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Introdução 

O câncer de mama é o tipo de câncer de maior incidência entre as mulheres em todo o mundo[1], 

com aproximadamente 66 mil novos casos estimados para o ano de 2022 apenas no Brasil[2]. A detecção 

precoce do câncer de mama aumenta a possibilidade de tratamento e a taxa de sobrevida dos pacientes. 

Para essa finalidade, a principal técnica utilizada atualmente é o exame de mamografia, sendo 

considerado o método de rastreamento mais eficaz em reduzir a mortalidade por câncer de mama[3].  

Embora a dose absorvida na mama devido à exposição à radiação ionizante na mamografia seja 

relativamente baixa, há uma preocupação acerca da possibilidade de carcinogênese radioinduzida[4]. 

Dessa forma, o controle dosimétrico em mamografia é necessário para avaliar a dose depositada na 

mama e minimizar os riscos associados ao exame.  

A dose glandular média (DGM) é considerada a grandeza dosimétrica mais adequada para 

estimativa de risco em mamografia[5], uma vez que o tecido glandular mamário é o mais radiossensível. 

Devido a impossibilidade de determinar esta grandeza diretamente, a estimativa da DGM é baseada no 

produto do kerma no ar incidente na mama por coeficientes de conversão denominados dose glandular 

normalizada (DgN), obtidos pelo método Monte Carlo (MC)[6,7]. No entanto, os coeficientes DgN 

apresentam uma ampla variação com as características da mama e forte dependência com o espectro 

de radiação incidente, necessitando de um grande conjunto de tabelas ou equações paramétricas para 

contemplar toda essa variação de parâmetros, o que pode resultar em incertezas não-negligenciáveis 

na estimativa da DGM. Além disso, a metodologia tem limitações para ser aplicada em estudos 

experimentais usando objetos simuladores de mama.  

Neste trabalho a correlação entre a DGM e outras grandezas dosimétricas (dose média na mama 

inteira, dose média na pele e dose média no tecido homogêneo) foi estudada, utilizando a simulação 

MC, com o intuito de determinar novos coeficientes de conversão em mamografia que considerem a 

distribuição de tecidos na mama e a atenuação da radiação ao longo da sua profundidade. 

Metodologia 

1. Simulação Monte Carlo 

O método Monte Carlo (MC) simula a história de partículas individualmente desde a emissão pela 

fonte até ser absorvida ou transmitida para fora da geometria de simulação. Neste trabalho, o código 

MC PENELOPE (v. 2018) com a extensão PenEasy (v. 2020)[8], modificada e validada[9], foi utilizado 

para simular o exame de mamografia na projeção crânio-caudal (CC).  



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

A geometria simulada, ilustrada na Figura 1(a), consiste em um bloco de água (30×17×30 cm3) 

representando o tórax de uma paciente, um semicilindro representando a mama comprimida e 

posicionada entre duas placas de PMMA (26×14×0,2 cm3), que representam as bandejas de suporte e 

compressão. Uma fonte pontual emite um feixe monoenergético de fótons que é colimado pelas arestas 

da superfície de um detector ideal (26×14 cm2). O detector está localizado a 1,5 cm abaixo da bandeja 

de suporte e a 66,0 cm abaixo da fonte.  

Em específico para simulações de kerma no ar, uma câmara de ionização é modelada como um 

cilindro composto de ar com raio de 2 cm e espessura de 0,2 cm. A geometria apenas considera o 

cilindro, posicionado na superfície de entrada da mama e a 2 cm da posição do tórax, e a bandeja de 

compressão, localizada a 45 cm da bandeja de suporte para minimizar o espalhamento que atinge o 

cilindro. 

O número de histórias (fótons) simuladas foi da ordem de 108, para obter resultados com 

incertezas menores que 1%. A energia de corte para fótons foi de 1 keV, enquanto os elétrons 

secundários foram considerados localmente depositados. Os espectros de raios X tipicamente utilizados 

em mamografia: Mo/Mo, Mo/Rh, W/Rh com potencial do tubo entre 25 e 35 kV foram gerados com os 

softwares MASMICS e TASMICS[10]. Os resultados obtidos para feixes polienergéticos foram calculados 

a partir da ponderação dos valores de dose simulados para feixes monoenergéticos com a energia 

variando entre 1 e 50 keV, em intervalos de 0,5 keV.  

 

2. Modelo da mama 

A mama foi modelada por um semicilindro com raio de 10 cm, sendo composto por uma mistura 

homogênea de tecidos glandular e adiposo, envolvida por uma camada de pele. A fração mássica de 

tecido glandular (glandularidade) foi variada entre 1% e 50%. O valor da espessura total da mama foi 

variado entre 2 e 8 cm. Foram simuladas também mamas sem camada de pele e considerando diferentes 

modelos de camada de pele: pele de 1,5 mm de espessura; pele de 4 mm de espessura; e tecido adiposo 

de 5 mm de espessura. 

 

3. Grandezas dosimétricas 

A dose média na mama inteira (𝐷𝑀𝐼), a dose média na pele (𝐷𝑀𝑃), a dose média no tecido 

homogêneo (𝐷𝑀𝐻) e o kerma no ar (𝐾𝑎𝑟) foram calculados, por número 𝑁 de histórias simuladas, 

conforme definido na Equação 1.   

Figura 1- (a) Geometria simulada. (b) Modelo da mama simulada, em que b é a espessura da mama e s é a espessura da pele. 

(b) (a) 
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𝐷𝑀𝐼, 𝐷𝑀𝑃,𝐷𝑀𝐻,𝐾𝑎𝑟 =

∑ (𝐸𝑘)𝑖
𝑁
𝑖

𝑁 ×𝑚𝑘
 

(1) 

 
Em que (𝐸𝑘)𝑖 é a energia depositada na região de interesse e 𝑚𝑘 sua massa, enquanto os sub-

índices k representam a mama inteira, a pele, o tecido homogêneo ou o ar, e o índice i representa cada 

história (fóton) simulada. 

A dose glandular média (𝐷𝐺𝑀), por número 𝑁 de histórias simuladas, para uma mama de 

glandularidade 𝑓𝑔, foi calculada pela Equação 2. 
 

 
𝐷𝐺𝑀 =

 𝐸𝑔

𝑁 ×  𝑚ℎ ×  𝑓𝑔
 

  (2) 

 
Em que 𝐸𝑔 = ∑ (𝐸ℎ)𝑖

𝑁
𝑖=1 × 𝐺(𝐸ℎ) é a energia depositada no tecido glandular, (𝐸ℎ)𝑖 é a energia 

depositada no tecido homogêneo em cada história 𝑁, e 𝐺(𝐸) é o fator de ponderação que converte a 

energia depositada no tecido homogêneo em energia depositada no tecido glandular[9,11]. 

Os coeficientes de conversão da dose média na mama inteira (𝑐𝑚), dose média na pele (𝑐𝑝), dose 

média no tecido homogêneo (𝑐𝑚) e a dose glandular normalizada (𝐷𝑔𝑁) foram calculados conforme 

definido nas Equações 3, 4, 5 e 6, respectivamente. 

 

 𝑐𝑚 = 𝐷𝐺𝑀/𝐷𝑀𝐼   (3) 
 

 𝑐𝑝 = 𝐷𝐺𝑀/𝐷𝑀𝑃   (4) 
 

 𝑐ℎ = 𝐷𝐺𝑀/𝐷𝑀𝐻   (5) 
 

 𝐷𝑔𝑁 = 𝐷𝐺𝑀/𝐾𝑎𝑟   (6) 

 

Resultados e Discussão 

A Figura 2 mostra o comportamento dos coeficientes de conversão 𝑐𝑚, 𝑐𝑝 e 𝑐ℎ em função da 

energia de feixes monoenergéticos de fótons, considerando mamas de diferentes espessuras, 

glandularidade 20% e 1,5 mm de pele. Os coeficientes 𝑐𝑚 e 𝑐𝑝 para mamas mais espessas (maiores 

que 5 cm) são aproximadamente constantes para energias entre 25 e 35 keV e acima de 30 keV, 

respectivamente. Por outro lado, os coeficientes 𝑐ℎ são praticamente constantes em relação à energia 

do feixe e a espessura da mama no intervalo entre 15 e 25 keV. 

 

A Figura 3 mostra os coeficientes de conversão propostos neste trabalho e os coeficientes de 

conversão DgN, tradicionalmente utilizados em dosimetria da mama, em função do potencial do tubo e 

(a) 

Figura 2 - Coeficientes de conversão em função de feixes monoenergéticos. Barras de incerteza menores que os pontos. 

(a) (b) (c) 
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diferentes combinações anodo/filtro para uma mama de 5 cm, glandularidade de 20% e 1,5 mm de pele. 

Em (a) os coeficientes 𝑐𝑚, 𝑐𝑝 e 𝑐ℎ aumentam com o potencial do tubo em até 3,5%, 16,7% e 0,1%, 

respectivamente. Esse comportamento é explicado pelo aumento da energia efetiva dos espectros 

utilizados com o potencial do tubo, sendo maior para combinação W/Rh e menor para combinação 

Mo/Mo. Enquanto em (b) há uma variação mais significativa no valor dos coeficientes DgN com relação 

ao espectro incidente, chegando a 27,7%, 22,9% e 18,6%, respectivamente, para as combinações 

Mo/Mo, Mo/Rh e W/Rh. 

 

A Figura 4 mostra os coeficientes de conversão estudados em função do potencial do tubo e 

combinação Mo/Mo, considerando uma mama de 5 cm, diferentes modelos de pele e glandularidades. 

Todos os coeficientes se mostraram fortemente dependentes da composição da mama, aumentando 

conforme a glandularidade da mama diminui. Isso acontece porque o tecido glandular é mais denso que 

o tecido adiposo, assim há uma maior deposição de energia ao longo da profundidade da mama para 

menores glandularidades, resultando em maiores valores de DGM. As variações observadas nos valores 

de 𝑐𝑚 e 𝑐𝑝 também são explicadas pela diferença de atenuação do feixe nos diferentes modelos de pele. 

Enquanto os coeficientes 𝑐ℎ não mostram dependências com o modelo de pele. É válido comentar que 

para o modelo sem pele, os coeficientes 𝑐𝑝 são iguais a zero, já os coeficientes 𝑐𝑚 e 𝑐ℎ são iguais entre 

si, uma vez que neste caso tem-se o mesmo modelo de mama.  

Figura 3 – Coeficientes de conversão (a) desenvolvidos neste trabalho e (b) DgN para diferentes espectros de raios X. Barras de incerteza 
menores que os pontos. 

(a) (b) 

Figura 1 - Coeficientes de conversão em função do potencial do tubo e combinação Mo/Mo. Barras de incerteza menores que os pontos. 

(c) (b) (a) 
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Conclusões 

Neste trabalho foram definidos novos coeficientes de conversão para determinar a dose glandular 

média depositada na mama. Os resultados obtidos mostraram que os novos coeficientes de conversão 

podem ser úteis para estimar a DGM a partir de medições de dose média na mama inteira ou no tecido 

homogêneo dado a dependência observada para diferentes características da mama e parâmetros de 

exposição, enquanto os coeficientes de conversão da dose média medida na pele apresentaram uma 

alta variabilidade nas mesmas condições. Além disso, foi observado que a variação dos coeficientes 

para diferentes glandularidades e modelos de pele podem ser responsáveis por diferenças significativas 

na estimativa da DGM, e devem ser considerados em estudos de dosimetria em mamografia.  

Por fim, os coeficientes de conversão desenvolvidos neste estudo podem ser utilizados para a 

estimativa da DGM a partir da avaliação experimental da dose em objetos simuladores, podendo ser 

utilizados de forma alternativa/complementar aos coeficientes DgN. 
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