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RESUMO 

Modelos Computacionais de Exposição (MCEs) permitem a simulação da interação da radiação com a matéria por meio 

de técnicas Monte Carlo (MC). Geralmente, MCEs são compostos por fantoma, algoritmos simuladores de fontes 

radioativas e um código MC para simular o transporte, interação da radiação com a matéria e avaliar a energia 

depositada em regiões de interesse. Para compor um MCE para simulações em mamografia, iniciou-se a construção de 

um catálogo de espectros de raios X, tomando como base o modelo de catálogo construído e usando até então em MCEs 

pelo Grupo de Pesquisa em Dosimetria Numérica e pelo Grupo de Pesquisa em Dosimetria Computacional & Sistemas 

Embarcados (ambos referenciados nesse trabalho como GDN). Foram aplicados ao tubo potenciais de 25 kV e 35 kV e 

usados alvo/filtro: Mo/Mo. O arquivo contendo os espectros foi lido corretamente pelo EGSnrc. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Aprimorar a técnica mamográfica envolve o melhoramento da qualidade da imagem radiográfica, 

com minimização da dose de radiação no tecido mamário [1]. Simulações computacionais podem 

substituir testes com seres vivos em radiodiagnóstico. Para realizar simulações computacionais em 

mamografia com MCEs, iniciou-se a construção de um catálogo de espectros de raios X com 

potenciais de pico na faixa dos utilizados em exames reais. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

2.1 Simulação dos espectros e organização dos dados 

 

Os espectros foram obtidos por meio de um simulador online de espectros de raios X da Siemens 

[2]. Foram aplicados ao tubo potenciais de 25 kV e 35 kV e combinação alvo/filtro: 

Molibdênio/Molibdênio (espessura do filtro de Mo de 0,03mm). 

Para construir o catálogo para simulações em mamografia os dados foram organizados de modo 

similar aos já existentes para raios X nos MCEs do GDN, como ilustrado na Figura 1. As três 

primeiras linhas apresentam informações como: origem dos dados do catálogo, informações do 

espectro (material e espessura do filtro, potencial aplicado ao tubo) e número de identificação do 

espectro para ser lido no EGSnrc [3]. A partir da quarta linha os dados são organizados em dez 

colunas. Nas linhas ímpares estão os valores de energia e nas pares suas respectivas probabilidades 

acumuladas. 

Figura 1: Catálogo de espectros de raios X para simulações em mamografia. 
Fonte: (o autor) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Os arquivos de saída do EGSnrc apresentaram energia média de 16 keV para o espectro gerado com 

potencial de 25 kV e de 17,9 keV para o espectro gerado com potencial de 35 kV. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
 

O arquivo contendo os dados dos espectros foi lido corretamente pelo Código MC EGSnrc. 

Posteriormente espectros originados pelas combinações alvo/filtro: Molibdênio/Ródio e 

Ródio/Ródio poderão ser adicionados ao catálogo pela mesma metodologia. 
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