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INTRODUÇÃO: 

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais afeta mulheres em todo o mundo, sendo um dos 

maiores responsáveis pela mortalidade nesta população [1]. As ferramentas utilizadas para reduzir esses 

números são a detecção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, cujo principal técnica é o exame 

de mamografia, que é amplamente utilizado em programas de rastreamento. O exame mamográfico 

consiste na utilização de raios X incidentes no tecido mamário, que possibilita detectar pequenos nódulos 

e lesões que ainda não são palpáveis, tornando o exame essencial para o diagnóstico precoce do câncer 

de mama e acompanhamento do estadiamento da doença. Entretanto, a sensibilidade da mamografia é 

significativamente alterada por diversos fatores, tais como composição e espessura da mama, e tipo de 

espectro de radiação empregado (combinação anodo/filtro e potencial do tubo). 

Dessa forma, o estudo de novas técnicas de diagnóstico de alterações na mama é um tema de 

pesquisa emergente e, atualmente, existem outros exames complementares que auxiliam na detecção 

do câncer de mama.  A mamografia digital realçada por contraste, CEDM, do inglês Contrast Enhancen 

Digital Mammography, é uma modalidade de imagem que vem mostrando resultados promissores, uma 

vez que existe um grande potencial para a detecção de alterações malignas que permanecem ocultas 

na mamografia [2]. Esta técnica se diferencia da mamografia digital convencional pelo fato de utilizar 

uma injeção intravenosa de um agente de contraste e aquisição de mais de uma imagem, com o posterior 

uso de técnicas de subtração e processamento. Existem duas técnicas principais de aquisição de 

imagem em CEDM: dupla energia e temporal. A primeira consiste na aplicação do contraste iodado e 

obtenção de um par de imagens com feixes de alta e baixa energia, enquanto na segunda duas imagens 

são obtidas com um feixe de alta energia, sendo uma antes e outra após aplicação do contraste iodado.  

Em ambos os casos são utilizados métodos de subtração de imagens para que a visualização das lesões 

seja otimizada.  

A exposição da mama ao feixe de raios X leva a riscos de indução de carcinogênese, de forma 

que torna-se necessário um controle dosimétrico rígido para o exame de mamografia e CEDM [3]. 
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Portanto, considerando que a mama contém tecido glandular, que é um dos tecidos de maior 

radiossensibilidade no corpo humano, a grandeza mais adequada para avaliação dosimétrica é a dose 

glandular média (DGM) [4]. Atualmente, o cálculo dessa grandeza é baseado no produto entre o kerma 

no ar por fatores de conversão de dose glandular normalizada (DGN). 

O objetivo desse estudo é simular exames de mamografia digital convencional e mamografia 

digital realçada por contraste utilizando o método Monte Carlo (MC), visando estimar quantitativamente 

a dose absorvida pelo tecido glandular durante os exames de mamografia e CEDM para diferentes tipos 

de mamas. Além disso, as imagens também serão obtidas, com a finalidade de comparar as qualidades 

das imagens e detectabilidade de lesões entre as duas modalidades de imagens. 

METODOLOGIA: 

Transporte da radiação: Para a simulação do transporte de radiação é utilizado o método MC através 

do código PENELOPE. Com ele as histórias de cada fóton são simuladas considerando as prováveis 

interações com a matéria, uma vez que uma história representa o caminho percorrido por um fóton desde 

a sua emissão até a sua absorção ou transmissão pela geometria simulada.  

No início da simulação são determinados os seguintes parâmetros de entrada: geometria de 

simulação, composição dos materiais, tipo e energia do feixe. A extensão PenEasy (v. 2020) foi 

implementada juntamente com o código do PENELOPE para obter as grandezas dosimétricas de 

interesse e imagens do exame, de forma que os dados de saída da simulação são as energias médias 

depositadas em cada região da geometria, e as imagens foram geradas a partir de uma matriz com os 

valores de energia depositada em cada região do detector, que para detectores com resposta linear são 

proporcionais aos valores de cada pixel da imagem. O critério de parada da simulação utilizado foi a 

incerteza da grandeza de interesse que variou de 0,1% até 1%.  

Modelo da mama: A mama comprimida foi modelada como um semicilindro de raio igual a 10 cm e 

espessuras entre 2, 5 e 8 cm, representando mamas pequenas, médias e grandes, respectivamente, 

conforme a figura 1 a. A mama foi composta por uma mistura homogênea de tecido glandular e adiposo 

envolta por uma camada de pele de 1,5 mm. A fração glandular, também chamada de glandularidade 

utilizada para observar a variação da dose de acordo com as mudanças nas características da mama 

foi de 20% e 50%. 

 
Figura 1 - (a) modelo da mama e (b) visão azimutal 

Para simulação das imagens dos exames de mamografia, foi considerada uma mama de 17% de 

glandularidade e estruturas contrastantes de formato cilíndrico foram inseridos na mama cilindros para 

simular lesões a serem detectadas no exame de mamografia. As dimensões dessas estruturas foram: 

0,5 cm de raio e altura que variou de 0,1 cm até 1 cm. Além disso, para o caso da mamografia 

(a) (b) 
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convencional foi considerado uma composição de 100% de tecido glandular, já para CEDM 100% de 

Iodo. Na figura 1 b é possível observar a disposição dos cilindros no interior da mama. 

Geometria de simulação: Foi simulado o exame, tanto de CEDM quanto de mamografia digital, na 

posição crânio-caudal. A mama foi posicionada entre as bandejas de compressão e suporte, ambas 

compostas por PMMA com 0,2 mm de espessura. Além disso, a fonte pontal estava localizada a uma 

distância de 65 cm do receptor de imagem e o feixe colimado foi para cobrir toda a área da mama, 

seguindo o modelo geométrico da figura 2 a. Para o cálculo do kerma no ar (𝐾𝑎𝑟) incidente na mama foi 

considerado uma câmara de ionização, com uma forma de um cilindro com raio igual a 2 cm e espessura 

de 0,2 cm, composto por ar, posicionado de forma a substituir a mama, como pode ser visto na figura 

2b. Neste caso, a bandeja de compressão foi posicionada a 45 cm da fonte, a fim de diminuir o 

espalhamento do feixe. 

        
Figura 2 - Geometria de simulação do (a) exame (b) kerma no ar 

Espectros dos feixes: Foram utilizados espectros típicos para cada exame. Na mamografia digital foi 

usado uma combinação anodo/filtro de W/Rh e um potencial de 31 kVp no tubo, na CEDM foi utilizada 

um anodo de W com filtração de 0,3 mm de Cu e potenciais de 45 kVp e 49 kVp [5]. 

Grandezas dosimétricas: A energia depositada no tecido glandular (𝐸𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑) foi estimada a partir da 

energia depositada na região central da mama (𝐸𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠) por meio da equação 1.1, usando o fator G 

estimado interação a interação conforme a equação 1.2. 

                 𝐸𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑 = 𝐸𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠 × 𝐺                                             (1.1) 

𝐺 =
𝑓𝑔(

µ𝑒𝑛
𝜌⁄ )𝑔

𝑓𝑔(
µ𝑒𝑛

𝜌⁄ )𝑔+(1−𝑓𝑔)(
µ𝑒𝑛

𝜌⁄ )𝑎
                      (1.2) 

Nessas equações, 𝑓𝑔 corresponde a fração de tecido glandular da mama, 𝜇𝑒𝑛 𝜌⁄  é o coeficiente 

mássico de absorção de energia, descrito em função da energia do fóton incidente, e os sub-índices 𝑎 

e 𝑔 referem-se ao tecido adiposo e glandular, respectivamente. 

As grandezas dosimétricas 𝐷𝐺𝑀, 𝐾𝑎𝑟 e 𝐷𝐺𝑁 foram calculadas por meio das equações 1.3, 1.4 e 1.5, 

respectivamente [6].                                 

                                                  𝐷𝐺𝑀 =
𝐸𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑

𝑀×𝑓𝑔
                                     (1.3) 

                                                  𝐾𝑎𝑟 =
𝐸𝑑𝑒𝑝 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

𝑀𝑎𝑟
                                (1.4) 

          𝐷𝐺𝑁 =
𝐷𝐺𝑀

𝐾𝑎𝑟
                                     (1.5) 

(a) (b) 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

Simulação das imagens: Para o exame de mamografia, a imagem obtida será dada como saída 

direta da simulação utilizando o PenEasy. Para a aquisição das imagens do CEDM foi utilizado o método 

de subtração das imagens, dado pela equação 1.6 [7]: 

𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑙𝑛 (𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚)𝑎 − 𝑊𝑙𝑛 (𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚)b                                       (1.6) 

 Os índices a e b correspondem a alta e baixa energia e o fator W é a razão dos coeficientes de 

atenuação linear da mistura homogênea que compõe a região central da mama nas energias efetivas 

do feixe de alta e baixa energia [7].  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Dosimetria: Nas figuras 3a e 3b são comparados os resultados de dose glandular média (DGM) e dose 

glandular normalizada (DGN) em função das energias efetivas dos feixes de CEDM e mamografia 

convencional. Observa-se que, para mamas pequenas, a diferença de DGM entre as duas modalidades 

é maior do que em mamas médias ou grandes, que ocorre, pois na mama pequena há uma menor 

deposição de dose. Por fim, se comparada com mamografia digital, os valores de DGM para CEDM são 

11,5% e 1,9% maiores para mamas com 20% e 50% de glandularidade, respectivamente, enquanto a 

DGN é, em média, 65,2% menor para mamografia digital. Isso ocorre, pois a combinação W/Rh tem uma 

baixa energia efetiva que contribui para aumento da atenuação de fótons na camada de pele. 

 
Figura 3 – Comparação entre os valores de (a) DGM e (b)DGN, para diferentes espessuras e glandularidades, em função das energias 

efetivas dos espectros de raios X usados em CEDM e mamografia convencional  

Imagens: As figuras 4a e 4b representam os resultados para a mamografia digital convencional e CEDM, 

respectivamente. Nela, pode-se observar que apenas aquelas lesões um pouco maiores (esquerda da 

imagem) conseguem ser distinguidas da mistura homogênea da mama para o caso da imagem de 

mamografia convencional. Já na mamografia realçada por contraste, todas as 5 lesões conseguem ser 

distinguidas após o processamento da imagem. A imagem de alta energia das lesões compostas do iodo 

possui um alto contraste enquanto a imagem de menor energia e possui um menor contraste, como 

mostram as figuras 5a e 5b.  Isso ocorre devido a borda K do Iodo que é em torno de 33 keV e faz com 

que imagens obtidas em energias acima desse valor realcem o contraste para esse elemento. Portanto, 

após o processo de subtração, as imagens apresentam menos ruído e um realce das lesões.  

 

(a) 

 

(b) 
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Figura 4 - Imagens (a) mamografia convencional e (b) CEDM 

    
Figura 5 - Imagens de (a) baixa energia e (b) alta energia para mama com lesões de Iodo 

CONCLUSÕES: 

Nesse trabalho, foi realizada uma avaliação dosimétrica do exame de mamografia digital e 

mamografia realçada por contraste. A partir dos resultados, foi possível concluir que tanto a DGM quanto 

a DGN são maiores para mamas menos densas e com menores espessuras. Além disso, para o exame 

de CEDM, a DGN é maior e a DGM é menor. Portanto, observa-se que é necessário um estudo 

detalhado da dose glandular em CEDM, bem como a comparação com a mamografia digital, uma vez 

que mais de uma imagem de cada mama são adquiridas nas técnicas de dupla-energia e temporal, 

resultando em um aumento da dose total decorrente do exame. Adicionalmente, avaliando as imagens 

obtidas para ambos os exames conclui-se que a técnica de CEDM tem resultados promissores, uma vez 

que amplia a detectabilidade das lesões. Portanto, apesar de uma dose maior recebida pelos pacientes, 

a técnica de CEDM possui bons resultados diagnósticos. 
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