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RESUMO 

 
A mamografia é o método de diagnóstico mais eficaz na detecção precoce de doenças 

mamárias. Os sistemas digitais permitem obter radiografias com melhor qualidade de 
imagem, mas nem sempre estão associadas a protocolos de aquisição otimizados, resultando 
em doses absorvidas mais elevadas nas glândulas mamárias. Neste sentido, tornam-se 
pertinentes levantamentos dosimétricos e avaliações da proteção radiológica nas instituições 
que realizam mamografias. O presente trabalho tem como objetivo estimar a dose glandular 
média (DGM) em pacientes que realizaram mamografias em sistemas digitais de Recife, 
Brasil e avaliar a qualidade das imagens obtidas. Foram avaliados: um mamógrafo Siemens, 
modelo Mammomat 3000 Nova e leitora CR Carestream, modelo Kodak DirectView; dois 
mamógrafos digitais DR Lorad, modelo Hologic Selenia e um equipamento analógico (tela-
filme) Lorad M-IV com uma processadora de filmes Kodak, modelo X-Omat 2000. As DGMs 
foram estimadas a partir da metodologia descrita por Dance e colaboradores, em pacientes 
com idades entre 40 e 64 anos,  com espessuras de mama comprimida que variaram entre 2 e 
9 cm. Foram levadas em conta apenas as incidências de rotina (CCD, CCE, MLOD, MLOE). 
Ao todo, foram coletados os seguintes parâmetros de irradiação de 5200 mamografias: tensão 
(kV); carga (mAs); combinação anodo/filtro, bem como, a espessura da mama comprimida, 
força de compressão utilizada e idade da paciente. Em relação à qualidade da imagem, foram 
analisadas a função da transferência de modulação (MTF), a razão sinal-ruído (SNR) e a razão 
contraste-ruído (CNR) para diferentes espessuras de simuladores de mama, de acordo com o 
documento Humam Health Series 17, da Agência Internacional de Energia Atômica. 
Paralelamente, utilizando os mesmos critérios de avaliação, médicos radiologistas analisaram 
50 imagens mamográficas. Os resultados mostraram que os valores das DGMs foram de: 
2,70±0,50 mGy para o equipamento tela-filme, 3,91±0,72 mGy para o equipamento CR, 
2,86±0,53 mGy para o DR1 e 3,83±0,70 mGy para o DR2. As espessuras médias das mamas 
foram, respectivamente: 4,82 cm; 6,73 cm; 6,02 cm; 6,11 cm. A força de compressão foi 
menor do que o indicado para os equipamentos digitais e maior para o tela-filme. Os valores 
de DGM obtidos com o simulador de mama foi menor que os obtidos para paciente com 
espessura de mama equivalente. O parâmetro SNR foi considerado adequado para todos os 
equipamentos. A razão contraste-ruído não foi satisfatória para mamas mais espessas, porém a 
DGM se mostrou bem abaixo do limite recomendado para este tipo de mama, fazendo-se 
necessário o ajuste no controle automático de exposição. A MTF foi satisfatória tanto para o 
equipamento CR quanto para o DR1. A avaliação das imagens clínicas identificou falhas no 
posicionamento, indicando a necessidade de treinamento para os operadores dos 
equipamentos de mamografia digital. De maneira geral, espera-se, com este estudo, despertar 
e educar os profissionais envolvidos sobre a importância dos conceitos de proteção 
radiológica em mamografias digitais. 
 
 
Palavras-chave: Dosimetria; Qualidade de Imagem; Mamografia Digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

The mammography is the most effective diagnostic method for breast disease 
detection. Digital systems improve image quality, but not always follow optimization 
protocols for image acquisition and it may result in higher doses absorbed by the mammary 
glands. Therefore, it is important to conduct radiological protection studies in patients. Thus, 
this study aims to estimate the mean glandular dose (MGD) in patients who underwent 
mammograms in digital systems in Recife, Brazil, and to analyze the image quality. This 
study was conducted with: one Siemens mammography unit and a Carestream CR reader, 
Kodak DirectView; two Lorad Hologic Selenia digital mammography DR, and one Lorad   
M-IV analogic equipment with a Kodak film processor, X-Omat 2000. In order to evaluate 
the MGD, tests were conducted in patients with ages between 40 and 64 years old and breast 
thickness between 2 and 9 cm. Only the routine incidents were taken into account (RCC, 
LCC, RMLO, LMLO). The irradiation parameters of 5200 mammograms were analyzed 
among these four equipment. were recorded (kV, mAs, anode/filter), as well as the thickness 
of the compressed breast and the patient’s age. The MGD was calculated using the 
methodology described by Dance et al. The image quality was assessed through the 
modulation transfer function (MTF), the signal to noise ratio (SNR) and contrast to noise ratio 
(CNR) for different thicknesses of phatom, according to Humam Health Series 17 document 
of the International Atomic Energy Agency. Furthermore, the quality of 50 mammograms 
were evaluated by radiologists. The results showed that the value of MGD was          
2.70±0.50 mGy to screen-film equipment, 3.91±0.72 mGy for CR equipment, 2.86±0.53 mGy 
for the DR1 and 3.83±0.70 mGy for the DR2. The average thicknesses were, respectively: 
4.82 cm; 6.73 cm; 6.02 cm; 6.11 cm. The compression force was smaller than indicated for 
the digital equipment and greater for screen-film. The MGD values obtained with the 
phantom were lower than those obtained for patients with breast equivalent thickness. The 
SNR was suitable for all equipment. In most thicker breasts, CNR was not satisfactory, but 
DGM was below the recommended range for this type of breast, allowing to conclude that an 
adjustment in automatic exposure control is needed to improve the CNR, even though MGD 
might increase. The MTF was satisfactory for both CR and DR1 equipment. The evaluation of 
clinical images showed failure in positioning which indicates lack of training of 
mammography technicians. In general this study expects to awake and educate professionals 
of this field about the importance of radiation protection concepts in digital mammograms. 

 
Keywords: Dosimetry; Image Quality; Digital Mammography. 
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1.    INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais 

incidente entre as mulheres. Apresenta uma taxa de novas incidências de 22% ao ano e a 

sobrevida média após cinco anos é de 61% (INCA, 2014). O Ministério da Saúde estima cerca 

de 52 mil novos casos por ano, aproximadamente 52 casos a cada 100 mil mulheres. Segundo 

a Sociedade Brasileira de Mastologia, estima-se que uma a cada 12 mulheres desenvolverá 

um tumor de mama até os 90 anos de idade (ONCOSUL, 2015).  

Os principais fatores que contribuem para a classificação de tumor maligno são: 

tamanho do tumor, avaliação de metástase em linfonodos regionais e avaliação de metástase à 

distância (INCA, 2004). Os estádios dessa classificação são definidos do estádio zero ao 

quatro, com alguns subestadiamentos, sendo que estadiamento zero corresponde ao câncer 

que está In Situ e no estadiamento quatro já existe metástase.  

Uma pesquisa realizada pelo INCA (2006) relacionou a taxa de sobrevida em cinco 

anos dos pacientes com o estadiamento com o qual o câncer foi descoberto. A Figura 1 mostra 

o resultado desta pesquisa. Observa-se pelos dados que, quando o câncer foi descoberto em 

um estadiamento entre zero e um, as chances de sobrevida após cinco anos eram de 80%, já 

no Estádio II as chances eram em torno de 75%, no Estádio III, em torno de 40% e no Estádio 

IV, menos que 10%. Pode-se observar, portanto que, quanto mais precoce o diagnóstico, 

maiores as chances de sobrevida.  

 

Figura 1 - Gráfico representando a relação da taxa de sobrevida em cinco anos dos pacientes 

com o estádio em qual o câncer foi descoberto. 

 
Fonte: INCA(2006) 
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A mamografia é o método de diagnóstico mais eficaz na detecção de patologias nas 

mamas. O emprego da mamografia engloba tanto o rastreamento (em pacientes 

assintomáticos com a finalidade de detecção de anormalidade no tecido mamário) quanto o 

diagnóstico (em pacientes com sinais ou sintomas sugestivos de câncer de mama). Este 

procedimento é considerado de extrema importância no diagnóstico precoce, devido à alta 

qualidade das imagens. Com o surgimento da mamografia digital, novos padrões de qualidade 

de imagem devem ser observados, bem como novos métodos de avaliação dos mamógrafos.  

Os sistemas digitais podem ser classificados em radiografia computadorizada (CR, do 

inglês, Computed Radiography), e radiografia digital (DR, do inglês, Digital Radiography). A 

diferença fundamental de ambos em relação ao equipamento tela-filme está na aquisição da 

imagem. No sistema CR, em lugar do chassi com ecran e filme radiográfico, utiliza-se placas 

de imagem (imaging plates, ou IP), e no lugar na processadora de filmes, utiliza-se a leitora. 

Neste sistema pode-se utilizar o mesmo mamógrafo analógico, ajustando apenas alguns 

parâmetros. Já nos sistemas DR, o sistema de leitura é acoplado ao sistema de aquisição da 

imagem (HERRMANN, 2012).  

Os sistemas de mamografia digital apresentam diversas vantagens, quando 

comparados ao sistema analógico, relacionadas à aquisição, tratamento e armazenamento da 

imagem. Pode-se citar como exemplos: (a) eliminação de artefatos e manuseio de produtos 

químicos presentes no processamento analógico (filmes radiográficos); (b) as imagens podem 

ser arquivadas no computador; (c) eliminação da etapa de recarga do filme e a necessidade de 

uma câmara escura; (d) a imagem pode ser posteriormente tratada, aumentando, deste modo, 

as chances de detectar anormalidades; (e) várias pessoas podem ter acesso à imagem ao 

mesmo tempo; (f) redução de re-chamada, repetição e tempo de exame; (g) melhor 

visualização da margem da pele e da parede torácica (BONTRAGER; LAMPIGNANO, 2009; 

BUSHONG, 2010; IAEA, 2011).  

Uma outra vantagem, igualmente importante, é que o sistema digital apresenta uma 

faixa dinâmica para a formação da imagem mais ampla do que a do sistema analógico, cuja 

resposta é representada pela curva sensitométrica do filme. Apesar desta última característica 

representar uma vantagem dos sistemas digitais sobre os sistemas convencionais ou 

analógicos, na prática, pode contribuir para uma sobre-exposição do paciente sem que se 

perceba na imagem digital,  pois com os recursos de pós-processamento da imagem obtém-se 

sempre uma imagem adequada para o diagnóstico (KÖRNER et al., 2007). Existem trabalhos 

ressaltando a importância da otimização dos equipamentos digitais, já que, em muitos destes 

sistemas, as doses encontram-se elevadas. Por exemplo, Furquim e Nersessian (2011) 



 16 

mostraram um mamógrafo digital com doses mais elevadas que quatro mamógrafos 

analógicos.  

Por este motivo, os benefícios da mamografia digital vem sendo questionados no que 

diz respeito à relação entre a dose absorvida pela paciente e a imagem produzida. Daí, vem a 

necessidade de haver uma comprovação de que esse avanço na tecnologia pode resultar em 

menores doses ao paciente e imagens com qualidade suficiente para o diagnóstico.  

Observa-se que há uma rápida implementação da tecnologia digital nos sistemas de 

saúde e que existe uma escassez de informações na região nordeste do Brasil a respeito de 

como está sendo utilizada, na prática, esta tecnologia em mamografia. Deste modo, o objetivo 

deste trabalho é estimar a dose glandular média em pacientes submetidos a exames 

mamográficos digitais e analógicos, bem como avaliar a qualidade da imagem em sistemas de 

mamografia do Recife (Brasil).  
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2.   REVISÃO DE LITERATURA 

 

Antes de discutirmos as propriedades dos equipamentos de mamografia e os requisitos 

de controle de qualidade, apresentaremos um estudo resumido sobre a anatomia da mama e as 

estruturas de interesse para a imagem radiográfica. 

 

2.1   Anatomia da mama e alterações de interesse clínico 

 

Em uma mama normal, são encontrados três tipos de tecidos principais: o glandular; o 

conjuntivo e o adiposo. A densidade e as características da mama variam de acordo com a 

idade da paciente, sua condição hormonal e quantidade de gestações. De modo geral, pode-se 

classificar uma mama como fibroglandular, fibroadiposa ou adiposa. Mulheres jovens, com 

até 30 anos de idade, ou que nunca engravidaram geralmente têm mamas com predominância 

de tecido glandular em relação ao adiposo (mama fibroglandular). Mulheres com idade entre 

30 e 50 anos, geralmente possuem uma mama com maior quantidade tecido adiposo em 

relação ao tecido glandular (mama fibroadiposa). As mulheres pós-menopausa, com idade 

próxima aos 50 anos geralmente apresentam mamas adiposas, pois, após o período 

reprodutivo, grande parte do tecido glandular atrofia e se converte em tecido adiposo. Porém é 

importante salientar que são classificações generalizadas, já que cada mulher tem 

particularidades em seu biotipo. Já as mamas masculinas possuem apenas tecido adiposo 

(BONTRANGER; LAMPIGNANO, 2009).  

O tecido glandular mamário divide-se em 15 a 20 lobos, arranjados em torno do 

mamilo. Cada lobo glandular é composto por vários lóbulos, que por sua vez são compostos 

de alvéolos que drenam o leite materno (quando há a formação do mesmo) através de ductos 

que terminam com uma pequena abertura no mamilo. Esses ductos têm uma parte mais 

espessa que serve como reservatório de leite (BONTRANGER; LAMPIGNANO, 2009; 

HEYWANG-KOBRUNNER, 1999). A Figura 2 mostra a localização dos alvéolos, mamilo, 

ductos e tecido adiposo.  
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Figura 2 - (a) Esquema da anatomia da mama e (b) imagem radiográfica da mama. 

 (a)                  (b) 

Fonte: (a) Coutinho (2009); (b) do próprio autor 

 

A Tabela 1 mostra os valores das densidades de estruturas encontradas na mama, 

incluindo o tecido glandular e o adiposo. Observa-se que estes tecidos tem densidades 

similares, sendo que o tecido adiposo é menos denso que todas as outras estruturas. 

(BONTRANGER; LAMPIGNANO, 2009). 

 

Tabela 1 - Valores da densidade e do coeficiente de atenuação referentes aos tecidos da mama. 

Tipo de tecido Densidade (g/cm3) 
Coeficiente de atenuação 

linear em 20 keV (cm-1) 

Adiposo  0,95 0,45 

Glandular 1,02 0,80 

Carcinoma 1,045 0,85 

Calcificação 2,20 12,50 

Fonte: DANCE; SKINNER; CARLSSON (1999) GABBAY (1994) 

 

Na produção de uma imagem radiográfica, os raios X irão interagir com os tecidos do 

corpo humano para formar a radiografia. A fração de fótons que interage por espessura deste 

tecido é conhecida por coeficiente de atenuação linear.  

Como os três tecidos da mama possuem densidade e coeficiente de atenuação linear 

semelhantes, um baixo contraste é gerado pela interação da radiação com eles na produção de 

uma imagem radiográfica. O tecido conjuntivo e o glandular são os mais semelhantes em 

Tecido'adiposo'

Tecido'glandular'

Nódulo'

Mamilo'
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densidade, logo não se nota diferença significante entre os mesmos na imagem. A maior 

diferença se encontra no tecido adiposo, que é menos denso quando comparado aos outros 

fornecendo, assim, uma diferença de densidade ótica na imagem radiográfica, como pode ser 

visto na Figura 2b (BONTRANGER; LAMPIGNANO, 2009). 

As alterações de interesse para fins diagnósticos encontradas em uma mama são: 

nódulos, calcificações, assimetria em tecidos mamários e distorção estrutural (AGUILLAR et 

al., 2009). Quanto à análise destas alterações na imagem radiográfica, os carcinomas (ou seja, 

nódulos malígnos) apresentam coeficiente de atenuação e densidade semelhantes ao tecido 

glandular, como pode ser visto na Tabela 1. Já as calcificações, embora apresentem 

coeficiente de atenuação e densidade mais distintos, podem apresentar tamanho de 

aproximadamente 0,3 mm a 1 mm, dificultando a visualização da mesma 

(BALAKUMARAM; VENNILA; SHANKAR, 2010). 

Além disso, pode-se observar na Figura 3 que existe uma pequena diferença entre os 

coeficientes de atenuação lineares do carcinoma e do tecido glandular quando se utiliza para a 

produção da imagem um feixe de raios X de baixa energia. A partir de uma energia em torno 

de 35 keV, as curvas se sobrepoem, não sendo possível visualizar uma diferença na imagem 

radiográfica. Estas propriedades da estrutura da mama são importantes para a definição do 

equipamento de raios X utilizado na mamografia, cujas características são descritas a seguir. 

 

Figura 3 – Gráfico mostrando a variação do coeficiente de atenuação linear com a energia para 

o tecido glandular, tecido adiposo e carcinoma.  

 
Fonte: LAW et al. (1994) 

 



 20 

2.2   Equipamento de raios X para mamografia 

 

O equipamento de raios X para mamografia consiste basicamente de um cabeçote com 

um tubo de raios X, um sistema de compressão da mama e um sistema receptor de imagem. A 

Figura 4 mostra estes principais componentes. 

 

Figura 4 – Esquema de um mamógrafo com indicação dos principais componentes. 

 
  Fonte: modificado de OLIVEIRA (2007). 

 

O tubo de raios X do mamógrafo é similar ao de um equipamento utilizado para 

radiografia geral. Ele consiste de um tubo de vidro a vácuo em cujo interior encontram-se o 

catodo (onde situa-se o filamento emissor de elétrons) e o anodo, que é o alvo. Os elétrons 

que partem do filamento são acelerados na direção do anodo pela diferença de potencial 

aplicada entre o catodo e o anodo. Ao interagirem com o alvo, produzem raios X (Figura 5). 

A região do anodo onde o feixe de elétrons incide e são produzidos os raios X é chamada de 

ponto focal.  
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Figura 5 – Esquema da produção raios X mostrando o filamento, o alvo e os feixes de raios X e 

de elétrons. 

 
Fonte: DIMENSTEIN; NETTO (2005) 

 

Os tubos de raios X têm geralmente dois filamentos, um grande e um pequeno. O 

filamento pequeno é utilizado para produzir um ponto focal fino, necessário à produção de 

imagens com menor resolução espacial (ou seja, maior frequência espacial). Neste caso, 

porém, utilizando-se o filamento pequeno, o aquecimento pontual do anodo é maior. O 

filamento grande é responsável pelo ponto focal grosso. O termo ponto focal aparente ou 

efetivo se deve à projeção dos raios X na direção do órgão a ser radiografado. Em 

mamografia, os pontos focais nominais variam entre 0,1 mm (fino) e 0,3 mm (grosso), 

enquanto que nos equipamentos de raios X utilizados em exames radiológicos convencionais, 

o ponto focal grosso chega a 2 mm. Isso se deve à necessidade de menor resolução espacial 

para visualizar estruturas da mama, tais como microcalcificações. As incidências com 

magnificação, em que a mama é afastada do receptor de imagens usando um suporte, utilizam 

foco de, no máximo, 0,1 mm, a fim de reduzir a penumbra na imagem. (BUSHONG, 2010; 

DIMENSTEIN; NETTO, 2005). 

O mamógrafo utiliza tubos de raios X com propriedades diferentes de anodo e filtro, 

quando comparado a um equipamento de raios X convencional, com finalidade de produzir 

radiação de baixa energia, pois, como foi visto na Figura 3 (página 19), uma baixa energia é 

essencial para se obter un contraste necessário para identificar os achados anormais nos 

tecidos da mama. Além disso, o feixe de radiação deve ter energia suficiente para penetrar as 

diferentes densidades e espessuras da mamas, já que cada paciente tem em suas mamas 

quantidades diferentes de tecido adiposo e gladular, bem como tamanhos diferentes de mama. 

(HEYWANG-KOBRUNNER, 1999).  
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Sendo assim, o anodo e a tensão serão responsáveis pela formação de um espectro 

inicial enquanto que o filtro, que colocado entre o ponto focal e a paciente, será responsável 

por absorver radiações de baixas energias, que seriam completamente absorvidas pela mama, 

não contribuindo para a formação da imagem e causando um aumento da dose absorvida pelo 

tecido.  

A Figura 6 mostra as combinações anodo-filtro, tensão do tubo e respectivos espectros 

recomendados pela Comissão Européia para diferentes faixas de espessuras de mama 

comprimida para sistemas tela/filme. Nesta Figura, observam-se três tipos principais de 

combinação anodo/filtro para diferentes faixas de espessura da mama: molibdênio/molibdênio 

(Mo/Mo),  molibdênio/ródio (Mo/Rh) e tungstênio/ródio (W/Rh) (CEC, 1996b). 

 

Figura 6 - Tipos de combinações anodo/filtro típicas utilizadas em mamografia e as faixas de 

espessura comprimida sugeridas pela Comissão Européia. 

 

 

Fonte: CEC (1996b) 

 

Recentemente, vem sendo utilizadas novas combinações para os mamógrafos digitais, 

tais como filtros de alumínio e de prata, além dos filtros de ródio e molibdênio, associados a 

anodos de molibdênio, ródio ou tungstênio. A Tabela 2 apresenta combinações de anodo/filtro 

para mamógrafos digitais de diferentes fabricantes.  
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Tabela 2 - Combinação anodo/filtro dos mamógrafos digitais. 

Modelo Marca Anodo/Filtro 

Senoscan Fischer/Hologic Mo/Mo; Mo/Rh; Rh/Rh; W/Al 

Aspire HD Fujifilm Mo/Mo; Mo/Rh; Rh/Rh 

Selenia Lorad/Hologic Mo/Mo; Mo/Rh;  

Dimentions Lorad/Hologic Mo/Mo; Mo/Rh; W/Rh; W/Ag 

Nuance excel Planmed W/Ag; W/Rh 

Nuance  Planmed W/Ag; W/Rh 

Novation DR  Siemens Mo/Mo; Mo/Rh; W/Rh 

Novation S  Siemens Mo/Mo; Mo/Rh; W/Rh 

Inspiration Siemens Mo/Mo; Mo/Rh; W/Rh 

2000D GE Mo/Mo; Mo/Rh; Rh/Rh 

DS GE Mo/Mo; Mo/Rh; Rh/Rh 

Essential GE Mo/Mo; Mo/Rh; Rh/Rh 

Fonte: Hologic (2014); Fujifilm (2014); Planmed (2014); Siemens (2014); GE (2014). 

 

Dance et al. (2000a) estudaram a influência da combinação anodo/filtro na dose 

absorvida média, no contraste da imagem e na razão sinal-ruído. Os resultados mostraram que 

a combinação Mo/Mo é a mais apropriada em mamografias em equipamentos analógicos em 

mamas de até 6 cm de espessura e só a partir de 6 cm, indica-se usar Mo/Rh ou Rh/Rh. Em 

mamografia digital, a combinação Mo/Mo apresenta o melhor resultado apenas para mamas 

com espesura de 2,0 cm. As combinações anodo/filtro W/Rh e Rh/Al podem oferecer uma 

menor dose absorvida para uma mesma razão sinal-ruído nas mamas com espessura maior que 

2 cm. Para mamas com espessuras entre 4 e 6 cm, a combinação W/Rh é a recomendada.  

Corroborando com os resultados de Dance et al. (2000a), um estudo realizado por 

Baldelli et al. (2010), comparou quatro tipos de combinações anodo/filtro utilizados em dois 

mamógrafos digitais da Hologic-Selenia (Mo/Mo, Mo/Rh, W/Rh e W/Ag) e constatou que a 

melhor combinação para mamas entre 4 e 6 cm é o W/Rh. 

O equipamento de mamografia possui o tubo de raios X inclinado de modo a 

proporcionar um feixe de radiação X tangente à parede torácica, de modo a restringir o campo 

de radiação à área requerida. Isto permite alcançar as estruturas mamárias próximas à parede 

torácica. A Figura 7 mostra o esquema do feixe de radiação em um tubo de raios X angulado, 

indicando que, nesta posição, é possivel atingir a região da mama próxima da parede torácica. 

Na Figura 7b, é mostrado o esquema do feixe de radiação em um tubo de raios X não 

angulado. Observa-se que parte da mama não é irradiada, não permitindo a obtenção da 
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imagem de forma apropriada. Caso o campo de radiação seja ampliado, ocorrerá a irradiação 

de estruturas desnecessárias ao exame, o que não é recomendado sob o ponto de vista da  

proteção radiológica ao paciente.  

 

Figura 7 – Esquema do feixe de radiação na mama com o tubo de raios X (a) angulado e (b) não 

angulado (b). 

   

                                  (a)                                                                             (b) 

 

Além de particularidades como combinação anodo/filtro e tamanho de ponto focal, o 

mamógrafo deve portar, também, um sistema para compressão da mama, utilizar grades 

móveis e possuir sistema de controle automático da exposição. 

A bandeja de compressão é uma placa feita de um tipo de plástico conhecido como 

PMMA (polimetrilmetacrilato), com baixo número atômico e que permite a transmissão dos 

raios X (Figura 8). Segundo a portaria 453/1998 do Ministério da Saúde, a força de 

compressão realizada na mama da paciente durante um exame deve ser de 11 a 18 kgf, o que 

corresponde a aproximadamente de 107,8 N a 176,4 N (BRASIL, 1998).  
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Figura 8 – Esquema do sistema de compressão de uma mamógrafo. 

 
Fonte: SAÚDE FÁCIL (2015). 

 

A correta aplicação da força de compressão da mama é um dos ítens principais para 

uma imagem mamográfica de boa qualidade, pois ela é responsável por: (a) reduzir a 

espessura da mama, diminuindo a dose glandular média; (b) limitar o movimento da paciente, 

evitando artefatos nas imagens; (c) reduzir da radiação espalhada, aumentando, deste modo, o 

contraste da imagem; e (d) evitar a sobreposição de estruturas da mama (BONTRANGER; 

LAMPIGNANO, 2009).  

Chida et al. (2009) estudaram a influência da força de compressão na imagem e na 

dose absorvida em 50 mulheres submetidas a exames mamográficos. Eles compararam a força 

de compressão adequada de 120 N com a inadequada de 90 N. A espesura médias das mamas 

comprimidas quando utilizada a força de compressão igual a 90 N foi de 41,8 mm e, quando 

utilizada a força de compressão de 120 N, foi de 38,9 mm.  Neste estudo, não foi encontrada 

alteração na qualidade da imagem utilizando as diferentes forças de compressão, porém, 

quando utilizado 120 N, a dose absorvida diminuiu cerca de 20 % quando comparada à 

produzida com 90 N.   

Existem casos onde há uma diferença significativa da imagem e que pode interferir 

diretamente no número de falsos negativos, relacionados aos exames produzidos com pouca 

força de compressão (Figura 9a) e com a força de compressão adequada (Figura 9b). A 

diferença encontra-se principalmente no achado radiográfico sinalizado pela seta amarela na 

Figura 9b (FRASSINETTI, 2015), que, devido à sobreposição ao tecido glandular, poderia 

passar despercebido. 
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Figura 9 – Imagem da radiografia de uma mama (a) com pouca força de compressão e (b) com a 

força de compressão adequada. 

                 (a)           (b) 

Fonte: FRASSINETTI (2015) 

 

Logo abaixo da bandeja de compressão, encontram-se, sucessivamente, o suporte da 

mama seguido da grade, o sistema de registro da imagem e o sistema de controle automático 

de exposição.  

A grade antiespalhamento é utilizada com o intuito de reduzir a radiação espalhada, 

melhorando o contraste. A Figura 10a mostra o efeito da grade na absorção das radiações 

espalhadas. Apesar do uso da grade contribuir para o aumento da dose absorvida no paciente, 

a sua utilização é justicada pelo aumento significativo na qualidade da imagem (BUSHONG, 

2010). A  grade é removida durante a mamografia com magnificação, pois pode ser alcançada 

uma grande redução da radiação espalhada devido ao pequeno espaço entre a mama e o tubo 

de raios X (HEYWANG-KOBRUNNER, 1999). 

Geralmente, o tipo de grade utilizada é linear, com linhas paralelas, porém, existe 

também um tipo de grade celular de alta transmissão (HTC, do inglês High Transmission 

Cellular Grid), que foi projetada para aumentar a absorção da radiação de espalhamento e 

possui linhas paralelas em duas direções que se cruzam, como pode ser visto na Figura 10b. 

Essa grade, feita de cobre, possui uma movimentação controlada por microprocessador, que 

elimina possíveis artefatos na imagem. Quando é realizado o exame com magnificação, a 

grade é automaticamente recolhida, o que possibilita realizar os exames com magnificação 

sem a necessidade de removê-la manualmente do equipamento  (HOLOGIC, 2014).  
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Figura 10 - (a) Esquema mostrando o funcionamento da grade na absorção da radiação 

espalhada e da (b) HTC. 

           

                                         (a)                                                                  (b) 

Fonte: (b) GRAY; PRINCEBORN (2011) 

 

Um trabalho realizado por Coates et al. (2012) mostrou um aumento de até 35,8% no 

fator da qualidade da imagem ao utilizar a grade celular, HTC, enquanto a dose glandular 

média na mama aumentou cerca de 7,8%. Já um trabalho realizado por Gray e Princeborn 

(2011) em um mamógrafo digital mostrou uma melhora significativa do contraste na imagem 

com a HTC enquanto que a dose foi equivalente a uma grade linear.  

O sistema de controle automático de exposição é composto de um sensor de radiação, 

utilizado para garantir que a quantidade de radiação que chega até o sistema de imagem seja 

sempre a mesma, independente da espessura ou composição da mama. Dois tipos de sensores 

podem ser utilizados: câmara de ionização ou detectores semi-condutores (BUSHONG, 

2010). O sensor, cuja posição pode ser alterada pelo operador na maioria dos mamógrafos, 

deve estar posicionado abaixo da parte mais espessa da mama e após o filme ou placa de 

imagem (no caso de mamografia digital), como mostrado na Figura 11. Caso o sensor seja 

posicionado em local inapropriado, onde haja menos tecido mamário, por exemplo, a imagem 

será sub-exposta, já que o sensor receberá radiação a uma taxa maior e interromperá a 

exposição antes do tempo apropriado (HEYWANG-KOBRUNNER, 1999). Nos 

equipamentos digitais DR, cujas características serão abordadas mais adiante neste trabalho, o 

sistema de controle automático de exposição é realizado pelos próprios detectores 

responsáveis para a formação da imagem, não sendo necessário um sensor separado como nos 

sistemas analógicos e CR (BICK; DIEKMANN, 2010).  
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No caso de mamas muito pequenas ou com implante de silicone, o sensor, geralmente, 

não é posicionado numa posição representativa e, por isso, utiliza-se exposição no modo 

manual. Se for utilizado o modo automático em mama com implante, a intensidade da 

radiação necessária para penetrar no material do silicone causaria uma sobrexposição da 

mama (HEYWANG-KOBRUNNER, 1999). 

 

Figura 11 - Esquema do posicionamento do sensor no sistema de controle automático de 

exposição. 

 

 

A seguir, serão discutidas as principais tecnologias de receptores utilizados nos 

sistemas digitais. 

 

2.3   Receptores de imagem digitais  

 

Sistemas digitais podem ser classificados em: (a) Radiografia Computadorizada (CR); 

e (b) ou Radiografia Digital (DR). O sistema de radiografia computadorizada utiliza uma 

placa de imagem (PI) com fósforos foto-estimuláveis e uma leitora. Enquanto que a 

radiografia digital converte os raios X em cargas elétricas sem a necessidade de uma leitura 

posterior. Quanto ao tipo de detector, os sistemas DR podem ser divididos em diretos ou 

indiretos dependendo se o sistema registra diretamente a radiação (ex. detectores de selênio 

amorfo) ou se registra a luz proveniente de um material cintilador (ex. detectores de silício). 

Alguns exemplos de cada sistema digital podem ser observados na Figura 12. 
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Figura 12 - Classificação dos sistemas digitais quanto ao mecanismo de detecção. 

 

Fonte: KORNER et al. (2007). 

 

Os sistemas digitais CR e DR possuem algumas vantagens em relação aos analógicos 

(tela/filme) como, por exemplo (BONTRAGER; LAMPIGNANO, 2009; COUTINHO, 

2009):  

• O desacoplamento das etapas de aquisição, apresentação e armazenamento da imagem, 

sendo possível o aperfeiçoamento de cada etapa isoladamente; 

• A transmissão de dados e o armazenamento das imagens são feitos através do Sistema 

de Comunicação e Arquivamento da Imagem (PACS) e, como a imagem é digital, 

pode ser transferida de um computador a outro sem problemas e pode ser armazenada 

no sistema, não sendo necessário muito espaço físico, como no caso dos filmes; 

• A possibilidade de utilizar o sistema de Diagnóstico Assistido por Computador (CAD) 

que auxilia o médico a identificar os achados mamográficos; 

• Quando não há a impressão em filmes, os custos operacionais são reduzidos, pois no 

sistema digital não há a necessidade de gastos com filmes convencionais e materiais 

de consumo necessários à revelação, muito embora o custo para implantação do 

mesmo seja mais alto; 

• A imagem digital pode ser manipulada, realçando as estruturas de interesse; 

• A diminuição de re-chamada, repetição e tempo de exame;  

• Melhor visualização da margem da pele e da parede torácica. 

 

 

SISTEMAS	DIGITAIS	

CR		

CONVERSÃO	
INDIRETA	

FÓSFORO	
(ex:BaFBr:Eu2+)		

DR	

CONVERSÃO	
INDIRETA	

CINTILADOR	+	a-Si	+TFT	

CINTILADOR	+	CCD	

CONVERSÃO	
DIRETA	

Detector	tela	plana	de	selênio
+	Transistor	de	dilme	dino	

SELÊNIO	+	Conversor	A/D	
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Entre as desvantagens dos sistemas digitais, destacam-se: 

• Pior resolução espacial, pois a mesma é limitada pelo tamanho do pixel; 

• Possibilidade de expor o paciente a doses maiores, através da seleção inadequada da 

técnica radiográfica, e sem ganho significativo da qualidade da imagem. 

 

2.3.1   Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) 

 

Os sistemas CR foram introduzidos ao mercado pela Fuji Film e usam placas de 

imagem com uma camada de cristais fotoestimuláveis, que substituem os filmes dos 

equipamentos analógicos no cassete. Durante a exposição da mama e da placa de imagem ao 

feixe de raios X, a energia desse feixe que atravessa a mama é absorvida e temporariamente 

armazenada. O tempo de armazenamento pode durar várias horas dependendo do tipo de 

fósforo utilizado, entretanto o processo de leitura deve ser feito imediatamente após a 

exposição da placa, pois a energia armazenada diminui com o tempo (ROWLANDS, 2002).  

Após a placa ter sido exposta à radiação, é escaneada através de estimulação a laser 

com comprimento de onda específico e, deste modo, libera a energia armazenada, ponto a 

ponto, produzindo luminescência proporcional à intensidade da radiação naquele determinado 

local e com um comprimento de onda diferente do comprimento de onda do laser 

(ROWLANDS, 2002). A luz emitida é detectada por um tubo fotomultiplicador, que converte 

a energia luminosa em energia elétrica, além de amplificar o sinal. As placas de imagem são, 

em seguida, expostas a uma intensa luz branca que tem objetivo de retirar a energia restante 

(zerando-a), deixando-a pronta para novo uso (FURQUIM, 2009). 

O sinal elétrico (analógico) é convertido em um sinal digital através de um conversor 

analógico/digital (conversor A/D) e a imagem será formada e armazenada no computador, 

como pode ser observado no esquema da Figura 13. O processo completo de leitura leva em 

torno de 30-40 segundos por imagem (KORNER, 2007).  

Uma grande vantagem deste sistema é que a placa para a aquisição da imagem pode 

ser utilizada em um cassete compatível com um mamógrafo convencional, ou seja, não é 

necessária a troca de todo o equipamento de mamografia para utilização desta nova 

tecnologia. Entretanto, é importante ajustar o controle automático de exposição para o sistema 

CR, uma vez que esta placa atenua a radiação de forma distinta do chassi convencional.  
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Figura 13 - Esquema da leitura da placa de fósforo em um sistema CR. 

 
Fonte: IAEA (2011) 

 

Na Tabela 3 estão apresentadas algumas características (material; indicador de dose e 

tamanho de pixel) dos equipamentos com sistemas CR. O Indicador de Dose refere-se a uma 

constante determinada pelo sistema de leitura da imagem clínica, com o objetivo de fornecer 

um indicador orientativo sobre a quantidade de radiação utilizada. Observa-se que estes 

indicadores são análogos à densidade ótica em um filme, porém, cada fabricante possui uma 

definição diferente. 

Para aumentar a razão sinal-ruído dos sistemas CR, os fabricantes melhoraram a sua 

tecnologia reduzindo o espalhamento e aumentando a eficiência da coleta da luz através da 

leitura por ambos os lados (em baixo e em cima) da placa de fósforo (BICK; DIEKMANN, 

2010). 

 

Tabela 3 - Características dos sistemas CR disponíveis no mercado. 

Fabricante Material Indicador de dose Tamanho do pixel (µm) 

Agfa CR BaSrFBr:Eu lgM1 50 

Fuji Profect CR BaFBrI:Eu S3 50 

Kodak CR BaFBr:Eu IE2 50 

Konica Regis 190 BaFBr:Eu S3 43, 75 

Philips PCR Cosima X BaFBrI:Eu S3 50 

1 – IgM = Logarítimo do valor médio da exposição; 

2 – IE = Indice de exposição;  

3 – S = Valor de sensibilidade.    

Fonte:  (IAEA, 2011) 
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2.3.2  Sistema de Radiografia Digital (DR) 

 

No sistema DR, o detector eletrônico absorve os raios X que conseguem atravessar a 

mama, armazenando parte da energia destes em sua estrutura. Automaticamente, a imagem já 

será reproduzida, pois o processo de leitura é acoplado ao da produção da imagem.  

Existem dois tipos de detectores, os de captura direta e os de captura indireta, tratados 

separadamente a seguir.  

 

a) Captura Indireta 

 

O sistema de captura indireta usa um processo de duas etapas para a aquisição da 

imagem (Figura 14). Na primeira etapa, um cintilador, ex.: iodeto de césio (CsI), absorve os 

raios X e produz uma cintilação luminosa, semelhante ao que ocorre com a tela 

intensificadora do sistema analógico (NOEL, 2004). Em seguida, a luz produzida pelo 

cintilador pode ser captada de duas maneiras: (a) por dispositivos de carga acoplada (CCD, do 

inglês, charge coupled device), que possuem sensor sensível a luz e transformam esta luz em 

carga elétrica; ou (b) por um detector de painel plano com uma matriz de fotodiodos feito de 

silício amorfo (a-Si) que também convertem a luz em carga elétrica, que, por sua vez, será 

captada por um transistor de filme fino (TFT, do inglês, thin film transistor) (KORNER, 

2007). Esse transistor tem a função de interruptor, ele permite a passagem das cargas elétricas 

para serem amplificadas e convertidas em sinal elétrico coluna por coluna (BICK; 

DIEKMANN, 2010). 

 

Figura 14 - Esquema de um sistema de aquisição DR, captura indireta. 

 
Fonte : IAEA (2011) 
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Estudos comparando CCD com detectores de a-Si, em termos de qualidade da imagem 

mostraram que o CCD tem uma resolução de baixo contraste superior aos detectores de a-Si 

(KROFT et al., 2005; PASCOAL et al., 2005; VELDKAMP et al., 2006). 

Um exemplo de captura indireta do sistema DR é o “slot-scan”. Esse sistema apresenta 

apenas uma fileira de detectores posicionadas abaixo da mama, o que requer um tempo maior 

para a produção da imagem do que o detector de campo total, já que fará um escaneamento da 

mama. Pelo fato de haver apenas uma fileira, a radiação espalhada pelo feixe em leque não 

incide sobre os detectores, em sua maioria. Consequentemente, a grade é desnecessária e isso 

ocasiona uma redução na dose absorvida pela paciente. Tendo sido implementado usando o 

método indireto, o material cintilador absorverá os raios X e os converterá em luz que será 

conduzida ao CCD por um feixe de fibra óptica, garantindo a mínima perda possivel de 

resolução espacial. O CCD converterá a luz em carga elétrica, que, por sua vez, será 

amplificada e convertida em sinal digital atraves de um conversor analógico/digital (BICK; 

DIEKMANN, 2010). A Figura 15 mostra o esquema do sistema de escaneamento “slot scan”. 

As setas indicam o material cintilador CsI:Tl, o local onde se situa a fibra óptica e o CCD.  

 

Figura 15 – Sistema de escaneamento “Slot Scan”, DR, de captura indireta.  

 

Fonte : BICK; DIEKMANN (2010) 
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b) Captura Direta  

 

No método de captura direta, os fótons de raios X interagem com uma placa de 

material fotocondutor que produz pares elétron-buraco. Um campo elétrico é aplicado nos 

eletrodos colocados em cima e abaixo do material fotocondutor para atrair os elétrons e, deste 

modo, gerar o sinal (BICK; DIEKMANN, 2010). Os fotocondutores típicos são: selênio 

amorfo (a-Se); óxido de chumbo; iodeto de chumbo; brometo de tálio; e compostos de 

gadolínio (KORNER, 2007). O mais utilizado é o selênio amorfo, que tem uma boa resolução 

espacial, chegando a 70 µm em um tamanho de campo de 24 por 29 cm (NOEL, 2004). 

Esse detector é equipado com um tambor de selênio (selenium drum) ou com um 

detector de tela plana. No caso de utilizar o tambor de selênio, usa-se um conversor 

analógico-digital (ADC, do inglês, analog to digital converter) para converter o sinal elétrico 

analógico gerado pelo selênio amorfo em sinal digital. Já o detector de tela plana utiliza uma 

matriz de transistores de filme fino (TFT), que acumula a energia dos elétrons e transmite o 

sinal por coluna, amplificando e convertendo o mesmo em sinal digital, como pode ser visto 

no esquema da Figura 16 (KORNER, 2007). 

   

Figura 16 – Esquema do sistema de selênio com o transistor filme fino, utilizado no sistema DR.  

  
Fonte: BICK; DIEKMANN (2010) 

 

A possibilidade de perda de resolução espacial, inerente ao processo indireto de 

captura da imagem, não ocorre no processo de captura direta. Além disso, a resolução espacial 

no método de captura direta é limitada pelo tamanho do pixel e não pela espessura do 

elemento fotocondutor, como ocorre na captura indireta (COUTINHO, 2009). Na Tabela 4 

são descritas algumas características dos sistemas DR atualmente no mercado, como o tipo de 
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detector utilizado pelo equipamento, se o mesmo possui controle de exposição automático 

(CAE), se possui indicador de dose na mama, qual a área da imagem e o tamanho do pixel. Na 

Figura 17 é mostrada uma foto do detector de a-Se, juntamente com os contatos que 

conduzirão o sinal elétrico para ser amplificado e convertido em sinal digital.   

 
Tabela 4 - Características dos sistemas DR disponíveis no mercado. 

Sistema de 
Imagem 

Detector CAE 
Indicador de 

dose na mama 
Área da 
imagem 

Tamanho de 
pixel (µm) 

Agfa DM 1000 a-Se Sim Sim 24x29 70 
Fischer senoscan CsI/CCD Sim Sim 22x29 54 (27)1 
GE Senographe 

2000 
CsI/a-Si Sim Sim 19x23 100 

GE senographe 
DS 

CsI/a-Si Sim Sim 19x23 100 

Hologic Selenia a-Se Sim Sim 24x29 70 
IMS Giotto a-Se NI NI 24x30 85 

Planmed Sophie 
Nuance 

a-Se NI NI 24X30 85 

Siemens novation a-Se Sim NI 24x29 70 
1 - Modo de alta resolução 
NI – Não informado 

Fonte:  NHSBSP (2006) 

 

Figura 17 – Foto do detector de selênio amorfo utilizado em mamografia DR.  

 
Fonte: BICK; DIEKMANN (2010) 
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2.4   Imagem Digital 

 

2.4.1   Formação da Imagem Digital 

 

Cada elemento detector ou DEL (do inglês, Detector Element) nos sistemas CR e DR 

formam um sinal na forma de uma matriz bidimensional, que é convertido em uma imagem 

digital. A imagem digital pode ser considerada uma matriz cujos índices de linhas e colunas 

identificam um ponto na imagem e cujo valor do elemento da matriz identifica o nível de 

cinza naquele ponto. Cada elemento possui uma localização e um valor específico, o que 

caracteriza um pixel. O pixel é a abreviatura para picture element ou elemento de uma 

imagem. O tamanho do pixel na imagem indica a qualidade da mesma: quanto menor o pixel 

ou quanto mais pixels essa imagem tiver, considerando uma área fixa, mais informação a 

mesma possuirá (GONZALEZ, 2000).  

A quantidade de níveis de cinza existentes na imagem vai depender do número de bits 

que essa imagem possui. Uma imagem que possui 8 bits possuirá 256 níveis de cinza. Ou seja, 

os valores são divididos em uma escala de 0 a 255, onde 0 representará a cor preta e 255 a cor 

branca (GONZALEZ, 2000).  

A Figura 18 mostra como a imagem é formada por vários pixels, com um valor de 

cinza associado ao mesmo. A Figura 18a mostra a imagem de uma mama no formato JPEG, 

com apenas oito bits. Aplicando-se uma ampliação, obtem-se a Figura 18b, que corresponde a 

uma matriz de 9x9 pixels, e a Figura 18c mostra o valor correspondente dos tons de cinza de 

cada pixel da matriz da Figura 18b. 
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Figura 18 - (a) Imagem de mama em formato jpeg com 8bits; (b) Ampliação da matriz de 9x9 

pixels; (c) Valores dos níveis de cinza de cada pixel. 

 

 

 

Equipamentos de mamografia digital tem, geralmente, um valor alto de número de 

bits, entre 12 e 16. Esse valor é também conhecido como bit depth (profundidade do bits). A 

quantidade de bits dos sistemas digitais disponíveis no mercado se encontra na Tabela 5.   

Tabela 5 - Número de bits por sistema de mamografia disponíveis no mercado.    

Marca/Modelo Sistema de imagem Bit depth 
GE senographe 2000D DR 14 

GE senographe DS DR 14 
GE senographe Essential DR 14 
LORAD Hologic selenia DR 14 

Siemens Mammomat novation DR 14 
Siemens Inspiration DR 13 

Planmed Nuance DR 13 
IMS Gioto DR 13 

Fujifilm AMULET DR 14 
Sectra MDM L30 Slot-Scan 16 

Xcounter Slot-Scan 16 
Fugi Profect CR 12 

Carestream Directview CR950  CR 12 
Agfa CR85/35X CR 12 
Konica Pureview CR 12 

Konica Regius 190 CR 12 
Philips Cosima X eleva CR 12 

Fonte: BICK; DIEKMANN (2010) 
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2.4.2   Processamento de imagens digitais  

 

 O processamento de imagens digitais inclui hardware e software. O primeiro passo 

consiste na aquisição da imagem bruta, onde se fazem necessários dois dispositivos: o 

primeiro deve ser sensível à radiação, como o receptor de imagem abordado anteriormente no 

Item 2.3; e o segundo é o digitalizador, que converterá a saída analógica em digital 

(GONZALEZ, 2000).  

 Em seguida, num segundo passo, é realizado o armazenamento da informação 

adquirida, que pode ser: por curto tempo; armazenamento on-line ou armazenamento em 

arquivo. Uma imagem de 8 bits, com 1 024 x 1 024 pixels requer em torno de um milhão de 

bytes para seu armazenamento1. Os armazenamentos de imagens de mamografia geralmente 

são em torno de 20 MB por imagem e ficam disponíveis em torno de 20 dias antes de serem 

apagadas. O formato no qual a imagem de mamografia é obtida é o DICOM (do inglês, digital 

imaging and communication in medicine), que é o padrão global para transferência de 

imagens radiológicas e outras informações médicas entre computadores e que permite um 

modo rápido para ter acesso a uma grande quantidade de dados, porém requer uma grande 

quantidade de memória do computador (GONZALEZ, 2010; HASHIMOTO, 2008; NEES, 

2008).  

O terceiro passo é processar a imagem digital, cujo objetivo é reduzir o ruído, 

melhorar o contraste, brilho, isolar regiões de interesse, além de ampliar a imagem. Para isso 

utilizam-se softwares instalados no próprio equipamento para analisar a imagem. Pode-se 

utilizar também no processamento de imagens um software conhecido como Diagnóstico 

auxiliado pelo computador (CAD, do inglês, Computer aided diagnosis) que identifica as 

estruturas de interesse, tais como nódulos e microcalcificações, auxiliando ao médico 

radiologista no diagnóstico da paciente. Esse software é de alta utilidade para redução dos 

efeitos da fadiga do médico, devido ao grande número de imagens analisadas ou até mesmo 

distrações às quais os profissionais são susceptíveis (BRONZINO, 2000; TARTAR, 2008). 

O quarto passo importante é a comunicação  remota de um ponto a outro transmitindo 

os dados da imagem. Hardware e software para comunicação local encontram-se disponíveis 

na maioria dos computadores. A melhor solução para administrar as imagens radiológicas é o 

sistema de arquivamento e distribuição de imagens (PACS, do inglês, Picture Archiving and 

communication systems). O PACS oferece visualização de imagens provenientes de estações 

de diagnóstico diferentes; armazenamento de dados em meios magnéticos ou ópticos para 

recuperação em curto ou longo prazo; comunicação utilizando redes locais (LAN, do inglês, 
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Local Area Network) ou expandidas (WAN , do inglês, Wide Area Network), ou outros 

serviços públicos de telecomunicação; sistemas com interfaces por modalidade; e conexões 

para serviços de saúde e informações departamentais que ofereçam uma solução integrada 

para o usuário final (MARQUES; SALOMÃO, 2009). 

O quinto e último passo importante é a apresentação da imagem. Até meados dos anos 

1980, a única forma de obter uma imagem radiográfica era por meio de filme. Com o 

surgimento do PACS, percebeu-se que era possível acoplar o computador ao monitor para 

visualizar a imagem, porém os monitores ainda não tinham a capacidade necessária para ver 

uma imagem radiográfica, então os fabricantes tiveram que produzir monitores especiais para 

a área médica, à base de fósforos, que atingiam um maior nível de luminância. Com o tempo, 

vieram os monitores com display de cristal liquido (LCD, do inglês, Liquid Crystal Display), 

com baixo custo e alta qualidade e durabilidade. Dependendo da utilidade desses monitores 

suas características podem mudar, como, por exemplo, para um local de diagnóstico da 

imagem radiográfica, o monitor deve possuir uma maior resolução e contraste, além de 

possuir funções de manipulação de imagem  (MARQUES; SALOMÃO, 2009). 

  

2.4.3   Possíveis Artefatos na Imagem Digital 

 

Como a introdução da mamografia digital ainda é um fato recente, muitos 

profissionais não estão familiarizados com os artefatos que podem ocorrer. Embora muitos 

artefatos também ocorram na mamografia analógica, existem aqueles que ocorrem devido ao 

processamento e que são únicos da mamografia digital. É de suma importância que os 

técnicos, os radiologitas e os físicos conheçam esses artefatos para garantir uma boa qualidade 

à mamografia digital (AYYALA et al., 2008).  

Alguns dos artefatos que ocorrem frequentemente na mamografia digital são:  

• Artefatos de movimento; 

• Artefatos devido ao desodorante; 

• Artefatos de mama pequena (exclusivo de mamografia digital); 

• Artefatos devido à não homogeneidade do campo; 

• Artefatos associados aos detectores (exclusivos da mamografia digital): 

§ Imagem fantasma; 

§ Cinzelamento;  

§ Linha Horizontal;  
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• Pouca exposição; 

• Linhas de grade; 

• Mal posicionamento da grade. 

Os artefatos de processamento são: (exclusivos da mamografia digital): 

• Barras verticais; 

• Imagem sem bordas; 

• Artefatos de alta densidade. 

 

Como alguns dos artefatos citados acima são tanto dos equipamentos digitais, como 

dos analógicos e o foco principal desta dissertação são os equipamentos digitais, só serão 

descritos abaixos os artefatos exclusivos da mamografia digital. 

 

a)  Artefato da mama pequena 

 

Esse artefato aparece em mulheres com a espessura de mama comprimida inferior a    

2 cm. No processamento digital da imagem, as bordas da bandeja aparecem nas bordas da 

imagem. A Figura 19 mostra uma mamografia cuja espessura da mama comprimida da 

paciente foi de 1,7 cm e a seta branca mostra a borda da bandeja na imagem. Esse artefato, 

entretanto, não interfere no diagnótico da paciente, logo não é necessária uma correção para o 

mesmo (AYYALA et al., 2008).  

 

Figura 19 - Mamografia de uma paciente onde se encontra o artefato de mama pequena. 

 
Fonte: AYYALA et al. (2008) 
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b) Artefatos de imagem remanescente  

 

A imagem remanescente (conhecida também pelo seu nome em inglês, Ghosting) é o 

resultado de uma imagem dupla, remanescente da mamografia anterior. Para solucionar este 

problema, o equipamento deve ser recalibrado para apagar apropriadamente a mamografia 

anterior. Na Figura 20, é mostrada uma imagem de mamografia onde aparece este tipo de 

artefato. As setas na figura mostram partes da imagem anterior (AYYALA et al., 2008).  

 

Figura 20 – Mamografia onde se encontra o artefato da imagem fantasma indicado pelas setas 

brancas. 

 

Fonte: AYYALA et al. (2008) 

 

c) Artefatos de Cinzelamento 

  

No controle de qualidade para testar a uniformidade de campo de alguns sitemas 

digitais, é necessário que matriz dos detectores seja exposta e esta é feita de um material 

sensível. Se a bandeja de compressão acidentalmente tocar os detectores desprotegidos, pode 

danificá-los e esse tipo de dano pode ocasionar na imagem artefatos circulares, como os 

mostrados na Figura  21. Para solucionar este tipo de artefato, o detector deve ser substituído 

(AYYALA et al., 2008).  
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Figura 21 – Mamografia mostrando o artefato de cinzelamento.  

 
Fonte: AYYALA et al. (2008) 

 

d) Artefatos de linha horizontal 

 

Este artefato é ocazionado por um defeito em uma linha de pixels ou uma leitura 

incorreta dos dados destes pixels. O mesmo deve ser corrigido imediatamente, já que pode 

mascarar algum achado mamográfico. A Figura 22 mostra como são vistos os artefatos de 

linhas horizontais nas mamografias (AYYALA et al., 2008).  

 

Figura 22 – Mamografia na qual é possível localizar o artefato de linha horizontal. 

 
Fonte: AYYALA et al. (2008) 
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e) Artefatos de barras verticais 

 

Os pixels são agrupados em blocos para leitura e as diferenças de ganho entre os 

blocos podem aparecer como barras na imagem, particularmente em áreas de muito baixa ou 

alta exposição, como mostrado na Figura 23. Geralmente, as diferenças entre ganhos são 

pequenas e são normalizadas num sistema bem calibrado para se obter uma imagem uniforme. 

Entretanto, quando essas diferenças são significativas, os blocos de pixels aparecem sem 

homogeneidade na imagem. Para corrigir esse artefato, o paciente deve ser re-exposto a 

radiação com parâmetros de exposição apropriados ou o detector deverá ser calibrado 

(AYYALA et al., 2008).  

 

Figura 23 - Mamografia na qual é possível localizar um artefatos de barras verticais. 

 
Fonte: AYYALA et al. (2008) 

 

f) Perda de Bordas 

 

O artefato “Perda de Bordas” ocorre em imagens de mamas espessas ou com 

implantes. A borda verdadeira da mama apresenta-se mal definida devido a erro no 

processamento da imagem. O algoritmo de processamento analiza os pixels individualmente e 

compara com os pixels ao redor para criar a imagem apropriada. Uma falha nesse algoritmo 

em casos, por exemplo, quando a mama possui uma prótese, resulta no realce da borda da 

prótese ao invés da borda da mama. Um exemplo deste tipo de artefato é mostrado na     

Figura 24 (AYYALA et al., 2008).  
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Figura 24 – Mamografia de uma paciente com implante. Nela é possível ver a borda da mama 

com perdas.  

 

Fonte: AYYALA et al. (2008) 

 

g) Artefato de alta densidade  

 

Este artefato ocorre quando objetos densos são colocados na mama (ex. marcadores de 

sinais na pele) ou quando é utilizada uma bandeja de compressão tipo “localizador”. O   

algoritmo de processamento faz com que surja uma aparência com aspecto de ruído na parte 

da imagem sem a compressão localizada ou na região onde se encontra o marcador (ver 

Figura 25). Isso ocorre porque os locais onde existem o marcador ou a parte da mama sem 

compressão são os locais onde menos radiação será captada pelos detectores, deste modo 

diminuindo a razão sinal-ruído nesta área. Porém, este tipo de artefado não influencia o 

diagnóstico, logo não se faz necessária sua correção (AYYALA et al., 2008).  
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Figura 25 – Mamografia mostrando artefato de alta densidade. A seta branca mostra a região de 

alto ruído. 

 

Fonte: AYYALA et al. (2008) 

 

2.4.4   Parâmetros de avaliação da imagem digital 

 

Os parâmetros básicos para a avaliação da qualidade da imagem digital são: (a) a Resolução 

espacial; (b) a Resolução de contraste; e (c) o Ruído. 

 

2.4.4.1   Resolução espacial 

 

A resolução espacial traduz a habilidade de se distinguir pequenos objetos em alto 

contraste. Em sistemas digitais, é limitada pelo tamanho do elemento detector (KORNER, 

2007). A resolução espacial dos equipamentos digitais encontra-se entre 5 e 10 pares de linha 

por milímetro (pl/mm) ou ciclos por milímetro, enquanto que para mamógrafos analógicos, 

varia de 12 a 15 pares de linhas por milímetro (pl/mm). Vale ressaltar que a resolução espacial 

é limitada pela baixa capacidade de distinguir estruturas com pouca diferença de contraste 

(FREITAS, 2006). 

Para descrever quantitativamente a resolução espacial de um detector, utiliza-se a 

função de transferência de modulação (MTF, do inglês, Modulation Transfer Function). A 

MTF relaciona a eficiência com que variações no contraste do sinal são reproduzidas pelo 

sistema de obtenção de imagem em função de diferentes frequências espaciais, ou pares de 

linhas, sendo representada por um gráfico de percentagem de contraste versus frequência 

espacial (COWEN, 2008). 
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Para melhor compreender a MTF, na Figura 26a são mostradas seis ondas senoidais 

com frequências espaciais (f) variando de 0,5 a 3,0 pl/mm. A amplitude, ou, simplismente, o 

contraste entre os picos e os vales, é de 100% para todas as curvas. Este valor corresponde à 

entrada do sinal de uma imagem hipotética. A amplitude é medida através da densidade da 

imagem (valores de densidade ótica nos sistemas analógicos ou escala de cinza para a imagem 

digital). A resposta correspondente à detecção do sinal possui uma amplitude menor, que 

corresponde aos valores de 96, 85, 68, 48, 27 e 7 respectivamente, mostrados na Figura 26a 

através das linhas horizontais assinaladas. Essa redução de amplitude é maior para frequências 

maiores por causa do borramento.  

 

Figura 26 – (a) Representação de uma série de ondas senoidais de diferentes frequências 

espaciais. (b) A amplitude de saída dos senos é plotada no eixo Y e a frequência espacial no eixo 

X. 

 

(a)                                                                           (b)   

Fonte: BUSHBERG et al. (2002) 

 

A modulação corresponde ao contraste da saída normalizado pelo contraste da entrada. 

A função transferência de modulação de um sistema de imagem é o gráfico da modulação 

pela frequência espacial. A amplitude de saída dos senos é plotada no eixo Y e a frequência 

espacial, no eixo X, como pode ser visto da Figura 26b. Observa-se, portanto, que a MTF é 

uma descrição completa da imagem, já que mostra a fração (ou porcentagem) do contraste do 

objeto em função do seu tamanho (ou frequência espacial) (BUSHBERG et al., 2002). 

A Figura 27 mostra os resultados da MTF obtidos por Smith (2006) durante a 

avaliação de quatro mamógrafos comerciais de marcas: Hologic Selenia; Kodak MinR-2000; 

Ge Essencial; e Fuji Film, cujo modelo não foi esclarecido no trabalho. Esses equipamentos 
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utilizam sistemas tipo DR, Filme, DR e CR, respectivamente. Observa-se, na Figura 27, que o 

sistema Hologic possui uma resolução espacial de 70 µm ou 7 pl/mm aproximadamente; o da 

GE com 100 µm ou 5 pl/mm;  no equipamento da Kodak, o gráfico finaliza em 8 pl/mm, mas 

curva ainda continua, pois sendo um sistema analógico (filme), a resolução não é limitada 

pelo tamanho do pixel; e o equipamento da Fuji Film apresenta a pior resolução espacial dos 

quatro sistemas.  

 

Figura 27 – Curvas da MTF de alguns sistemas comercias. 

 
Fonte: SMITH (2006). 

 

Para o cálculo da MTF, a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, do inglês, 

International Atomic Energy Agency) estabelece que a análise da MTF seja realizada na 

imagem não-processada (bruta). No artigo publicado por Smith (2006), foi mostrado que a 

Hologic obteve o melhor resultado para a MTF enquando que a Fuji Film obteve o pior. Em 

resposta, a Fuji Film (2009) alegou que os médicos não utilizavam a imagem não processada 

para diagnóstico e, portanto, deveria ser utilizada a imagem processada. A Fuji Film mostrou 

ainda que a MTF da imagem processada mostrou uma qualidade superior à encontrada pela 

Hologic. Ainda neste artigo, a Fuji Film ressaltou que os médicos radiologistas não analisam 

gráficos da MTF e sim, mamografias. As Figuras 28a e 28b mostram imagens adquiridas com 

o fantoma do ACR modelo 156 em sistemas da Fuji film com resolução de 10 pl/mm e de      

5 pl/mm. Estas imagens mostram claramente a melhor qualidade de imagem do sistema com 

resolução de 10 pl/mm. 
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Figura 28 – Imagem de uma massa de um fantoma adquirida em um sistema de (a) 5 pl/mm e 

um sistema com (b) 10 pl/mm  de tamanho de pixel. Ambos com sistemas da Fuji Film.  

                          

(a)              (b) 

Fonte: FUJI FILM(2009) 

 

Como mencionado anteriormente, o sistema analógico tem uma resolução espacial 

maior que o digital, que, por sua vez, tem a resolução limitada pelo tamanho do pixel. No 

entanto, estudos realizados por Fischer et al. (2002) e por Faridah (2008) mostram que são 

detectadas mais microcalcificações nos sistemas digitais quando comparados aos analógicos, 

atribuído à alta resolução de contraste (resolução de contraste será tratado no ítem a seguir).  

Outro estudo, realizado recentemente por Pagliari et al. (2014), comparou a qualidade 

no diagnóstico de dois sistemas CR com resoluções de 10 e 5 pl/mm e um sistema tela-filme. 

Os resultados mostraram que o desempenho total do diagnóstico com os sistemas CR foi tão 

bom quanto ou melhor que o com o sistema tela-filme e que o sistema de 10 pl/mm 

apresentou melhores resultados que o de 5 pl/mm. 

 

2.4.4.2   Resolução de contraste 

 

A resolução de contraste é a capacidade de distinguir tons de cinza, entre os valores 

correspondentes a preto e branco. A escala de cinza é conhecida como faixa dinâmica, que 

mede a resposta do detector à exposição. A Figura 29 ilustra a faixa dinâmica dos detectores 

digitais e do sistema tela-filme. A faixa dinâmica de sistemas digitais é identificada pela 

quantidade de bits de cada pixel. Por exemplo, imagens de tomografia computadorizada e 

ressonância magnética, geralmente, possuem 12 bits (212 = 4 096 tons de cinza). Imagens de 

mamografia, como já foi discutido, chegam a ter 16 bits, devido à importância na resolução de 

contraste para este exame (BUSHONG, 2010). 
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Figura 29 – Gráfico mostrando a faixa dinâmica dos detectores digitais e do sistema tela-filme 

juntamente com a influência na imagem. 

 

 
Fonte: Lança e Silva (2008) 

 

Ainda, como pode ser observado na Figura 29, o sistema tela-filme só apresenta uma 

pequena faixa útil para a produção do contraste da imagem, enquanto que a faixa dinâmica 

dos detectores digitais é ampla. Logo, em sistemas digitais, uma imagem suficiente para 

diagnóstico é obtida tanto para doses abaixo ou acima das normalmente utilizadas em 

sistemas analógicos.  

Entretanto, também por este motivo, poderá ocorrer que uma imagem que 

anteriormente (com filme radiográfico) seria sobre-exposta, por excesso de radiação, passa 

agora a resultar em uma radiografia que, mesmo sobre-exposta, possui uma aparência 

apropriada devido à normalização automática do sistema de leitura digital (KORNER, 2007).  

Do ponto de vista da proteção radiológica, isto representa um risco adicional ao 

paciente, caso o operador do equipamento selecione parâmetros que resultem em doses 

maiores que a necessária. Para mitigar este problema, os fabricantes introduziram índices de 
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exposição, que são mostrados na imagem radiográfica como um indicativo da dose utilizada. 

Exemplos de equipamentos que possuem tais indicadores foram listados na Tabela 3 (na 

página 31) e suas definições diferem entre os fabricantes.  

  

2.4.4.3   Ruído 

 

O ruído é uma informação aleatória na imagem não relacionado ao objeto real, 

podendo ser uma alteração no brilho e pode ter sua origem durante a aquisição ou transmissão 

da imagem (FAROOQUE; ROHANKAR, 2013). Nas imagens radiográficas, afeta 

diretamente a resolução de contraste, sendo as radiações espalhadas a principal fonte de ruído. 

É importante que a relação entre o sinal e o ruído (SNR, do inglês, signal to noise ratio) seja 

grande suficiente para um diagnóstico adequado, sem um aumento excessivo na dose para a 

paciente (BUSHONG, 2010). Para estimar a SNR, o valor do sinal, obtido selecionando uma 

região da imagem digital e calculando o valor médio do pixel, é dividido pelo valor do ruído, 

calculado através do desvio padrão das medidas (TAPIOVAARA, 1993).  

Outra medida importante é a razão contraste-ruído (CNR, do inglês, contrast to noise 

ratio), que relaciona a SNR entre dois tecidos (ou objetos) adjacentes. A CNR também é 

conhecida como razão sinal-ruído diferencial (SDNR). Existem distintas metodologias para 

calcular a CNR (Equações 1, 2 e 3), mas a mais utilizada é a Equação 2 proposta por 

Tapiovaara et al. (1993): 

 

𝐶𝑁𝑅! =  
𝐶!"# −  𝐶!"
𝑁!"#! +  𝑁!"!

                                               (1) 

 

𝐶𝑁𝑅! =  
𝐶!"# − 𝐶!"

𝑁!"
                                               (2) 

      

𝐶𝑁𝑅! =  
𝐶!"# − 𝐶!!
𝑁!"#! +  𝑁!"!

2

                                             (3) 

                                                                                                                                       

onde CINT é o valor médio do pixel na imagem do objeto de prova; CBG é o valor médio do 

pixel da imagem de fundo; NINT é o ruído no local do objeto de prova; e NBG é o valor do 

ruído na imagem de fundo. (THOMSON, 2006). 
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Koutalonis et al. (2010) compararam a reazão contraste-ruído em procedimentos 

realizados com magnificação com a CNR da imagem sem magnificação usando a ferramenta 

de zoom na imagem. Eles concluiram que a razão contraste-ruído é maior quando se faz uma 

magnificação, já que a radiação espalhada, maior causadora do aumento no ruído, é menor. 

Os autores também analisaram a CNR com relação à glandularidade na mama e concluiram 

que, quanto maior a glandularidade da mama, menor a CNR. 

 

2.5   Dosimetria em mamografia  

 

A medida da dose absorvida no paciente é importante para avaliar a quantidade de 

radiação recebida pelo mesmo e o risco de indução de câncer. Para a avaliação, pode-se 

utilizar a grandeza kerma ar na superfície de entrada (Ka,e). No entanto, em mamografia, 

atualmente tem sido mais comum utilizar a dose glandular média (DGM), pelo fato de levar 

em consideração o efeito da atenuação da radiação ao longo da profundidade da mama. Para o 

cálculo da DGM, é necessário medir o valor do kerma ar incidente (Ka,i). Em seguida, este 

valor é multiplicado por fatores de conversão determinados por simulação tipo Monte Carlo, 

os quais serão tratados mais adiante.  

Para mensurar o valor do Ka,i e calcular os fatores de conversão, é necessário obter as 

seguintes informações do equipamento: o rendimento do tubo de raios X e a camada 

semirredutora para cada tensão e combinação anodo/filtro utilizados rotineiramente; e 

também para cada exame mamográfico, registra-se os parâmetros seguintes: (a) o valor da 

tensão do tubo; (b) a combinação anodo/filtro; (c) a carga do tubo (produto entre o tempo de 

exposição e a corrente do tubo) para a produção da imagem; (d) a espessura da mama 

comprimida; e (e) a idade da paciente (IAEA, 2011). 

Para medidas com objetos simuladores (fantomas), o Ka,e pode ser medido com 

dosímetros termoluminescentes e o Ka,i pode ser obtido corrigindo-se pelo valor do fator de 

retroespalhamento. Os fantomas utilizados para estes fins geralmente têm espessura igual a 

4,5 cm, que é o tamanho de uma mama padrão comprimida. A Agência Internacional de 

Energia Atômica e a Comissão Européia utilizam, por exemplo, sete valores de espessuras 

entre 20 e 70 mm e fornecem os valores de DGM em função da espessura da placa de PMMA 

(IAEA, 2011; CEC, 2013). 

Medidas em fantomas são utilizadas quando se quer comparar vários estabelecimentos 

com o mesmo padrão. Por outro lado, medidas das doses fornecidas a pacientes dão uma ideia 

mais fiel da realidade, i.e. como um determinado equipamento está sendo utilizado, e leva em 
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conta faixas etárias, espessuras, níveis de glandularidade e condições clínicas de trabalho. 

Segundo trabalho realizado por Kawaguchi et al. (2014), as doses medidas em pacientes 

foram superiores que as medidas em fantoma, concluindo que medidas realizadas com 

fantomas podem resultar em doses sub-estimadas.  

Fazendo uma comparação entre a DGM em equipamentos analógicos e digitais, pode-

se citar o trabalho realizado por Hendrick et al. (2010), que mostrou a relação da DGM entre 

equipamentos digitais e analógicos de mesmo fabricante. Estes resultados são mostrados na 

Figura 30, sendo as barras de cor cinza escuro correspondentes ao equipamento digital 

enquanto que as de cor cinza claro correspondem ao equipamento analógico. Pode-se notar 

que quase todos os equipamentos digitais apresentaram doses mais baixas em relação aos 

analógicos, com exceção do Hologic Selenia. 

 

Figura 30 - Gráfico mostrando a comparação entre as DGM para diferentes sistemas digitais e 

analógicos. 

 
Fonte: Hendrick et al. (2010) 

 

Outro estudo realizado por Furquim e Nersissian (2011) também comparou a dose 

glandular média entre cinco equipamentos digitais e quatro analógicos entre 2005 e 2009. Os 

resultados obtidos encontram-se na Figura 31. Os cilindros em tons de azul representam os 

equipamentos analógicos e os demais, equipamentos digitais. A linha tracejada indica o limite 

de referência do colégio americano de radiologia (ACR, do inglês, American College of 

Radiology) para esta medição. Nota-se que existem alguns equipamentos digitais que, quando 

comparados com os analógicos, mostram uma DGM superior, como o equipamento Hologic 
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Selenia quando comparado com o analógico 600T da GE. Este estudo mostra a necessidade de 

se analisar individualmente cada equipamento nessa transição tecnológica, com o objetivo de 

manter a qualidade da imagem sem um aumento significativo na dose recebida pela paciente.     

 

Figura 31 - Comparação entre as DGM para diferentes sistemas digitais e analógicos. 

 
Fonte : Furquim e Nersissian (2011). 

 

2.5.1   Dose glandular média 

 

Na década de 1970, havia uma preocupação de que as mamografias realizadas 

poderiam induzir mais câncer de mama do que detectavam. Como o tecido glandular é o 

tecido mais sensível à radiação dentre os tecidos presentes na mama, e é geralmente onde 

ocorre o câncer de mama, foi sugerido pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica 

(ICRP) de que a dose média na glândula da mama, excluídos uma região de 5 mm na entrada 

e saída da mama correspondente à pele, é uma melhor estimativa do risco que a dose de 

entrada na pele. Isto levou à definição da DGM (WU, 1991).  

Nos anos 1990, alguns pesquisadores geraram fatores de conversão para obter a dose 

glandular média a partir dos valores de Ka,i ou da exposição na posição correspondente à 

entrada na pele. Na Europa, Dance et al. (1990) e, simultaneamente, nos Estados Unidos, Wu 

et al. (1991) desenvolveram diferentes fatores de conversão. Estes serão abordados com mais 

detalhes a seguir. 
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2.5.2   Fatores de Conversão propostos por Wu 

 

Em 1991, nos Estados Unidos, Wu et al. (1991) publicaram um trabalho a respeito do 

cálculo de dose glandular média através da Equação 4, sendo Dg a dose glandular média, DgN 

um fator de conversão e Xese a exposição na posição correspondente à entrada na pele: 

 

                                                      Dg = DgN * Xese                                                   (4) 

 

A partir de simulações Monte Carlo, foram determinados os fatores para diferentes   

valores de tensão no tubo, espessura da mama e camada semirredutora (CSR). Este trabalho 

somente considerava a combinação anodo/filtro de Mo/Mo e não levava em conta a 

composição da mama no que diz respeito à quantidade de tecido glandular e tecido adiposo.  

Em 1994, ele foi complementado para as combinações anodo/filtro de Mo/Rh e Rh/Rh 

e, também, para três composições diferentes de tecidos mamários: 100% glandular; 50% 

glandular / 50% adiposo; 0% glandular (WU et al., 1994). 

Mais tarde, Sobol e Wu (1997) transformaram as tabelas em expressões 

parametrizadas para que se pudesse utilizar interpolações e, deste modo, encontrar a dose 

glandular média. Juntamente com isso, fizeram um código em visual basic for application 

(VBA) para implementar o cálculo da 𝐷!". Este código pode ser utilizado no Microsoft Excel 

(SOBOL; WU, 1997). 

 

2.5.3   Fatores de conversão propostos por Dance 

 

Na Europa, Dance et al. (1990) também calcularam fatores de conversão para estimar 

a DGM, sendo este, a partir do kerma no ar incidente. Dance utilizou o método de Monte 

Carlo e obteve fatores de conversão para uma grande faixa de espectros de raios X. Ele 

considerou uma mama padrão tendo 4,5 cm de espessura, com formato circular de raio 8 cm e 

uma composição 50% glandular e 50% adioposa e 0,5 cm de tecido adiposo externo. A partir 

dessas considerações, calculou a DGM através da Equação 5: 

 

𝐷𝐺𝑀 = 𝐾!,! ∗ 𝑝 ∗ 𝑔                                                    (5) 

onde  Ka,i = Kerma no ar incidente; 

 p = Fator que converte o Ka,i incidente para a mama padrão (4,5 cm); 
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 g = Fator que converte o Ka,i na mama em dose glandular média com 50% de 

glandularidade. 

O valor de “g” é dado em uma tabela que depende da CSR e da espessura da mama, 

enquanto que valor de “p” depende apenas da CSR (DANCE et al., 1990). 

Em 2000, Dance et al. (2000b) publicaram coeficientes que levam em consideração 

outras combinações anodo/filtro, espessura, glandularidade, CSR etc. A Equação 6  é a 

utilizada para o cálculo da DGM.  

 

𝐷𝐺𝑀 = 𝑔 ∗ 𝑠 ∗ 𝑐 ∗ 𝐾!,!                                                    (6) 

 

onde g é o fator de conversão do kerma ar incidente na mama em dose glandular média ; s é o 

coeficiente que corrige o efeito da combinação anodo/filtro utilizada para a produção da 

imagem quando comparada à Mo/Mo; e c é o coeficiente que corrige para a glandularidade da 

mama mais proxima da real e depende da CSR, da espessura da mama e da idade da paciente. 

Por sua vez, a glandularidade pode ser relacionada com a espessura da mama e faixa 

de idade da paciente pela Equação 7. Os valores dos coeficientes “a”, “b”, “c” e “d” podem 

ser encontrados ingualmente na Tabela 6. 

 

𝐺𝑙𝑎𝑛𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 % =  𝑎𝑡! +  𝑏𝑡! + 𝑐𝑡 + 𝑑                                (7) 

 

onde t é a espessura comprimida. 

 

Tabela 6 - Coeficientes para determinação da glandularidade. 

Coeficientes De 40 a 49 anos De 50 a 64 anos 

a 0,00005209 -0,0001118 

b 0,00125494 0,03932 

c -1,988 -4,544 

d 138,8 176 

Fonte: IAEA (2011) 

Dance et al. (2000b) forneceram tabelas com os valores de “g”, “c” e “s” para 

espessuras de mama variando entre 2 e 11 cm, CSR variando de 0,3 a 0,6 mmAl e 

glandularidades iguais a 0,1%, 25%, 50%, 75%, 100%. Os autores sugerem usar  

interpolações lineares para valores intermediários. 
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2.5.4   Diferenças entre os métodos de Dance e Wu  

 

Pode-se citar algumas diferenças básicas entre os fatores de conversão propostos por 

Dance e por Wu, como por exemplo: 

• O método de Wu apresenta resultados apenas para três tipos de combinações 

anodo/filtro, enquanto que o método de Dance apresenta resultados para cinco 

combinações; 

• O método de Dance considera uma dependência com a glandularidade que se 

aproxima muito da perda do tecido glandular com a idade e o método de WU não. Este 

último só considera três glandularidades (0%, 50%, 100%); 

• Uma vez implementadas, com as interpolações em VBA fornecidas por Wu, fica mais 

direto obter a dose glandular média de qualquer tipo de mama, o que nos dados 

fornecidos por Dance et al. são necessárias interpolações lineares para obter valores 

intermediários; 

• O método de Dance apresenta resultados apenas para mulheres nas faixas etárias de 40 

a 49 anos e de 50 a 64 anos enquanto o método de Wu é genérico. 

• O método de Wu é adotado pelo American College of Radiology, com nível de 

referência de 3,0 mGy para uma mama padrão (45 mm de espessura comprimida e 

50:50 glandularidade), e o de Dance, pela Comissão Europeia com níveis de referência 

segundo Tabela 7 (CEC, 2013). 

 

Tabela 7 - Valores de DGM para testes de adequação, segundo a Comissão Européia. 

Espessura da mama comprimida (cm) DGM Referência (mGy) 

2,1 1,0 

3,2 1,5 

4,5 2,0 

5,3 2,5 

6,0 3,0 

7,5 4,5 

9,0 6,5 

Fonte: CEC (2013). 
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3.   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho, foram escolhidos três sistemas digitais de 

mamografia, sendo 2 DR e 1 CR, e um com sistema analógico, localizados em diferentes 

clínicas e hospitais em Recife-PE.  

Inicialmente, foi verificado se os equipamentos funcionavam adequadamente, 

atendendo aos requisitos de controle de qualidade estabelecidos pela Portaria 453/98 do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 1998). Os equipamentos foram avaliados pelo Laboratório de 

Metrologia das Radiações Ionizantes (LMRI) ou pelo Laboratório de Proteção Radiológica 

(LPR), e os resultados dos relatórios de avaliação estão no Anexo A, B, C e D. Os resultados 

mostraram que o funcionamento dos equipamentos atende aos requisitos da Portaria 453/98 

do Ministério da Saúde, exceto quanto a análise da qualidade de imagem do equipamento  

tela-filme e a CSR do feixe gerado no equipamento CR. 

A metodologia foi dividida em três etapas: (a) caracterização dos equipamentos; (b) 

avaliação da dose glandular média; e (c) avaliação da qualidade da imagem.  

 

3.1   Caracterização dos equipamentos 

 

Equipamento 1 – Sistema analógico 

 

O equipamento 1 é um mamógrafo marca Hologic e modelo Lorad M-IV. Possui 

sistema de aquisição da imagem analógico (tela/filme) e se encontra em um hospital público 

de grande porte. Esse equipamento utiliza um sistema de grade HTC e distância focal de      

65 cm. Possui tamanho focal nominal de 0,1 mm (fino) e 0,3 mm (grosso) e sistema de 

controle automático de exposição. A combinação anodo/filtro pode ser Mo/Mo ou Mo/Rh. Se 

operado no modo automático, após a irradiação do paciente, o mamógrafo mostra no painel a 

carga do tubo (mAs) aplicada. A processadora automática dos filmes utilizada nesta 

instituição é de fabricação da Kodak, modelo X-Omat 2000.  

 

Equipamento 2 – Sistema CR 

 

O equipamento 2 corresponde ao mamógrafo da marca Siemens, modelo Mammomat 

3000 Nova. Ele está localizado em um hospital privado de grande porte. Este mamógrafo 
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apresenta combinações anodo/filtro de Mo/Mo, Mo/Rh e W/Rh. Possui dois tamanhos 

nominais de ponto focal, iguais a 0,1 mm (fino) ou 0,3 mm (grosso). A distância foco-detector 

é de 65 cm. Apresenta magnificações de 1,5 X e 1,8 X e pode comprimir a mama com uma 

força desde 30 até 200 N. Apresenta dois tamanhos de chassi permitindo a adequação ao 

tamanho da mama da paciente: um com 18 x 24 cm (tamanho padrão) e outro com 24 x 30 cm 

para mamas com maior dimensão. Para a análise da imagem, apenas um chassis de 18 x 24 foi 

utilizado para todos os testes. Para a aquisição de dados para o cálculo da dose glandular 

média, todos foram considerados.  

O mamógrafo é integrado com uma leitora CR de fabricação da Carestream, modelo 

Kodak DirectView CR 975, que processa imagens digitais diretamente a partir de imagens 

latentes capturadas em placas fotoestimuláveis de armazenamento. O usuário pode reproduzir, 

reprocessar e distribuir imagens para outros dispositivos de saída e de armazenamento. O 

sistema gerencia informações sobre pacientes e exames associados às imagens capturadas e 

armazenadas. Esses sistemas são capazes de estabelecer uma interface com PACS.    

Esse sistema CR apresenta resolução de 50 µm e a imagem é adquirida com 

profundidade de pixel de 12 bits (logo, 4 096 níveis de cinza). Tem capacidade para ler em 

torno de 100 cassetes por hora e, em até 40 s, um cassete já está pronto pra reutilização.  O 

fósforo do detector CR é o BaFBr:Eu.  

 

Equipamentos 3 e 4 – Sistemas DR 

 

Os equipamentos 3 e 4 são mamógrafos da marca Hologic e modelo Lorad Selênia de 

clínicas particulares distintas. O equipamento possui modo de magnificação com 1,8 X e é 

equipado com sistema de compressão com força máxima de 300 N. Possui pontos focais de 

0,1 mm (fino) e 0,3 mm (grosso). A combinação anodo/filtro pode ser Mo/Mo ou Mo/Rh. A 

distância foco-detector é fixa em 66,0 cm.  

O tipo de receptor da imagem é baseado na tecnologia de captura direta com TFT e 

selênio amorfo. O tamanho da imagem é de 24 x 29 cm e o tamanho de pixel é de 70 µm, que 

resulta em uma resolução de 7,14 pl/mm. A imagem é adquirida com profundidade de pixel 

de 14 bits (16 384 níveis de cinza).  

Os equipamentos foram diferenciados em DR 1 e DR 2 para critério de análise, onde o 

equipamento DR 1 trabalha no modo “Auto-Filter”, selecionando automaticamente a carga, o 

filtro e a tensão e o DR 2 trabalha no modo “Auto-kV”, utilizando apenas o filtro de 

molibdênio.   
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A Tabela 8 mostra de forma resumida as características de cada equipamento. Para 

facilitar o entendimento nas próximas discussões, o equipamento 1 será tratado como tela-

filme, o equipamento 2, será tratado como CR, o equipamento 3, como DR 1 e o    

equipamento 4 como DR 2.  

 

Tabela 8 - Características dos mamógrafos utilizados. 

Equipamento Tela-Filme CR  DR 1 DR 2 

Marca do mamógrafo Hologic Siemens  Hologic Hologic 

Modelo do mamógrafo Lorad M-IV 
Mammomat 

3000 Nova 

Lorad 

Selênia 

Lorad 

Selênia 

Marca da leitora/processadora Kodak Kodak NA NA 

Sistema de imagem Filme CR DR DR 

Detector NA BaFBr:Eu a-Se / TFT a-Se / TFT 

Dist. Foco Filme 65 cm 65 cm 66 cm 66 cm 

Anodo Mo Mo ; W Mo Mo 

Filtro Mo ; Rh Mo ; Rh Mo ; Rh Mo ; Rh 

CSR 28kV (mmAl)  0,38 0,42 0,38 0,37 

Rendimento 28kV (mGy/mAs) 0,047 0,035 0,046 0,046 

Resolução NA 50 µm 70 µm 70 µm 

Bit Depth NA 12 14 14 

NA- Não se aplica 

 

3.2   Avaliação da dose glandular média  

 
Para avaliar a dose glandular média (DGM), foram realizadas análises nos parâmetros 

de irradiação em pacientes de 40 a 64 anos e com espessura de mama entre 2 e 9 cm. Apenas 

as incidências de rotina foram levadas em conta (CCD, CCE, MLOD, MLOE) e não foram 

obtidos os dados de mamas com implantes. Ao todo, foram obtidos os parâmetros técnicos de 

5200 mamografias entre os quatro equipamentos. A distribuição foi a seguinte: 476 

mamografias pertencentes ao tela-filme; 366 ao CR; 1213 ao DR1 e 3420 ao DR2.  

O valor da DGM foi calculado segundo metodologia proposta por Dance et al. (2000). 

Primeiramente, foi obtido o Ka,i e este foi multiplicado por coeficientes de conversão 

dependentes do tipo de anodo/filtro, da glandularidade da mama e da camada semirredutora 

(CSR), específicos para as condições de irradiação de cada paciente. A metodologia para a 

determinação do valor do Ka,i, da CSR e da DGM, são descritos a seguir. 
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3.2.1   Cálculo do kerma ar incidente através do rendimento do tubo de raios X  

 

Para realizar o cálculo do rendimento, foi utilizada uma câmara de ionização da marca 

Keithley, modelo 96035B, acoplada a um eletrômetro fabricado pela Standard Imaging, 

modelo CDX2000A, calibrados no Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes 

(LMRI-DEN/UFPE).  

O arranjo experimental para a determinação do rendimento é mostrado na Figura 32. A 

câmara de ionização foi posicionada a 45 mm do suporte de mama sobre um material 

equivalente ao ar (isopor), centralizado lateralmente e a 40 mm da borda do suporte de mama, 

correspondente à posição da parede torácica. O receptor do mamógrafo foi coberto com uma 

lâmina metálica com o objetivo de não sobre-expor o sensor digital. O mamógrafo foi 

utilizado em modo manual para realizar as medidas. Foi selecionado inicialmente 50 mAs e 

várias tensões do tubo, com a respectiva combinação anodo/filtro, utilizadas em exames de 

rotina.  

 

Figura 32 – Esquema do arranjo experimental para cálculo de rendimento. 

 

 

 Para cada combinação de tensão e anodo/filtro, obteve-se a média de duas ou três 

leituras da câmara de ionização, L, no ponto de referência e foi calculado o rendimento (Y) a 

partir de L e da carga no tubo (mAs). Os valores obtidos foram corrigidos pelo fator de 

pressão e temperatura (ft,p) e pelo fator de calibração da câmara (fc). Como, por definição, o 

rendimento é medido a 100 cm do foco, a leitura foi corrigida para esta distância de 

referência, como visto na Equação 8:  

 

𝑌 = 𝐿.𝑚𝐴𝑠.
(𝐷𝐹𝐷 − 4,5)!

100!  𝑓!  .  𝑓!,!         
𝑚𝐺𝑦
𝑚𝐴𝑠                         (8) 

65MM$

45MM$

FEIXE$DE$RAIOS/X$

CÂMARA$DE$IONIZAÇÃO$

SUPORTE$
DA$MAMA$$

PLACA$DE$COMPRESSÃO$

MATERIAL$AR/EQUIVALENTE$
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onde DFD é a distância foco-detector em centímetros. 

O Ka,i corresponde ao kerma medido no eixo central do feixe incidente na distância 

foco-superfície da pele e não inclui o retro-espalhamento (ICRU, 2005). Logo, para 

determiná-lo nas condições de irradiação dos pacientes, foram registrados: a espessura da 

mama da paciente comprimida em centímetros (X); os valores da tensão (kV); valores da 

carga no tubo (mAs); e a combinação anodo/filtro utilizada. O Ka,i é dado pela Equação 9:   

 

𝐾!,! = 𝑌 ∗𝑚𝐴𝑠 ∗  
(100)!

𝐷𝐹𝐷 −  𝑋 !                                              (9) 

 

onde Y é o valor do rendimento, em mGy/mAs, na distância de 100 cm para a tensão e 

combinação anodo/filtro utilizada e DFD é a distância foco-detector em centímetros. 

 

3.2.2   Determinação da camada semirredutora 

 

Para a determinação da DGM, também foi necessário medir o valor da camada 

semirredutora (CSR). Para isso, foi utilizado o arranjo experimental  mostrado na Figura 33.  

 

Figura 33 - Imagem do posicionamento da câmara de ionização para as medidas da camada 

semi redutora.  

 

 

Novamente, o receptor do mamógrafo foi coberto com uma lâmina metálica com o 

objetivo de não danificar o aparelho. A câmara de ionização foi colocada sobre o isopor de   

45 mm, a 40 mm da parede torácica e centralizada lateralmente. A bandeja de compressão foi  
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situada o mais próximo possível ao tubo. Realizou-se de duas a três exposições para cada uma 

das tensões selecionadas geralmente em exames de rotina. Uma placa de alumínio foi 

colocada sobre a bandeija de compressão e realizou-se mais uma exposição para cada tensão. 

Aumentou-se a espessura das placas de alumínio e fez-se exposições até que o valor 

registrado no eletrômetro fosse um pouco menor do que a metade do valor sem o filtro. A 

bandeja de compressão foi posicionada o mais próximo possível do tubo de raios X, com o 

objetivo de que toda a radiação proveniente do mesmo atravessasse as placas de alumínio. O 

valor da CSR foi calculado através da Equação 10:  

 

𝐶𝑆𝑅 =  
𝑋!  2𝐿! 𝐿! − 𝑋!  2𝐿! 𝐿!  

𝑙𝑛 𝐿!
𝐿!

                                    (10) 

 

onde, L0 = média das leitura sem filtro; La = leitura superior à metade da leitura sem filtro;   

Xa = espessura de alumínio correspondente a “La”; Lb = leitura inferior à metade da leitura 

sem filtro; Xb = espessura de alumínio correspondente a “Lb”. 

Para fins de controle de qualidade, adicionalmente, foi verificado se os resultados da 

CSR encontravam-se dentro do intervalo de referência, dado pela Equação 11 (IAEA; 2011):  

 

𝑘𝑉
100+ 0,03 ≤ 𝐶𝑆𝑅 ≤  

𝑘𝑉
100+ 𝐶                                (11) 

 

onde C é uma constante que depende da combinação anodo/filtro, conforme mostra a Tabela 

9. 

 

Tabela 9 - Valores para a constante C. 

Combinação 

anodo/filtro 

Valor de C 

Mo/Mo 0,12 

Mo/Rh 0,19 

Rh/Rh 0,22 

W/Rh 0,30 

W/Ag 0,32 

W/Al 0,25 

Fonte: IAEA (2011) 
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3.2.3   Cálculo da dose glandular média  

 

Uma vez obtidos os valores do Ka,i e da CSR, o valor da DGM foi obtido através do 

valor do kerma ar incidente multiplicado por três coeficientes de conversão. O primeiro 

coeficiente, “g”, depende tanto da espessura da mama quando da CSR (Tabela 10), logo para 

este caso há a necessidade de se fazer interpolações duplas caso o valor não seja exato e, para 

isso, foi desenvolvido um código em Visual Basic no Microsoft Excel (Apêndice A).  

 

Tabela 10 - Valores do coeficiente “g”. 

Espessura 
  CSR (mm Al)    

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 

2 0,390 0,433 0,473 0,509 0,543 0,573 0,587 

3 0,274 0,309 0,342 0,374 0,406 0,437 0,466 

4 0,207 0,235 0,261 0,289 0,318 0,346 0,374 

4,5 0,183 0,208 0,232 0,258 0,285 0,311 0,339 

5 0,164 0,187 0,209 0,232 0,258 0,287 0,310 

6 0,135 0,154 0,172 0,192 0,214 0,236 0,261 

7 0,114 0,130 0,145 0,163 0,177 0,202 0,224 

8 0,098 0,112 0,126 0,140 0,154 0,175 0,195 

9 0,0859 0,0981 0,1106 0,1233 0,1357 0,1543 0,1723 

10 0,0763 0,0873 0,0988 0,1096 0,1207 0,1375 0,1540 

11 0,0687 0,0786 0,0887 0,0988 0,1088 0,1240 0,1385 

Fonte: DANCE et al. (2000) 

 

O segundo coeficiente de conversão, “s” , depende apenas da combinação anodo/filtro 

utilizada para a produção da imagem (Tabela 11). O terceiro coeficiente, “c”, depende da 

glandularidade da mama, da espessura da mama e da CSR (Tabela 12). Igualmente ao caso 

anterior, há a necessidade de se fazer uma interpolação dupla. O código desenvolvido em 

Visual Basic e que pode ser utilizado no Microsoft Excel encontra-se no Apêndice B.  

A glandularidade da mama está relacionada com a espessura da mama e idade da 

paciente, sendo assim, os valores de “c” podem ser mostrados em dois grupos, para mulheres 

entre 40 e 49 anos (Tabela 12a) e para mulheres entre 50 e 64 anos (Tabela 12b).  
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Tabela 11 - Valores do coeficiente “s”. 

Anodo/Filtro Coeficiente “s” Erro máximo (%) 

Mo/Mo 1,000 3,1 

Mo/Rh 1,017 2,2 

Rh/Rh 1,061 3,6 

W/Rh 1,042 2,1 

Fonte: DANCE (2000) 

 

Tabela 12 - (a) Valores do coeficiente “c” para mulheres com idade entre 40 e 49 anos. 

Espessura 

da mama 

CSR (mmAl) 

0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

2 0,885 0,891 0,900 0,905 0,910 0,914 0,919 

3 0,894 0,898 0,903 0,906 0,911 0,915 0,918 

4 0,940 0,943 0,945 0,947 0,948 0,952 0,955 

5 1,005 1,005 1,005 1,004 1,004 1,004 1,004 

6 1,080 1,078 1,074 1,074 1,071 1,068 1,066 

7 1,152 1,147 1,141 1,138 1,135 1,130 1,127 

8 1,220 1,213 1,206 1,205 1,199 1,190 1,183 

9 1,270 1,264 1,254 1,248 1,244 1,235 1,225 

10 1,295 1,287 1,279 1,275 1,272 1,262 1,251 

11 1,294 1,290 1,283 1,281 1,273 1,264 1,256 

Fonte: DANCE (2000) 

 

(b) Valores do oeficiente “c” para mulheres com idade entre 50 e 64 anos. 

Espessura 

da mama 

CSR (mmAl) 

0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

2 0,885 0,891 0,900 0,905 0,910 0,914 0,919 

3 0,925 0,929 0,931 0,933 0,937 0,940 0,941 

4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5 1,086 1,082 1,081 1,078 1,075 1,071 1,069 

6 1,164 1,160 1,151 1,150 1,144 1,139 1,134 

7 1,232 1,225 1,214 1,208 1,204 1,196 1,188 

8 1,275 1,265 1,257 1,254 1,247 1,237 1,227 

9 1,299 1,292 1,282 1,275 1,270 1,260 1,249 

10 1,307 1,298 1,290 1,286 1,283 1,272 1,261 

11 1,306 1,301 1,294 1,291 1,283 1,274 1,266 

Fonte: DANCE (2000) 
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Para o cálculo da DGM em fantomas, foi o utilizado o esquema da Figura 34. 

Primeiramente, foi realizada uma exposição no fantoma de 20 mm e os parâmetros de 

irradiação foram registrados (tensão, combinação anodo/filtro, carga). Posteriormente, fez-se 

o mesmo para as espessuras de 45 mm e de 70 mm. Após obter esses parâmetros, a DGM foi 

calculada da mesma maneira que para pacientes, levando em conta que estes fantomas 

simulam uma mama 50% adiposa e 50% glandular. 

 

Figura 34 – Arranjo experimental para cálculo da DGM em Fantomas. As medidas foram 

realizadas com três espessuras diferentes de PMMA: 20 mm, 45 mm e 70 mm.   

 

 

3.3   Avaliação da imagem 

 

3.3.1   Teste Razão Contraste-Ruído e Razão Sinal-Ruído  

 

Para avaliar a razão contraste-ruído e razão sinal-ruído, foi adotada a metodologia 

recomendada pela IAEA através do documento Quality Assurance Programme for Digital 

Mammography (IAEA, 2011). O teste consiste em adquirir duas imagens: uma apenas com 

um disco de PMMA de 1 mm de espessura e 25 mm de diâmetro sobre uma espessura de 

PMMA de 45 mm e outra imagem com um quadrado de alumínio, com 0,2 mm de espessura e 

com lados de 10 mm, sob a mesma espessura de PMMA. Em seguida, as duas aquisições 

foram repetidas para espessuras de 20 mm e 70 mm de PMMA.  

Um espaçador em forma de “U” de 8 mm foi utilizado nas exposições sobre o PMMA 

com 45 mm de espessura, totalizando 53 mm e um espaçador de 20 mm foi posicionado sobre 

o PMMA de 70 mm de espessura, totalizando 90 mm. As exposições foram realizadas no 

modo automático de exposição ou com parâmetros rotineiramente utilizados para mamas de 
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espessura equivalente a 21, 53 e 90 mm. A imagem dos posicionamentos para a espessura de 

20 mm de PMMA com o disco de PMMA e para 70 mm de PMMA com o quadrado de 

alumínio estão mostradas na Figura 35a e b.  

 

Figura 35 - Arranjo experimental para o teste do CNR e SNR com o disco de PMMA (a) e com o 

quadrado de alumínio (b). 

    

(a)                                                                       (b)  

 

As imagens adquiridas foram posteriormente analisadas com o software IMAGEJ. A 

CNR foi calculada através da Equação 12: 

 

𝐶𝑁𝑅 =  
𝐴 − 𝐵
𝐶                                                    (12) 

 

onde A é a média dos valores dos pixels de uma área de 0,8 cm2 medida na região onde se 

encontra a imagem do disco; B é a média dos valores dos pixels de uma circunferência de 

mesma área que se encontra em uma região fora da imagem do disco; e C é o desvio padrão 

do valor dos pixels na região selecionada do lado externo a  imagem do disco (Figura 36a).  

Todo o procedimento foi repetido substituindo-se o disco de PMMA pelo quadrado de 

alumínio. Neste caso, a área da região selecionada foi 45 mm2 (IAEA, 2011), como pode ser 

visto na Figura 36b. Segundo a IAEA, o Critério de Aceitação (CA) é dado em valores 

mínimos para a CNR, que dependem do equipamento, do fabricante e do modelo, conforme a 

Tabela 13. 
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Figura 36 - Região dos valores de A,B e C para os testes da CNR e da SNR (a) para disco de 

PMMA e (b) para quadrado de alumínio. 

 

(a)                                                                              (b) 
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Tabela 13 - Critérios de Aceitação (CA) para o teste da CNR propostos pela IAEA (2011).  

 Disco de PMMA Quadrado de alumínio 

Sistema 
Valores de PMMA(mm) Valores de PMMA (mm) 

20 45 70 20 45 70 

Agfa CR 
(MM3.0) 

5,8 5,1 4,3 13,8 12,4 10,8 

Agfa CR 
(HM5.0) 

- - - 10,2 8,9 8 

Fuji CR 3,9 3,4 2,9 9,8 8,8 7,7 

Fuji amulet 2,1 1,8 1,5 6,1 5,5 4,8 

GE 2000D 3,4 3 2,5 8,9 7,9 6,9 

GE DS 3,4 3 2,5 8,9 7,9 6,9 

GE Essential 5,2 4,6 3,9 12,7 11,3 9,9 

Hologic 
Selenia 

1,5 1,3 1 4,8 4,3 3,8 

IMS Giotto 2,9 2,6 2,1 7,8 7 6,1 

Carestream  
(M2 plate) 

3,8 3,3 2,8 9,5 8,5 7,5 

Carestream  
(M3 plate) 

- - - 11,7 10,2 9,1 

Konica CR 
(RP-6M) 

4,6 4,1 3,5 11,4 10,2 8,9 

Konica CR 
(RP-7M) 

3,4 2,9 2,5 8,7 7,8 6,8 

Konica CR 
(CP-1M) 

2,3 2 1,7 6,6 5,9 5,1 

Planmed 
Nuance 

1,2 1,6 2,4 6,3 5 4,3 

Sectra D40 0,9 0,8 0,6 3,6 3,2 2,8 

Sectra L30 0,9 0,8 0,6 3,6 3,2 2,8 

Siemens 
Novation  

1,6 1,4 1,1 5,1 4,5 4 

Siemens 
Inspiration 

1,3 1,1 0,9 4,4 3,9 3,4 

Fonte: IAEA(2011) 

 

Para avaliar a razão sinal-ruído (SNR) foi utilizada a análise proposta pelo European 

guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis (CEC, 2013). 

Primeiramente encontra-se o valor da SNR através da Equação 13. 

 

𝑆𝑁𝑅 =
𝑉𝑀𝑃 − 𝑉𝑃!""#$%

𝐷𝑃                                             (13) 
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onde VMP é a média dos valores dos pixels na região B; 𝑉𝑃!""#$% é o menor valor encontrado 

do pixel na região B e DP é o desvio padrão dos pixels da região B.  

Após o valor da SNR ser calculado para todas as espessuras tanto para o disco de 

PMMA quanto para o quadrado de alumínio, foi calculada a variação em porcentagem 

(Equação 14). Este valor não deve exceder 10% (CEC, 2013). 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 % =  
𝑆𝑁𝑅! −  𝑆𝑁𝑅! 

𝑆𝑁𝑅!
                                (14) 

 

Onde  𝑆𝑁𝑅! é o valor da SNR calculada para cada espessura tanto para o disco quanto 

para o quadrado de alumínio e 𝑆𝑁𝑅!  é o valor médio das SNR para cada espessura.  

 

3.3.2   Avaliação da função transferência de modulação  (MTF)  

 

Para avaliar a função transferência de modulação (MTF) e, consequentemente, a 

resolução espacial do sistema, foi adotada a metodologia descrita no Human Health Series17 

Quality Assurance Programme for Digital Mammography da Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA, 2011).  

Foi utilizado um objeto de prova específico para determinar a MTF e uma placa de 45 

mm de PMMA (Figura 37). O objeto de prova foi posicionado sobre a placa de PMMA e 

realizada uma exposição no modo manual, com os mesmos parâmetros selecionados no teste 

anterior (da CNR) para esta mesma espessura de acrílico. A imagem foi obtida de forma não 

processada e analisada com o software QuickQC (Figura 38a e Figura 38b). Para o 

equipamento DR 1 não foi possível a obtenção da imagem não processada, logo foi realizada 

a análise na imagem processada.  

Após obter o gráfico, como o representado na Figura 38b, a quantidade de pl/mm 

correspondente a 50% e 20% foi determinada pelo software e comparada com os valores 

mínimos propostos pela IAEA (2011) mostrados na Tabela 14.  
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Figura 37 - Arranjo experimental para o teste da MTF 

 

 

Figura 38 - (a) Imagem típica da radioagrafia do padrão para teste da MTF; e (b) gráfico  

da MTF resultante. 

 
(a) 

 
 

 
(b) 
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Tabela 14 - Critérios de Aceitação para o teste da MTF. O resultado deve ser maior ou igual aos 

valores apresentados. 

 

Sistema Pares de linhas/mm 

 50% Perpendicular 50% Paralelo 20% Perpendicular 20% Paralelo 
Agfa CR (MM3.0) 2 2 4,5 3,5 
Agfa CR (HM5.0) 2,5 2 5,5 4,5 

Fuji Profect 
(HR-BD) 

3 2 6 4 

Fuji amulet 4,5 4,5 7,5 4,5 

GE 2000D 2,5 2,5 5 5 
GE DS 3,5 3,5 6 6 

GE Essential 2,5 2,5 4,5 4,5 
Hologic Selenia 6,5 6,5 9 9 

IMS Giotto 4 4 6,5 6,5 
Carestream CR 

(M2 plate) 
2 2 4,5 4 

Carestream CR 
(M3 plate) 

1,5 1,5 3,5 3 

Konica CR (RP-6M) 2,5 2 5 3,5 
Konica CR (RP-7M) 3 2 6 4 

Konica CR (CP-1M) 3,5 2 7,5 4 
Planmed Nuance 4,5 5,5 9 8 

Sectra L30 4 5,5 6 8 
Siemens Novation  5 5 9 8 

Siemens Inspiration 5 5 8 8 
Fonte: IAEA (2011) 

 

3.3.3   Avaliação da Figura de Mérito (FOM)  

 

Um conceito relativamente novo surgiu para otimizar os procedimentos em 

mamógrafos digitais, a Figura de Mérito (FOM, do inglês, Figure of Merit). Ela tem sido 

utilizada para relacionar a qualidade da imagem com a dose necessária para produzir a 

imagem. Altos valores de FOM indicam a habilidade do sistema de fornecer uma imagem 

com bom contraste e baixa dose. A FOM pode ser avaliada em diferentes condições, como 

diferentes combinações anodo/filtro, diferentes tensões e diferentes espessuras, sempre 

buscando descobrir qual o melhor parâmetro selecionado ou o melhor equipamento (BORG et 

al., 2012). 

Na revisão da literatura, não foi encontrada uma definição universalmente aceita para a 

FOM. Borg et al. (2012) publicaram um artigo de revisão sobre a utilização da FOM de 2005 
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a 2010 e constataram que a equação 15 foi a mais utilizada. Logo, neste trabalho, utilizaremos 

esta equação.  

 

𝐹𝑂𝑀 =  
𝐶𝑁𝑅!

𝐷𝐺𝑀                                                       (15) 

 

Onde:  CNR =  Razão contraste-ruído; 

DGM = Dose glandular média.  

  

A FOM foi calculada apenas para o equipamento DR 2 já que foi visto que o mesmo 

trabalha utilizando o modo “auto kV” para realizar as mamografias. Logo como ele só faz uso 

do filtro de molibidênio, foram efetuadas exposições para comparar para quais espessuras de 

mama isto é indicado e se não é preferível utilizar o filtro de ródio para espessuras maiores.  

 

3.3.4   Avaliação das Imagens Clínicas 

 

A avaliação das imagens clínicas foi realizada por três médicos radiologistas. Um de 

cada clínica/hospital onde se encontravam os equipamentos, utilizando os protocolos da 

Comissão Européia (CEC, 1996a). Os critérios foram avaliados para as incidências Cranio-

Caudal (CC) e a Oblíqua Médio-Lateral  (OML), conforme descritos a seguir.  

 

a) Critérios relacionados com o posicionamento - CC 

1 - Visualização nítida do músculo peitoral na margem da imagem.  

2 - Visualização nítida do tecido adiposo retro glandular. 

3 - Visualização nítida do tecido mamário medial. 

4 - Visualização nítida do tecido glandular lateral.  

5 - Ausência de pregas da pele na imagem. 

6 - Imagens simétricas das mamas direita e esquerda.  

 

b) Critérios relacionados com os parâmetro de exposição - CC 

7 - O contorno (pele) da mama deve ser visto.  

8 - Reprodução de estruturas vasculares, que devem ser vistas através do parênquima 

mamário de maior densidade.  
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9 - Visualização nítida (sem movimento) de todos os vasos e filamentos fibrosos, assim como 

da margem do músculo peitoral. 

10 - Visualização das estruturas da pele (rosetas dos poros) ao longo do músculo peitoral.  

 

Para uma imagem da mama sob a incidência CC-E (Crânio-Caudal Esquerda), a 

Figura 39 mostra os Critérios 1, 2, 3, 4 e 7 vistos na mamografia. Os Critérios 5, 6, 8, 9 e 10 

não estão identificados nesta imagem, já que não podem ser vistos. Para a visualização dos 

critério de 8 a 10 seria necessária uma qualidade da imagem maior. O critério 5 não se 

encontra na imagem, ja que a mesma não possui prega e o 6 não é possível visualizar, pois 

falta a imagem CC-D (Crânio-Caudal Direita). 

 

Figura 39 – Critérios 1, 2, 3, 4 e 7 visualizados numa imagem CC-E. 

 

 

c) Critérios relacionados com o posicionamento - OML 

1 - Músculo peitoral projetado no ângulo correto. 

2 - Visualização do ângulo infra mamário.  

3 - Visualização nítida do tecido glandular crâneo-lateral.   

4 -Visualização nítida do tecido adiposo retro glandular.  

5 - Mamilo completamente de perfil, sem superposição do tecido mamário, e/ou indicado 

mediante marcador em sua totalidade fora da linha que bordeia a mama. 

6 - Ausência de pregas da pele na imagem.  

7 - Imagens simétricas das mamas direita e esquerda.  
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d) Critérios relacionados com os parâmetro de exposição - OML 

8 -  O contorno (pele) da mama deve ser visto. 

9 - Reprodução de estruturas vasculares, que devem ser vistas através do parénquima 

mamário de maior densidade. 

10 - Visualização nítida (sem movimento) de todos os vasos e filamentos fibrosos, assim 

como da margem do músculo peitoral. 

11 - Visualização das estruturas da pele  (rosetas dos poros) ao longo do músculo peitoral. 

 

A Figura 40 mostra os critérios 1, 2, 3, 4, 5 e 8 que podem ser vistos na incidência 

médio lateral oblíqua esquerda. Os demais critérios não podem ser visualizados já que os 

critérios  9, 10 e 11 necessitariam de uma melhor qualidade da imagem. O critério 6 não se 

encontra na imagem, ja que a mesma não possui prega e o 7 não é possível visualizar, pois 

falta a imagem OML-D (Oblíqua Média-Lateral Direita). 

 

Figura 40 – Critérios 1, 2, 3, 4, 5 e 8 visualizados numa imagem OML-E. 
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4.   RESULTADOS 

 

4.1   Avaliação dos parâmetros de irradiação e características das pacientes. 

 

A Tabela 15 mostra os parâmetros de exposição utilizados nas pacientes das quatro 

instituições. Encontram-se respectivamente a tensão (kV), a carga no tubo de raios X (mAs), a 

espessura da mama comprimida (cm), a idade da paciente (anos) e a força de compressão (N) 

utilizada nos exames.  

 

Tabela 15 - Valores máximos, médios, mínimos e desvios padrões dos parâmetros de exposição 

utilizados nas pacientes e idades das pacientes.  

Equipamento Valores 
Tensão 

(kV) 

Carga 

(mAs) 

Espessura de 

mama (cm) 

Idade 

(anos) 

Força de 

compressão (N) 

Tela-filme 

Médias 26,02 131,46 4,82 51,68 239 

DP** 1,50 34,4 1,07 6,31 41 

Mín-Máx*** 24-31 34-193 2,0 – 8,9 40-64 93-350 

CR 

Médias 30,19 134,58 6,73 51,71 NP* 

DP** 1,17 57,75 1,34 7,39 NP* 

Mín-Máx*** 27-31 22-447 2,5 - 9,0 40-64 NP* 

DR 1 

Médias 30,37 89,28 6,02 50,66 80 

DP** 1,77 25,07 1,05 6,06 21 

Mín-Máx*** 24-34 48-311 2,5 - 9,0 40-64 39-173 

DR 2 

Médias 30,42 125,78 6,11 50,67 85 

DP** 1,92 33,09 1,20 6,87 21 

Mín-Máx*** 24-34 53-304 2,2 - 9,0 40-64 44-167 

*NP = Não foi possível adquirir a força de compressão do equipamento CR; 

**DP = Desvio padrão; 

*** Mín = Valor mínimo; Máx = Valor Máximo. 

 

Observa-se que, nos sistemas digitais, os valores médios da tensão do tubo aplicada 

são maiores que nos sistemas analógicos. Isso pode ser explicado porque nos sistemas 

analógicos, há uma menor flexibilidade para controlar o contraste da imagem no filme, daí a 

tensão é escolhida em função de fornecer o contraste mais adequado e a tendência para 

produzir esses contraste é de ter energias em torno de 26 a 28 kV, como visto na Figura 3 

(página 19). Imagens com baixas energias produzem maiores doses já que os feixes de baixa 
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energia serão absorvidos pela pele da paciente sem ter utilidade na imagem. Nos sistemas 

digitais não existe essa preocupação com o contraste, pois ele pode ser alterado depois da 

aquisição da imagem, logo a preocupação neste caso é em obter uma boa razão sinal-ruído, 

que, por sua vez, melhora com o aumento da intensidade da radiação. 

O uso de tensões do tubo maiores nos sistemas digitais fica evidenciado na Figura 41, 

que apresenta o gráfico Box&wiskers para as tensões, para uma melhor visualização dos 

resultados. Nesta distribuição, os limites do retângulo correspondem ao valor do primeiro e 

terceiro quartil, isto é 25% e 75% dos dados. O retângulo contém 50% dos dados. A linha no 

interior do retângulo indica a mediana e o ponto no retângulo indica o valor da média. As 

retas indicam o valor máximo e mínimo dos dados. Em casos de ocorrência de valores fora da 

distribuição, estes são indicados por semi-retas e são conhecidos como outliers.1  

 

Figura 41 – Valores da tensão para os quatro equipamentos.  

 

(a) 

 

Foi observado que, nos sistemas digitais é utilizada uma maior faixa de carga do tubo 

(mAs) do que no sistema tela-filme (Tabela 15). Isto se deve ao fato que, no sistema tela-

filme, um aumento excessivo na intensidade da radiação resulta na saturação da densidade 

óptica do filme e não haverá imagem com contraste adequado para o diagnóstico. No caso dos 

sistemas digitais, a faixa dinâmica dos detectores digitais é ampla, resultando sempre em 

imagem com contraste adequado, independente se a intensidade é alta ou baixa. Além disso, 

quanto maior a intensidade da radiação, melhor será a razão sinal–ruído. 

                                                
1 Outliers são valores que estão fora da distribuição. 
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Observa-se também, na Tabela 15, que a espessura da mama da paciente comprimida 

tem uma média de 4,82 cm para os equipamentos analógicos e, nos equipamentos digitais, 

uma média de 6 cm. Nota-se, também, que a força de compressão utilizada para os exames de 

ambos os sistemas estão inadequadas. A força de compressão do sistema analógico está maior 

que a faixa aceitável de 11 a 18 kgf (ou 107,8 N a 176,4 N) estabelecida pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL, 1998), chegando a aproximadamente 350 N. Já para os sistemas digitais, os 

valores médios utilizados são menores. Isto pode ter ocasionado essa diferença nas 

espessuras. Esse dado indica, mais uma vez, que se faz necessário um melhor treinamento da 

equipe técnica.  

A Figura 42a mostra a distribuição total das espessuras de mama comprimida por faixa 

de espessura nos sistemas digitais. Cerca de 80% das pacientes estudadas apresentaram 

mamas com espessura em torno de 6,0 cm nos sistemas digitais, valor maior que a espessura 

de uma mama padrão de 4,5 cm. Este dado corrobora a força de compressão insuficiente 

utilizada nos exames digitais. No equipamento analógico, a espessura de maior incidência foi 

aproximadamente igual ao valor de uma mama padrão (Figura 42b), porém a força de 

compressão foi maior que o recomendado pela portaria 453 (BRASIL, 1998).  

 

Figura 42 - Distribuição das faixas de espessuras das mamas das pacientes (a) em um total de 

4998 mamografias, realizadas nos equipamentos digitais e (b) em um total de 476 mamografias, 

realizadas no equipamento analógico. 

  

(a)                                                                                (b)  
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O estudo realizado por Jakubiak (2013) em dois equipamentos digitais CR, com 267 

pacientes, a média das espessuras foi em torno de 6,04 cm. Na Tabela 16, encontram-se os 

resultados obtidos pela autora. Grupo 1 e Grupo 2 são os resultados antes e depois do ajuste 

do controle automático de exposição, pois a mesma fez uma otimização nos equipamentos. 

Neste trabalho, não foi citada a força de compressão nas mamas das pacientes. Os resultados 

obtidos pela autora foram semelhantes aos encontrados no presente estudo o que leva a crer 

que a força de compressão não está sendo aplicada adequadamente.  

 

Tabela 16 – Resultados de espessura de mama obtidos para equipamentos digitais. 

 
Fonte: Jakubiak (2013) 

 

4.2   Avaliação da Dose Glandular Média  

 

A DGM foi calculada tanto para pacientes como para fantomas. Primeiro, foram 

determinados o rendimento e a camada semirredutora para as tensões e combinações 

anodo/filtro utilizadas rotineiramente em cada estabelecimento.  

 

 

 



 79 

4.2.1   Cálculo do rendimento do tubo de raios X e da camada semirredutora.  

 

A leitura da câmara de ionização é obtida em nC e convertida a mGy através do fator 

de calibração, obtido pelo certificado de calibração, mostrado na Tabela 17.  

 

Tabela 17 – Fator de calibração da câmara de ionização keithley. 

Tensão (kV)  Fc (mGy/nC) 

26 2,013 

28 2,013 
31 1,989 

35 1,989 

 

Para o cálculo do rendimento, foi utilizada a metodologia descrita no ítem 3.2.1 e os 

valores encontrados para o equipamento DR 2 encontram-se na Tabela 18, onde: “kV” foi a 

tensão selecionada para o cálculo do rendimento, “L1” e “L2” foram as leituras obtidas pela 

câmera em nC, “Lmédio” é a média das leituras “L1” e “L2” , “Fc” é o fator de correção da 

câmara e “Ft,p” é o fator de correção de temperatura e pressão. A carga do tubo foi de 50 mAs 

em todos os casos. Da mesma forma também foi realizado o cálculo do rendimento para os 

demais mamógrafos. A Tabela 19a mostra os rendimentos dos quatro equipamentos quando 

utilizado o filtro de molibdênio e a Tabela 19b quando utilizado o filtro de ródio. 

 

Tabela 18 – Valores utilizados para o cálculo do rendimento do tubo de raios X para o 

equipamento DR 2. O filtro utilizado foi de molibdênio.  

kV L1  
(nC) 

L2  
(nC) 

Lmédio 
(nC) 

Fc 
(mGy/nC) 

Ft,p Rendimento 
(mGy/mAs) 

Rendimento 
(mGy/mAs) a 1m 

24 1,900 1,880 1,890 2,013 1,002 0,076 0,027 

25 2,240 2,230 2,235 2,013 1,002 0,090 0,032 
26 2,550 2,550 2,550 2,013 1,002 0,103 0,036 

27 2,860 2,900 2,880 2,013 1,002 0,116 0,041 
28 3,240 3,230 3,235 2,013 1,002 0,130 0,046 

29 3,630 3,630 3,630 2,013 1,002 0,146 0,052 
30 4,040 4,040 4,040 1,989 1,002 0,161 0,058 

31 - - - 1,989 1,002 0,178* 0,063 
32 4,910 4,910 4,910 1,989 1,002 0,195 0,069 

33 - - - 1,989 1,002 0,213* 0,075 
34 5,780 5,780 5,780 1,989 1,002 0,230 0,081 

 *Obtido pela interpolação entre os valores adjacentes. 
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Tabela 19 – (a) Resultado dos rendimentos para cada equipamento em mGy/mAs utilizando 

filtro de molibidênio. 

Tensão (kV) Tela-Filme CR DR1 DR2 

24 N N N 0,027 

25 0,032 0,024 0,031 0,032 

26 0,037 0,027 0,036 0,036 

27 0,042 0,031 0,041 0,041 

28 0,047 0,035 0,046 0,046 

29 0,052 N 0,051 0,052 

30 0,058 N 0,057 0,057 

31 0,064 N 0,063 0,063 

32 0,070 N N 0,069 

33 0,076 N N 0,075 

34 0,083 N N 0,081 

 

 (b)  Resultado dos rendimentos para cada equipamento em mGy/mAs utilizando filtro de ródio. 

Tensão (kV) Tela-Filme CR DR1 DR2 

28 N N N 0,030 

29 N 0,040 N N 

30 N 0,044 N 0,038 

31 N 0,049 0,043 N 

32 N N 0,048 0,047 

33 N N 0,052 N 

34 N N 0,057 0,056 

35 N N 0,062 N 

36 N N N 0,066 

38 N N N 0,075 

 

N = O valor não foi calculado pois a tensão com essa combinação anodo/filtro não é utilizada nos exames de 

rotina. 

 

A Figura 43 mostra o gráfico do rendimento, facilitando a comparação dos quatro 

equipamentos. Nota-se, que nos equipamentos da mesma marca (Hologic): o tela-filme; DR 1 

e o DR 2, as curvas dos rendimentos, praticamente, se sobrepõem, enquanto que a curva do 

rendimento do equipamento CR tem um resultado menor que os demais quando utilizado o 

filtro de molibidênio e um resultado maior  quando utilizado o filtro de ródio. 
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Figura 43 - Gráficos representando o rendimento dos equipamentos para o filtro de 

(a)molibdênio e (b) ródio. 

 

(a) 
 

 
(b) 

 
 

Para o cálculo da camada semirredutora foi utilizada a metodologia descrita no ítem 

3.2.2 e os valores encontrados para o mamógrafo tela-filme são mostrados na Tabela 20. 

Nesta Tabela, encontra-se a tensão selecionada para o cálculo da CSR (em kV), “Lo” é a 

leitura obtida sem alumínio entre o tubo e a câmara de ionização, “L1” corresponde a leitura 

da câmara quando colocada a placa de alumínio com “Espessura 1” e “L2” corresponde a 
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leitura da câmara quando colocada a placa de alumínio com “Espessura 2” na saída do tubo.  

A carga aplicada foi de 50 mAs para todas as tensões.  

A Tabela 21 mostra os valores da CSR para todos os quatro equipamentos e os valores 

de referência propostos pela IAEA (2011). Observa-se que a CSR para o filtro de molibdênio 

no equipamento CR é maior que nos equipamentos Tela-Filme, DR 1 e DR 2.  

 

Tabela 20 - Valores utilizados para o cálculo da camada semirredutora para o equipamento tela-

filme.  

Tensão 
(kV) 

Espessura 1 
(mmAl) 

Espessura 2 
(mmAl) 

Lo 
(mGy) 

L1 
(mGy) 

L2 
(mGy) 

CSR 
(mm Al) 

25 0,282 0,406 4,605 2,56 2,075 0,34 
26 0,282 0,406 5,275 2,99 2,435 0,36 
27 0,282 0,406 5,99 3,44 2,82 0,37 
28 0,282 0,406 6,73 3,92 3,23 0,38 
29 0,282 0,406 7,505 4,42 3,655 0,39 
30 0,282 0,406 8,31 4,945 4,105 0,40 
31 0,406 0,485 9,155 4,575 4,04 0,41 
32 0,406 0,485 10,01 5,06 4,48 0,41 
33 0,406 0,485 10,95 5,59 4,955 0,42 
34 0,406 0,485 11,95 6,15 5,455 0,43 

 

Tabela 21 – (a) Resultado da camada semirredutora para cada equipamento em mmAl 

utilizando filtro de molibidênio. 

Tensão (kV) Tela-Filme CR DR 1 DR 2 
Valores de 

referência 

26 0,358 0,397 0,362 0,329 0,29-0,38 

27 0,368 0,407 0,373 0,353 0,30-0,39 

28 0,380 0,421 0,383 0,367 0,31-0,40 

29 0,389 N 0,394 0,373 0,32-0,41 

30 0,398 N 0,401 0,374 0,33-0,42 

31 0,406 N 0,409 0,383 0,34-0,43 

32 0,413 N N 0,397 0,35-0,44 

33 0,420 N N 0,416 0,36-0,45 

34 0,425 N N 0,419 0,37-0,46 
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(b) Resultado da camada semirredutora para cada equipamento em mmAl utilizando filtro de 

Ródio. 

Tensão (kV) Tela-Filme CR DR1 DR2 
Valores de 

referência 

29 N 0,428 N N 0,32-0,48 

30 N 0,438 N N 0,33-0,49 

31 N 0,446 0,483 N 0,34-0,50 

32 N N 0,485 N 0,35-0,51 

33 N N 0,493 N 0,36-0,52 

34 N N 0,497 N 0,37-0,53 

35 N N 0,500 N 0,38-0,54 

N = O valor não foi calculado pois a tensão com essa combinação anodo/filtro não é utilizada nos exames de 

rotina. 

 

Analisando a CSR, pela Equação 11 (página 62), foi visto que, no equipamento CR, 

quando utilizado o filtro de molibdênio, a CSR foi maior que o valor sugerido pela IAEA 

(2011).  

 

4.2.3   Análise da dose glandular média com respeito a intervalos de espessura da mama 

comprimida. 

 
O gráfico da Figura 44 mostra a distribuição box&whiskers dos valores obtidos da 

DGM por equipamento avaliado para espessuras de mama entre 2 cm e 9 cm. Nesta figura 

observa-se que a dose glandular média encontrada no equipamento CR é aparentemente maior 

que nos equipamentos DR 1, DR 2 e tela-filme. Yaffe et al (2013) analisou 32 mamógrafos 

tela-filme, 148 DR e 43 CR em seu trabalho e constatou que nos últimos anos (2011 e 2012) 

de sua pesquisa, as doses nos sistemas CR foram maiores que as do tela-filme e do DR.  

Encontra-se também doses mais extremas em equipamentos digitais do que no 

analógico, isso deve-se ao fato comentado anteriormente de que, em equipamentos 

analógicos, a utilização de altos valores de doses logo é percebida pelo enegrecimento e 

saturação do filme, o que não ocorre com os sistemas digitais. Por esta razão, o técnico de 

radiologia pode não perceber que está utilizando parâmetros de irradiação que resultam em 

doses mais altas ao paciente.  
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Figura 44 - Dose glandular média para cada equipamento para todas espessuras de 2 cm a 9 cm. 

 

Analisando os outliers, temos que, no equipamento DR 1, a maior DGM encontrada 

foi de 9,76 mGy para uma paciente de 50 anos com espessura de mama comprimida de 7,6 cm 

e os parâmetros irradiação utilizados foram tensão igual a 32 kV e a carga igual á 311 mAs.  

Já no equipamento DR 2, a maior DGM foi de 8,54 mGy para uma paciente de 40 anos e com 

espessura de mama comprimida de 5,5 cm e os parâmentros de irradiação utilizados foram 

tensão igual a 30 kV e carga de 291 mAs. No equipamento CR, a maior DGM foi de 10,34 

mGy para uma paciente de 41 anos e com espessura de mama comprimida igual a 9 cm, tendo 

como parâmetros de irradiação 31 kV e 369 mA. Para o equipamento Tela-Filme, a DGM foi 

de 5,41 mGy para uma paciente de 53 anos e espessura de mama comprimida igual a 8,6 cm e 

com parâmetros de irradiação de 31 kV  e 172 mAs. Esses valores de DGM chamam atenção 

e alertam para necessidade de implementação de medidas de otimizaçã e redução de doses em 

equipamentos digitais. 

Um trabalho realizado por Yaffe et al (2011) estimou, para um grupo de 100000 

mulheres e que recebem uma dose média de 3,7 mGy nas duas mamas anualmente a partir dos 

40 anos, uma indução de 86 casos de cancer e 11 mortes. Entretanto, o detrimento ainda é 

bem menor que a não-realização da mamografia. Neste trabalho, foi visto que exitem 

pacientes que recebem muito mais do que 3,7 mGy nas duas mamas, tendo assim seu risco de 

radio indução aumentado proporcionalmente.  

  Foi realizada uma análise por faixa de espessura, mostrada na Figura 45, adotando-se 

como valores de referência, os descritos na Tabela 22, propostos pela Agência Internacional 

da Energia Atômica e pelo Protocolo Europeu (IAEA, 2011; CEC, 2013). Observa-se destes 



 85 

dados que os valores médios em praticamente todos os equipamentos digitais (especialmente 

o DR 2) são maiores que este valor de referência, exceto nas faixas de espessuras entre 6 e 9 

cm. Nota-se que, para espessuras de mama menores, os mamógrafos tela-filme e CR 

apresentaram DGMs sugestivamente menores, já para as espessuras de mama maiores, os 

mamógrafos    DR 1 e DR 2 apresentaram valores da DGM menores.  

 

Tabela 22 – Valores de referência para a dose glandular média segundo a Agência Internacional 

da Energia Atômica e o Protocolo Europeu (CEC, 2013; IAEA, 2011). 

Espessura de PMMA (cm) Espessura da mama (cm) Referência (mGy) 
3,0 3,2 1,5 
4,0 4,5 2,0 
4,5 5,3 2,5 
5,0 6,0 3,0 
6,0 7,5 4,5 
7,0 9,0 6,5 

Fonte: CEC (2013); IAEA (2011). 
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Figura 45 – Dose glandular média para cada equipamento por faixa de espessura de mama 

comprimida (em centímetro). (a) 2,1 a 3,2 cm (b) 3,2 a 4,5 cm (c) 4,5 a 5,3 cm (d) 5,3 a 6,0 cm(e) 

6,0 a 7,5 cm (f) 7,5 a 9,0 cm. O valor de referência está mostrado por uma linha no gráfico.   

 

  

                                   (a)                                                                   (b) 

 

 

                                      (c)                                                                  (d) 

 

                                      (e)                                                                  (f) 
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Sabe-se que a compressão insuficiente (90 N quando comparada a 120 N) aumenta o 

valor da DGM em 20 %, conforme mostrou Chida et al. (2009), ao estudar a influência da 

força de compressão na imagem e na dose absorvida em 50 mulheres submetidas a exames 

mamográficos. Como citado anteriormente, não foi encontrada nenhuma alteração na 

qualidade da imagem utilizando as forças de compressão de 120 e 90 N. Na Tabela 15 (página 

75), foi mostrado que as forças de compressão aplicadas nos equipamentos digitais estudados 

neste trabalho foram em torno de 80 a 85 N. Pode-se concluir que um dos fatores responsáveis 

pelos valores elevados de DGM na faixa de espessura entre 2,0 e 6,0 cm (Figura 45) pode ser 

atribuído à compressão insuficiente. Esta é uma consequência de tomar-se a imagem como 

parâmetro de avaliação, onde não há alteração significativa de seu aspecto geral, ao invés de 

uma análise mais completa envolvendo a medição da dose.  

Comparando os valores de DGM com valores encontrados na literatura, como 

mostrado na Tabela 23, verifica-se que, para os equipamentos digitais, a DGM encontrada 

neste trabalho foi maior do que nos demais trabalhos. Existe, também, muita variação nas 

doses encontradas na literatura. Por exemplo, no trabalho de Hendrick et al. (2010), verifica-

se que, em um equipamento DR, a dose média foi de 1,7 mGy e, em outro, foi de 2,5 mGy. 

Em relação aos equipamentos analógicos, verificou-se que a DGM obtida neste estudo se 

encontra na faixa de DGM dos outros trabalhos da literatura. O método de Dance et al. (2000) 

foi utilizado para calcular a dose em todos os trabalhos mostrados na Tabela 23. 	

 
Tabela 23 - Valores de dose glandular média encontrados na literatura. Valores de DGM dados 

em mGy. 

1 A espessura média para o primeiro, segundo, terceiro e quarto equipamento foi de 5,6; 6,2; 5,3 e    5,1 
respectivamente. 
2 A espessura média foi de 3,76 cm. 
3 A espessura média foi de 5,2 cm. 
4 A espessura média foi de 5,2 cm. 

Autor País Quantidade 
de pacientes 

DGM 
(DR 1) 

DGM 
(DR 2) 

DGM 
(CR) 

DGM 
(Tela-Filme) 

Este trabalho Brasil 1300 2,86 3,83 3,91 2,70 

Hendrick et al. 

(2010)1 

Canadá 49 528 1,70 2,50 2,10 2,50 

Kawaguchi et 

al. (2014)2 

Japão 300 2,08 - - - 

Morán et al. 

(2005)3 

Espanha 5 034 1,88 - - - 

Young  (2002)4 Reino 
unido 

2 296 - - - 2,37 
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A Figura 46a mostra a DGM nas pacientes agrupadas em espessura de mama e 

separadas por equipamento. A mama pequena foi considerada a partir de 2,1 cm até 4,5 cm. A 

mama média de 4,5 cm a 6 cm e a mama grande de 6 cm a 9 cm. Igualmente como no 

trabalho de Furquim e Nersissian (2011) encontram-se equipamentos digitais não otimizados, 

com DGMs maiores que a dos equipamentos convencionais (Figura 46b).  

No presente estudo, o DR 1, obteve doses inferiores ao tela-filme, porém o DR 2 

obteve doses superiores. No trabalho da Furquim e Nersissian (2011), o Selenia A, de mesma 

marca que os mamógrafos deste estudo obteve as maiores doses entre os digitais, mas ainda 

no trabalho de Furquim foi aplicada uma técnica de otimização e a dose reduziu mais do que a 

metade sem reduzir a qualidade da imagem. Este fato ressalta a importância da análise detalha 

de cada equipamento isoladamente para posterior implementação da otimização.   

 

Figura 46 – Dose glandular média agrupadas por faixa de espessura de mama e separadas por 

equipamentos: (a) neste estudo; e (b) no estudo de Furquim e Nersissian.  

 

(a) 
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Fonte: Furquim e Nersissian (2011) 

(b) 

 

Também foi feito um histograma das DGM e a partir do histograma, foi feito um 

ajuste dos pontos, este ajuste está apresentado na Figura 47. No eixo Y se encontra a 

frequência (%) de cada intervalo de dose. No eixo X, os intervalos das doses glandulares 

médias. A maior frequência, tanto para o tela-filme, quando para o DR2 e para o CR, foi 

encontrada no intervalo de  3 e 3,5 mGy. Já o DR 1, entre 2 e 2,5 mGy. Nota-se que como o 

DR 2 apresenta mais dados que os demais equipamentos, a curva possui uma forma 

gaussiana.   

 

Figura 47 – Histograma da dose glandular média dos equipamentos DR 2, DR 1, CR e tela-filme. 
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4.2.4   Análise da dose glandular média no Fantoma 

  

 As DGMs obtidas utilizando-se o Fantoma de PMMA foram calculadas para as 

espessuras de 20 mm, 45 mm e 70 mm. Os resultados obtidos utilizando os equipamentos 

Tela-filme, CR, DR 1 e DR 2, estão mostrados na Tabela 24.  

 

Tabela 24 – Dose glandular média obtida para fantoma de mama com três espessuras distintas. 

Os resultados em vermelho encontram-se acima do valor de referência.   

Espessura (mm) 
DGM (mGy) Referência (mGy) 

(CEC, 2013) (Tela-Filme) (CR 1) (DR 1) (DR 2) 
20 mm  0,37 0,87 1,17 1,34 1.0 mGy 

45 mm  1,88 2,56 2,15 2,81 2,5 mGy 
70 mm 5,39 8,97 5,19 4,63 6,5 mGy 

 

É visto que tela-filme apresentou a menor dose para os fantomas que simularam 

mamas pequenas e médias, porém para o que simulou uma mama grande, os equipamentos 

DR apresentaram doses menores, concordando com o obtido para pacientes.  

Leyton et al. (2010) e Dantas (2010) calcularam as DGMs no Fantoma para espessuras 

de 20 mm a 70 mm, utilizando, respectivamente, um equipamento Siemens Mammomat 3000 

Nova com a leitora CR Kodak e um equipamento DR Hologic Selenia. A Tabela 25 apresenta 

os resultados obtidos pelos autores. Vale salientar que as marcas/modelos dos equipamentos 

utilizados nesses levantamentos foram iguais aos deste trabalho. 

 

Tabela 25 – Trabalho realizados com os equipamentos similares aos do presente estudo. Os 

resultados em vermelho encontram-se acima do valor de referência da CEC.   

Espessura (mm) 
DGM (mGy) - CR 

Leyton et al (2010) 

DGM (mGy) - DR 

Dantas (2010) 

Referência (mGy) 

(CEC, 2013) 

20  0,60 0,94 1,00 

30  1,00 1,68 1,50 

40 1,70 2,49 2,00 

50 3,00 3,36 3,00 

60 4,50  4,17 4,50 

70 7,80  6,00 6,50 

 

Da mesma forma como se apresentaram as doses estimadas nos trabalhos citados 

anteriormente, as doses obtidas no presente estudo foram maiores que os valores de referência 
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recomendados pela CEC em, pelo menos, uma das faixas de espessuras estudadas. Nos 

equipamentos CR da Kodak associados ao mamógrafo da Siemens, os valores obtidos de 

DGM para espessuras de 70 mm foram mais do que 20 % superiores ao limite de otimização. 

Este fato não ocorre nos equipamentos DR da Hologic. Isto é ocasionado pela menor 

sensibilidade do sistema CR que do filme, constado durante a medições, quando o fabricante 

ajustou o sistema automático do equipamento para aplicar técnicas radiográficas usando o 

sistema CR, com 2 a 3 kV maiores e cerca do mesmo valor de carga do tubo (mAs), quando 

comparado ao sistema analógico (tela/filme). A menor sensibilidade do sistema CR em 

relação ao DR é conhecida (SEIBERT, 2015). 

 

4.2.5   Comparação da dose no Fantoma com a dose em paciente nos equipamentos 

digitais. 

 

Como foi visto anteriormente, segundo um trabalho realizado por Kawaguchi et al. 

(2014), as doses medidas em pacientes foram superiores que as medidas no fantoma, 

concluindo que medidas realizadas com fantoma podem resultar em doses sub-estimadas. O 

mesmo foi encontrado neste estudo. Para uma espessura de 4,5 cm de PMMA a DGM foi 

inferior à dose encontrada para pacientes com espessura de mama comprimida equivalente. 

Segundo a IAEA (2011), para uma espessura de 45 mm de PMMA, a espessura de mama 

equivalente é de 53 mm. Para este cálculo, foram tomados em conta o valor da DGM de 137 

mamografias, todas com a espessura igual a 53 mm. O resultado é mostrado na Tabela 26, 

onde é evidenciado que os pacientes recebem doses cerca de 28% a 40% maiores que o 

fantoma com espessura equivalente. Este efeito pode ser explicado pelo fato de que, em 

radiologia digital, são utilizados feixes mais “duros” (maior energia efetiva) que nos sistemas 

analógicos, para os quais foram produzidos estes fantomas. Nestas energias maiores, o 

coeficiente de atenuação linear da mama e do PMMA são distintos, sendo necessário uma 

reavaliação da espessura equivalente de PMMA.  

 

Tabela 26 – Dose glandular média para Fantomas de 45 mm PMMA e pacientes com 53 mm de 

mama comprimida. 

 CR DR 1 DR 2 

Dose em Fantoma (mGy) 2,56±0,18 

3,34±0,60 

2,15±0,13 

3,03±0,54 

2,81±0,02 

3,60±0,65 Dose em Paciente (mGy) 
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4.2.6   Incertezas associadas ao cálculo da Dose Glandular Média 

 

Para relatar apropriadamente os resultados, faz-se necessário avaliar e reportar as 

incertezas expandidas associadas a determinado grau de confiabilidade metrológica. As 

incertezas de medição podem ser agrupadas em duas categorias: a incerteza tipo A e a 

incerteza tipo B. A do tipo A é obtida através de medidas materializadas, como, por exemplo, 

o desvio padrão da média de n medições. A incerteza do tipo B é obtida ou estimada com base 

em certificados de calibração, manuais dos equipamentos ou estimadas pelo conhecimento 

sobre o processo.   

O documento da IAEA (2007), Dosimetry in diagnostic Radiology: An International 

Code of Practice, mostra três cenários possíveis, juntamente com suas incertezas, para 

facilitar o cálculo nos trabalhos científicos. Neste trabalho, foi utilizado o primeiro cenário. A 

Tabela 27 mostra todos os fatores que contribuem para a medida de incerteza na DGM de 

pacientes. Essa tabela foi baseada no Guia Europeu (IAEA, 2007).  

 

Tabela 27 – Incertezas associadas a medição da Dose glandular média. 

Fonte de incerteza Incerteza (K d=1,00) em % 

Cenário de medida (01) 6,3 

Precisão da leituraa 1,0 

Incerteza na posição da medidab 0,4 

Precisão da indicação da carga no tubo 1,0 

Incerteza no coeficiente de conversão devido à incerteza de 3% na 

medida da CSR 
1,7 

Incerteza no coeficiente de conversão devido à incerteza na 

espessura da mama de 5 mmc 
6,4 

Incerteza padrão combinada relativa a um único paciente (k=1,00) 9,3 

Incerteza expandida relativa a um único paciente (k=2,00) 18,4 
a Apenas uma leitura efetuada 
b Correspondente a ± 2 mm da distância foco-superfície de 600 mm 
c O erro inclui uma correção pela lei do inverso do quadrado da distância  

d O k é o fator de abrangência 

 

Esta tabela apresenta incertezas padrão relativas: ao cenário da medida, à precisão da 

leitura, à posição da medida, à precisão da indicação da carga no tubo, à CSR, à espessura da 

mama, sua combinação quadrática e o valor da incerteza expandida. O valor da incerteza 
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padrão combinada (k=1,00) é obtido através da  raiz quadrada da soma de cada fonte de 

incerteza ao quadrado. Já o valor da incerteza expandida (k=2,00) é o dobro da combinada. 

Concluindo que a incerteza aproximada para o cálculo da DGM é de aproximadamente 18 % 

(k = 2,00) garantindo um nível de confiança de 95 %. 

 

4.3   Avaliação das imagens  

 

4.3.1   Avaliação da razão contraste-ruído (CNR) e razão sinal-ruído (SNR)  

 

O valor da CNR foi calculado pela fórmula da Equação 12 (página 66), tendo como 

base a Figura 36 (página 67) e os resultados encontram-se nas Tabelas 28 e 29, para o objeto 

de contraste disco de PMMA e quadrado de alumínio, respectivamente. A conclusão “C” 

corresponde a conforme e “NC” a não conforme. O valor da CNR deverá ser maior que os 

limites mínimos proprostos pela IAEA (2011). Os resultados em vermelho encontram-se 

abaixo do limite.   

 

Tabela 28 – Calculo realizado para espessura de PMMA de 20 mm, 45 mm e 70 mm e com o 

disco de PMMA como objeto de contraste. O resultado em vermelho se encontra abaixo do 

limite.    

Espessura de PMMA Equipamento CNR calculada Limite CNR Conclusão 

20 mm  

CR 7,21 3,80 C 

DR 1 2,88 1,50 C 

DR 2 6,14 1,50 C 

45 mm 

CR 3,31 3,30 C 

DR 1 1,85 1,30 C 

DR 2 3,42 1,30 C 

70 mm 

CR 4,67 2,80 C 

DR 1 0,22 1,00 NC 

DR 2 1,86 1,00 C 
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Tabela 29 – Calculo realizado para espessura de PMMA de 20 mm e com o quadrado de 

alumínio como objeto de contraste. O resultado em vermelho se encontra abaixo do limite.   

Espessura de PMMA Equipamento CNR calculada Limite CNR Conclusão 

20 mm  

CR 15,73 9,50 C 

DR 1 11,54 4,80 C 

DR 2 15,07 4,80 C 

45 mm 

CR 12,20 8,50 C 

DR 1 6,95 4,30 C 

DR 2 8,69 4,30 C 

70 mm 

CR 2,29 7,50 NC 

DR 1 3,61 3,80 NC 

DR 2 4,42 3,80 C 

 

Analisando o gráfico da Figura 48, onde se encontram os valores da CNR para cada 

sistema digital, e separados por espessura de PMMA, verifica-se que a CNR diminui com o 

aumento da espessura de PMMA e que o sistema CR tem a melhor razão contraste-ruído. A 

Figura 48a mostra os resultados quando foi utilizado o disco de PMMA e na Figura 48b, estão 

os resultados com o quadrado de alumínio.   

Foi mostrado anteriomente que o equipamento DR 1 apresenta doses inferiores ao    

DR 2 porém para mamas acima de 45 mm ele tem uma CNR inferior ao limite. O mesmo 

pode-se notar para o DR 2 que tem uma CNR bem superior ao limite. Evidenciando o fato de 

que deve ser feito um ajuste no controle automático de exposição do DR 2 para que seja 

reduzida a dose, mesmo reduzindo um pouco a CNR e no DR 1 para aumentar o CNR embora 

aumente um pouco a dose.  
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Figura 48 – Valor da CNR para os três equipamentos digitais utilizando (a) o disco de PMMA e 

o  (b) o quadrado de alumínio como objeto de contraste. No eixo X se encontram as espessuras 

de PMMA utilizadas (20 mm, 45 mm e 70 mm).  

 

(a) 

 

 

(b) 

 

O valor da SNR foi calculado pelas Equações 13 e 14 (página 68 e 69), tendo como 

base a Figura 36 (página 67) e os resultados se encontram na Tabela 30. Todos os valores 

foram conformes, indicando que os equipamentos digitais estão com uma boa razão sinal-

ruído.  

 

Tabela 30 - SNR Calculado pelo método proposto pelo European guidelines. 

Equipamento 20 mm 45 mm 70 mm Limite máximo 

CR 1 2,32% 1,35% 3,30% 10% 

DR 1 2,00% 4,20% 0,26% 10% 
DR 2 2,60% 1,30% 3,20% 10% 
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4.3.2   Avaliação da função transferência de modulação (MTF)   

 

O cálculo da MTF foi realizado com a imagem não processada para os equipamentos 

CR e DR 2. Já para o equipamento DR 1 só foi possível obter a imagem já processada. Os 

resultados estão mostrados na Tabela 31.  

Segundo o artigo da Fuji (2014), a imagem deveria ser analisada pós processamento e 

fazendo uma comparação entre os equipamentos de mesma marca e modelo (DR1 e DR2), 

observa-se que o DR1 obteve uma MTF superior ao DR2.    

 

Tabela 31 – Resultado da MTF para os equipamentos digitais. O resultado em vermelho se 

encontra abaixo do limite.   

Equipamento CR DR 1 DR 2 

Tensão (kV) 29 31 32 

Carga (mAs) 93,3 51,7 70,3 

MTF 20% (Horizontal) 3,4 12,0 8,0 

MTF 20% (Vertical) 3,6 13,0 8,0 

Ref. 20% (IAEA) 3,0 9,0 9,0 

MTF 50% (Horizontal) 1,6 7,1 4,0 

MTF 50% (Vertical) 1,9 8,3 4,0 

Ref. 50% (IAEA) 1,5 6,5 6,5 

Ref. = Nível de referência proposto pela IAEA (2011) 

 

4.3.3   Avaliação da figura de mérito (FOM) 

 

A FOM foi calculada apenas para o equipamento DR 2, já que neste equipamento, 

como descrito anteriormente, só se utiliza a combinação anodo/filtro de Mo/Mo, pois o modo 

auto-kV foi selecionado pela application2 e as operadoras do mesmo deixaram neste modo. O 

modo auto-kV seleciona automaticamente apenas a tensão e a carga do tubo, deixando a 

escolha do filtro no modo manual. A FOM foi calculada para o modo auto-kV e para o modo 

auto-filter, modo este, que seleciona o filtro automaticamente.  

Na Tabela 32 encontram-se os resultados para a FOM com a combinação Mo/Mo e a 

combinação Mo/Rh (mamas mais espessas), quando selecionado o modo Auto-Filter. Esta 

tabela também apresenta os resultados da DGM e da CNR, valores necessários para o cálculo 

                                                
2 Pessoa responsável para treinar inicialmente as operadores do equipamento quando este é instalado. 
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da figura de mérito. A FOM para o PMMA de 45 mm e 70 mm foi maior para o modo Auto-

filter, indicando que, para mamas com espessura média e grande, o indicado seria utilizar a 

combinação anodo/filtro de Mo/Rh neste equipamento. A Figura 49 mostra com mais clareza 

este mesmo resultado.  

 

Tabela 32 - Resultado da FOM para o sistema DR 2 para o modo auto-kV e para o modo auto-

filter. 

MODO Espessuras de PMMA (mm) CNR DGM FOM 

Auto-kV 

20 15,07 1,35 168,34 

45  8,69 3,68 20,50 
70   4,42 4,73 4,13 

Auto-filter 

20 15,71 1,46 168,66 
45 9,39 2,57 34,32 
70 5,98 5,34 6,69 

 

Figura 49 – Gráficos da FOM para o equipamento DR 2 no modo auto-kV e o no modo auto-

filter mostrando a melhora ao utilizar o filtro de ródio para mama com espessura de 45 mm  e 

70 mm. 

 

(a) 

 

4.3.4   Avaliação das imagens clínicas 

 

As avaliações das imagens clínicas foram realizadas por médicas radiologistas de cada 

estabelecimento de saúde em que se encontram os mamógrafos. Em torno de 50 imagens 

foram analisadas de cada estabelecimento e os resultados estão mostrados nas Tabelas 33 e 34 
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para as posições cranio-caudal e oblíqua médio-lateral, respectivamente. A porcentagem 

discutida na tabela varia de 0% a 100%.  

Na Tabela 33, nota-se, no primeiro critério avaliado, uma grande deficiência em 

visualizar o músculo peitoral em todos os equipamentos. Segundo protocolos da Comissão 

Européia (CEC, 1996a), este critério deveria ser visualizado quando a mama é bem 

posicionada, porém, segundo Aguillar et al. (2009), somente é possível ver o músculo peitoral 

em 30% das imagem em incidência CC, já que este fator depende de se paciente encontra-se 

ou não relaxada. Tanto no equipamento CR quanto no DR 2,  foi encontrado um número 

próxiom a 30%, já no equipamento DR 1, apenas em 12% das imagens, musculo foi 

visualizado, o que não significa que existe uma falha no posicionamento, porém deve ser 

realizada uma análise mais detalhada já que o uso de força de compressão menor que a 

indicada ou até mesmo mal posicionamento efetuado pela técnica, pode ocasionar o mesmo 

resultado. Os baixos valores dos dois últimos critérios são, possivelmente, devido à não 

visualização do músculo peitoral.  

Já no segundo critério, em cerca de 15% das mamas, não se vê com clareza o tecido 

adiposo retroglandular. Isso pode indicar que a parte da mama, mais proxima do tórax não foi 

radiografada, já que não aparece na imagem; pode indicar, uma mama muito densa, que não 

apresente tecido adiposo retroglandular, ou que tenha apresentado artefato de movimento, 

impossibilitando a visualização nítida.  

No quinto critério, cerca de 15% das radiografias de mamas apresentaram pregas de 

pele, o que pode mascarar uma massa ou microcalcificação, por exemplo. Estas, por vezes, 

afetaram a visualização completa do contorno da mama. As pregas de pele só podem ser 

solucionadas com uma re-exposição da paciente a radiação para obter nova imagem.   

Critérios como visualização nítida do tecido mamário medial, visualização nítida do 

tecido glandular lateral, reprodução de estruturas vasculares, que devem ser vistas através do 

parênquima mamário de maior densidade foram atendidos em 100% dos casos.  
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Tabela 33 - Percentagem de aprovação para critérios avaliados pelos médicos locais para o 

posicionamento crânio-caudal. 

Craniocaudal CR DR 1 DR 2 

Visualização nítida do musculo na margem peitoral 28% 12% 36% 

Visualização nítida do tecido adiposo retro glandular 84% 88% 88% 
Visualização nítida do tecido mamário medial 100% 100% 100% 

Visualização nítida do tecido glandular lateral 100% 100% 100% 
Ausência de pregas de pele na imagem 84% 88% 80% 

Imagens simétricas das mamas direita e esquerda 92% 100% 92% 
O contorno da mama deve ser visto 88% 96% 88% 

Reprodução de estruturas vasculares, que devem ser 
vistas através do parênquima mamário de maior 

densidade 

100% 100% 100% 

Visualização nítida (sem movimento) de todos os 
vasos e filamentos fibrosos, assim como da margem 

do músculo peitoral 

24% 12% 32% 

Visualização das estruturas da pele (rosetas dos 
poros) ao longo do musculo peitoral 

20% 12% 28% 

 

Na Tabela 34, é visto que os critérios menos atendidos são “visualização do ângulo 

inframamário” e “mamilo completamente de perfil, sem superposição do tecido mamário e/ou 

indicado mediante marcador em sua totalidade fora da linha que borda a mama”. A não 

visualização deste ângulo pode significar que a mama não foi bem posicionada, perdendo 

alguma parte de tecido mamário. Já os mamilos que não estavam completamente de perfil, 

não foram marcados e também existia sobreposição do mamilo no tecido, o que pode 

mascarar massas e microcalcificações. O contorno da mama foi visto na maioria dos casos e 

nos casos em que não foi visto completamente, era por alguma prega na pele.  

A avaliação das imagens clínicas permitiu analisar as falhas cometidas no 

posicionamento da mama e que podem comprometer o diagnóstico, mascarando alguma 

massa ou microcalcificação.  Também pode ser motivo de repetição de exame, aumentanto a 

DGM na paciente. Isto indica a necessidade de treinamentos das equipes técnicas.  

A análise destas imagens não podem ser relacionadas diretamente com a dose 

glandular média, porém é de suma importância para radioproteção da paciente bem como para 

evitar um diagnóstico errado.  
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Tabela 34 - Percentagem de aprovação para critérios avaliados pelos médicos locais para o 

posicionamento da mama médio lateral oblíqua. 

Oblíqua médio-lateral CR DR1 DR2 

Músculo peitoral projetado no angulo correto 84% 92% 96% 
Visualização do ângulo infra mamário 32% 56% 44% 

Visualização nítida do tecido glandular crâneo-lateral 100% 100% 100% 
Visualização nítida do tecido adiposo retro glandular 92% 96% 92% 
Mamilo completamente de perfil, sem superposição 

do tecido mamário e/ou indicado mediante marcador 
em sua totalidade fora da linha que borda a mama 

36% 52% 40% 

Ausência de pregas da pele na imagem 60% 80% 72% 
Imagens simétricas das mamas direita e esquerda 68% 100% 76% 

O contorno da mama deve ser visto 96% 92% 96% 
Reprodução de estruturas vasculares, que devem ser 

vistas através do parênquima mamário de maior 
densidade 

96% 100% 96% 

Visualização nítida (sem movimento) de todos os 
vasos e filamentos fibrosos, assim como da margem 

do músculo peitoral 
80% 100% 88% 

Visualização das estruturas da pele (rosetas dos 
poros) ao longo do musculo peitoral 

84% 100% 96% 
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5.   CONCLUSÃO 

  

Os resultados desse trabalho permitem chegar às seguintes conclusões:  

 

1. A força de compressão utilizada nos equipamentos digitais foi inferior ao limite 

estabelecido pela Portaria 453/98, possivelmente porque a imagem digital sai aparentemente 

adequada mesmo com uma força de compressão menor. Este fato indica que é necessário um 

treinamento da equipe técnica, já que, quanto menor a força de compressão, maior a espessura 

da mama e, consequentemente, maior a dose glandular.  

2. Os valores obtidos para a DGM nos sistemas de mamografia digital avaliados foram 

maiores do que os valores recomendados pela IAEA (2011) e maiores do que o sistema 

analógico.  

3. É importante ressaltar que os valores de DGM obtidos com o simulador de mama 

foram inferiores aos encontrados com pacientes com espessuras de mama equivalentes ao 

fantoma. Este fato indica que não se deve utilizar o mesmo para estimar a dose de uma 

paciente. O uso deste dispositivo serve para estudos de avaliação das doses em diferentes 

instalações, permitindo uma comparação com valores de referência. 

4. A análise das imagens digitais para mamas mais densas mostrou que a CNR foi 

inferior aos valores estabelecidos pela IAEA, não permitindo, em alguns casos, a visualização 

do objeto de contraste.  

5. A avaliação das imagens clínicas mostrou que, nas incidências CC, a visualização 

do músculo peitoral não ocorreu em cerca de 75 % das imagens avaliadas, em 15% não foi 

visto com clareza o tecido adiposo retroglandular e também 15% das imagem apresentaram 

pregas na pele. Nas imagens OML, o ângulo inframamário só foi visualizado em cerca de 

44% dos casos. O mamilo também só foi bem posicionado em 42% dos casos. Essas não 

visualizações nítidas desses tecidos podem ocasionar a não visualização de nódulos e 

microcalcificações. Esses resultados refletem a necessidade de treinamento dos técnicos em 

radiologia executando os exames. 

De maneira geral, espera-se, com este estudo, despertar e conscientizar os 

profissionais envolvidos sobre a importância dos conceitos de proteção radiológica e 

otimização em protocolos de doses em mamografias digitais. 
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APÊNDICE A –Código para cálculo do coeficiente “g” pelo método de 

DANCE elaborado para utilizar no Microsoft Excel. 

 

 

' Fator g 

 

Function gfactor(csr, esp) 

 

a = 0.6721 * csr + 0.1987   'para espessura 2 

b = 0.64 * csr + 0.0846       'para espessura 3 

c = 0.5571 * csr + 0.0393   'para espessura 4 

d = 0.5193 * csr + 0.0257   'para espessura 4,5 

e = 0.4907 * csr + 0.0145   'para espessura 5 

f = 0.4171 * csr + 0.0071    'para espessura 6 

g = 0.3614 * csr + 0.0024   'para espessura 7 

h = 0.3179 * csr + 0.0002   'para espessura 8 

i = 0.2834 * csr + 0.0018    'para espessura 9 

j = 0.2539 * csr + 0.0022    'para espessura 10 

k = 0.2288 * csr + 0.0021   'para espessura 11 

 

'Para espessura igual a 2 

If esp = 2 Then 

gfactor = 0.6721 * csr + 0.1987 

End If 

 

'Para espessura igual a 3 

If esp = 3 Then 

gfactor = 0.64 * csr + 0.0846 

End If 

 

'Para espessura igual a 4 

If esp = 4 Then 

gfactor = 0.5571 * csr + 0.0393 
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End If 

 

'Para espessura igual a 4,5 

If esp = 4.5 Then 

gfactor = 0.5193 * csr + 0.0257 

End If 

 

'Para espessura igual a 5 

If esp = 5 Then 

gfactor = 0.4907 * csr + 0.0145 

End If 

 

'Para espessura igual a 6 

If esp = 6 Then 

gfactor = 0.4171 * csr + 0.0071 

End If 

 

'Para espessura igual a 7 

If esp = 7 Then 

gfactor = 0.3614 * csr + 0.0024 

End If 

 

'Para espessura igual a 8 

If esp = 8 Then 

gfactor = 0.3179 * csr + 0.0002 

End If 

 

'Para espessura igual a 9 

If esp = 9 Then 

gfactor = 0.2834 * csr + 0.0018 

End If 

 

'Para espessura igual a 10 

If esp = 10 Then 
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gfactor = 0.2539 * csr + 0.0022 

End If 

 

'Para espessura igual a 11 

If esp = 11 Then 

gfactor = 0.2288 * csr + 0.0021 

End If 

 

'Para espessura entre 2 e 3 

If esp > 2 And esp < 3 Then 

gfactor = ((esp - 2) * (b - a)) + a 

End If 

 

'Para espessura entre 3 e 4 

If esp > 3 And esp < 4 Then 

gfactor = ((esp - 3) * (c - b)) + b 

End If 

 

'Para espessura entre 4 e 4.5 

If esp > 4 And esp < 4.5 Then 

gfactor = ((esp - 4) * ((d - c) / 0.5)) + c 

End If 

 

'Para espessura entre 4.5 e 5 

If esp > 4.5 And esp < 5 Then 

gfactor = ((esp - 4.5) * ((e - d) / 0.5)) + d 

End If 

 

'Para espessura entre 5 e 6 

If esp > 5 And esp < 6 Then 

gfactor = ((esp - 5) * (f - e)) + e 

End If 

 

'Para espessura entre 6 e 7 
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If esp > 6 And esp < 7 Then 

gfactor = ((esp - 6) * (g - f)) + f 

End If 

 

'Para espessura entre 7 e 8 

If esp > 7 And esp < 8 Then 

gfactor = ((esp - 7) * (h - g)) + g 

End If 

 

'Para espessura entre 8 e 9 

If esp > 8 And esp < 9 Then 

gfactor = ((esp - 8) * (i - h)) + h 

End If 

 

'Para espessura entre 9 e 10 

If esp > 9 And esp < 10 Then 

gfactor = ((esp - 9) * (j - i)) + i 

End If 

 

'Para espessura entre 10 e 11 

If esp > 10 And esp < 11 Then 

gfactor = ((esp - 10) * (k - j)) + j 

End If 

 

End Function 
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APÊNDICE B – Código para cálculo do coeficiente “c” pelo método de 

DANCE elaborado para utilizar no Microsoft Excel. 

 

Function cfactor (csr, esp, idade) 

 

'idade entre 40 e 49 anos 

a = 0.1129 * csr + 0.8526 

b = 0.0814 * csr + 0.8698 

c = 0.0471 * csr + 0.9259 

d = -0.0043 * csr + 1.0064 

e = -0.0464 * csr + 1.0939 

f = -0.0821 * csr + 1.1755 

g = -0.1171 * csr + 1.255 

h = -0.145 * csr + 1.3138 

i = -0.135 * csr + 1.3352 

j = -0.1257 * csr + 1.3339 

'idade entre 50 e 64 anos 

k = 0.1129 * csr + 0.8526 

l = 0.0543 * csr + 0.9093 

m = 1 

n = -0.0564 * csr + 1.1028 

o = -0.0993 * csr + 1.1935 

p = -0.1429 * csr + 1.2739 

q = -0.15 * csr + 1.3192 

r = -0.1614 * csr + 1.3479 

s = -0.1407 * csr + 1.3486 

t = -0.1321 * csr + 1.3473 

 

If idade > 39 And idade < 50 Then 

 

'Para espessura igual a 2 

If esp = 2 Then 

cfactor = 0.1129 * csr + 0.8526 
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End If 

 

'Para espessura igual a 3 

If esp = 3 Then 

cfactor = 0.0814 * csr + 0.8698 

End If 

 

'Para espessura igual a 4 

If esp = 4 Then 

cfactor = 0.0471 * csr + 0.9259 

End If 

 

 

'Para espessura igual a 5 

If esp = 5 Then 

cfactor = -0.0043 * csr + 1.0064 

End If 

 

'Para espessura igual a 6 

If esp = 6 Then 

cfactor = -0.0464 * csr + 1.0939 

End If 

 

'Para espessura igual a 7 

If esp = 7 Then 

cfactor = -0.0821 * csr + 1.1755 

End If 

 

'Para espessura igual a 8 

If esp = 8 Then 

cfactor = -0.1171 * csr + 1.255 

End If 

 

'Para espessura igual a 9 
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If esp = 9 Then 

cfactor = -0.145 * csr + 1.3138 

End If 

 

'Para espessura igual a 10 

If esp = 10 Then 

cfactor = -0.135 * csr + 1.3352 

End If 

 

'Para espessura igual a 11 

If esp = 11 Then 

cfactor = -0.1257 * csr + 1.3339 

End If 

 

'Para espessura entre 2 e 3 

If esp > 2 And esp < 3 Then 

cfactor = ((esp - 2) * (b - a)) + a 

End If 

'Para espessura entre 3 e 4 

If esp > 3 And esp < 4 Then 

cfactor = ((esp - 3) * (c - b)) + b 

End If 

'Para espessura entre 4 e 5 

If esp > 4 And esp < 5 Then 

cfactor = ((esp - 4) * (d - c)) + c 

End If 

'Para espessura entre 5 e 6 

If esp > 5 And esp < 6 Then 

cfactor = ((esp - 5) * (e - d)) + d 

End If 

'Para espessura entre 6 e 7 

If esp > 6 And esp < 7 Then 

cfactor = ((esp - 6) * (f - e)) + e 

End If 
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'Para espessura entre 7 e 8 

If esp > 7 And esp < 8 Then 

cfactor = ((esp - 7) * (g - f)) + f 

End If 

'Para espessura entre 8 e 9 

If esp > 8 And esp < 9 Then 

cfactor = ((esp - 8) * (h - g)) + g 

End If 

'Para espessura entre 9 e 10 

If esp > 9 And esp < 10 Then 

cfactor = ((esp - 9) * (i - h)) + h 

End If 

'Para espessura entre 10 e 11 

If esp > 10 And esp < 11 Then 

cfactor = ((esp - 10) * (j - i)) + i 

End If 

 

End If 

 

If idade > 49 And idade < 65 Then 

 

'Para espessura igual a 2 

If esp = 2 Then 

cfactor = 0.1129 * csr + 0.8526 

End If 

 

'Para espessura igual a 3 

If esp = 3 Then 

cfactor = 0.0543 * csr + 0.9093 

End If 

 

'Para espessura igual a 4 

If esp = 4 Then 

cfactor = 1 
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End If 

 

'Para espessura igual a 5 

If esp = 5 Then 

cfactor = -0.0564 * csr + 1.1028 

End If 

 

'Para espessura igual a 6 

If esp = 6 Then 

cfactor = -0.0993 * csr + 1.1935 

End If 

 

'Para espessura igual a 7 

If esp = 7 Then 

cfactor = -0.1429 * csr + 1.2739 

End If 

 

'Para espessura igual a 8 

If esp = 8 Then 

cfactor = -0.15 * csr + 1.3192 

End If 

 

'Para espessura igual a 9 

If esp = 9 Then 

cfactor = -0.1614 * csr + 1.3479 

End If 

 

'Para espessura igual a 10 

If esp = 10 Then 

cfactor = -0.1407 * csr + 1.3486 

End If 

 

'Para espessura igual a 11 

If esp = 11 Then 
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cfactor = -0.1321 * csr + 1.3473 

End If 

 

'Para espessura entre 2 e 3 

If esp > 2 And esp < 3 Then 

cfactor = ((esp - 2) * (l - k)) + k 

End If 

 

'Para espessura entre 3 e 4 

If esp > 3 And esp < 4 Then 

cfactor = ((esp - 3) * (m - l)) + l 

End If 

 

'Para espessura entre 4 e 5 

If esp > 4 And esp < 5 Then 

cfactor = ((esp - 4) * (n - m)) + m 

End If 

 

'Para espessura entre 5 e 6 

If esp > 5 And esp < 6 Then 

cfactor = ((esp - 5) * (o - n)) + n 

End If 

 

'Para espessura entre 6 e 7 

If esp > 6 And esp < 7 Then 

cfactor = ((esp - 6) * (p - o)) + o 

End If 

 

'Para espessura entre 7 e 8 

If esp > 7 And esp < 8 Then 

cfactor = ((esp - 7) * (q - p)) + p 

End If 

 

'Para espessura entre 8 e 9 
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If esp > 8 And esp < 9 Then 

cfactor = ((esp - 8) * (r - q)) + q 

End If 

 

'Para espessura entre 9 e 10 

If esp > 9 And esp < 10 Then 

cfactor = ((esp - 9) * (s - r)) + r 

End If 

 

'Para espessura entre 10 e 11 

If esp > 10 And esp < 11 Then 

cfactor = ((esp - 10) * (t - s)) + s 

End If 

End If 

End Function 
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ANEXO A – Controle de qualidade realizado pelo LMRI no equipamento 

Tela-filme. 
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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome da Instituição:  Hospital Barão de Lucena 

 

Endereço:   Av. Caxangá, 3860, Iputinga, Recife-PE 

 

CNPJ/CPF:   10.572.048/0006-32 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

a) Equipamento de Raios-X para mamografia 

Local: Sala 02 

Fabricante: Hologic  Modelo:Lorad M-IV  Série: 195120810399 

 

3 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação consistiu na avaliação da reprodutibilidade e da exatidão da tensão do tubo, 

qualidade da imagem do phantom, da dose a um paciente padrão, com base nas exigências da 

Portaria n. 453 de julho de 1998, do Ministério da Saúde. 

 

3.1 - AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

A. Valor representativo de dose  

A dose utilizada em um paciente padrão (espessura de mama comprimida de 45 mm, 50% 

adiposo-50% glandular) foi medida utilizando uma câmara de ionização para mamografia 

acoplada a um eletrômetro (certificado de calibração n° 0320RX/1112) nas condições de 

irradiação de um paciente com 45 mm de espessura comprimida. 

 

B. Exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo, tempo de exposição e kerma no ar 

 

  a) Teste da Exatidão e Reprodutibilidade da Tensão do Tubo  

Para a avaliação da exatidão da tensão de operação do tubo de raios-X utilizou-se o método 

não invasivo empregando o equipamento PTW Diavolt universal. O medidor de tensão do 

tubo foi posicionado sobre o suporte de mama e foram efetuadas exposições com a tensão do 
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tudo ajustada no painel em 26, 28 e 30 kV. Foram efetuadas três a quatro medidas 

consecutivas, mantendo-se o valor da tensão fixo. O valor da leitura média e o seu desvio 

padrão foram usados para avaliar a reprodutibilidade do sistema.  

 

  b) Teste da Reprodutibilidade do Tempo de Exposição 

Para a avaliação da exatidão do tempo de exposição foi utilizado o medidor não invasivo 

PTW Diavolt universal. O medidor de tensão do tubo foi posicionado sobre o suporte de 

mama e foram efetuadas exposições com a tensão do tudo ajustada no painel em 26, 28 e 30 

kV. Foram efetuadas três a quatro medidas consecutivas, mantendo-se o valor da tensão fixo. 

O valor da leitura média e o seu desvio padrão foram usados para avaliar a reprodutibilidade 

do sistema.  

 

  c) Teste da Reprodutibilidade da taxa de kerma no ar 

A avaliação da reprodutibilidade da taxa de kerma no ar foi feita utilizando uma câmara de 

ionização da marca PTW e eletrômetro UNIDOS E. Foram efetuadas três exposições com 

mesma técnica radiográfica e medidos os valores de kerma no ar. O valor do desvio padrão 

dividido pela média aritmética das indicações (CV) foi calculado e comparado com o 

intervalo de tolerância de ±10%. 

 

C. Camada semirredutora 

A avaliação da camada semirredutora (CSR) foi feita utilizando lâminas de alumínio 99,6% 

puras colocadas na saída do colimador. Uma câmara de ionização da marca PTW e 

eletrômetro UNIDOS E foram utilizados para as medições.  

 

D. Linearidade da taxa de kerma no ar com o mAs 

A avaliação da linearidade da taxa de kerma no ar com a carga do tubo foi feita utilizando 

uma câmara de ionização da marca PTW e eletrômetro UNIDOS E. Foram efetuadas três 

exposições com valores diferentes de carga do tubo (mAs) e registrados os valores do 

rendimento do tubo. O valor do desvio padrão dos rendimentos dividido pela média aritmética 

das medições (CV) foi calculado e comparado com o intervalo de tolerância de ±20 %.   

 

E. Reprodutibilidade do sistema automático de exposição 

A avaliação da reprodutibilidade do sistema AEC foi efetuada através da exposição de um 

phantom de mama (tipo ACR) três vezes consecutivas e registrando o valor da técnica 
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radiográfica (kVp e mAs) e medindo a densidade óptica no centro de cada película revelada. 

O critério para a avaliação do sistema AEC foi efetuado calculando o coeficiente de variação 

(CV) a partir do valor do desvio padrão de cada valor de densidade óptica obtido dividido 

pela média aritmética das medições. O CV calculado foi comparado com o intervalo de 

tolerância de ± 10 %. 

 

F. Integridade dos EPI 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) foram analisados por inspeção visual e 

radiografados somente nos casos de suspeita de falha de sua integridade.  

 

G. Exatidão do sistema de colimação 

A avaliação do sistema de colimação foi efetuada através da radiografia de objetos radiopacos 

alinhados à borda do bucky, posicionado sobre um chassi colocado em cima do bucky, e 

comparando a imagem desses objetos com a obtida por um segundo chassi colocado dentro do 

bucky. 

 

H. Qualidade da Imagem do Phantom Mama tipo ACR 

Para o estudo da qualidade da imagem foi utilizado o phantom para mamografia (Phantom de 

Acreditação do Colégio Americano de Radiologia) equivalente a uma mama com 45 mm de 

espessura comprimida. Para a avaliação da conformidade foi utilizada a recomendação do 

fabricante quanto ao número de estruturas a serem visualizadas. 

 

I. Força de Compressão 

Para avaliar o sistema de compressão da mama, foi utilizada uma balança vertical de mola 

comprimida que foi posicionada sobre o suporte de mama. Os valores encontrados foram 

considerados adequados quando dentro do intervalo de 11 a 18 kgf. 

 

J. Condições Gerais de Proteção Radiológica 

Foi efetuada uma inspeção visual das condições de Vestimenta de Proteção Individual, luz de 

segurança, etc. segundo as exigências da Portaria 453 do Ministério da Saúde. 
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5 RESULTADOS 

 

A. Dose para um paciente padrão 

O resultado do valor do kerma no ar na posição da entrada da pele é de 6,82 mGy na técnica 

de 28 kV e 50 mAs que é a aplicada a um paciente padrão (com 45 mm de espessura 

comprimida). O valor de referência estabelecido para sistemas tela-filme pela Portaria 453 

(06/1998) é de 10 mGy. O sistema de aquisição é do tipo Analógico. O sistema de 

mamografia tipo sem grade não é utilizado pela instituição, não sendo possível a realização 

deste teste.  

 

Tabela 1: Valores representativos de dose. 

Tipo de receptor 
Velocidade 

do filme 
Técnica utilizada Dose3 

Valor de 

referência1 
Avaliação 

Analógico N/A kVp / mA / tempo 2 DFF (cm) (mGy) (mGy) (C / NC) 

Mamografia Com grade 28 kV / 50 mAs / NI 65 6,82 10 C 

1 – Refere-se somente ao valor da Dose Entrada na Pele (DEP) determinada em uma mama 

comprimida de 4,5 cm de espesssura, para sistema tela-filme e em uma unidade com anodo e 

filtração de molibdênio (Portaria 453 de 06/1998). 
2 – Este equipamento para mamografia somente informa o produto mAs e não o tempo de 

exposição. 
3 – Refere-se ao valor do kerma ar na superfície de entrada da pele (inclui retroespalhamento). 

NI = Não informado 

 

B. Exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo, tempo de exposição e kerma no ar 

Os resultados das medidas da exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo, tempo de 

exposição e kerma no ar  são mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Valores obtidos nos testes da Exatidão e Reprodutibilidade da Tensão do Tubo, 

Tempo de exposição e Kerma no ar. Resultados para Foco Grosso. 

Foco Grosso Distância foco-detector (DFD): 58,5 cm 

Indicação do equipamento Resultado da medição 

 

Carga do 

tubo nominal 

(mAs) 

Tempo 

nominal 1 

(ms) 

Tensão 

nominal  

(kV) 

Indicação do valor 

da kerma no ar 

(µGy) 

Indicação do 

tempo de 

exposição (ms) 

Indicação do 

valor de 

tensão do tubo 

(kV) 

Valor 

mínimo de 

kVp 

70 NI 26 

7,43 695,50 27,20 

7,44 695,40 27,20 

7,44 695,60 27,20 

   

Valor 

médio de 

kVp  

60,0 NI 28 

8,095 599,8 29,3 

8,096 600,3 29,3 

8,095 599,9 29,3 

   

Valor 

máximo de 

kVp 

50 NI 30 

8,33 501 31,5 

8,33 500,8 31,5 

8,32 500,9 31,5 

   

Conclusão 

 Kerma no ar Tempo1 
Tensão do 

tubo 

Reprodutibilidade2: 0,18 % 0,044095855 % 0 % 

Intervalo de tolerância: ±10 % ±10 % ±10 % 

Avaliação (C / NC): C C C 

 

Exatidão3: Não se aplica - % 1,50 kV 

Intervalo de tolerância: - 10 % ±2 kV 

Avaliação (C / NC): - - C 

1 – Alguns equipamentos somente informam o produto mAs e não o tempo de exposição. NI = 

Não Informado pelo equipamento. 
2 – Refere-se ao MAIOR valor da reprodutibilidade das medidas com as três diferentes 

valores de tensao do tubo. 
3 – Refere-se ao MAIOR valor do desvio das medidas com as três diferentes valores de tensao 

do tubo. 

 

 



 129 

C. Camada Semi-redutora 

O valor da camada semi-redutora obtido para 28 kV, combinação anodo-filtro Mo-Mo, é 

mostrado na Tabela 3. Segundo o Ministério da Saúde, o valor obtido deverá estar contido no 

intervalo entre kVp/100 mm Al e kVp/100+0,1 mm Al.  

 

Tabela 3: Resultado das medidas de camada semi-redutora para tensão de 28 kV. 

Tensão (kV)/ Carga (mAs)/ DFD (cm):  28 kV/ 50 mAs / 58,5 cm  

CSR Indicada (mm de Al):  

Intervalo de Tolerância (mm de Al): 0,28 - 0,38  

Espessura (mm de Al) 
Kerma no ar 

(mGy) 
D/D0 

0 6,7 - 

0,20 - - 

0,280 3,77 0,56 

0,4 2,795 0,42 

Resultado da CSR (mm de Al): 0,38  

Intervalo de tolerância (mm de Al): 0,28 – 0,38  

Avaliação (C / NC): C  

 

D. Linearidade da taxa de kerma no ar com o mAs 

Os resultados das medidas da linearidade do kerma no ar com a carga do tubo (mAs) são 

mostrados na Tabela 4. O resultado foi comparado com o limite de tolerância de 20%. 

 

Tabela 4: Resultado das medidas da linearidade da taxa de kerma no ar. 

Tensão (kV) / DFD (cm):  28 kV/ 58,5 cm 

 Indicação do painel de controle  Indicação do instrumento de medição 

Corrente (mA) Tempo (ms) Carga (mAs) 
Kerma no ar 

(mGy) 

ND ND 50 6,7 

ND ND 70 9,435 

ND ND 100 13,51 

Desvio máximo: 0,42 % 

Intervalo de tolerância (%): ± 20 % 

Avaliação (C / NC): C 

ND = Não disponível  
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E. Reprodutibilidade do sistema automático de exposição 

Os resultados das medidas da reprodutibilidade do sistema AEC são mostrados na Tabela 5. 

Pode-se conlcuir que o coeficiente de variação está dentro do intervalo de tolerância de ±10 

%. Portanto, o equipamento foi considerado ADEQUADO. 

 

Tabela 5: Resultado das medidas da reprodutibilidade do sistema automático de exposição. 

Modo de Exposição: mAs automático  

Indicação do painel de controle Indicação do instrumento de medição 

Tensão do Tubo 

(kV) 

Carga do Tubo 

(mAs) 

Kerma no ar 

(mGy) 
Densidade Ótica 

28 51,5 NI 2,43 

28 53,1 NI 2,46 

28 53 NI 2,28 

CV (%): 4,0 % 

Intervalo de tolerância (%): ± 10 % 

Avaliação (C / NC): C 

 

F. Integridade dos EPI 

Os EPI foram analisados por inspeção visual. Não foi detectado defeitos ou dobras. A 

radiografia dos EPI não foi possível devido ao pequeno tamanho do receptor de imagens 

usados em mamografia.  

 

G. Exatidão do sistema de colimação 

O resultado da avaliação da exatidão do sistema de colimação é mostrado na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Resultado das medidas da reprodutibilidade do sistema automático de exposição. 

Tensão do tubo (kVp) / Carga (mAs): 24 kV / 40 mAs DFF: 60 cm 

Desvio máximo encontrado (mm): 1 

Intervalo de tolerância, ± 2 % da DFF (mm): 
± 12 mm (para 60 cm) ou  

± 13 mm (para 65 cm) 

Avaliação (C / NC): C 
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H. Qualidade da Imagem do Phantom Mama tipo ACR 

A Tabela 8 mostra o resultado da exposição do phantom mamográfico no modo automático. 

Os resultados foram avaliados comparando o menor tamanho dos objetos visualizados com os 

limites aceitáveis propostos pela Portaria 453-06/98 e pelo fabricante do phantom. Baseado 

nestes resultados concluiu-se que o resultado da qualidade de imagem está INADEQUADO.  

 

Tabela 8: Tamanhos dos menores objetos visualizados nas imagens do Phantom. 

Estrutura 
Mínimo de estruturas a 

serem visualizadas 

Estruturas 

visualizadas 
Avaliação (C / NC) 

Fibras 4 5 C 

Microcalcificações 3 2 NC 

Massas 3 4 C 

Imagem apresenta artefatos - Possui NC 

 

I. Força de Compressão 

O valor encontrado no teste da máxima força de compressão foi de 16,0 kgf que se encontra  

dentro do intervalo de aceitação de 11 a 18 kgf estabelecido pelo Ministério da Saúde, e, 

portanto, foi considerado ADEQUADO.  

 

J. Condições Gerais de Proteção Radiológica 

A inspeção visual não detectou não-conformidades. 

 

6 CONCLUSÃO  

 

A avaliação do funcionamento do aparelho de raios X mostrou que o equipamento está em 

conformidade com as exigências do Ministério da Saúde, EXCETO com relação à qualidade 

da imagem do phantom mama e à presença de artefatos nas imagens mamográficas. 
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ANEXO B – Controle de qualidade realizado pelo LMRI no equipamento 

CR. 
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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome da Instituição:  Real Hospital Português 

 

Endereço:   Avenida Governador Agamenon Magalhães - Paissandu, Recife – PE 

 

CNPJ/CPF:   10.892.164/0001-24 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

a) Equipamento de Raios-X para mamografia 

Local: Sala de Mamografia 

Fabricante: Siemens  Modelo: Mammomat 3000 Nova  Série: 10444 

 

3 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação consistiu na avaliação da reprodutibilidade e da exatidão da tensão do tubo, 

qualidade da imagem do phantom, da dose a um paciente padrão, com base nas exigências da 

Portaria n. 453 de julho de 1998, do Ministério da Saúde. 

 

3.1 - AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

A. Valor representativo de dose  

A dose utilizada em um paciente padrão (espessura de mama comprimida de 45 mm, 50% 

adiposo-50% glandular) foi medida utilizando uma câmara de ionização para mamografia 

acoplada a um eletrômetro (certificado de calibração n° 0622RX/1014) nas condições de 

irradiação de um paciente com 45 mm de espessura comprimida. 

 

B. Exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo, tempo de exposição e kerma no ar 

 

a) Teste da exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo  

Para a avaliação da exatidão da tensão de operação do tubo de raios-X utilizou-se o método 

não invasivo empregando o equipamento PTW Diavolt universal. O medidor de tensão do 

tubo foi posicionado sobre o suporte de mama e foram efetuadas exposições com a tensão do 

tudo ajustada no painel em 26, 28 e 30 kV. Foram efetuadas três a quatro medidas 
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consecutivas, mantendo-se o valor da tensão fixo. O valor da leitura média e o seu desvio 

padrão foram usados para avaliar a reprodutibilidade do sistema.  

 

b) Teste da reprodutibilidade do tempo de exposição 

Para a avaliação da exatidão do tempo de exposição foi utilizado o medidor não invasivo 

PTW Diavolt universal. O medidor de tensão do tubo foi posicionado sobre o suporte de 

mama e foram efetuadas exposições com a tensão do tudo ajustada no painel em 26, 28 e 30 

kV. Foram efetuadas três a quatro medidas consecutivas, mantendo-se o valor da tensão fixo. 

O valor da leitura média e o seu desvio padrão foram usados para avaliar a reprodutibilidade 

do sistema.  

 

c) Teste da reprodutibilidade da taxa de kerma no ar 

A avaliação da reprodutibilidade da taxa de kerma no ar foi feita utilizando uma câmara de 

ionização da marca PTW e eletrômetro UNIDOS E. Foram efetuadas três exposições com 

mesma técnica radiográfica e medidos os valores de kerma no ar. O valor do desvio padrão 

dividido pela média aritmética das indicações (CV) foi calculado e comparado com o 

intervalo de tolerância de ±10%. 

 

C. Camada semirredutora 

A avaliação da camada semirredutora (CSR) foi feita utilizando lâminas de alumínio 99,6% 

puras colocadas na saída do colimador. Uma câmara de ionização da marca PTW e 

eletrômetro UNIDOS E foram utilizados para as medições.  

 

D. Linearidade da taxa de kerma no ar com o mAs 

A avaliação da linearidade da taxa de kerma no ar com a carga do tubo foi feita utilizando 

uma câmara de ionização da marca PTW e eletrômetro UNIDOS E. Foram efetuadas três 

exposições com valores diferentes de carga do tubo (mAs) e registrados os valores do 

rendimento do tubo. O valor do desvio padrão dos rendimentos dividido pela média aritmética 

das medições (CV) foi calculado e comparado com o intervalo de tolerância de ±20 %.   

 

E. Tamanho do ponto focal 

A avaliação do tamanho do ponto focal foi efetuada através da radiografia de um padrão de 

barras da marca Gammex. Em sistemas digitais não é possível a realização deste teste pois a 

resolução do sistema é sempre menor que a necessária para realizar a avaliação. 
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F. Integridade dos EPI 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) foram analisados por inspeção visual e 

radiografados somente nos casos de suspeita de falha de sua integridade.  

 

G. Exatidão do sistema de colimação 

A avaliação do sistema de colimação foi efetuada através da radiografia de objetos radiopacos 

alinhados à borda do bucky, posicionado sobre um chassi colocado em cima do bucky, e 

comparando a imagem desses objetos com a obtida por um segundo chassi colocado dentro do 

bucky. 

 

H. Condições do negatoscópio e da sala de laudos 

As condições de luminância dos negatoscópios e da iluminação da sala de laudos foram 

avaliadas utilizando um fotômetro. As medidas foram efetuadas em cinco pontos distintos do 

negatoscópio: uma medida na área central e quatro nos cantos da região útil. A luminância 

deve estar entre 3.000 e 3.500 cd/m2 e a variação da luminosidade deve ser menor ou igual a 

15% em toda a superfície. 

 

I. Qualidade da Imagem do phantom mama tipo ACR 

Para o estudo da qualidade da imagem foi utilizado o phantom para mamografia (Phantom de 

Acreditação do Colégio Americano de Radiologia) equivalente a uma mama com 45 mm de 

espessura comprimida. Para a avaliação da conformidade foi utilizada a recomendação do 

fabricante quanto ao número de estruturas a serem visualizadas. 

 

J. Força de compressão 

Para avaliar o sistema de compressão da mama, foi utilizada uma balança vertical de mola 

comprimida que foi posicionada sobre o suporte de mama. Os valores encontrados foram 

considerados adequados quando dentro do intervalo de 11 a 18 kgf. 

 

K. Condições gerais de proteção radiológica 

Foi efetuada uma inspeção visual das condições de Vestimenta de Proteção Individual, luz de 

segurança, etc. segundo as exigências da Portaria 453 do Ministério da Saúde. 
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5 RESULTADOS 

 

A. Dose para um paciente padrão 

O resultado do valor do kerma no ar na posição da entrada da pele é de 14,63 mGy na técnica 

de 28 kV e 110 mAs que é a aplicada a um paciente padrão (com 45 mm de espessura 

comprimida). O valor de referência estabelecido para sistemas tela-filme pela Portaria 453 

(06/1998) é de 10 mGy. O sistema de aquisição é do tipo Digital-CR. O sistema de 

mamografia tipo sem grade não é utilizado pela instituição, não sendo possível a realização 

deste teste.  

 

Tabela 1: Valores representativos de dose. 

Tipo de receptor 
Velocidade 

do filme 
Técnica utilizada Dose3 

Valor de 

referência1 
Avaliação 

Digital-CR N/A kVp / mA / tempo 2 DFF (cm) (mGy) (mGy) (C / NC) 

Mamografia Com grade 28 kV / 110 mAs / NI 65 14,63 10 C 

1 – Refere-se somente ao valor da Dose Entrada na Pele (DEP) determinada em uma mama 

comprimida de 4,5 cm de espesssura, para sistema tela-filme e em uma unidade com anodo e 

filtração de molibdênio (Portaria 453 de 06/1998). 
2 – Este equipamento para mamografia somente informa o produto mAs e não o tempo de 

exposição. 
3 – Refere-se ao valor do kerma ar na superfície de entrada da pele (inclui retroespalhamento). 

NI = Não informado 

 

B. Exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo, tempo de exposição e kerma no ar 

Os resultados das medidas da exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo, tempo de 

exposição e kerma no ar  são mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Valores obtidos nos testes da Exatidão e Reprodutibilidade da Tensão do Tubo, 

Tempo de exposição e Kerma no ar. Resultados para Foco Grosso. 

Foco Grosso Distância foco-detector (DFD): 65 cm 

Indicação do equipamento Resultado da medição 

 

Carga do 

tubo nominal 

(mAs) 

Tempo 

nominal 1 

(ms) 

Tensão 

nominal  

(kV) 

Indicação do valor 

da kerma no ar 

(µGy) 

Indicação do 

tempo de 

exposição (ms) 

Indicação do 

valor de 

tensão do tubo 

(kV) 

Valor 

mínimo de 

kVp 

125 NI 26 

8,08 858,2 27,5 

8,08 858,4 27,3 

8,08 858,3 27,2 

   

Valor 

médio de 

kVp  

110 NI 28 

7,09 812,9 29,5 

7,11 813 29,5 

7,11 812,6 29,6 

   

Valor 

máximo de 

kVp 

100 NI 30 

6,47 792,2 32 

6,47 792,2 31,8 

6,47 792,3 31,7 

   

Conclusão 

 Kerma no ar Tempo1 
Tensão do 

tubo 

Reprodutibilidade2: 0,18 % 0,03 % 0,56 % 

Intervalo de tolerância: ±10 % ±10 % ±10 % 

Avaliação (C / NC): C C C 

 

Exatidão3: Não se aplica - % 1,83 kV 

Intervalo de tolerância: - 10 % ±2 kV 

Avaliação (C / NC): - - C 

1 – Alguns equipamentos somente informam o produto mAs e não o tempo de exposição. NI = 

Não Informado pelo equipamento. 
2 – Refere-se ao MAIOR valor da reprodutibilidade das medidas com as três diferentes 

valores de tensao do tubo. 
3 – Refere-se ao MAIOR valor do desvio das medidas com as três diferentes valores de tensao 

do tubo. 
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C. Camada Semi-redutora 

O valor da camada semi-redutora obtido para 28 kV, combinação anodo-filtro Mo-Mo, é 

mostrado na Tabela 3. Segundo o Ministério da Saúde, o valor obtido deverá estar contido no 

intervalo entre kVp/100 mm Al e kVp/100+0,1 mm Al.  

 

Tabela 3: Resultado das medidas de camada semi-redutora para tensão de 28 kV. 

Tensão (kV)/ Carga (mAs)/ DFD (cm):  28 kV/ 50 mAs / 65 cm  

CSR Indicada (mm de Al):  

Intervalo de Tolerância (mm de Al): 0,28 - 0,38  

Espessura (mm de Al) 
Kerma no ar 

(mGy) 
D/D0 

0 7,10 - 

0,20 - - 

0,282 3,99 0,56 

0,406 3,24 0,46 

Resultado da CSR (mm de Al): 0,42  

Intervalo de tolerância (mm de Al): 0,28 – 0,38  

Avaliação (C / NC): NC  

 

D. Linearidade da taxa de kerma no ar com o mAs 

Os resultados das medidas da linearidade do kerma no ar com a carga do tubo (mAs) são 

mostrados na Tabela 4. O resultado foi comparado com o limite de tolerância de 20%. 

 

Tabela 4: Resultado das medidas da linearidade da taxa de kerma no ar. 

Tensão (kV) / DFD (cm):  28 kV/ 65 cm 

 Indicação do painel de controle  Indicação do instrumento de medição 

Corrente (mA) Tempo (ms) Carga (mAs) 
Kerma no ar 

(mGy) 

ND ND 100 6,47 

ND ND 110 7,10 

ND ND 125 8,09 

Desvio máximo: 0,15 % 

Intervalo de tolerância (%): ± 20 % 

Avaliação (C / NC): C 

ND = Não disponível  
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E. Tamanho do ponto focal 

Não foi possível a realização deste teste pois, como o sistema é do tipo digital-CR, não produz 

imagem com resolução espacial suficiente para a obtenção do resultado do tamanho do ponto 

focal. 

 

F. Integridade dos EPI 

Os EPI foram analisados por inspeção visual. Não foi detectado defeitos ou dobras. A 

radiografia dos EPI não foi possível devido ao pequeno tamanho do receptor de imagens 

usados em mamografia.  

 

G. Exatidão do sistema de colimação 

O resultado da avaliação da exatidão do sistema de colimação é mostrado na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Resultado das medidas da reprodutibilidade do sistema automático de exposição. 

Tensão do tubo (kVp) / Carga (mAs): 24 kV / 40 mAs DFF: 60 cm 

Desvio máximo encontrado (mm):  

Intervalo de tolerância, ± 2 % da DFF (mm): 
± 12 mm (para 60 cm) ou  

± 13 mm (para 65 cm) 

Avaliação (C / NC): C 

 

H. Condições do negatoscópio e da sala de laudos 

A instituição utiliza workstations para visualização das imagens de mamografia (sistema 

Digital-CR). 

 

I. Qualidade da Imagem do Phantom Mama tipo ACR 

A Tabela 7 mostra o resultado da exposição do phantom mamográfico no modo automático. 

Os resultados foram avaliados comparando o menor tamanho dos objetos visualizados com os 

limites aceitáveis propostos pela Portaria 453-06/98 e pelo fabricante do phantom. Baseado 

nestes resultados concluiu-se que o resultado da qualidade de imagem está ADEQUADO.  
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Tabela 7: Tamanhos dos menores objetos visualizados nas imagens do Phantom. 

Estrutura 
Mínimo de estruturas a 

serem visualizadas (mm) 

Estruturas 

visualizadas 
Avaliação (C / NC) 

Fibras 0,75 0,54 C 

Microcalcificações 0,32 0,32 C 

Massas 0,75 0,5 C 

Imagem apresenta artefatos - Não possui C 

 

J. Força de Compressão 

O valor encontrado no teste da máxima força de compressão foi de 13,0 kgf que se encontra  

dentro do intervalo de aceitação de 11 a 18 kgf estabelecido pelo Ministério da Saúde, e, 

portanto, foi considerado ADEQUADO.  

 

K. Condições Gerais de Proteção Radiológica 

A inspeção visual não detectou não-conformidades.  

 

 

6 CONCLUSÃO  

 

A avaliação do funcionamento do aparelho de raios-X mostrou que o equipamento está em 

conformidade com as exigências do Ministério da Saúde, EXCETO com relação a Camada 

Semirredutora. 
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ANEXO C – Controle de qualidade realizado pelo LPR no 

equipamento DR 1. 

 

 

 

 

 

 

TESTE DE ACEITAÇÃO 
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0 – II             IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 Razão Social: CENTRO DE DIAGNÓSTICO LUCILO ÁVILA JR LTDA 

  

Endereço: Av. João de Barros, n°50, Boa Vista, Recife - PE 

CNPJ: 08.174.500/0001-51 Telefone: 0XX81 – 3217 7860 

  

 

0 - III  PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS TESTES 

  

Físicos vinculados ao Laboratório de Proteção Radiológica DEN/UFPE, devidamente 

capacitado para realização dos ensaios. 

 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Para realização dos testes foi utilizado o Medidor Não Invasivo, Unfors, modelo XI nº 

de série 147579. Este equipamento verifica simultaneamente tensão, tempo, dose e 

mAs. 

Equipamento calibrado pela USP/IEE certificados de calibração, cópias em anexo. 

 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIOS-X 

APARELHO 01: Mamógrafo 

LOCALIZAÇÃO: Térreo 

FABRICANTE: Hologic/Lorad 

MODELO: Selenia 

Nº DE SÉRIE: 28407106020 

TENSÃO MÁXIMA: 35 kV 
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RESULTADOS DOS TESTES 

3.1 Valores Representativos de Dose 

Técnica Utilizada Dose Nível de Referência  

Para filtração de 

molibdênio 

Resultado 

kV/mAs DFF mGy DEP(mGy) C/NC 

28/120 65cm 12,36 <10mGy C 

27/120 65cm 12.73 <10mGy C 

 

Comentário: Todos os mamógrafos que trabalham com processamento de imagem 

digital são ajustados de forma que a dose é maior que a referência por conta do 

contraste da digitalização. 

 

Exatidão e reprodutibilidade da tensão no tubo, exatidão e reprodutibilidade do tempo 

de exposição, reprodutibilidade da exposição 

(Item da Portaria MS  453/98 – 4.45b(i), 4.45b(ii), 4.45b(vii), 4.49(d) e 4.49}(k) 

 Referências:  

Tolerância da exatidão da tensão + 5%  Reprodutibilidade da tensão < 0,2;  

Tolerância da exatidão do tempo + 10%  Reprodutibilidade da tensão < 0,2 

 

mA 100 Foco Grosso Distância Foco Detector (DFD) 65cm
Valores Selecionados Valores Medidos

mAs Tempo (s) kVp Exposição(mGy) Tempo (s) kVp
120 1.20 28 12.48 1.207 28.12
120 1.20 28 12.36 1.207 28.15
120 1.20 28 12.32 1.208 28.19

Desvio Máximo Exposição Tempo kVp
Reprodutibilidade 0.01 0.00 0.00
Exatidão Não se aplica -0.61 -0.55
Resultados (C/NC) C C
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mA 100 Foco Grosso Distância Foco Detector (DFD) 65cm
Valores Selecionados Valores Medidos

mAs Tempo (s) kVp Exposição(mGy) Tempo (s) kVp
140 1.4 27 12.73 1.399 27.17
140 1.4 27 12.77 1.400 27.17
140 1.4 27 73 1.399 27.18

Desvio Máximo Exposição Tempo kVp
Reprodutibilidade 1.06 0.00 0.00
Exatidão Não se aplica 0.05 -0.64
Resultados (C/NC) C C

 
mA 30 Foco Grosso Distância Foco Detector (DFD) 65cm

Valores Selecionados Valores Medidos
mAs Tempo (s) kVp Exposição(mGy) Tempo (s) kVp
120 4 27 27.57 4.002 26.61
120 4 27 27.57 4.002 26.61
120 4 27 27.57 4.002 26.62

Desvio Máximo Exposição Tempo kVp
Reprodutibilidade 0.00 0.00 0.00
Exatidão Não se aplica -0.05 1.43
Resultados (C/NC) C C

 

 

Camada semi-redutora 

(Item 5.14 da Portaria MS 453/98) 

Lâminas de alumínio com pureza de 99,99% 

 

Valores medidos com o equipamento: 

mAs kV Filtração 

50 28 0.38 

  

O valor para CSR deve está entre : 

kVp/100 e kVp/100+0,1=>0,28mmAl e 0,38mmAl 

Conclusão: Filtração está conforme 
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Linearidade do “Kerma” com o mAs 

(Item 5.14 e 5.15 da Portaria MS 453/98) 

kV 28 DFD:65cm
Valores Selecionados Calculados

mA s mAs mGy mGy/mAs
100 9.13 0.09
120 10 0.08
150 13.78 0.09

Linearidade: 0.00 < 0,20 (recomendável <0,10)
Resultado (C/NC): C

 

Força de Compressão 

Item da Portaria MS 453/98-4.18a 

Valor Medido: 16kgf 

Tolerância: 11kgf<força de compressão<18kgf 

Resultado (C/NC) C 

 

Alinhamento da bandeja de compressão 

Uma peça de espuma de borracha com 40cm de espessura e densidade é comprimida. 

Mede-se a distância entre a superfície do bucky e a cada canto da bandeja de 

compressão. A deformação da bandeja de compressão é diferença em milímetros, entre 

o maior e o menor valor da altura da espuma quando comprimida 

 

Comentário: Teste não pode ser aplicado a esse mamógrafo, pois a bandeja possui o 

sistema “FAST” que se adéqua ao contorno da mama de forma que mantém a 

compressão uniforme. 

 

Qualidade da Imagem 

Item da Portaria MS 453/98-4.48 e 4.49(q) 

Fanton mamográfico da Nuclear Associates modelo 18-220, representa uma compressão 

de aproximadamente 4,5cm, possui 16 objetos de testes seguem abaixo a tabela e o 

posicionamento dos objetos. Verificar descrição do posicionamento e descrição dos 

objetos abaixo: 
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Posição dos objetos de teste na película 

 Numeração Objetos Testes Visualização (C/NC) 

 1 1,56 Fibra de nylon C 

Fibra 2 1,12 Fibra de nylon C 

 3 0,89 Fibra de nylon C 

 4 0,75 Fibra de nylon C 

 5 0,54 Fibra de nylon C 

 6 0,40 Fibra de nylon NC 

 1 0,54 mm de Al2O3 C 

Micro calcificações 2 0,40 mm de Al2O3 C 

 3 0,32 mm de Al2O3 C 

 4 0,24 mm de Al2O3 C 

 5 0,16 mm de Al2O3 NC 

 1 Espessura de 2,0mm C 

Massas 2 Espessura de 1,0mm C 

 3 Espessura de 0,75mm C 

 4 Espessura de 0,50mm C 

 5 Espessura de 0,25mm C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

148 

Posição dos objetos de teste no monitor 

 Numeração Objetos Testes Visualização (C/NC) 

 1 1,56 Fibra de nylon C 

Fibra 2 1,12 Fibra de nylon C 

 3 0,89 Fibra de nylon C 

 4 0,75 Fibra de nylon C 

 5 0,54 Fibra de nylon C 

 6 0,40 Fibra de nylon NC 

 1 0,54 mm de Al2O3 C 

Micro calcificações 2 0,40 mm de Al2O3 C 

 3 0,32 mm de Al2O3 C 

 4 0,24 mm de Al2O3 C 

 5 0,16 mm de Al2O3 NC 

 1 Espessura de 2,0mm C 

Massas 2 Espessura de 1,0mm C 

 3 Espessura de 0,75mm C 

 4 Espessura de 0,50mm C 

 5 Espessura de 0,25mm C 

Conclusão: A qualidade da imagem do fanton  está adequada. 

 

Ponto Focal 

Não é aplicável para esse tipo de equipamento. 

 

3.9 luminância do monitor 

Item da Portaria MS 453/98-4.12, 4.38(d) e 4.45c(vi) 

Não foi possível realizar o teste por falta de parâmetro nacional. 

 

3.10  Alinhamento entre o campo de raios-X e o filme 

Não é possível realizar esse teste, pois o sistema de processamento de imagem é 

totalmente digital. 

 

Conclusão Geral: 

O mamógrafo está devidamente ajustado. 
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ANEXO D – Controle de qualidade realizado pelo LMRI no 

equipamento DR 2. 
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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome da Instituição:  Boris Berenstein 

 

Endereço:   Rua da Baixa Verde, 409, Recife 

 

CNPJ/CPF:   12.857.736/0001-60 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

a) Equipamento de Raios-X para mamografia 

Local: Sala de mamografia 

Fabricante: Hologic  Modelo: Selenia  Série: NI 

 

3 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação consistiu na avaliação da reprodutibilidade e da exatidão da tensão do tubo, 

qualidade da imagem do phantom, da dose a um paciente padrão, com base nas 

exigências da Portaria n. 453 de julho de 1998, do Ministério da Saúde. 

 

3.1 - AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

A. Valor representativo de dose  

A dose utilizada em um paciente padrão (espessura de mama comprimida de 45 mm, 

50% adiposo-50% glandular) foi medida utilizando uma câmara de ionização para 

mamografia acoplada a um eletrômetro (certificado de calibração n° 0622RX/1014) nas 

condições de irradiação de um paciente com 45 mm de espessura comprimida. 

 

B. Exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo, tempo de exposição e kerma no ar 

 

a) Teste da exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo  

Para a avaliação da exatidão da tensão de operação do tubo de raios-X utilizou-se o 

método não invasivo empregando o equipamento PTW Diavolt universal. O medidor de 

tensão do tubo foi posicionado sobre o suporte de mama e foram efetuadas exposições 

com a tensão do tudo ajustada no painel em 26, 28 e 32 kV. Foram efetuadas três a 
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quatro medidas consecutivas, mantendo-se o valor da tensão fixo. O valor da leitura 

média e o seu desvio padrão foram usados para avaliar a reprodutibilidade do sistema.  

 

b) Teste da reprodutibilidade do tempo de exposição 

Para a avaliação da exatidão do tempo de exposição foi utilizado o medidor não 

invasivo PTW Diavolt universal. O medidor de tensão do tubo foi posicionado sobre o 

suporte de mama e foram efetuadas exposições com a tensão do tudo ajustada no painel 

em 26, 28 e 32 kV. Foram efetuadas três a quatro medidas consecutivas, mantendo-se o 

valor da tensão fixo. O valor da leitura média e o seu desvio padrão foram usados para 

avaliar a reprodutibilidade do sistema.  

 

c) Teste da reprodutibilidade da taxa de kerma no ar 

A avaliação da reprodutibilidade da taxa de kerma no ar foi feita utilizando uma câmara 

de ionização da marca PTW e eletrômetro UNIDOS E. Foram efetuadas três exposições 

com mesma técnica radiográfica e medidos os valores de kerma no ar. O valor do 

desvio padrão dividido pela média aritmética das indicações (CV) foi calculado e 

comparado com o intervalo de tolerância de ±10%. 

 

C. Camada semirredutora 

A avaliação da camada semirredutora (CSR) foi feita utilizando lâminas de alumínio 

99,6% puras colocadas na saída do colimador. Uma câmara de ionização da marca PTW 

e eletrômetro UNIDOS E foram utilizados para as medições.  

 

D. Linearidade da taxa de kerma no ar com o mAs 

A avaliação da linearidade da taxa de kerma no ar com a carga do tubo foi feita 

utilizando uma câmara de ionização da marca PTW e eletrômetro UNIDOS E. Foram 

efetuadas três exposições com valores diferentes de carga do tubo (mAs) e registrados 

os valores do rendimento do tubo. O valor do desvio padrão dos rendimentos dividido 

pela média aritmética das medições (CV) foi calculado e comparado com o intervalo de 

tolerância de ±20 %. 

   

E. Integridade dos EPI 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) foram analisados por inspeção visual e 

radiografados somente nos casos de suspeita de falha de sua integridade.  
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F. Condições do negatoscópio e da sala de laudos 

As condições de luminância dos negatoscópios e da iluminação da sala de laudos foram 

avaliadas utilizando um fotômetro. As medidas foram efetuadas em cinco pontos 

distintos do negatoscópio: uma medida na área central e quatro nos cantos da região útil. 

A luminância deve estar entre 3.000 e 3.500 cd/m2 e a variação da luminosidade deve 

ser menor ou igual a 15% em toda a superfície. 

 

G. Qualidade da Imagem do phantom mama tipo ACR 

Para o estudo da qualidade da imagem foi utilizado o phantom para mamografia 

(Phantom de Acreditação do Colégio Americano de Radiologia) equivalente a uma 

mama com 45 mm de espessura comprimida. Para a avaliação da conformidade foi 

utilizada a recomendação do fabricante quanto ao número de estruturas a serem 

visualizadas. 

 

H. Força de compressão 

Para avaliar o sistema de compressão da mama, foi utilizada uma balança vertical de 

mola comprimida que foi posicionada sobre o suporte de mama. Os valores encontrados 

foram considerados adequados quando dentro do intervalo de 11 a 18 kgf. 

 

I. Condições gerais de proteção radiológica 

Foi efetuada uma inspeção visual das condições de Vestimenta de Proteção Individual, 

luz de segurança, etc. segundo as exigências da Portaria 453 do Ministério da Saúde. 

 

5 RESULTADOS 

 

A.Dose para um paciente padrão 

O resultado do valor do kerma no ar na posição da entrada da pele é de 6,70 mGy na 

técnica de 28 kV e 50 mAs que é a aplicada a um paciente padrão (com 45 mm de 

espessura comprimida). O valor de referência estabelecido para sistemas tela-filme pela 

Portaria 453 (06/1998) é de 10 mGy. O sistema de aquisição é do tipo Digtial-DR. O 

sistema de mamografia tipo sem grade não é utilizado pela instituição, não sendo 

possível a realização deste teste.  
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Tabela 1: Valores representativos de dose. 

Tipo de 

receptor 

Velocidade 

do filme 
Técnica utilizada Dose3 

Valor de 

referência1 
Avaliação 

Digtial-DR N/A 
kVp / mA / 

tempo 2 
DFF (cm) (mGy) (mGy) (C / NC) 

Mamografia Com grade 
28 kV / 50 mAs / 

NI 
66 6,70 10 C 

1 – Refere-se somente ao valor da Dose Entrada na Pele (DEP) determinada em uma 

mama comprimida de 4,5 cm de espesssura, para sistema tela-filme e em uma unidade 

com anodo e filtração de molibdênio (Portaria 453 de 06/1998). 
2 – Este equipamento para mamografia somente informa o produto mAs e não o tempo 

de exposição. 
3 – Refere-se ao valor do kerma ar na superfície de entrada da pele (inclui 

retroespalhamento). 

NI = Não informado 

 

B. Exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo, tempo de exposição e kerma no ar 

Os resultados das medidas da exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo, tempo de 

exposição e kerma no ar  são mostrados na Tabela 2.  
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Tabela 2: Valores obtidos nos testes da Exatidão e Reprodutibilidade da Tensão do 

Tubo, Tempo de exposição e Kerma no ar. Resultados para Foco Grosso. 

Foco Grosso Distância foco-detector (DFD): 66 cm 

Indicação do equipamento Resultado da medição 

 

Carga do 

tubo nominal 

(mAs) 

Tempo 

nominal 1 

(ms) 

Tensão 

nominal  

(kV) 

Indicação do valor 

da kerma no ar 

(µGy) 

Indicação do 

tempo de 

exposição (ms) 

Indicação do 

valor de 

tensão do tubo 

(kV) 

Valor 

mínimo de 

kVp 

90 NI 26 

5,51 898,80 26,20 

5,60 897,70 26,20 

5,60 898,50 26,20 

   

Valor 

médio de 

kVp  

50,0 NI 28 

3,23 892,1 28,3 

3,24 892,1 28,3 

3,24 892,2 28,3 

   

Valor 

máximo de 

kVp 

100 NI 32 

5,70 903,4 32,4 

5,70 903,4 32,4 

5,85 903,4 32,4 

   

Conclusão 

 Kerma no ar Tempo1 
Tensão do 

tubo 

Reprodutibilidade2: 2,70 % 0,06329767 % 0 % 

Intervalo de tolerância: ±10 % ±10 % ±10 % 

Avaliação (C / NC): C C C 

 

Exatidão3: Não se aplica - % 0,40 kV 

Intervalo de tolerância: - 10 % ±2 kV 

Avaliação (C / NC): - - C 

1 – Alguns equipamentos somente informam o produto mAs e não o tempo de 

exposição. NI = Não Informado pelo equipamento. 
2 – Refere-se ao MAIOR valor da reprodutibilidade das medidas com as três diferentes 

valores de tensao do tubo. 
3 – Refere-se ao MAIOR valor do desvio das medidas com as três diferentes valores de 

tensao do tubo. 
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C. Camada Semi-redutora 

O valor da camada semi-redutora obtido para 28 kV, combinação anodo-filtro Mo-Mo, 

é mostrado na Tabela 3. Segundo o Ministério da Saúde, o valor obtido deverá estar 

contido no intervalo entre kVp/100 mm Al e kVp/100+0,1 mm Al.  

 

Tabela 3: Resultado das medidas de camada semi-redutora para tensão de 28 kV. 

Tensão (kV)/ Carga (mAs)/ DFD (cm):  28 kV/ 50 mAs / 66 cm  

CSR Indicada (mm de Al):  

Intervalo de Tolerância (mm de Al): 0,28 - 0,38  

Espessura (mm de Al) 
Kerma no ar 

(mGy) 
D/D0 

0 3,13 - 

0,20 - - 

0,282 1,82 0,58 

0,406 1,46 0,47 

Resultado da CSR (mm de Al): 0,37  

Intervalo de tolerância (mm de Al): 0,28 – 0,38  

Avaliação (C / NC): C  

 

 

D. Linearidade da taxa de kerma no ar com o mAs 

Os resultados das medidas da linearidade do kerma no ar com a carga do tubo (mAs) 

são mostrados na Tabela 4. O resultado foi comparado com o limite de tolerância de 

20%. 

 

Tabela 4: Resultado das medidas da linearidade da taxa de kerma no ar. 

Tensão (kV) / DFD (cm):  X kV/ 66 cm 

 Indicação do painel de controle  Indicação do instrumento de medição 

Corrente (mA) Tempo (ms) Carga (mAs) 
Kerma no ar 

(mGy) 

ND ND 50 3,23 

ND ND 100 5,56 

ND ND 150 8,54 

Desvio máximo: 8,23 % 

Intervalo de tolerância (%): ± 20 % 

Avaliação (C / NC): C 

ND = Não disponível  
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E. Integridade dos EPI 

Os EPI foram analisados por inspeção visual. Não foi detectado defeitos ou dobras. A 

radiografia dos EPI não foi possível devido ao pequeno tamanho do receptor de imagens 

usados em mamografia.  

 

F. Condições do negatoscópio e da sala de laudos 

A instituição utiliza workstations para visualização das imagens de mamografia 

(sistema Digital-CR). 

 

G. Qualidade da Imagem do Phantom Mama tipo ACR 

A Tabela 7 mostra o resultado da exposição do phantom mamográfico no modo 

automático. Os resultados foram avaliados comparando o menor tamanho dos objetos 

visualizados com os limites aceitáveis propostos pela Portaria 453-06/98 e pelo 

fabricante do phantom. Baseado nestes resultados concluiu-se que o resultado da 

qualidade de imagem está ADEQUADO.  

 

Tabela 7: Tamanhos dos menores objetos visualizados nas imagens do Phantom. 

Estrutura 
Mínimo de estruturas a 

serem visualizadas (mm) 

Estruturas 

visualizadas 
Avaliação (C / NC) 

Fibras 0,75 0,4 C 

Microcalcificações 0,32 0,24 C 

Massas 0,75 0,25 C 

Imagem apresenta artefatos - Não possui C 

 

H. Força de Compressão 

O valor encontrado no teste da máxima força de compressão foi de 16,0 kgf que se 

encontra  dentro do intervalo de aceitação de 11 a 18 kgf estabelecido pelo Ministério 

da Saúde, e, portanto, foi considerado ADEQUADO.  

 

I. Condições Gerais de Proteção Radiológica 

A inspeção visual não detectou não-conformidades.  

 

6 CONCLUSÃO  

A avaliação do funcionamento do aparelho de raios-X mostrou que o equipamento está 

em conformidade com as exigências do Ministério da Saúde. 


