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ABSTRACT 

 
At mammography exams there is a risk of a breast cancer induced from the absorbed dose by the glandular tissue. 

According to the National Institute of Cancer, INCA, breast cancer is the second type most frequent in the world 

and the most common among women, therefore the necessity of monitoring the mean glandular dose, DG. 

Measuring methods of DG were established by some authors. Among the established methods the method of 

Dance is one of the most known. In this study was utilized a measurement method realized with TL dosimeters 

inserted in a breast tissue equivalent phantom, BTE, with 46% of glandularity and exposed using Mo/Mo and 

Mo/Rh target/filter combination and 28kV. To ensure this measurement method the results were compared with a 

calculation method, used by Dance, of DG from the measurement of incident air kerma, Ki, and conversion factors 

to consider mainly the beam quality, the compressed thickness and the glandularity of the breast. The results of 

the comparison of the DG measurement with the obtained dose by the method of Dance demonstrated that for the 

thickness of 4.0 and 6.0 cm the doses were consistent. For the thickness of 5.0 cm the difference was higher, 

indicating that the glandularity may influence, suggesting further investigation.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O exame de mamografia é a principal técnica utilizada para a detecção de nódulos mamários 

ainda não palpáveis, que podem ser tumores malignos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 

INCA, o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o mais comum entre as 

mulheres [1]. 

 

Nos exames realizados há um risco de indução de câncer de mama proveniente da dose 

absorvida pelo tecido glandular, por isso se faz necessário monitorar a dose glandular média, 

DG, a que os pacientes são submetidos nos exames de mamografia e verificar se estão de acordo 

com os padrões estabelecidos no protocolo da Agência Internacional de Energia Atômica, 

AIEA, [2], para variadas espessuras de mama comprimida. O protocolo nacional [3] utiliza 

como referência apenas valores de kerma no ar incidente, Ki para uma única espessura de 

mama. 

 

A dose glandular média é obtida por diversos autores utilizando o método de Monte Carlo. 

M.Zankl et al [4] obtiveram fatores de conversão que permitem calcular a dose glandular média  

em  oito modelos voxel de mama comprimida utilizando o método de Monte Carlo. Christoph 

Hoeschen et al [5], utilizando um fantoma voxel, obteve a dose em diferentes tecidos através 
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de cálculos por Monte Carlo. Três diferentes tecidos foram separados: pele, tecido adiposo e a 

mama como um todo, tornando possível obter a dose no tecido glandular. 

 

Dance et al [6] determinaram fatores de conversão que permitem a partir dos valores medidos 

de Ki calcular os valores de DG para mamas de variadas espessuras e glandularidades, 

considerando a qualidade do feixe (kV, alvo/filtro) e a camada semi-redutora, CSR, utilizados 

na mamografia.   

 

O objetivo deste estudo é comparar os valores de DG obtidos através das medidas realizadas 

com dosímetros termoluminescentes, TLDs, utilizando um fantoma de tecido equivalente ao 

da mama (Breast Tissue Equivalent, BTE) [7], com os valores de DG obtidos através dos fatores 

de conversão calculados por Dance. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Procedimentos com TLDs  

 

Para realizar as medidas do Ki, e da DG, foram utilizados TLDs, Harshaw LiF 100. Os TLDs 

foram calibrados de acordo com o procedimento descrito na literatura [8] e por Sardo et al [9]. 

Os TLDs foram tratados termicamente em um forno PTW e foi realizada a leitura dos mesmos 

em uma leitora Harshaw 5500. 

 

2.2. Técnicas para irradiação dos TLDs  

 

Os TLDs foram irradiados em um mamógrafo da marca Siemens, modelo Mammomat 1000 

utilizando o BTE [7] com espessuras de 4,0; 5,0 e 6,0 cm.  

 

As irradiações foram feitas utilizando a segunda célula do controle automático de exposição, 

CAE, do mamógrafo, no modo semiautomático, onde se pode selecionar a tensão do tubo, kV, 

e a combinação alvo/filtro. Utilizou-se sempre a tensão de 28 kV, combinações alvo/filtro, 

Molibdênio/Molibdênio (Mo/Mo) e Molibdênio/Ródio (Mo/Rh) e um chassis com filme da 

marca Kodak M2000 inserido no bucky para realização das exposições. 

 

2.3. Fatores de conversão para o calculo da DG 

 

Dance et al [6] estabeleceram os fatores de conversão c, g e s, utilizando como base o espectro 

de raios X mamográfico. Ele utilizou o método de Monte Carlo e demonstrou que os fatores g 

e c variam em função da espessura da mama e da camada semirredutora, CSR, porém o fator c 

também varia em função da composição glandular da mama. O fator s é um fator de correção 

espectral, que varia em função do espectro de radiação utilizado. Estes fatores, obtidos por 

Dance [6], foram utilizados neste estudo para a determinação da DG. 

 

2.4. Profundidades para medir a DG no BTE 

 

Para saber exatamente a profundidade do fantoma onde os TLDs deveriam ser colocados para 

medir a DG, foram feitas medidas inserindo os TLDs em diferentes profundidades do BTE. 

Estas profundidades variaram em 0,5 cm a partir da profundidade de 0,5 até 3,0 cm.  Para cada 
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espessura do BTE e cada combinação alvo/filtro foram realizadas medidas em pelo menos três 

profundidades diferentes. 

 

2.5. Método de medida do Ki e DG 

 

O BTE com 46% de glandularidade foi exposto nas espessuras 4,0; 5,0 e 6,0 cm. Em uma única 

exposição foi realizada a medida do Ki, colocando três TLDs na superfície do BTE, e da DG, 

inserindo três TLDs em uma determinada profundidade do BTE. 

 

2.6. Calculo da DG e comparação com a DG medida  

Para cada configuração (espessura, combinação alvo/filtro e profundidade) do BTE utilizada, 

o valor do Ki foi obtido calculando a média dos três TLDs.  Em seguida, o valor do Ki foi 

multiplicado pelos respectivos fatores c, g e s, obtidos por Dance [6], determinando assim o 

valor da DG calculado. 

O valor da DG medido em cada configuração utilizando TLDs foi determinado através da média 

dos três TLDs inseridos no BTE. 

Os valores médios da DG obtidos com TLDs em cada profundidade do BTE foram comparados 

com os valores calculados para cada uma das três espessuras utilizadas neste estudo. Portanto, 

o valor calculado pelo método de Dance foi comparado com os valores medidos com TLDs 

nas diversas profundidades.  

 

3. RESULTADOS 

 

Foram usados para comparar os valores de DG, os resultados obtidos na profundidade do BTE 

que mais se aproximaram com os obtidos pelo método de Dance. A tabela 1 mostra os valores 

médios de DG encontrados utilizando TLDs no BTE e valores calculados através dos fatores de 

conversão de Dance nas combinações alvo/filtro Mo/Mo e Mo/Rh com 28 kV.  

 

Tabela 1: Dose glandular média, DG e desvio padrão, DP, obtida com 28 kV, Mo/Mo e 

Mo/Rh com TLDs no BTE e calculada pelos fatores de conversão de Dance. 

 

 Mo/Mo  Mo/Rh 

 DG (mGy) / DP  DG (mGy) / DP 

Espessura (cm) BTE Dance  BTE Dance 

4,0 1,095 / 0,053 1,195 / 0,036  0,897 / 0,002 0,905 /0,026 

5,0 2,193 / 0,003 1,886 / 0,071  1,234 / 0,067 1,458 / 0,008 

6,0 2,924 / 0,046 3,145 / 0,110  2,301 / 0,026 2,227 / 0,030 

 

 

Comparando os valores obtidos de DG entre os dois métodos de medida, observa-se que ocorreu 

uma variação em dois desvios padrão para as espessuras de 4,0 e 6,0 cm em ambas as 

qualidades do feixe. Para a espessura de 5,0 cm estas diferenças foram maiores e podem ter 

sido influenciadas devido ao percentual de glandularidade utilizado no BTE, que no caso foi 

de 46% para todas as espessuras.  
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As Figuras 1 e 2 contem dados obtidos com a combinação alvo/filtro Mo/Mo e Mo/Rh, 

respectivamente, mostrando a distribuição das doses obtidas na espessura equivalente da mama 

determinada através do BTE, utilizando fatores de conversão de Dance e os valores de 

referência fornecidos pela Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Apesar das diferenças encontradas na comparação dos dois métodos de medidas, pode se 

garantir que o fantoma BTE é uma ferramenta adequada para medir DG em mamas com 

variadas espessuras e conteúdo glandular. 

 

Figura 1: Valores de DG medida com TLDs (BTE), calculada através dos fatores de 

conversão (Dance) e valores de referência (AIEA) utilizando Mo/Mo 

Figura 2: Valores de DG medida com TLDs (BTE), calculada através dos fatores de 

conversão (Dance) e valores de referência (AIEA) utilizando Mo/Rh 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

A partir da comparação entre os valores de DG medidos e calculados foi estabelecida a 

profundidade ideal para medir a DG utilizando TLD em cada espessura do BTE.  

 

Mais estudos devem ser realizados utilizando outras glandularidades do BTE, compatíveis com 

as sugeridas por Dance [6] para mamas 4,0, 5,0 e 6,0 cm de espessura que nos casos equivalem 

a mamas com glandularidades de 52%, 34% e 21% respectivamente.  

 

De acordo com R Klein et al [10], a influência da composição da mama na determinação da 

DG através dos fatores de conversão, pode, em média, causar uma variação na ordem de 15% 

na dose, por isso a necessidade de novos estudos com as glandularidades sugeridas. 
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