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ABSTRACT 
 

Introduction : It is known that more than 20% of the world's population will contract some type of cancer. In 

Brazil, with the exception of skin cancer (nonmelanoma) the breast cancer ranks first among the higher 

frequency of  tumours among women and in general, although the methods of detection are advancing in the 

year 2010 took place about 13 thousand deaths in about 50,000 cases, probably due to late detection of these 

neoplasm. New cases of  breast cancer in a given population can be proven from absorbed dose quantity, 

calculated for the  compressed breast,  due to the  risk by means of exposure to x rays in this radiodiagnostic 

practices.  Metodology: Exposures were held in an ionization chamber and the other quantities required were 

obtained to the screen-film equipment of mammography. Results: Also experimental results were of compressed 

breast an equivalent dose of ( 1.82 mSv ± 0.2%) or (3.64 mSv ± 0.2%) for both projections, i.e. medium  lateral 

oblique and cranio caudal. The experimental value obtained here is consistent with the calculated results and 

published in the literature for analog and CR equipments. Conclusion: From the result of dose equivalent in the 

breast, one can say that there will be effectively attesting as to the appearance of new cases of cancer if 

approximately 80 million  women are exposed to radiation emitted by mammographers. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A influência da radiação ionizante no aparecimento de cânceres sólidos, leucemias e efeitos 

hereditários é de difícil comprovação, sobretudo quando se trata de caracterizar os efeitos 

estocásticos. Tal comprovação exige estudos epidemiológicos em que se compara um 

determinado grupo de controle com outro exposto a uma dose conhecida de radiação [1]. 

Outros estudos reportados na literatura [2,3,4], referem-se apenas ao risco de câncer devido à 

exposição aos  raios x, incluindo exames de mamografia. No entanto, não abordam 
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efetivamente a comprovação quanto ao aparecimento de novos casos desta doença em uma 

determinada população. Ainda segundo (Gonzales, 2006) é demonstrado que não se pode 

conhecer a ocorrência de tais efeitos da radiação ionizante, a não ser que o número de 

indivíduos expostos seja maior que o inverso do quadrado da dose recebida, multiplicado por 

uma constante independente da dose, porém, dependente da incidência de cânceres naturais 

(inespecíficos), com grande probabilidade de ocorrência. Ou seja: a relação entre a dose de 

radiação e o número de pessoas expostas é indicada por uma linha reta em um plano de 

coordenadas logarítmicas no que tange ao aparecimento dos cânceres sólidos, conforme 

mostrado na Figura 1. 
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 Figura 1. Adaptada de (Gonzales, 2006), onde o limite de conhecimento para os 

cânceres sólidos inespecíficos (naturais), está delimitado pela linha inclinada. Na parte 

de cima desta linha encontra-se a região de conhecimento e na parte de baixo, a região 

não comprovativa de tais neoplasias. Vê-se ainda que, para doses de 1 mSv e 100 mSv 

somente seriam comprovados o aparecimento de novos caso de câncer se mais que 1 

bilhão e 86 mil indivíduos fossem expostos, respectivamente. 
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No Brasil, as estimativas para 2012, davam conta do aparecimento de cerca de 53.000 novos 

casos de câncer de mama [5], sendo estimado que aproximadamente 30 mil destes achados 

ainda sejam encontrados tardiamente, o que no  ano  de 2010 levou a  quase 13 mil óbitos 

entre  a população feminina. Segundo publicação da International Commission on Radiation 

Units & Measurements (ICRU) [6], a incidência de câncer de mama nas faixas etárias entre 

45 a 64 e superior a 65 anos é de 51% e 39%, respectivamente. 

 

O diagnóstico precoce, por meio de mamógrafos ajustados em relação aos seus parâmetros 

básicos de funcionamento [7,8] aliado à qualidade da imagem radiográfica, permite, além da 

detecção de patologias em um estagio inicial, uma menor dose de radiação à paciente. Mesmo 

que esta dose seja proveniente de reconvocações devido a uma imagem inadequada. 

 

A dose absorvida (D) na entrada da pele é uma grandeza muito importante na avaliação do 

controle de qualidade em mamografia e é obtida a partir da medida do kerma no ar incidente 

(Ki) [9]. Já a dose glandular média (Dg), é a grandeza dosimétrica que melhor caracteriza o 

risco carcinogênico induzido pelos raios x em exames de mamografia; esta grandeza é 

recomendada pela International Commission on Radiation Protection ICRP [7] e adotada no 

Protocolo Europeu de Dosimetria em Mamografia [10,11]. 

Existe uma lacuna deixada pela literatura em que são tratadas apenas questões relativas ao 

risco e não propriamente à comprovação quanto ao aparecimento de novos casos de câncer 

sólido. Este estudo  tem como objetivo principal, preencher tal lacuna, de modo a  comprovar 

o aparecimento de novos casos de câncer de mama entre a população, induzidos pela prática 

da mamografia, a partir de medições de Ki, chegando-se ao calculo de D e  finalmente  

obtendo-se  um valor  representativo para Dg . 
 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizados para as medições em laboratório: um mamógrafo Siemens, modelo 

mammomat 1000; uma processadora de filmes radiográficos, marca Kodak, modelo m 35A; 

um dosímetro, marca Radcal (modelo 9015, série 910506), acoplado a câmara de ionização 

(modelo10X56M), calibrada pelo Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes (LNMRI / IRD / CNEN) e filtros de alumínio (pureza de 99%) com espessuras de 

0,1 mm para a medida da camada semi-redutora (CSR). 

 

A metodologia aqui adotada consistiu em associar procedimentos de controle de qualidade da 

imagem radiográfica com as determinações experimentais e demais modelos matemáticos 

para a obtenção das grandezas dosimétricas Ki, D e Dg [2,12,13].  

 

Para a determinação de Ki, foram realizadas 10 irradiações na câmara de ionização. O 

“Phantom mama”, já adotado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia – CBR; é composto de 

acrílico com dimensões para largura, altura e profundidade de 12, 5 e 16 cm, onde são 

encontrados os objetos relacionados à qualidade da imagem radiográfica [4,14]. Tal arranjo 

experimental, ocorreu de acordo com a seqüência mostrada nas Figuras 2 e 3, 

respectivamente. Utilizou-se a qualidade de radiação com tensão no tubo de raios x de 28 kV, 

para uma reprodutibilidade < 2%. Por sua vez, o rendimento (produto corrente x 

milliamperagem) variou entre 56 a 63 mAs, nos modos automático e manual.  
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Para o conjunto alvo-anodo de Molibidênio / Molibidênio (Mo/Mo), este se manteve 

constante durante todo o experimento, de modo a não alterar significativamente o espectro do 

feixe. Foram realizadas 10 irradiações na câmara de ionização. 

 

 O “Phantom” foi posicionado ao lado e no mesmo plano da câmara de ionização posicionada 

perpendicularmente ao eixo central do feixe primário de raios x nas seguintes dimensões: 

Foco ao centro da câmara de ionização (DFC = 59 cm) e tamanho do campo de radiação de 

24 x 18 cm na superfície do “bucky", como pode ser visto nestas imagens. Estes parâmetros 

também não sofreram alterações. Para a determinação da CSR e Dg, com os devidos 

procedimentos, utilizaram-se as metodologias já descritas na literatura [6,9] Na obtenção da 

grandeza kerma no Ar incidente, a incerteza estimada foi reportada para um fator de 

abrangência, k =1. 

No caso do cálculo das Dg, foram utilizados: um equipamento de mamografia 

computadorizada, três sistemas tela-filme analógicos e o simulador de acrílico de 5 cm de 

altura. 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Cãmara de ionização posicionada ao lado e no mesmo plano do simulador de 

mama e centralizada junto ao "bucky" do mamógrafo.  
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Figura 3. Câmara de ionização posicionada no centro do campo de radiação (DFC = 59 

cm) para a obtenção do Kerma no ar incidente (Ki). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Obteve-se o valor Ki de 9,59 mGy ± 0,1 % (k=1), nas 10 irradiações da câmara de ionização. 

Este resultado foi multiplicado pelo fator de retroespalhamento (1,09), de acordo com as 

recomendações do manual de Controle da Qualidade [8], sendo obtida uma dose absorvida 

(D) de 10,45 mGy ± 0,1 %. 

 

Neste estudo foi calculada uma Dg = 1,82 ± 0,2% para um simulador com as características  

do “Phantom mama”, aplicando-se o fator de conversão (produto g.c = 0,190) com 

porcentagem fibroglandular equivalente a 29% para uma mama comprimida [15], adotando-

se: S = 1 para o conjunto anodo-alvo (MoMo); Ki = 9,59 mGy, que foi interpolado para uma 

CSR = 0,38 mm de Al (obtido experimentalmente ). Estes e outros resultados de Dg são 

apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1. Resultados de doses glandulares médias (Dg) calculadas para três sistemas 

tela-filme e um equipamento de radiografia computadorizada (CR), utilizando um 

simulador de acrílico com 5 cm de espessura [15]. 

  

              Procedência dos dados 
Dose glandular média (Dg) 

(mGy ± %) 

 Este estudo 1,82 
a
 ± 0,2 (k=2) 

 Clínica A
h
 

 
 

2,33
b 

± 0,04 
e
 

 Clínica B 1,63
c
 ± 0,08 

f
 

 Clínica C 1,53
d
 ± 0,08 

g
 

  

 
 

a - Valor calculado a partir da obtenção de Ki e CSR obtidos experimentalmente em um 

mamógrafo de pesquisa. Neste cálculo também foram considerados: S=1 e o fator de 

conversão ( produto c.g =0,190) [15]. 

 

b - Valores obtidos a partir de resultados de relatório de testes de desempenho no Programa 

de Controle do Câncer de Mama [16]. 

 

c e d - Valores obtidos a partir de resultados de relatório destes mesmo testes. Nestas clínica 

são realizados cerca de 15.600 e 8.500 exames anuais, respectivamente. 

 

e,f,g - Incertezas expandidas (%) obtidas pelo valor de incerteza padrão combinada, 

multiplicada pelo fator de abrangência ( k=2 ), a um nível de confiança de 95,45%. Foram 

aqui considerados os componentes de incerteza devido aos valores de Ki medidos in loco 

(0,02, 0,01 e 0,14%) e os valores referentes às incertezas do certificado ( 0,02, 0,04 e 0,04%) 

 

h - equipamento CR 

 

A Dg no interior de uma mama comprimida pode então ser convertida em dose equivalente 

(H), uma vez que o fator de qualidade para a radiação x é igual a 1 [17]. Desta maneira, 

adotou-se o valor de Dg =1,82 mGy ± 0,2% (Tabela 1), calculado para tal simulador em uma 

exposição na projeção craniocaudal (CC), que se torna o dobro (3,64mSv), assumindo-se o 

mesmo valor de Dg para a incidência médio lateral oblíqua (MLO) e considerando estas 

como as principais projeções utilizadas nos exames de mamografia de rastreamento. 

Baseando-se neste resultado, devidamente convertido para dose equivalente (H) e o 

remetendo à Figura 1, pode ser constatado que para esta dose somente haveria comprovação 

quanto ao aparecimento de novos casos de câncer sólido (neoplasia mamária) entre a 

população se aproximadamente 80 milhões de mulheres fossem expostas à radiação x dos 

mamógrafos. 
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Embora o valor para a Dg convertida em Dose equivalente (H=1,82 mGy), obtida neste 

trabalho para uma única exposição na projeção craniocaudal, encontre-se dentro do nível de 

referência de 2,5 mGy, considerando o simulador de acrílico utilizado e de acordo com as 

recomendações internacionais [15], tal valor é superior mais que 300% à dose equivalente de 

0,48 mSv, calculada a partir do produto Ki = 9,59 mGy x 0,05 (fator de risco para os seios), 

desde que se assuma uma exposição frontal de corpo inteiro, seguindo as recomendações da 

ICRP [17]. Tal discrepância pode ser atribuída tanto ao emprego de diferentes geometrias 

relativas aos campos de radiação, como ao posicionamento das mamas em relação à dose 

recebida. Posição livre, seguindo a abordagem da ICRP, e posição comprimida, no cálculo de 

Dg, considerando ainda a porcentagem de tecido fibroglandular devido à compressão das 

mamas. Deste modo, o valor de dose equivalente (H=1,82 mSv) passa a valer o dobro (3,64 

mSv), tendo em vista que este estudo considera a mesma dose da projeção CC para a 

projeção MLO e este pode estar superestimado, de acordo com o critério reportado por 

González [1]. 

 

Cabe ressaltar também que, apesar de o “phantom mama” ter sido confeccionado há cerca de 

duas décadas sem que tivesse contemplado o percentual de tecido fibroglandular (29%) 

atualmente considerado pela literatura e válido para simuladores de acrílico, optou-se  por 

adotar o referido padrão de glandularidade, uma vez que mamas com estas características 

(71% de tecido adiposo) são contempladas na faixa etária correspondente a idade das 

mulheres entre 50 e 69 anos, alvo de programas de rastreamento populacional preconizados 

pelo INCA [7]. Ainda em relação à Tabela 1, tem-se que os valores de Dg dentro dos níveis 

de referência da literatura, indicam, além da validade do modelo de cálculo aqui adotado, a 

representatividade da Dg obtida experimentalmente neste trabalho em relação à obtenção da 

dose equivalente (H) e conseqüentemente a sua utilização na curva teórica de Gonzales [1].  

 

Quanto ao nível de incerteza associada à Dg experimental, esta mostrou-se até 5 vezes maior 

que as incertezas estimadas para medidas "in loco", baseadas em testes de controle de 

qualidade. Entretanto, este resultado era esperado, pois aqui foram considerados outros 

componentes de incerteza significativos na sua composição; ainda assim, mostrou-se coerente 

com as práticas e pouco significativo em relação à grandeza final determinada. 

 

Já, para a dose absorvida na entrada da pele (D), é conveniente lembrar que, desde que não se 

tomem medidas efetivas, em relação às práticas de controle de qualidade, como a erros 

cometidos no posicionamento das mamas durante a realização do exame, novas exposições 

devido às repetições destes procedimentos poderão ocorrer, acarretando doses em outros 

órgãos e tecidos, tais como; útero, tireóide, fração de Medula Óssea Ativa (que nestas 

projeções, para o adulto abrangeria o esterno, a clavícula e a parte posterior da coluna 

vertebral), superfície óssea (ossos dos braços e crânio) e pele, entre outros. Sechopoulos [18] 

reporta mais detalhadamente tais doses decorrentes da prática da mamografia. Sendo assim, 

deve-se chamar também a atenção sobre a importância das exposições em mamografia em 

relação a D, focando as doses em outros órgãos decorrentes desta grandeza, uma vez que, via  

de regra, aborda-se tal parâmetro básico com ênfase apenas no controle de qualidade e não 

propriamente nas doses que incidem em órgãos como no caso da MOA também associados a 

importantes efeitos biológicos induzidos pela radiação ionizante. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Os valores de Dg obtidos neste trabalho estão compatíveis com aqueles reportados na 

literatura disponível, em relação aos níveis de referência para tal grandeza. 

 

O resultado de Dose equivalente (H = 3,64 mSv) , derivado da dose glandular média (Dg), 

associado aos procedimentos efetivos de controle de qualidade, encorajam a adoção de 

programas de rastreamento mamográfico (populacional e/ou oportunista) em nível nacional, 

sem que hajam maiores preocupações epidemiológicas quanto ao surgimento de novos casos 

de câncer de mama induzidos pelos raios x emitidos por aparelhos de mamografia, dentro do 

número de mulheres necessárias para tal varredura. 
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