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Resumo: O objetivo de este estudo foi realizar uma avaliação de dose em 60 serviços de mamografia 
que contam com programas de rastreamento do câncer de mama em 10 cidades de Colômbia. O 
terceiro quartil da dose glandular média foi de 2,29 mGy, intervalo entre 1,0 e 5,6 mGy, para o 
phantom equivalente a uma mama padrão. Este estudo incluiu unidades de mamografia com 
tecnologia convencional e digital.  
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Abstract: The objective of this study was to conduct an assessment of dose in 60 mammography 
services that have screening programs for breast cancer in 10 cities of Colombia. The third quartile of 
the average glandular dose was 2,29 mGy, range between 1,0 and 5,6 mGy, for the phantom 
equivalent to a standard breast. This study included mammography units with conventional and digital 
technology. 
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Introdução: Em Colômbia, o câncer de mama é considerado um problema de saúde pública, sendo o 
tipo mais comum de câncer na população feminina com umas taxas de incidência e mortalidade em 
aumento nas últimas décadas [1]. Os programas de rastreamento mamográfico têm como objetivo a 
detecção precoce do câncer de mama em mulheres assintomáticas com idade entre 50 e 69 anos, 
permitindo uma redução da mortalidade por este tipo de câncer e da morbidade em estágios 
avançados da doença [2].  

Apesar de que as energias do feixe de raios X utilizados em mamografia são relativamente pequenas 
em comparação com outras técnicas radiográficas, nenhuma exposição à radiação ionizante pode ser 
considerada completamente livre de risco, por isso seu uso em programas de rastreamento do câncer 
da mama é acompanhada pela responsabilidade dos serviços de mamografia para garantir uma 
proteção adequada dos pacientes [3]. 

Medição da dose de radiação na mama pode ser feita utilizando diferentes quantidades de 
dosimetria, incluindo kerma incidente no ar, a dose na superfície de entrada da mama e a dose média 
absorvida no tecido glandular, também chamada dose glandular média (MGD, por sua sigla em 
Inglês) e considerada como a quantidade mais eficaz para medir a dose absorvida pela mama, tendo 
em conta que o tecido glandular é a mais sensível à radiação ionizante e, portanto, tem o maior risco 
de desenvolver a carcinogênese induzida pela radiação [4].  

 

Método: Em 10 cidades da Colômbia (Bogotá D. C., Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 
Pereira, Manizales, Armenia, Neiva e San Andrés Isla) foi executada uma avaliação de controle de 
qualidade de 60 unidades de mamografia em serviços de saúde que participaram voluntariamente 
entre o 2011 e 2014. A tecnologia de detecção e a marca do equipamento mamográfico avaliado é 
resumido na tabela 1. Em este estudo foi medido o kerma no ar incidente (sem retroespalhamento) na 
posição correspondente à superfície de entrada do phantom de acreditação do Colégio Americano de 
Radiologia (ACR), equivalente a uma mama comprimida de 4,2 centímetros (cm), composição 50% 
glandular e 50% adiposo. A medição foi feita com dosímetro de câmara de ionização de 15 
centímetros cúbicos (cc) y electrómetro marca Fluke Biomedical®. A estimativa de MGD foi realizada 
segundo o método de Dance [5] por meio de fatores de conversão que dependem dos parâmetros de 
exposição do phantom. 

 



            
XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE FÍSICA MÉDICA 

24 A 27 DE AGOSTO DE 2016 

Florianópolis 

 

 
 
 

Tabela 1 – Marca e tipo de tecnologia utilizada em 60 unidades de mamografia avaliadas em 10 cidades de Colômbia  

        Marca                                 
 
Tipo de 
Tecnologia 

General 
Electric 

Siemens 
Lorad/ 
Hologic 

Philips IMS 
Planmed 

Oy 
 

Toshiba 
Total 

Tela-filme 14 2 0 0 0 1 0 17 (28,3%) 

CR 20 6 0 3 1 0 1 31 (51,7%) 

DR 3 2 6 0 1 0 0 12 (20,0%) 

Total 37 (61,6%) 10 (16,7%) 6 (10,0%) 3 (5,0%) 2 (3,3%) 1 (1,7%) 1 (1,7%) 60 (100%) 

 
Resultados: Os dados das medições de dose glandular média em 60 unidades de mamografia em 
Colômbia estão resumidos na tabela 2. Estes constituem aproximadamente o 16% do número total de 
unidades no país e embora não seja uma amostra representativa, pode ser um indicador da situação 
geral em Colômbia. A média para a MGD foi de 2,07 mGy, a mediana (segundo quartil) foi de 2,01 
mGy e o terceiro quartil foi de 2,29 mGy. O anterior indica que menos de 50% dos serviços de 
mamografia no pais são consistentes com o protocolo de controle de qualidade da Agência 
Internacional de Energia Atômica (IAEA, por sua sigla em Inglês), para o qual é aceitável uma MGD 
menor a 2.0 mGy para uma espessura de mama comprimida inferior a 45 mm. A distribuição da MGD 
para o phantom usado nas unidades de mamografia avaliadas é mostrada na Figura 1. 

 
Tabela 2 - Dose glandular média (MGD) para 60 unidades de mamografia em 10 cidades de Colômbia  

Item 
MGD (mGy) 

Mama padrão 

Média  2,07 

Desvio padrão 0,77 

Mediana 2,01 

Terceiro quartil 2,29 

Mínimo 1,00 

Máximo 5,60 

 

 
Figura 1 - Doses glandular média para um phantom de 4.2 cm de espessura equivalente a uma mama padrão em 60 unidades 

de mamografia de Colômbia   

 
Discussão e Conclusões: O terceiro quartil para medições de MGD em 60 unidades de mamografia 
em Colômbia foi de 2,29 mGy e o segundo quartil foi de 2,01 mGy. Estes resultados são superiores 
ao valor aproximado de 2.0 mGy, aceitável no protocolo do IAEA para uma mama comprimida de 
espessura e composição equivalente ao phantom da ACR. Globalmente, para exposições feitas em 
contextos similares, alguns países estabeleceram seus níveis de referência de dose usando o 
phantom da ACR. Entre eles estão Austrália, Estados Unidos, Eslovênia, Bélgica, Bulgária e Turquia 
[7-12]. Em estes estudos o terceiro quartil para medições de MGD estiveram no intervalo entre 1,3 e 
2,3 mGy. Depois da avaliação de qualidade das 60 unidades de mamografia em Colômbia, de forma 
individual para os serviços de saúde onde as medições de dose excederam o terceiro quartil, 
recomendou-se tomar as medidas corretivas necessárias para a optimização da protecção radiológica 
das pacientes. 
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