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Resumo: O câncer de mama é o tipo de neoplasia mais freqüente entre mulheres. A 

principal técnica de detecção precoce do câncer de mama é a mamografia. Apesar do 

avanço da diminuição das mortes por câncer, existe a preocupação dos danos causados 

pela radiação ionizante. O espectro é uma importante medida na caracterização do 

raios X. Para avaliar essa medida foi modelado um mamógrafo e obtidos os espectros 

em profundidade através do método de Monte Carlo usando o Código PENELOPE. 

Também foram calculadas as energias médias dos espectros em profundidade, a 

camada semi redutora do espectro de saída do mamógrafo. 
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Abstract: Breast cancer is the most common type of cancer among women. The main 

strategy to increase the long-term survival of patients with this disease is the early 

detection of the tumor, and mammography is the most appropriate method for this 

purpose. Despite the reduction of cancer deaths, there is a big concern about the 

damage caused by the ionizing radiation to the breast tissue. To evaluate these 

measures it was modeled a mammography equipment, and obtained the depth spectra 

using the Monte Carlo method - PENELOPE code. The average energies of the 

spectra in depth and the half value layer of the mammography output spectrum. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente o câncer é o maior desafio da saúde 

mundial, em 2005 das 58 milhões de mortes no 

mundo 13% foi causada por câncer. No Brasil, 

estão previstos um total de 576.000 novos casos 

de câncer para o ano de 2015. O câncer de mama 

é o tipo de neoplasia mais freqüente nas mulheres 

brasileiras e a que mais mata. Estima-se que 

ocorram cerca de 57.120 novos casos de câncer 

de mama no Brasil, em 2015 [1]. 
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Não existe uma forma de prevenção do câncer de 

mama com resultados evidentes, a melhor forma 

de prolongar a vida da mulher é a detecção 

precoce da doença. A principal técnica para 

detecção precoce é a mamografia, que mostra 

diferenças nas densidades na mama, conseguindo 

assim detectar lesões na fase inicial [2].  

A International Commission on Radiation 

Protection [3] exige que sejam implantados, 

métodos de otimização que garantam que o 

público seja exposto aos menores níveis de 

radiação possíveis. Uma forma importante de 

analisar o desempenho do sistema de raios X é o 

estudo do seu espectro.  

A distribuição espectral representa uma medida 

fundamental da qualidade do feixe de raios X e o 

seu conhecimento é necessário para otimizar a 

qualidade da imagem, reduzir a dose de radiação 

recebida pelo paciente, projetar detectores de 

radiação, avaliar a resposta de dosímetros e 

validar modelos numéricos utilizados para 

simular espectros teóricos. 

A espectroscopia de raios X na região de 

mamografia em equipamentos clínicos apresenta 

dificuldades devido às restrições geométricas do 

sistema e à alta fluência de fótons que atingem o 

detector. A distância típica entre o ponto 

focal( centro do alvo do tubo) e o sistema 

receptor de imagens é de 60 cm. Nessa distância, 

a alta fluência de fótons que atingem o detector 

resulta na distorção do espectro medido devido 

ao empilhamento de pulsos. Dessa forma, o 

número de fótons que atingem o detector deve ser 

limitado a fim de prevenir o empilhamento de 

pulsos. O espectrômetro Compton e o 

espectrômetro de difração têm sido utilizados 

como alternativas para medidas de espectro de 

raios X em unidades mamográficas sob 

condições clínicas. O espectrômetro Compton 

mede o espectro espalhado por um objeto 

colocado no feixe de raios X primário, a um dado 

ângulo com relação à direção deste feixe. O 

espectro espalhado é medido com detectores de 

germânio hiperpuro (HPGe). O espectro de raios 

X primário é calculado a partir do espectro 

espalhado medido, usando as expressões para o 

espalhamento Compton e as seções de choque de 

Klein-Nishina [4]. 

Embora a determinação do espectro utilizando-se 

os métodos de espalhamento Compton e difração 

de raios X possa ser aplicada em unidades 

mamográficas clínicas, o limitado tempo para uso 

de equipamentos utilizados para fins de 

diagnóstico e a precisão necessária na montagem 

do experimento dificulta a aplicação destas 

técnicas. 

Dada a necessidade do conhecimento da 

distribuição espectral e a complexidade de se 

realizar medições de espectro em equipamentos 

mamográficos em condições clínicas, modelos 

baseados em métodos de Monte Carlo se 

apresentam como alternativa para simulação de 

espectros teóricos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi modelado um tubo de raios X clínico com 

todos os acessórios usados em um exame de 

mamografia e um simulador de mama com forma 

e materiais diferentes como recomendado por 

alguns protocolos internacionais [5]. 

Durante todo o trabalho de simulação foi 

utilizado o cluster do LCR que é equipado com 

18 computadores com processadores intel i7 

980X de 3,33 GHz com capacidade para 12 

núcleos de processamento em cada máquina. As 

máquinas foram utilizadas em paralelo por meio 

do Script ClonEasy7, programa que une o poder 

de processamento de cada máquina para gerar um 

resultado com menor tempo de cálculo. 

Nessa segunda etapa foi modelado um tubo de 

raios X clínico da marca Varian modelo M113 

que tem alvo de Mo com angulação de 16° e 

janela de 0,6 mm de Be, filtração de 0,03 mm de 
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Mo, colimadores de aço com abertura retangular 

e a placa compressora. 

Vários paramêtros importantes influem na 

velocidade e eficiência da simulação, as energias 

de cortes para o transporte de elétrons e fótons, 

deflexão angular média (C1) produzida pelos 

múltiplos espalhamentos elásticos ao longo de 

um livre caminho médio das partículas, perda 

média de energia (C2) entre eventos elásticos e as 

enegias de corte Wcc e Wcr, para colisões 

inesláticas e para emissões de radiação de 

freamento, respectivamente. 

Essa modelagem foi subdividida em duas partes: 

A primeira com o objetivo de coletar os espectros 

logo após a saída do tubo, ao passarem pela 

janela de berílio. 

A segunda  tinha como objetivo usar os espectros 

coletados na primeira etapa como fonte de 

partícular e fazer com que essas partículas 

passassem pelo arranjo de filtro e colimadores. 

4. RESULTADOS  

Depois de modelado o tubo de raios X, foram 

calculados os espectros em profundidade como 

mostra as Figuras 1.  
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Figura 1 foi normalizada em relação ao total de 

fotons do espectro incidente ficando mais 

evidente o efeito da atenuação nos espectros. 

A CSR deste trabalho foi calculada de forma 

analítica a partir dos dados relativos ao espectro 

do tubo de raio X clínico simulado.  O produto da 

frequência normalizada pela energia de cada 

faixa e coeficiente de atenuação foi calculado o 

kerma incidente e posteriormente foi calculado o 

valor da CSR. A incertezas da CSR foram 

estimadas com base nas incertezas das Emed [6]. 

Não foram estimadas as incertezas do tipo B 

nesse trabalho. 

Tabela 1. Valores Emed para os espectros de 28 

kVp simulados em profundidade na mama. 

28kVp, Alvo Mo, Filtro 0.03mm Mo 

Profundidade 

PMMA 

Emed  

keV 

Sem placa 16,86 ± 0,21 

0,5cm 17,34 ± 0,24 

1,5cm 18,12 ± 0,28 

3,0cm 18,91 ± 0,29 

4,5cm 19,63 ± 0,33 

 

Tabela 2. Valores CSR para os espectros de 28 

kVp simulados em profundidade na mama. 

28kVp, Alvo Mo, Filtro 0.03mm Mo 

Profundidade 

PMMA 

CSR 

(mm de Al) 

Sem placa 0,334 ± 0,017 

0,5cm 0,391 ± 0,018 

1,5cm 0,474 ± 0,020 

3,0cm 0,540 ± 0,020 

4,5cm 0,593 ± 0,025 
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5. CONCLUSÃO 

As simulações realizada com o PENELOPE neste 

trabalho revelou algumas possibilidades de uso 

desta versátil ferramenta de cálculo numérico na 

área de radiologia diagnóstica. A separação do 

trabalho de simulação em duas etapas foi útil 

para otimizar o tempo gasto nas simulações de 

espectros em profundidades. 

Com esses dados obtidos nesse trabalho pode-se 

iniciar um estudo sobre para otimização de dose 

nos pacientes assim como desenvolvimento de 

novos dosímetros.  
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