil não seja um elétron) e v a 
velocidade do projétil. 

Neste capítulo seguimos os passos de Hans Bethe na dedução quântica da 
equação da perda de energia inicialmente proposta classicamente por Niels 
Bohr. 

A partir de agora) obteremos a perda de energia considerando uma per
turbação por um potencial nuclear e os efeitos da agitação térmica. 
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Capítulo 4 

Potencial de Coulomb: 
Alcance Infinito 

4.1 Introdução 

O potencial de interação coulombiana (ou eletrostática) entre duas partículas 
pontuais com carga elétrica Zalvoe e Zproje é dado por: 

Vc (r) = qalvoqproj 

r 
( 4.1) 

Esse potencial de alcance infinito, devido à massa nula do fóton, deve ser 
tratado de forma diferenciada ao analisarmos os casos de espalhamento. 

O hamiltoniano 1t concernente a este potencial, no referencial do CM1 , é 
dado por: 

(4.2) 

onde 1-t é a massa reduzida do sistema. 

1 Centro de Massa 
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De acordo com a Mecânica Quântica, o método empregado no cálculo 
da amplitude de espalhamento, f ( (), cP) no caso de interações por potenciais 
centrais de curto alcance2 , satisfazendo a condição de contorno assintótica 

( 
ikr) 

w(r) ~A eikr + j(B, cP) e r ( 4.3) 

não se aplica no caso de sistemas com interações coulombianas. 

De fato, o significado físico da forma assintótica de w(r) (4.3) seria que, 
a grandes distâncias do centro de espalhamento, a função de onda de espa
lhamento estacionária se superpõe em uma função de onda plana de vetor de 
onda k e uma função de onda esférica emergente com amplitude dependente 
dos ângulos () e cfy, e inversamente proporcional a distância r entre as duas 
partículas. 

Veremos adiante que, no caso de interações por potenciais centrais de 
longo alcance, como o coulombiano, a função de onda incidente será distor
cida devido à interação mesmo na região assintótica devido ao alcance infi
nito deste potencial, o que sugere um tratamento diferenciado na obtenção 
da função de onda de espalhamento. 

4.2 Teoria de Espalhamento Clássica 

No estudo do espalhamento entre duas partículas de massa m 1 e m 2 , de 
acordo com a teoria clássica, é necessário conhecer o ângulo de cleflexão 8 
após a colisão entre ambas, o que requer encontrar a solução elas equações 
ele movimento r 1 = r 1 ( t) e r 2 = r 2 ( t) para uma dada lei ele interação. 

A energia potencial de interação entre duas partículas m 1 e m 2 depende 
somente da distância entre elas, ou seja elo módulo da diferença entre seus 
raios vetores r 1 e r 2 . 

A Lagrangiana [, de um sistema deste tipo é ela forma: 

[, = !!:. r2 
- v (r) 

2 
(4.4) 

2Potenciais que se comportam de forma que V(r) ----+O mais rápido do que ~ a medida 
que r--. oo 
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onde 

(4.5) 

é a massa reduzida, e 

(4.6) 

é o ·vetor' posição relativo ao centro ele massa elo sistema, ou seja 

(4.7) 

Portanto, de acordo com a equação ( 4.4) , o movimento de duas partículas 
interagentes é equivalente ao movimento de uma particula sob ação de um 
campo externo V(r), que por depender somente da distância r é dito central. 

A defiexão de uma partícula massa m 1 se movendo em um campo externo 
central V(r) (provocado pela partícula m2), ou seja a energia potencial do 
campo depende somente da distância r da partícula à um ponto fixo (centro 
do campo) obedece às leis de conservação de energia e momento angular. 

Devido à conservação do momento angular L em relação ao centro de 
massa para sistemas sob ação de um campo central, a trajetória de uma 
partícula em tal situação se restringe à um único plano perpendicular à L. 

De fato, o momento angular ele uma. partícula. ele massa m é dado por 

L=r/\p (4.8) 

onde p = mv é o momento linear da particula. Como L é perpendicular à 
r e é constante temos que, durante o movimento, o raio vetor r da. partícula 
se mantém no plano perpendicular à L. 

Assim, a trajetória de uma. partícula sob ação ele um campo central per
maneceem um plano e, usando as coordenadas polares (r, cp) neste plano, 
podemos escrever a. la.gra.ngia.na. ( 4.4) na forma.: 
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[, = ~ ( r2 + r 2 ~2) - V (r) . (4.9) 

Do conceito de coordenada cíclica ( cjJ é cíclica, pois não aparece explici
tamente na equação (4.9)), temos que para tal coordenada 

(4.10) 

ou seja, teremos um momento generalizado associado à coordenada cjJ tal que 

fj[, 
Pc/J = - .. 

ac/J 
(4.11) 

Para interações devido à um campo central, a conservação do momento 
angular L nos fornece3 

2' L = Lz = p,r cjJ = constante. (4.12) 

De acordo com a lei de conservação de energia 

(4.13) 

podemos escrever para a energia total E elo sistema a expressão 

( 4.14) 

donde resulta a equação de movimento 

r= 2 L2 
-(E- V(r))- -. 
p, p,2r2 

(4.15) 

3 A coordenada cjJ é o ângulo de rotação em torno deo eixo-z. 
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Substituindo a expressão (4.12) na equação (4.15) e lembrando que r= ~~ 
e ~ = ~ obtemos: 

<P(L) = -1'·m.,., ..!!._ (J21t(E- V(r)) - L: ) dr. 
'min 8L r 

(4.16) 

A equação ( 4.16) é conhecida como a equação da trajetória elo movimento 
por fornecer a relação entre r e <P. 

Da expressão (4.14), os valores de r para os quais 2~;2 + V(r) =E deter
minam os limites do movimento em relação à distância do centro espallwdor 
(ou seja, do centro do campo V(r)). Isso é satisfeito quando temos a veloci
dade radial 1~ = O na equação ( 4.15). 

Note que, a condição r = O não significa que a partícula estará em repouso 
(como aconteceria no movimento unidimensional), pois existe a velocidade 
angular ~ =/= O. Mas indica o ponto de retorno ela trajetória, onde a partícula 
muda seu tipo de movimento. 

No caso ele r ser limitado somente pela condição T 2 rmin, o movimento é 
infinito, ou seja a partícula procede e retoma ao infinito após interagir com 
o campo. Essa condição se aplica nos casos ele espalhamento, cuja órbita é 
hiperbólica. 4 

O ângulo de defie:râo (ou de espalhamento) 8, para a qual a partícula 
sofre espalhamento ao interagir com um campo central V(r), é dado por 
[19, 22, 23]: 

8(L) = i1r - 2</Jo(L) I ( 4.17) 

onde <Po (L) é dado por: 

<Po(L) = -100 

..!!._ ( · / 2!-L(E- V(r)) - L: ) dr ~ 8L V r 
(4.18) 

4 Caso contrário o movimento é finito e a trajetória da partícula se restringe ao anel 
formado pelos círculos de raio r= rmin e r= rmax· 

62 



.o\ lvn 

Figura 4.1: Representação Espalhamento Coulombiano (elástico): b é o parâmetro 
de impacto; e é o ângulo de deflexão da trajetória do projétil. 

onde r0 é a distância de máxima aproximação da partícula incidente ao centro 
de espalhamento determinada pela condição r = O na equação ( 4.15). 

4.2.1 Seção de Choque· Clássica 

No cotidiano das aplicações físicas não estudamos a deflexão (espalha
mento) de uma única partícula, mas o espalhamento de um feixe de partículas 
idênticas, incidentes com velocidade uniforme v. 

Como essas partículas incidem com diferentes valores do parâmetro de 
impacto b, elas espalharão de acordo com diferentes ângulos de deflexão e. 

Seja dN o número de partículas espalhadas por unidade de tempo entre os 
ângulos e e 8+de. Como o número de partículas espalhadas é proporcional 
à densidade do feixe incidente, usa-se a razão [19, 22, 23] 

da= dN 
n 
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onde n é o número de partículas por unidade de tempo que atravessam uma 
unidade de área da seção de choque do feixe (supondo um feixe com densidade 
uniforme em sua seção de choque). 

Se o ângulo de espalhamento 8(b) for uma função monotonicamente de
crescente do parâmetro de impacto b, existe uma relação biunívoca entre 
ambos e deste modo somente as partículas com parâmetros de impacto entre 
b(8) e b(8) + b(8) serão espalhadas para â.ngulos entre 8 e 8 + d8. 

Portanto, o número ele partículas espalhadas dJV é igual ao produto de n 
pela área do anel circular de raios b e b + db, ou seja: 

dN = 2nbdb (4.20 ) 

e assim temos que a seção de choque dCJ será da forma: 

dCJ = 2nbdb. (4.21) 

Para mostrar a dependência entre a seção de choque da e o ângulo de 
espalhamento 8 escrevemos a expressão (4.21) da seguinte maneira: 

da= 2n b(8) I d~~) I d8. (4.22 ) 

A seção de choque deve se referir ao elemento de ângulo sólido dD (não ao 
elemento de ângulo plano d8). O ângulo sólido entre os cones com ângulos 
verticais 8 e 8 + d8 é dado por: 

dD = 2n sin 8 d8. ( 4.23) 

Substituindo ( 4.23) em ( 4.22) obtemos a expressão para a seção de choque 
clássica 
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dCJ(8) = b(8) I!!!!__ I · 
dO sin8 d8 

( 4.24) 

Note que, em particular no caso do espalhamento pelo potencial de Cou
lomb, como a forca de Coulomb é simétrica (1/r2

), o espalhamento possuirá 
simetria cilindrica em torno do eixo de incidência do feixe e deste modo a 
seção ele choque é independente do ângulo azimutal <fy. Isso nos permite tra
balhar com a. geometria. dos anéis circulares acima aplicada para tratar o 
espalhamento coulombia.no. 

A Seção ele Choque Total de Espalhamento é dada. integrando ( 4.24) no 
ângulo sólido 0: 

i dCJ 11r dCJ(8) 
CJTotal = ,...., - dO= 2n sin(8)d8. 

" dO 0 dO 
(4.25) 

4.2.2 Espalhamento de Coulomb Elástico- Rutherford 

Como o núcleo possui uma distribuição de carga elétrica, ele pode ser 
estudado através do espalhamento eletrostático (devido campo C01tlombiano) 
de um feixe de partículas carregadas. 

O espalhamento de partículas carregadas em um campo Coulombiano, ou 
seja devido à um potencial central V(r) ela forma (4.1) (potencial repulsivo), 
pode ser elástico ou inelástico. 

O Espalhamento de Coulomb Elástico tem o nome especial de Espalha
mento de Rutherford. 

Basicamente, assumindo que o núcleo-alvo seja suficientemente massivo a. 
ponto de manter o centro de espalhamento em repouso, a. partícula incidente 
se aproxima. do alvo ao longo de uma. linha reta. que, na. ausência. ela. força. 
repulsiva (ou seja, na condição de partícula livre), passaria. a uma distância. 
b elo centro espalhador, b é chamado parâmetro de impacto. 

Como L = J.1T 2 ~ = f.1Vb e v = ~ então 

L=~b. ( 4.26) 
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Substituindo a expressão (4.26) na equação (4.18), obtemos uma equação 
para 4J0 (b) da forma 

4Jo(b) = -1oo ~ ( 
·ro é)b 

1- V(r) - b~ ) dr. 
Ecrn r 

No caso de um potencial coulombiano puro, de acordo com (4.1), 

Introduzindo o parâmetro de Sommerfeld rt, 

temos que 

qproj qalvo a = -=---"---
2E 

rt = ka. 

(4.27) 

(4.28) 

(4.29) 

( 4.30) 

(4.31) 

Deste modo, substituindo (4.28) e (4.30) na equação (4.27) teremos 

( 4.32) 

5o: é a metade da distância de maior aproximação em colisões frontais (ou seja, supondo 

b =O e na expressão r= )1- VE(r))- ~=O; quando 2a << R, onde R= 1.3(A1
/1

3 + 
cn"t r a vo 

A l/3 ) c . d . - 1 - . proj , os e1e1tos as mteraçoes nuc eares sao Importantes. 
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Para encontrar a distância de máxima aproximação r c fazemos 

vr2 - 2nr - b2 = o c c c 

donde resulta 

A solução da integral ( 4.32) é da forma6 

<Pc(bc) = arctan ( ; ) 

Mas, <l>c(bc) = ~- ~ então de (4.35) teremos, 

de onde rcsulla 

(e c) bc =a cot 2 , 

6Ver referência jl2) 
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ou, invertendo para obter a expressão para a função de defiexão coulombiana, 

8c(bc) = 2 arccot (;) . ( 4.37) 

Para encontrarmos a seção de choque clássica ( 4.24), derivando ( 4.36) em 
relação a 8 obtemos, 

Substituindo em ( 4.24) e lembrando que sin 8 = 2 sin ~ cos ~ teremos 

dO"Ruth a 2 1 
dO - 4 sin4 (~)' 

( 4.38) 

conhecida como a Seç{ío de Choque de Espalhamento de R·utherjord, ongl
nalmente obtida por Rutherforcl ao estudar o espalhamento de partículas-a 
pelos núcleos atômicos7 . 

Note que a expressão ( 4.38) diverge para 8c ~O. Fisicamente, o alcance 
infinito da interação de Coulomb defiete o projétil para qualquer valor do 
parâmetro de impacto b. Portanto, colisões com b ---r oo contribuem para 
que 8c = O, tornando a Seção de Choque Total de Rutherford infinita. 

De fato, por definição, a seção de choque total O"Total é o número de 
particulas espalhadas em todas as direções por unidade de tempo por unidade 
de intensidade do feixe incidente [19]. O campo coulombiano tem alcance in
finito e, portanto, defiexões muito pequenas de uma particula incidente ocor
rerão quando esta incidir com parâmetro de impacto muito grande. Assim, 
todas as partículas em um feixe incidente (seja qual for sua extensão lateral) 
serão espalhadas e devem ser consideradas no cálculo da seção de choque 
total ele espalhamento, tornando-a infinita, no caso do campo coulombiano. 

7Esta expressão clássica é idêntica à expressão quântica no limite não-relativístico. 
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O valor infinito para O"rotal ocorrerá, na mecânica clássica, sempre que o 
potencial de espalhamento for não nulo para qualquer distância considerada8 . 

Somente se o campo de força sofrer um "desligamento'' ( cut off), ou 
seja for nulo a partir de uma certa distância, teremos uma seção de choque 
finita. Fisicamente, isso acontece para o campo coulombiano de um núcleo 
como conseqüência da presença dos elétrons atômicos, que blindam o núcleo 
e efetivamente cancelam sua carga à grandes distâncias. 

8Na mecânica quântica, nem todos os potenciais de longo alcance geram divegência 
no arotal· Neste caso, todos os potenciais que decaem mais rápido que 1/r2

, à grandes 
distâncias do centro de espalhamento (r ----> oo), produzirão seções de choque totais de 
espalhamento finitas. 
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Capítulo 5 

Potencial Nuclear: 
Perturbação na Interação de 
Coulomb 

Vamos considerar agora a situação em que um potencial de curto alcance 
é adicionado à interação pelo potencial de Coulomb. 

5.1 Abordagem Geral Semi-Clássica 

Nesta seção estudaremos como obter uma expressão para a equação de 
trajetória da partícula espalhada ( 4.18) supondo que1 ao potencial coulom
biano Vc(r) (4.1) 1 seja adicionada uma pequena perturbação1 oV. 

Pequenas perturbações no potencial de interação coulombiana originarão 
variações na trajetória da partícula espalhada. 

Como vimos anteriormente) a trajetória da partícula espalhada pelo po
tencial V(r) é fornecida pela expressão (4.18): 

rp(L) = -100 ~ ( /2~-t(E- V(r))- L:) dr. (5.1) 
r . âL V r 

tll.U'l 

1 Corno veremos adiante, neste trabalho essa correção (perturbação) será um potencial 
nuclear de curto alcance da forma óV = VN(r) = V0 exp (- "(t~-R) 
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Supondo que o potencial coulombiano Vc(r) seja perturbado de forma que 

V(r) = Vc + 8V, (5.2) 

teremos: 

J2p,(E- (Vc + 8V))- ~ + 

+ J2p,(E- Vc)- ~: - 2p,8V. (5.3) 

Expandindo a expressão acima2 em torno de 2p,8V até primeira ordem 
obtemos: 

J2p,(E- Vc)- ~: - 2p,8V ~ J2p,(E- Vc)- ~: + 

1 2p,8V 
2 V2t-t(E- Vc) - ~~ 

Então, 

</Jpert(L) = </Jc(L) + 8</J(L). 

De fato, substituindo (5.4) em (5.1) obtemos: 

2-Ja- x ~ vfã- 2}ax + O(x2 ) 
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(5.5) 



</Jpert(L) -100 ~ ( · /2~-t(E- Vc(r))- L: ) dr + 
r ... ;n 8L V r 

+~ 1:. ~ ( J2~(E ~~r))-~) dr. 
(5.6) 

Analogamente, considerando o parâmetro de impacto b: 

</Jpert(b) = </Jc(b) + 6</J(b) (5.7) 

Deste modo, lembrando que 

e o ângulo azimuthal <P é tal que O < <P < 1r, obtemos uma expressão para a 
perturbação na equação da trajetória de coulomb na forma: 

6</J(L) = ~~ [
2

1-L 1n 26V d</Jl 2 fJL L 
0 

r . (5.8) 

Por outro lado, explicitando a dependência temporal em (5.8) podemos 
escrever 

6</J(L) = ~~ [
2

1-L rr r 26V d<jJ dt]. 
2 fJL L ) 0 dt 

(5.9) 

Lembrando que ~~ = ~ = J.L~2 e O < t < oo resulta de (5.9) 

(5.10) 
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ou, em função do parâmetro de impacto b, 

(5.11) 

As equações (5.10) e (5.11) são gerais e na próxima seção consideraremos 
uma possível aplicação de acordo com o assunto estudado em nossa pesquisa. 

Portanto, como a dependência entre 8 e cjJ é linear (ver ( 4.17)), o ângulo 
de deflexão clássico modifica-se de acordo com a perturbação 6V de modo 
que: 

epert(b) = 8c(b) + 68(b), (5.12) 

onde 68(b) = -26cjJ(b). 

Conseqüentemente, a seção de choque clássica adquire a seguinte forma 
com a inserção do termo perturbativo: 

dO' pert bpert I db I 
~ = sin 8(bpert) d8(bpert) 

(5.13) 

Mas, o ângulo de cleflexão 8(b) define um ângulo e a partir de um 
parâmetro de impacto b0 , no caso da de flexão perturbada, como mostra a 
Figura 5.1. E se consideramos a deflexão de Rutherford (potencial de cou
lomb não perturbado), o parâmetro de impacto seria bn para o mesmo valor 
do ângulo e. 

Portanto, como 8(bo) = 8(bc) = e temos que: 

dO'RuthjdD, pert b0 d8/db(bo) 
bc d8 / db(bc) 
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e(b) 

o 

' .... 

Forma da Função de Deflexã_o de Espalhamento 

e,(b) Defiexâo Coulomb Puro 
(Rutherford) 

Spot(b) Deflexlo Coulomb 
Perturbado 

b Parftmetro de lmpaeto 

a Ângulo da observação 

b 

Figura 5.1: Perturbação na Função de Espalhamento Coulombiana 

Como bc > b0
3 , podemos expandir b0 em torno de bc até primeira ordem 

tal que: 

(5.15) 

Mas, pela expressão (5.12) podemos escrever: 

8(bo) = 8c(bo) + 58(bo) 

e também, 

3Para potenciais perturbatívos atrativos, como o caso de oV = VN 
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Então, substituindo as igualdades acima em (5.15) temos: 

Como 8(bo) = 8(bc), 

donde resulta, 

analogamente, 

J8(bc) 
(bo- bc) ~- ~(b ) , 

db c 

onde, lembrar que 88 ( bc) = - 2ócjy(bc). 

(5.18) 

(5 .19) 

Por outro lado, usando o mesmo raciocínio anterior, podemos expandir 
c~~ (b0 ) em torno de bc até primeira ordem tal que: 
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d8 
- db(bo- bc + bc) 

d8 d28 
~ db(bc) + (bo- bc) db2 (bc) 

d8,: d [d
2
8c d

2 
] - db (bc) + db o8(bc) + (bo - bc) db2 (bc) + db2 o8(bc) 

(5.20) 

Substituindo (5.18) em (5.20) temos: 

(5.21) 

donde resulta: 

Então, substituindo as equações (5.19) e (5.22) na expressão para a seção 
de choque levando em consideraçã.o o termo perturbativo 88, (5.14), obtemos: 

Tomando (5.23) até primeira ordem em o8(bc) obtemos: 
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Ou, reescrevendo o último termo da soma acima, 

onde, 

8c(bc) = 2 arccot (;) , 

Substituindo as expressões acima em (5.24) obtemos: 

ou, simplificando, 

daRuth [1 + a2- b~ 88(b ) - a2 + b~ !!_88(b )] 
dfl 2abc c 2a db c 1 (5.27) 

com 
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e ocjJ(bc) obtido pela expressão (5.11). 

5.2 Aplicação: Perturbação por um Poten
cial Nuclear 

Vamos agora aplicar os resultados obtidos na seção 5.1 considerando uma 
perturbação de curto alcance, ou seja uma interação nuclear. 

No ca:so de um projétil pesado carregado incidindo no corpo humano 
e inter agindo com o tecido biológico (cuja composição é essencialmente de 
H2 0) teremos, por exemplo considerando o próton, uma reação do tipo p + 
160. 

Como o próton possui carga, ao interagir com o átomo de oxigênio, ele 
sofrerá espalhamento coulombiano (devido às interações eletrostáticas com 
os elétrons do alvo). Mas, por outro lado, com energias acima [50] de Ezab = 

1501\.1 e V os efeitos das interações nucleraes devem ser considerados. 

Interações nucleares , de curto alcance, são comumente relacionadas [39] a 
uma função tipo Fermi, também conhecida como Potencial de Woods-Saxon 

V. (r) -- Vo 
N - 1 + exp (r~ R) (5.28) 

onde os parâmetros a (espessura nuclear) , R e V0 são ajustáveis ele acordo 
com os dados experimentais e possuem aproximadamente os seguintes valores: 
a:::::::; 0.65jm, R é o mio médio dado por 

R _ Al/3 - 1.25 -nucleo 

e a profundidade Vo do poço de potencial é da ordem de V0 = 50MeV. 

Note que R< Rs, onde 
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,....., (Al/3 1/3 ) Rs ,....., 1.4 proj + Aalvo 

é um raio relacionado ao tamanho do sistema com Ai o número de massa 
dos seus componentes. 

Lembrando que estamos efetuando um tratamento perturbativo ao poten
cial de coulomb, podemos considerar as regiões do espaço com parâmetros 
de impacto b suficientemente grandeé. Em outras palavras, consideraremos 
as regiões r > > R onde o potencial nuclear é suficientemente pequeno para 
ser aproximado assintóticamente pela expressão 

( 1· -R) ( r) VN(r) =- V0 exp - -a- =-V~ exp --;;, (5.29) 

com v~ > o e v~ = Vo exp ( ~) . 

Neste caso, podemos utilizar o raciocínio da seção 5.1 e calcular 6</J, que 
representa a perturbação no ângulo de deflexão de Rutherford devido à in
teração nuclear VN(r) = 6V. 

Deste modo, pela equação (5.11) escrevemos: 

fJ {
00 

1 ( r(t) ) b<jJ(b) = fJb lo - V0 exp - ~ dt. (5.30) 

Como a maior contribuição à deflexão na trajetória é devido ao potencial 
coulombiano (lembre-se que a interação nuclear é somente uma perturbação 
à interação eletrostática dominante), a equação da trajetória r( t), pode ser 
expandida em torno do ponto de retorno r c como segue 

(5.31) 

Substituindo (5.31) em (5.30) resulta 

4 Lembrar que, para parâmetros de impacto b--+ oo, a função de deflexão coulombiana 
8c--+ Ü 
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0</J(b) :b [f -V~ exp (- r" +~ ~I,, t') dt] 

;b [-v~ exp (- ~) f exp ( - 2~ d~\tt t') + 
A integral acima é do tipo gaussiana cuja solução é dada por5 , 

7ra ) 
2r(t) Ire (5.32) 

Ao usarmos a lagrangeana (4.9), nós resolvemos o problema combinando 
as equações de Lagrange para a coordenada 4;, que expressam a conservação 
da energia e do momento angular, em um único resultado - a equação da 
trajetória (ou da órbita) da partícula espalhada. 

Mas, analogamente, podemos utilizar a equação de Lagrange para a co
ordenada r, 

at_ d at_ _O 
ar - dt ar - . 

Usando a equação (4.9) obtemos 

(5.33) 

(5.34) 

Como a maior contribuição ao movimento é devido ao potencial de cou
lomb Vc(r) , substituindo (4.1) em (5.34) teremos: 

s roo ( c2 .2) d _ /L 
Jo exp -"' a.. x - V ~ 
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- Qproj QoJuo + r(t) ~2(t) 
fJ:r2(t) 

_ Qvroi qat·uo + r(t) L; 
j.l?'2 ( t) J.l27'3 ( t) 

- Jtr;(t) (/lQprojQalvo r(t)) +L;) 

;( ) (~tQproj%lvo r(t)) + 2Ecmb2
) . 

JLT t 
(5.35) 

Por outro lado, na expressão (5.32), notamos que a contribuição significa
tiva no cálculo é fornecida pela exponencial do potencial nuclear e portanto 
podemos supor 

ócj;(b) ~ 

Calculando a componente radial6 da aceleração, (5.35), no ponto de re
torno r c e substituindo na expressão acima teremos uma forma geral para 
o cálculo analítico da perturbação no potencial coulombiano pelo potencial 
nuclear, a saber: 

Lembrando que 

concluimos nosso cálculo de ócj;(b) com a expressão 

6r =(r- r~2 )êr +(r~+ 2r~)ê<J> 
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(5.36) 

De posse desse resultado, podemos calcular a Seção de Choque Clássica 
de Rutherford Perturbada de acordo com a equação (5.27) tal que: 

d Ruth 
fJ pe-rt 

dn [ 1 - ( a2a~c b~) licp(bc) + ( a2: b~) :b licp(bc) l 
(5.37) 

Por outro lado, lembrando que 

dr7Ruth 1 
dn ex: q4 ' 

a expressão (5.37) implica uma dependência em q ligeiramente modificada. 
No contexto quântico, a presença do potencial espalhador complexo implica 
uma dispersão no momento transferido. Por isso, no lugar de seu valor as
sintótico, lk' - kl, o momento transferido seria dado por uma distribuição a 
ser calculada dentro da teoria quântica de espalhamento. 

No contexto semi-clássico, podemos incluir o efeito do potencial nuclear 
modificando a dependência de q no ângulo, ou seja 

q ===> q + liq. (5.38) 

Deste modo teremos, sendo C uma constante, 
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d Ruth 
a pe!' t c 

-
dO. (q + bq)4 

c 4Cbq ,..._, ----,..._, 
q4 q5 

- c [ 1 - 4óq l 
q4 q 

(5.39) 

Comparando as expressões (5.37) e (5.39) temos que: 

Para energias muito altas teremos a < < bc e podemos assim simplificar 
as expressões (5.40) e (5.36) resultando: 

(5.41) 

(5.42) 

onde VN(bc) = -Vd exp (-~) . 
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Capítulo 6 

Influência de 68 na Fórmula 
de Bethe-Bloch 

Como vimos ao deduzir a Fórmula de Bethe-Bloch, o alcance e a perda 
de energia por unidade de comprimento da trajetória de uma partícula não 
relativística atravessando a matéria é determinada pelas seções de choque 
das coEsões atômicas inelásticas e pela energia de ionização do átomo. 

Lembramos que a equação geral do stopping power é dada por (Ver ex
pressões 3.54 e 3.55): 

onde 

Podemos reescrever a expressão acima do seguinte modo: 

(6.1 ) 

Deste modo, usando o raciocínio do capítulo anterior teremos: 
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(6.2) 

onde Jq é um valor médio da correção para a seção de choque de Rutherford, 
de acordo com a expressão (5.38), devido à interação nuclear. 

Substituindo (6.2) na expressão da perda de energia e utilizando (3.61) 
resulta: 

dElmod 

dx Bethe 
k2 a2 o 

dE I 
dx Bethe 

1 "'"' 2 [ 4 Jql q dq 4 L...,; (En- Eo) IFn(q)l 1--
q n q 

(6.3) 

onde, a0 é o raio de Bohr, k é o vetor de onda incidente e, para a < < bc 
temos de acordo com a expressão (5.41): 

com 

~ exp -~ . ( 
b ) 

1

/

2 

( b ) 
aEcm a 
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Lembrando que 

< En- Eo > qrnin = __ to. ___ _ 

I~Vproj 

I 

_ _ 
2

k _ ffiprojVproj 
q'nWX - '- h 

e 

_ 1 (ec) bc =a tan 2 

obtemos1 

- 2 2 2 

(
qmin ) ffiprojVproja 1 - -- ~ _ __.:____.:__,!:,__:~ 

2k I 
(6.4) 

e 

(6.5) 

Note que fisicamente ao parâmetro de impacto b·~wx cmTesponde o valor 
mínimo do momento transferido, qmin, assim como para b~ún = O, ou seJa, 
nas colisões frontais, t eremos o máximo do momento transferido. 

Portanto, como ili I = O, substituindo (6.4) em (6.3) obtemos o se-
q r11a x 

guinte: 

dEimod 

dx B ethe 
(4oql ) 

q min 

(6.6) 

1 Nesta aproximação usamos o fato que mv2 > > I 
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Substituindo (6.7) em (6.6): 

dEirnod 

dx Bethe 

dE I 
dx Bethe 

47rz2 Z e2 Ç 
2 2 

mprojVprojaO 
( I) ( ) 1/2 ( 2 . 2 ) 3/2 

f-t ~ a~:rn ffipr~ Vproj X 

M E Ezab as, em = 1+ "'Proj 
m.alvo 

2TnprojV~roj 
1+ 111p,·oi • 

ma.lvo 

Então, considerando 1 << 2rnpr;~v~roj e escrevendo (6.8) em função da 
energia de incidência do projétil teremos: 

2 Aqui também foi usado o fato que mprojV;1•0 j > > I 
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dEimod 

dx Bethe 

~ dEI _ (128nz
3
Ze

2
)

3
/
2 

( ÇV0 ) ( 1 1 )
2 

dx Bethe a aoJ-5/2 ffiproj + malvo 

(6.9) 

onde z é o número atômico do projétil, Z é o número atômico elo alvo, 
a~ 0.65fm é a clifusividacle nuclear, Vd = Vo exp (R/a) com V0 = 50111eV e 
R= 1.25A!{:

0
, a0 é o raio de Bohr, I,: o valor médio da energia de excitação, 

Ç é a densidade de átomos no meio e Elab é a energia incidente do projétil no 
sistema do laboratório. 

Note que, na expressão (6.9), ~~~Bethe édadapelaequação (3.61), asaber: 

dE I = 4n1i2 z2 Z Ç 1 (iimax) 
dx B ethe me k2 a8 n iJmin . 

- _ 1 - _ 2k _ 2~·o2Vp,.oj 
COlTI Qmin - -._, -. e Qmax - - " · 

nVproJ n 

Do mesmo modo, escrevendo (3.61) explicitamente em função da energia 
de incidência do projétil teremos: 

(6.10) 

Combinado então as equações (6.9) e (6.10) obtemos a expressão final 
para a equação de Bethe-Bloch modificada devido à interação nuclear, a 
saber: 
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dE imod 

dx Bethe 

~ 21rn2 
(ze)

2 
ZÇ (-1-) ln (4Ezab) + 

aomproj Ezab I 

(
12 nz3ze

2
)

3
/
2 

( çv0 ) ( 1 1 )
2 

a aoi5f2 mproj + malvo X 

x(Ezab)l/2 exp -~ I mazvo -R . 
( [

2zZe
2 

[1 + ~] l) 
(6.11) 

Como esperado, considerando que para o 16 0 temos o potencial de ex
citação médio dado pela expressão empírica I = 12Z + 7 [eV] no valor de 
!160 = 0.103keV (ver referência [29]), o segundo termo da expressão (6.11) é 
muito pequeno, representando menos de 1% do valor de !~I Bethe. 
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Capítulo 7 

Fragmentação Nuclear e Taxa 
de Reação 

7.1 Introdução 

Como podemos constatar no decorrer deste trabalho, a utilização de 
hadrons (partículas pesadas carregadas, como prótons e íons de carbono) 
em Medicina como opção de tratamento ele vários tipos de tumores mais 
profundos ejou localizados em regiões ele difícil acesso devido à proximidade 
ele órgãos vitais, é um objeto ele pesquisa que vem sendo aprimorado, desde 
meados do século passado, em países como os Estados Unidos, a Alemanha 
e o Japão, entre outros. 

Enquanto um hadron, por exemplo um próton, incide no corpo humano 
e percorre uma certa distância, ele vai gradativamente perdendo energia 
através de colisões inelásticas com os átomos, no nosso caso principalmente de 
oxigênio (responsável por 61% na composição total dos tecidos biológicos) , 
até atingir o finalde sua trajetória onde, então, ele exibe um máximo de 
perda de energia (Pico de Bragg). Todo o seu comportamento é descrito te
oricamente pela Fórmula de Bethe-Bloch estudada e analisada nos capítulos 
anteriores. 

O próton, ou os íons, incidentes perdem energia principalmente devido 
às interações com os elétrons dos átomos (matéria). Devido às variações no 
número de colisões, esta perda de energia é tratada por processos estatísticos 
[.51], e originam um alargamento contínuo na distribuição espacial e de energia 
elo {on no alvo. 
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No entanto, além da perda de energia por colisões atômicas, o próton 
com energia de incidência acima ele 1501\11 e V pode induzir fragmentações elos 
núcleos que gerarão outros pequenos núcleos com energia cinética pequena 
assim como prótons secundários com aproximadamente 2/3 da energia do 
próton incidente. 

Neste capítulo, com base em nosso artigo ([30]), analisaremos com mais 
detalhes a teoria em que se baseia o Modelo Estatístico de Goldhaber para o 
cálculo da energia cinética dos fragmentos resultantes das colisões e usaremos 
conceitos pertinentes ao ramo da Astrofísica Nuclear, a saber o cálculo ela 
Taxa de Reação, para. estimarmos a influência ela temperatura nestes proces-
sos. 

7.2 Abordagem Estatística 

A emissão ele fragmentos é uma característica presente nas reações nu
cleares quando envolvem energias a partir de um valor intermediário e prin
cipalmente na faixa de altas energias [44]. 

Um dos primeiros modelos para descrever esse tipo de fenômeno foi pro
posto por Bowman et al. [44] conhecido como abraS"ion-ablation model. 

Nessa proposta, a fragmentação nuclear ocorreria em dois estágios: 

1 o Primeiramente os nucleons, situados na parte mais externa elos núcleos, 
são "arrancados" ( abraded) a medida que dois íons energéticos passa em 
relação um ao outro; 

2° Em seguida, o projétil excitado e os fragmentos do alvo decaem por 
emissão de partículas. 

V árias modificações se seguiram no modelo original, com a inserção de 
novas considerações, a medida que os dados experimentais as solicitavam e 
as possibilidades de cálculos computacionais se aprimoravam, mas a idéia 
básica do processo conservou-se inalterada. 

Carlson et al. [43] aprimoraram o abras·ion-ablation model considerando, 
como dados de entrada nos cálculos computacionais, a seção de choque total 
nucleon-nucleon, a densidade dos núcleos-alvo e o balanço de energia, que 
determina a temperatura dos resíduos. 
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Tabela 7.1: Fragmentação do 160 

150 a= 42mb 
1sN a= 23mb 
14N a= 31mb 
130 a= 28mb 
120 a= 36mb 

Tabela 7.2: Fragmentação do 120 

110 a= 55mb 
11 B a= 30mb 

O resultado do cálculo da seção de choque dos fragmentos resultantes 
nas colisões do próton Ef::ton = 1801\1[ e V com os alvos 160 e 120 (alvos 
especialmente escolhidos considerando a composição química dos tecidos do 
corpo humano) estão indicados nas tabelas 7.1 e 7. 21

. 

Note que estas seções de choque são muito pequenas se comparadas com 
as atômicas (ela ordem de 104 barns). 

Para calcular as energias desses fragmentos (tanto do alvo como elo projétil, 
caso por exemplo da incidência ele íons de carbono) residuais utilizamos o 
modelo estatístico de Golbhaber [45]. 

7.2.1 Modelo Estatístico de Goldhaber 

No sistema de referência (em repouso) do projétil, a distribuição de 
momento dos fragmentos residuais, resultantes de colisões entre íons pesados 
relativísticos e vários alvos nucleares [45, 8], mostra seguir a forma 

(7.1) 

1 Agradecimento ao Prof. Brett Carlson. 
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Prqjetil 

o 
G 

Alvo de 1nassa A Fragm~ntos de massa F e A-F 

Figura 7.1: Processo de Fragmentação Nuclear 

ou seja, curvas gaussianas com espessura ç ~ m7rc, não importando a massa 
do fragmento. 

Esses modelos de desintegração foram entendidos [45] como um processo 
governado pela distribuição de momento de cada nucleon do projétil antes 
da colisão, e dados mais precisos mostraram que ç2 varia com o número de 
massa do fragmento residual de acordo com a expressão 

2 2 A(F - A) 
ç = ço (F- 1) (7.2) 

com ç0 ~ 90MeVjc2
. 

Deste modo, a distribuição de momento dos projéteis-fragmentos são ex
plicados em termos do momento quadrático médio dos nucleons no projétil 
original. 

De fato, suponha um alvo com massa A (ou seja, o alvo possui A nucleons) 
em repouso. Portanto, no centro de massa do alvo, temos PA =O, em outras 
palavras, neste referencial cada os A nucleons do alvo possuem momento 
total nulo. 

Vide Figura 7.1. 

Se um fragmento de massa F é originado após um processo de colisão 
com o alvo de massa A, qual seria o momento total quadrático médio, p~, 
do fragmento? 

2Dado experimental 
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Usando o modelo do Gás de Fermi, os nucleons no alvo possuem, cada 
um, o momento quadrático médio (Pi) = iP}ermi onde PFermi ~ 230MeVjc 
é o momento de Fermi para o oxigênio [45]3. 

Portanto, de PA =O temos, 

o que implica pela consevação do momento, 

( [~ P•] ') = A(pi) + ~(p, · P;) =O 

Tomando a média em todos os i =J- j temos, 

e assim, 

L(Pi. Pj) = A(A -l)((Pi. Pj)) 
i#j 

(7.3) 

(7.4) 

Como vimos, o fragmento de massa F emitido do núcleo-alvo A tem 
distribuição de momento descrita por uma função gaussiana (ver Figura 7.2) 
de largura ç2 (dispersão do momento elo fragmento) , como mostra a expressão 
7.1, sendo então 

3De fato identificando ç2 = 1 (p2 ) obtemos ç2 - (likFermil
2 

e portanto p · -
1 O 3 O - 5 1 F ernu -

nkFermi = VSço ~ 230..1\IeV/c para o 160, considerando o valor teórico de Ço = 100M eVjc. 
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Figura 7.2: Distribuição de Momento do Fragmento de massa F 

- ~ F(p~) + F(F -1)((Pi · PJ)) 

Usando (7.4)4 obtemos: 

ç2 ~ F(A - F) ( ~) 
- 3 A -1 Pt 

F(A- F) 1 2 
A_ 1 S(1ikFermi) · 

(7.5) 

4Note que a identificação ç2 = l (p}) é feita por tomarmos somente uma das três 
componentes do momento do fragmento, PF, para fins de cálculo da sua dispersão (largura 
da gaussiana) . 
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Portanto, a faixa de energia interna do fragmento de massa F, sem levar 
em consideração as interações entre seus nucleons, será da ordem dé: 

(A-F) 
A-1 

1 P}ermi 

5 2mo 

7.2.2 Alguns resultados interessantes: 

(7.6) 

Conhecendo a expressão geral (7.6) podemos obter alguns dados interes
santes sobre a energia cinética dos fragmentos das reações. 

Vimos na seção anterior que, no caso do 160, temos PFermi ~ 230NfeVjc. 
Substituindo esse valor em (7.6) obtemos em .UeV a seguinte expressão para 
Ep: 

(A-F) EF ~ 5.7 A _
1 

(7.7) 

lembrando que A é a massa do núcleo-alvo (neste caso A= 16) e F é a massa 
do fragmento residual (ver tabela 7.1). 

Na Tabela 7.3 fornecemos as energias Ep de cada resíduo , resultante da 
fragmentação do oxigênio. assim como seus respectivos alcances na á.gua6 . 

Note que as energias dos núcleos (fragmentos) da Tabela 7.3 são muito 
pequenas indicando que esses núcleos podem atuar como alvos ionizados para 
o feixe incidente de prótons. 

5 Lembrar que, ao considerar um gás ideal de Fernú, teremos corno energias permitidas 
E= L 

2m 
6Dados sobre o alcance das partículas foram obtidos utilizando o código STOPX, que 

opera baseado na equação (3.54). Agradecimento à Profa. Alinka Lépine. 
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Tabela 7.3: Energias e Alcance (em água) dos fragmentos do 16 0 

E1s 0 = 0.38M e V 
E1sN = 0.38MeV 
E14N = 0.76MeV 
E13c = l.l4MeV 
E12c = 1.52M e V 

X1s 0 = l.08JLm 
X15N = 1.135J.Lm 
X14N = 1.76J.Lm 
X13C = 2.6J.Lm 
X12c = 3.Ü6J.Lm 

Além disso, as partículas produzidas na fragmentação percorrem distâncias 
que não ultrapassam a dimensão celular (diâmetro da célula da ordem de 
20J.Lm; diâmetro do núcleo celular da ordem de 6{tm). 

Essas interações (partículas) secundárias, provavelmente com efeitos pe
quenos, podem no entanto ocasionar uma pequena dispersão na fórmula de 
perda de energia de Bethe-Bloch, como visto no Capítulo 6. 

7.3 Taxa de Reação 

No cálculo da taxa da reação, ou seja, da produção de energia na reação 
nuclear que estamos estudando, devemos levar em consideração a agitação 
térmica no interior dos núcleos envolvidos e por isso utilizamos a distribuição 
de velocidades de Maxwell-Boltzmann com um fator apropriado. 

No caso de uma reação tendo como projétil o próton, com Ezab = 180.M e V, 
incidente num alvo de massa A temos que, no centro de massa a energia será: 

(7.8) 

Para a produção de j espécies, a taxa de reação R é dada por: 

(7.9) 
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onde v = J2J-1Bcm é a velocidade relativa, com f-L = A!l m0 , CJ(Ecm) a seção 
de choque (vide Tabela (7.1), Nalvo é a densidade de núcleos no alvo, m 0 a 
massa do nucleon (m0c2 ~ 931MeV) e E~~o = ~ (A:l) 2 m 0v2 é a energia 
cinética do núcleo-alvo no centro de massa do sistema p + A. 

A equação para obtermos a taxa de reação, ou seja, a quant-idade de colisões que 
oco?Tem por unidade de tempo, é muito comum em Astrofísica pam calcular a prod·ução 
de elementos nas estrelas. Nesse contexto, a utilização da distribuição de velocidades de 
Maxwell-Boltzmann pra os alvos primários é um procedimento ttsual para incorpomr os 
efeitos térmicos nesses cálwlos. 

De fato , a dist·ribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann, já normalizada, tem a 
forma geral: 

( 
p )3/2 1 JLV2 

P(v) = -- exp(---) 
2nkT 2 kT 

(7. 10) 

No caso de sistemas gemis A+ B, a taxa de reação RAB é dada pela expressão: 

1 f 3 RAB = ó a(E) N v F( v) d v, 
1 + AB 

(7.11) 

onde ÓAB é o delta ele Kroenecker que considera o caso das reações entre partíc·ulas 
idênticas (por e:cemplo, no caso de ]J + p temos Ópp = 1 e ass-im teremos 1tm fator rrwltipl·i
cativo 1/2), a(E) é a seção de choque que depende da eneryia (caso a energia seja muito 
baixa pode ser considerada constante) e N é a densidade de partículas (ou seja, o número 
de paTiíctdas poT volume). 

S·ubstituindo (7.1 O) em, (7. 11) obtemos a expressão: 

(7.12) 

semelhante à expressão (7. 9). 

Qual·itativamente, caso tenhamos uma seção de choque constante, podemos interpretar 

essa grandeza como a qtt.antidade de elementos por unidade de tempo qtte serão gerados de 

um certo número de partículas em um dado volume que colidem com velocidade média v, 

Na faixa de energia correspondente à energia de Fermi do fragmento, dada 
pelas equação (7.6), a seçã.o de choque pode ser considerada constante (como 
função de Ecm) e podemos calcular analiticamente a integral gaussiana na 
equação (7.9) fornecendo o resultado: 
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(7.13) 

onde >. = ~ d~)2 k~ e vp é dada pela equação (7.6) pois 

a-2 v} 
Ep~--=--, 

2m0F 2moF 
(7.14) 

donde resulta 

(7.15) 

A temperatura deve influenciar muito pouco a taxa de reação, mas seria 
importante considerar a equação (7.15) para analisar os efeitos de possíveis 
variações de temperatura nas diferentes regiões do tecido, principalmente na 
região dos tumores onde existe um gradiente de temperatura devido à alta 
atividade de reprodução celular. 
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Capítulo 8 

Conclusões 

Nesta dissertação estudamos correções, devido à influência das interações 
nucleares, que deveriam contribuir na dispersão da curva da perda de energia 
das partículas pesadas carregadas (em particular, de prótons com energia de 
180MeV) ao atravessarem a matéria. 

Além disso, calculamos as energias dos resíduos resultantes da fragmentação 
do 16 0 e seus respectivos alcances na água (localização do Pico ele Bragg dos 
fragmentos). 

Como dito no começo deste trabalho, um cienbsta deve colocar a vida e 
o bem estar do seres vivos no cerne ele seus objetivos. 

Muitas pesquisas têm sido realizadas e muitos trabalhos publicados ori
entados especialmente às possíveis causas, tratamentos e métodos de di
agnóstko eficientes no combate ao câncer. 

A radioterapia com partículas pesadas carregadas é uma perspectiva ele 
melhores condições de vida e, em alguns casos, de cura para muitos dos 
pacientes diagnosticados com câncer. 

A literatura sobre o assunto tratado neste trabalho é muito ampla e diver
sificada e o leitor encontrará, nas referências bibliográficas como também no 
Apêndice, material suficiente para o seu aprofundamento em outros tópicos 
pertinentes. 

Os efeitos estudados nesta contribuição, como os decorrentes do potencial 
nuclear, da possível fragmentação do núcleo ou mesmo do projétil (no caso 
da incidência ele íons ele carbono, por exemplo) e da agitação térmica são 
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muito pequenos. Consegüentemente, a dispersão na curva de Bethe-Bloch, 
acima mencionada, também é pequena. 

No entanto, a medida que novos equipamentos são desenvolvidos e novos 
hadrons são utilizados como projéteis (por exemplo, os íons de carbono) 
tornando as terapias com radiação cada vez mais precisas e multifuncionais 
(por exemplo, na irradiação com íons pesados se obtém imagens in vivo da 
interação do feixe com o tecido), tais correções devem ser aprimoradas e 
levadas em consideração. 

Esperando que nascendo a idéia não morra, este trabalho, além de urna 
considerável contribuição na área de pesquisa em física básica, deve ser inter
pretado como urna pedra inicial de estímulo para. a. possível implementação, 
em nosso país, dessa mocla.lida.de de tratamento. 
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