
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DE SANTA 

CATARINA - IFSC 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA  

 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DA DOSE DE ENTRADA NA PELE DE MAMÓGRAFOS  COM 

TECNOLOGIA DIGITAL DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM DIRETA E INDIRETA 

 

 

 

 

 

 

JANIE OURIQUE FEIJÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS 

2019



JANIE OURIQUE FEIJÓ 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DA DOSE DE ENTRADA NA PELE DE MAMÓGRAFOS  COM 

TECNOLOGIA DIGITAL DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM DIRETA E INDIRETA 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida à avaliação do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina como parte dos 
requisitos necessários para a obtenção do 
título de Mestre em Proteção Radiológica. 
 
Orientador: Prof. Dr. Flávio Augusto P. Soares 
Coorientador: Caroline de Medeiros, Me. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS 

2019  



 

 

  



 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por tudo na vida;  

Aos meus pais, Jair e Regina, pela educação que me deram, pois se hoje 

cheguei até aqui foi porque me tornaram uma mulher forte e batalhadora;  

A minha mãe e irmã, Ruth, pelo exemplo de mulheres que são em minha vida. 

À vocês meu agradecimento e admiração. 

A minha filha Eduarda, por ser a minha fonte de força e energia diária; 

Ao Rafael por todo apoio que pode me dar durante esta etapa e por cuidar da 

nossa filha. 

Aos anjos que Deus me presenteou como amigos, em especial à Camila 

Masiero, Tiago Hahn, Rita Bellocchio, Aline Garcia, Marcus Bortolotto e Dra Débora 

Eing. Cada um na sua especialidade me auxiliou de forma construtiva na realização 

deste projeto. 

Aos colegas que conheci no mestrado e que se tornaram amigos, obrigada 

pela companhia nesta jornada e a todos os cafés compartilhados. 

Aos amigos e colegas do Centro de Diagnose, Unimed Litoral e Escola 

Filadélfia pelo apoio tanto no auxilio necessário em algumas etapas, quanto pela 

torcida para conclusão da pesquisa. 

Aos professores do Instituto Federal de Santa Catarina por compartilharem 

seus conhecimentos. 

Enfim, a todos àqueles que, direta ou indiretamente, estiveram presentes na 

minha jornada durante o Mestrado. 

Minha eterna gratidão! 

 

  



 

 

 

 

Dedico esta pesquisa à minha família, em especial à minha filha Eduarda. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A 

ciência consiste em saber; em crer que se sabe reside a ignorância.” 
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RESUMO 

 

O presente estudo comparou a dose da entrada na pele (DEP) em mamógrafos com 

tecnologia digital de aquisição direta e indireta de imagem, ambos pertencentes a 

um centro de diagnóstico por imagem de uma instituição privada. Como metodologia 

utilizou-se, métricas físicas, para medir a DEP utilizando uma câmara de ionização, 

fantoma do modelo do Colégio Americano de Radiologia (ACR) e acrescentando a 

ele placas de acrílico de 10 mm de espessura a fim de simular mamas de 

espessuras entre 45 mm a 95 mm. Além disso, mediu-se a razão sinal ruído (RSR) e 

analisou-se o detalhe das estruturas presentes nas imagens, de diferentes 

espessuras, onde todas foram adquiridas nos modos de aquisição automáticos dos 

mamógrafos. Conclui-se que o mamógrafo de aquisição indireta apresentou a menor 

DEP, já o mamógrafo com detecção direta mostrou melhor qualidade de visibilidade 

dos detalhes de imagem. A RSR do mamógrafo com detecção direta permaneceu 

mais estável com a variação das espessuras. Em espessuras acima de 75 mm 

ambos os equipamentos não estão em conformidade com a legislação vigente para 

serem utilizados. Sugere-se uma otimização de parâmetros de imagem para 

diferentes espessuras em cada mamógrafo e que a instituição direcione as 

pacientes para o mamógrafo ideal para sua espessura de mama. 

 

Palavras-chave: Glândulas mamárias. Mamografia. Neoplasia da mama. Prevenção 

& controle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o câncer de mama tem preocupado a sociedade em geral por ser 

uma doença potencialmente letal. Desta forma, o método de rastreamento pelo 

exame de mamografia tem suma importância no tratamento e prognóstico da doença 

na população feminina, pois é considerado um meio simples, eficaz, preciso e de 

baixo custo na detecção precoce da doença (SANTOS; BATISTA, 2014). 

O exame consiste em adquirir imagens da mama por meio da radiação 

ionizante (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2011) e para sua 

realização é necessário à compressão da glândula mamária, que por vezes é uma 

experiência dolorosa e pode desencorajar as mulheres a participarem de 

rastreamento regular. As mamografias devem ser realizadas com a melhor qualidade 

possível, com técnicas radiográficas que produzam baixas doses de radiação e 

demonstrem nitidamente estruturas pequenas como as microcalcificações que tem 

0,5mm de diâmetro e que frequentemente são associadas ao câncer de mama 

(BRASIL, 2012; INTERNATIONAL..., 2011; COUTINHO, 2009). 

O exame da mama por meio da radiação ionizante deve ser reproduzido com 

detalhe, evidenciando as condições estruturais dos tecidos que compõe a mama e 

resultando em uma imagem de alta qualidade, de forma a possibilitar o melhor 

diagnóstico possível. Este é um trabalho para o operador de exame de mamografia, 

que deve ser capacitado para realizar este tipo de exame e ter pleno conhecimento 

do funcionamento do aparelho e dos aspectos de proteção radiológica. Importante 

ressaltar que o profissional que atua nesta área de diagnóstico por imagem está 

ligado ao desenvolvimento tecnológico, que proporciona a produção de aparelhos 

cada vez mais sofisticados, com o intuito de obter imagens médicas de alto nível 

técnico para garantir um diagnóstico mais preciso e com o mínimo de dose (BRASIL, 

2012; NASCIMENTO, 2015; SANTOS, 2013). Sabe-se que a radiação ionizante 

pode, com o tempo, causar malefícios nos indivíduos expostos a ela, por isso há 

necessidade de seguir os princípios definidos da Proteção Radiológica de 

justificação, otimização e limitação de doses individuais. Estes princípios são um 

conjunto de medidas que visam proteger a humanidade, os seres vivos e o meio 

ambiente dos efeitos indevidos que as radiações ionizantes possam causar 

(BRASIL, 2012; COUTINHO, 2009). 
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A comunidade médica e opinião pública vêm promovendo fortemente a 

necessidade de um exame de rastreamento mamário que reduza os danos 

relacionados à radiação de mulheres saudáveis. Para isto, deve se ter uma 

dedicação contínua em estudos para fazer da mamografia um exame eficaz, de 

menor dose quanto possível e com melhor qualidade da imagem (CARTON; 

KLAUSZ; THÉVENOT, 2012). 

Ao longo dos anos a mamografia sofreu mudanças e melhorias no modo de 

aquisição de imagem, de forma que já existiram quatro tipos de receptores 

utilizados: filmes de exposição direta, xeromamografia, sistema tela-filme (STF) e 

detectores digitais. A exposição direta em filmes e a xeromamografia deixaram de 

ser utilizadas a partir da década de 1990. A preocupação com o aprimoramento na 

tecnologia envolve a qualidade na imagem da mamografia, que é caracterizada pelo 

melhor contraste entre as estruturas a serem estudadas, pois o tecido mamário 

normal e o patológico possuem densidades radiológicas semelhantes. Atualmente, 

apenas o STF, também conhecido como mamografia convencional, e os detectores 

digitais são utilizados para diagnóstico (SILVA, 2017; BUSHONG, 2010; FREITAS et 

al, 2006). 

Na radiologia digital existem algumas técnicas para a realização da captação 

de imagem, como por exemplo, em fósforo fotoestimulável, fotodiodos, Transistor de 

Filme Fino (TFF) com citiladores de iodeto de césio (CsI) e selênio amorfo (a-Se) e 

dispositivos de carga acoplada (DCA), mas não se tem conhecimento de qual 

dessas técnicas irá prevalecer (BUSHONG, 2010). 

No Brasil cresce a transição da mamografia com o STF para a mamografia 

digital, predominando os sistemas de radiografia computadorizada (CR). A utilização 

das novas tecnologias contribui, cada vez mais, para a melhora do diagnóstico em 

mamografia, entretanto, trazem desafios no que diz respeito aos padrões técnicos 

de desempenho dos mamógrafos, incluindo a otimização das doses de radiação 

recebidas pelas pacientes (ALMEIDA, PEIXOTO e SARDO, 2018). 

A introdução de novas tecnologias digitais em mamografia pode resultar em 

melhorias na qualidade de imagens, em contrapartida podem aumentar 

desnecessariamente as doses nos pacientes caso não se estude os processos de 

otimização (FURQUIM, NERSISSIAN, 2011; PEREZ, 2017). Dessa forma, o sistema 

do equipamento mamográfico precisa ser otimizado, o que consiste na menor dose 

possível que o exame possa ser efetuado sem perder a qualidade, também 
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conhecido como princípio ALARA (As Low As Reasonable Achievable) (PEREZ, 

2017). 

O controle de qualidade na mamografia é um conjunto de ações planejadas e 

sistemáticas que deseja garantir o funcionamento do serviço dentro dos padrões 

recomendados pelo órgão de vigilância sanitária, tem o objetivo de implantar uma 

rotina de procedimentos para fornecer uma boa qualidade de imagem e aplicar a 

menor dose possível (BRASIL, 2012). 

A maioria das pesquisas direcionadas à mamografia digital compara esta com 

a mamografia convencional, por ser este o sistema de referência em detecção 

precoce de lesões em estágios iniciais. Existem perspectivas quanto aos avanços do 

sistema digital de imagens mamográficas em relação às limitações da mamografia 

convencional e, principalmente, quanto aos benefícios para os pacientes. (FREITAS 

AG et al, 2006). O presente estudo pretende comparar duas tecnologias digitais de 

mamógrafos com o intuito de verificar se elas influenciam em uma baixa dose de 

radiação de entrada na pele (DEP), estudo radiológico da mama, e comparar com a 

qualidade de imagem. 

Dessa forma, o problema de pesquisa pode ser definido em ‘Como comparar 

a dose de entrada na pele em mamógrafos com tecnologia digital de captação de 

imagem direta e indireta em mamas com maiores espessuras?’. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Embora haja outros métodos de diagnóstico por imagem utilizados nas 

mamas (ultrassonografia e ressonância magnética), a mamografia é o exame mais 

comum e indicado na detecção precoce do câncer de mama (SBM, 2016; CAMPOS, 

2017). 

O Instituto Nacional de Câncer norte-americano designou a mamografia digital 

como a tecnologia de imagem com o melhor potencial para melhorar a detecção e o 

diagnóstico do câncer de mama. (MAGALHÃES, 2010). A detecção precoce da 

neoplasia mamaria está diretamente relacionada com a capacidade de detectar as 

mínimas diferenças entre as estruturas de um tecido mamário sadio e o patológico, 

já que possuem densidades radiológicas semelhantes e, por este motivo, o exame 

de rastreamento deve possuir uma boa qualidade de imagem. 
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No ambiente de trabalho da autora é perceptível um aumento considerável da 

dose de radiação em mamas comprimidas de espessuras entre 60 mm e até um 

pouco mais de 90 mm, porém os testes de aceitação e controle de qualidade 

realizados periodicamente nos mamógrafos estão de acordo com os níveis de doses 

padrões esperado. No local de trabalho da mesma, onde existem dois mamógrafos 

diferentes, é comum pacientes com mamas de maior espessura receberem doses de 

entrada na pele (DEP) diferentes ao realizar a mamografia em equipamentos de 

tecnologia de captação direta e indireta de imagem. Os testes de dosimetria e 

qualidade de imagem não são comuns para mamas acima de 80 mm, pois são 

realizados em fantomas com padrão médio de 45 mm e, por este motivo, há uma 

preocupação e interesse de conhecer se uma das tecnologias digitais reduz a dose 

em mamas de maior espessura entre os aparelhos de captação direta e indireta de 

imagem digital. 

A motivação pelo estudo é a diferença dos materiais de captura da radiação e 

modo de transmissão de energia utilizados na aquisição de imagem dos 

mamógrafos digitais, bem como seu funcionamento, considerando a importância na 

dose que a paciente recebe.  

No Brasil a legislação vigente estipula os níveis de dose de entrada na pele 

(DEP) em uma mama comprimida de 45 mm em um valor de referência de até 10 

mGy por aquisição de imagem, sendo que o ideal é que a dose de radiação deva ser 

tão baixa quanto seja razoavelmente possível e simultaneamente compatível com os 

requisitos de qualidade de imagem (BRASIL, 1998; INTERNATIONAL..., 2011). 

No ano de 2015, a Portaria n° 61/2015 estabelecida pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2015) contrariou a Lei Federal n° 11.664 de 2008 (BRASIL, 2008), 

restringindo o acesso à mamografia de rastreamento para usuárias assintomáticas 

da faixa de idade entre 50- 69 anos, ficando estabelecido que por no mínimo 

dezenove (19) anos da vida de uma mulher ela realize o rastreamento mamográfico. 

Antes, este exame era indicado para todas as mulheres ao completar 40 anos de 

idade. Apesar da legislação preconizar o rastreamento até os 69 anos de idade, as 

mulheres continuam o por mais tempo. Há uma preocupação com a possibilidade do 

desenvolvimento do câncer radioinduzido na glândula mamária devido à realização 

do rastreamento (LAGE, 2016). 

Considerando os diferentes mamógrafos de captação digital; o modo de 

funcionamento dos detectores com diferentes elementos de captação da radiação, 



18 

 

os diferentes níveis de dose entregue por eles, os princípios básicos de proteção 

radiológica, bem como a necessidade de se ter um programa de qualidade em 

mamografia, justifica-se a análise dos níveis de dose de radiação ionizante a que os 

pacientes com espessuras de mamas entre 45 mm até 85 mm são expostos durante 

o exame, a fim de verificar qual a tecnologia digital de aquisição de imagem tem 

menor dose de entrada na pele. Assim sendo, pode-se caracterizar que das 

tecnologias disponíveis, qual o mamógrafo que apresenta a menor DEP, de acordo 

com os Princípios de Proteção Radiológica. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Comparar a dose da entrada na pele de mamógrafos com tecnologia digital 

de captação de imagem direta e indireta, 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Medir a dose de entrada na pele em sistemas de aquisição direta e indireta de 

imagem utilizando o objeto simulador; 

b) Analisar comparativamente os resultados medidos e a qualidade de imagem 

entre os dois sistemas; 

c) Identificar o sistema de mamógrafo que entrega a menor dose de entrada na 

pele. 



19 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo, para que se possa ter uma boa compreensão da pesquisa, 

abordar-se-á os temas pertinentes aos equipamentos de mamografia e seus tipos de 

detectores digitais. 

 

2.1 ANATOMIA MAMÁRIA 

 

A mama é uma glândula sudorípara modificada composta por tecido 

glandular, adiposo e fibroso. Está localizada na parede anterior e superior do tórax 

sobre o músculo peitoral maior (BRASIL 2018; COSTA, 2008). 

A região glandular da mama, também conhecida como parênquima, é 

composta por ductos e lóbulos, sendo que estas estruturas não aparecem 

individualizadas no exame de mamografia. O tecido fibroso tem a função de 

sustentação da mama e, para isso, circundam e atravessam a glândula. Já o tecido 

adiposo envolve a mama e a divide na camada adiposa anterior e camada posterior. 

Na figura 1 são demonstrados os elementos que compõem a mama e sua 

distribuição (BRASIL, 2018). 

Figura 1 - Distribuição dos elementos que compõe a mama em uma visão lateral 

 
Fonte: Brasil (2018) 
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Conforme a variação do tecido presente na mama, a mesma recebe as 

classificações de mama fibroglandular, sendo densa e possui pequena quantidade 

de tecido adiposo; fibrogordurosa, que é menos densa, pois é constituída de 50% de 

tecido adiposo e 50% de tecido fibroglandular; e gordurosa, na qual há uma atrofia 

dos tecidos glandulares e é constituída por uma grande quantidade de tecido 

adiposo (COSTA, 2008). 

O conhecimento da variação e classificação anatômica é importante, pois em 

algumas mulheres há necessidade de exposições adicionais para incluir toda a 

glândula na radiografia devido a variações de tamanho (BRASIL, 2018). 

No exame de mamografia há uma variação de espessuras e tecido mamário 

na composição da mama. Silvestre (2012) afirmou que, nestes quesitos, é 

necessário o estudo de doses nos exames, pois quanto maior a espessura da 

mama, maior mAs e kVp e maior será a dose. A mamografia deve preconizar fatores 

de exposição adequados dentro dos limites de referência sem prejudicar o 

diagnóstico. 

 

2.2 HISTÓRICO DA MAMOGRAFIA 

 

Dezoito anos após a descoberta dos raios X pelo físico alemão Wilhem 

Conrad Roentengem, em 1895, o cirurgião alemão Albert Salomon deu início à 

história da mamografia ao realizar estudos radiográficos com mais de três mil 

espécimes de mamas mastectomizadas, comparando os achados com as patologias 

mamárias. Na década de 1920 iniciaram-se as primeiras tentativas de diagnóstico de 

doenças da mama por meio de radiografia. Em 1930 Stafford Waren descreveu as 

técnicas radiográficas de posicionamento para o exame, mas apenas na década de 

1960 é que foi lançado um equipamento específico para realizar o exame de 

mamografia, o mamógrafo. Essa evolução nos aspectos tecnológicos dos 

mamógrafos e posicionamento das mamas resultou na padronização dos 

parâmetros de exposição e posicionamento de pacientes (BASSET et al., 2000; 

CAMPOS, 2017). 

No Brasil, o primeiro mamógrafo instalado foi no Instituto Brasileiro de 

Controle de Câncer (IBCC), em 1971. Desde então, os aparelhos evoluíram e leis de 

acesso ao exame foram criadas (PORTO, TEIXEIRA e SILVA, 2013). 
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Existem dois métodos de mamografia digitalizada, a computadorizada (CR) e 

a digital (DR). No CR, a aquisição da imagem é realizada por um cassete eletrônico, 

que possui uma placa de fósforo fotoestimulável em seu interior. O cassete é 

inserido na bandeja no mamógrafo e após a realização do exame, este é inserido na 

leitora de CR para leitura da imagem da mamografia. A imagem resultante é 

visualizada na tela do computador ou workstation. Na tecnologia DR, a imagem da 

mama é adquirida por meio de um detector, que é um conjunto de semicondutores 

que recebem a radiação e a transformam em um sinal elétrico e em seguida 

transmitem a imagem para um computador. Este método de aquisição de imagem 

digital foi aprovado em janeiro de 2000 pelo órgão controlador norte americano Food 

and Drug Administraion (FDA) (FREITAS et al., 2006). 

 

2.3 EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA 

 

Até a metade dos anos 60 a mamografia era realizada com equipamento de 

radiografia convencional. A incapacidade deste equipamento em produzir imagens 

finamente detalhadas e de alto contraste levou Charles Gros, na França, a 

desenvolver o protótipo da primeira unidade destinada à mamografia. Em 1967 a 

Compagnie General de Radiologie (CGR), tendo desenvolvido o protótipo junto a 

Gros, lançou o Senographo, a primeira unidade destinada exclusivamente à 

mamografia comercialmente disponível (BASSET, 2000). 

A figura 2 demonstra o esquema de um equipamento de mamografia onde se 

demonstra a plataforma de sustentação e o braço rotatório em C. 

Figura 2 - Esquema do equipamento mamógrafo 

 
Fonte: Santos (2010)  
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O mamógrafo é um equipamento dedicado para realizar o exame de 

mamografia. Ele consiste em uma plataforma metálica fixa ao solo, uma estrutura 

que serve de sustentação para todos os outros componentes. Em sua parte superior 

está fixado o braço rotatório em C e todos os acessórios para a produção de raios X 

e captação da imagem. O braço C tem forma semicircular, é um braço motorizado, 

podendo ser controlado manualmente por teclas digitais ou por um pedal. Este braço 

gira 180º para um lado e 165º para o lado oposto para evitar posições incômodas 

para as pacientes e facilitar as manobras de posicionamentos. Na sua parte superior 

está o cabeçote, onde ficam a ampola e filtro dos raios X. Na parte medial 

encontramos a bandeja de compressão e a parte inferior contém a parte da 

captação de imagem, que dependendo do modelo pode ser um sistema analógico 

ou digital (SANTOS, 2010).  

 

2.4 DETECTORES DE IMAGEM DIGITAL 

 

Algumas técnicas podem ser utilizadas para produzir imagens digitais. A 

Radiografia Digital (DR) é um método moderno de imagem radiológica e mais 

eficiente do que a radiografia convencional, que utiliza sistema tela-filme. Na DR o 

processamento da imagem é mais rápido que o processamento do STF, e no 

armazenamento das imagens não é necessário um local físico especifico para 

guardar as imagens, pois estas são digitalmente armazenadas em um sistema de 

imagem digital (BUSHONG, 2010). 

Os detectores de radiações são dispositivos que ao serem colocados em um 

meio onde a radiação está presente são capazes de detectar sua presença. 

Normalmente um detector de radiação é constituído de um elemento ou material 

sensível à radiação e um sistema que transforma os efeitos físicos da interação em 

um valor relacionado a uma grandeza de medição dessa radiação (SCHAETZING, 

2003; BUSHONG, 2010). 

Existem alguns processos pelos quais as radiações podem interagir com o 

material usado para medi-la ou indicar suas características. Podemos classificar as 

interações entre raios X e a matéria em: dispersão, efeito fotoelétrico, produção de 

pares, efeito Compton e fotodesintegração (SCHAETZING, 2003, SILVESTRE 

2012). Dentre as cinco classificações, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton são os 

de maior destaque. No primeiro caso os raios X sofrem uma interação com os 
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elétrons das camadas mais internas do átomo do alvo e, desta maneira, o fóton de 

raios X não se espalha, ele é completamente absorvido pelo átomo retirando um 

elétron, que é nomeado fotoelétron. Já no efeito Compton, os raios X interagem com 

os elétrons da camada mais externa do átomo, sendo que os fótons retiram os 

elétrons do átomo ionizando-o e continuam seu caminho mudando de direção e com 

uma energia mais baixa. O elétron retirado é denominado elétron de Compton ou 

elétron secundário (SILVESTRE, 2012; SILVA, 2017). 

Para identificar os vários sistemas de imagem digital é necessário identificar o 

tipo de elemento de captura de raios X presente no detector. Na tecnologia de 

detecção indireta ele é o fósforo estimulável, utilizado na radiografia 

computadorizada (CR) e nos detectores de imagem digital em geral. Este elemento 

pode ser o iodeto de césio (CsI), o oxissulfeto de gadolínio (GdOS) ou o selênio 

amorfo, conforme afirmativas de Bushong (2010). Já o elemento que transfere o 

sinal gerado pelos raios X para o elemento de detecção é nomeado como elemento 

de acoplamento, que pode ser uma lente, uma montagem de fibra óptica, uma 

camada de contato ou o selênio amorfo (a-Se). Como elemento de fotodetecção 

pode-se usar um dispositivo de carga acoplada (DCA), um fotodiodo ou um 

transistor de filme fino (TFF). O TFF é um dispositivo sensível à carga e coleta 

elétrons, já o DCA e o fotodiodo são sensíveis à luz (BUSHONG, 2010; OLIVEIRA, 

2017). 

Os detectores de imagem digital podem ser classificados de acordo com o 

tipo de processo de conversão da energia de raios X em cargas elétricas: detectores 

indiretos de silício amorfo (a–Si) e diretos de selênio amorfo (a–Se) (SILVA, 2017). 

 

2.4.1 Eficiência do detector de Imagens 

 

A eficiência de um detector está associada normalmente ao tipo e à energia 

da radiação, sendo a capacidade de converter em sinais elétricos os estímulos 

recebidos. De modo algum a eficiência quântica dos detectores de imagens digitais 

é ilimitada e possuem uma eficiência em geral de 80 a 95%. Facilmente são 

configurados para medir qualquer tipo de radiação (BUSHONG, 2010).  

A figura 3 mostra a variação da eficiência quântica em diferentes faixas de 

energia. 
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Figura 3 - Eficiência quântica de um detector x energia do fóton 

Fonte: Bushong (2010) 

 

2.4.2 Detector de captação indireta de imagem 

 

Os detectores digitais de imagem indiretos podem ser confeccionados com 

dispositivos de carga acoplada (DCA) com o elemento de captura dos raios X sendo 

o iodeto de césio (CsI) e transistores de filme fino (TFF). A luz gerada será 

capturada por cintiladores de CsI e/ou  oxissulfeto de gadolíneo (GdOS) 

(BUSHONG, 2010). Na forma de captação indireta de imagem, o cintilador, bem 

como o Csl, absorve os raios X formando uma cintilação suave - luz, onde os fótons 

de luz serão medidos por uma matriz de fotodiodos ou DCAs. Ocorre uma pequena 

degradação da resolução devido à deformidade na forma agulhada dos cristais de 

Csl (VENÂNCIO, 2017). A figura 4 demonstra parte de um detector digital indireto de 

imagem com Csl. 
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Figura 4 - Partes do detector digital de captação indireta 

 
Fonte: Bushong, 2010 

 

2.4.3 Detector de captação direta de imagem 

 

Os detectores de imagem direta são transistores de filme fino (TFF) com o 

elemento de acoplamento de imagem com alta absorção de raios X de selênio 

amorfo (a-Se) (BUSHONG, 2010). Por meio de um processo evaporativo eficiente, o 

substrato semicondutor a-Se é depositado numa matriz de transístores. O a-Se 

geralmente é usado por causa de sua alta resistividade, alto número atômico, alta 

densidade e capacidade de ser colocado na matriz TFF de forma espessa e 

consistente (DEL GUERRA, 2004). 

Para que ocorra a conversão direta de imagem é necessário um material 

fotocondutor com alta absorção de raios X, como o a-Se. Nos sistemas diretos de 

captação de imagem um fóton de raios X é absorvido pelo fotocondutor, então é 

gerado um elétron com uma energia elevada. Este elétron perde energia, criando 

muitos pares de elétrons-buracos. Um fóton de raios X absorvido pode produzir até 

mil pares de elétrons-buracos. Uma tensão de polarização é administrada ao 

semicondutor, fazendo com que pares de elétrons-buracos se formem na camada de 

substrato. 

Carton, Klausz, Thévenot (2012) explicam que Deep trapping é um processo 

que efetivamente armazena a carga gerada pelo fóton numa armadilha muito 
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profunda e, assim, se minimiza a possibilidade de perder a carga armazenada. 

Conhecida também como corrente escura, uma tensão muito alta de cerca de 10 kV 

é necessária para criar um campo de cerca de 10 V / µm. Semelhante aos 

detectores indiretos de a-Si, os TFFs são lidos linha a linha, com sinais enviados 

para os circuitos eletrônicos. Os TFF são recarregados durante este processo para 

torná-los prontos para a próxima exposição. Cada pixel na matriz de detectores a-Se 

contém um TFF e um eletrodo. De modo semelhante aos detectores indiretos, os 

sinais são amplificados e convertidos num sinal digital por um único ou vários 

conversores analógico-digitais (CADs). Este sinal pode então ser processado, 

posteriormente, pelo computador para gerar a imagem. 

Na figura 5 demonstra-se parte de um detector de captura direta de imagem 

com o uso de a-Se. 

Figura 5 - Parte de um detector de captura direta de imagem 

 
Fonte: Bushong, 2010 

 

2.5 QUALIDADE DE IMAGEM 

 

Entende-se como qualidade de imagem a imagem mamográfica com 

densidades óticas agradáveis ao olho humano, que tenha uma boa visualização, 

sendo capaz de diferenciar os tipos de tecido presentes na mama para um bom 
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diagnóstico (VILLAR et al.,2015). A qualidade da imagem irá depender da riqueza de 

detalhes apresentados, como o tecido da mama é composto por densidades 

parecidas, esses detalhes são de grande relevância (FILHA, 2011). A imagem 

radiológica da mama possui uniformidade de densidades óptica e a perda desta 

uniformidade pode causar o fenômeno que chamamos de ruído. O ruído indesejado 

provoca perda na visibilidade das estruturas de baixo contraste (SILVA, 2017). A 

simples transferência de informação do objeto para a formação da imagem provoca 

o ruído intrínseco na imagem mamográfica (RUBERTI FILHA, 2011; SILVA 2017). 

Na imagem radiológica da mama a resolução de contraste é a diferença de 

níveis de tons de cinza que os pixels podem apresentar. Áreas mais claras e mais 

escuras na imagem são definidas como diferença de contraste. Assim, a resolução 

de contraste refere-se à eficiência de um sistema em diferenciar tecidos similares 

(SILVESTRE, 2012). 

Conforme Furquim e Costa (2009), a resolução espacial consiste na 

habilidade de distinção de pequenos objetos de alto contraste, limitada pelo tamanho 

mínimo do pixel e que esta resolução não pode ser melhorada com o aumento da 

radiação aplicada ao detector e que, por outro lado, a radiação espalhada ou mesmo 

os fótons podem afetá-la e reduzi-la. 

 

2.5.1 Parâmetros de Qualidade de Imagem 

 

A qualidade da imagem em mamografia é essencial para um diagnóstico 

eficaz. Na RD alguns parâmetros técnicos devem ser considerados como a 

resolução espacial, resolução de contraste, ruído, razão contraste ruído (RCR) e 

Razão sinal-ruído (RSR). A resolução espacial e a resolução de contraste são 

avaliações visuais e dependem do observador da imagem (LEITE, 2010). Pode-se 

definir a resolução como a nitidez e os detalhes que são demonstrados na imagem. 

A resolução também depende da capacidade de visibilidade do monitor de imagem. 

O contraste pode ser definido como a diferença de brilho entre as áreas mais 

claras e mais escuras na imagem. Deste modo a resolução de contraste refere-se à 

capacidade que um sistema possui em distinguir tecidos semelhantes. 

O ruído radiográfico é inerente ao sistema de imagem e vários fatores 

contribuem para que ele ocorra na imagem radiográfica, sendo que alguns 

dependem do profissional de radiologia e outros sob controle do técnico. É definido 
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como a eventualidade de obscurecer ou reduzir a claridade, tendo uma aparência 

granulada e nas imagens digitais é conceituado de relação sinal ruído. Quando 

obtemos um baixo ruído o resultado é uma melhor imagem porque melhora a 

resolução do contraste. O ruído é incerto, dependerá do sinal que ele é reproduzido, 

ou seja, ele é o desvio padrão uniforme da imagem. Outros parâmetros mais 

complexos necessitam de cálculos matemáticos, realizados com a ajuda de 

programas computacionais (BUSHONG, 2010; LEITE, 2010). 

A RSR é uma descrição quantitativa eficaz da qualidade da informação que é 

transmitida pela imagem radiológica. Demonstra a qualidade da transferência de 

resposta do sinal de entrada e o sistema de saída. O sinal é a média dos valores dos 

pixels de uma região de interesse e o ruído é o desvio padrão do sinal, ou seja, a 

RSR é calculada com o valor médio do pixel dividido pelo desvio padrão 

(BUSHONG, 2010; LEITE, 2010). 

 

2.6 DOSE 

 

A exposição prolongada à radiação ionizante pode causar efeitos biológicos 

às células do organismo. Cada célula possui um limiar de tolerância de dose até que 

os malefícios possam aparecer. Os efeitos da radiação ionizante estão ligados ao 

tipo de radiação e ao tecido a ser irradiado. A quantidade de radiação recebida 

difere a cada método de imagem, sendo que médicos radiologistas e técnicos da 

área devem ser treinados a limitar a exposição do paciente na realização do exame 

com uma dose segura, pois caso a radiação seja utilizada de forma indiscriminada, a 

exposição em excesso poderá acarretar em um efeito carcinogênico (CAMPOS, 

2017; SILVA, 2017; GUIDETTI et al., 2016). 

Dentre os fatores de risco para o acometimento do câncer de mama está a 

exposição à radiação ionizante (BRASIL, 2012). Uma grande preocupação com a 

introdução da mamografia digital é a redução da dose no paciente (AIEA, 2011).  

Conforme Oliveira (2016), uma redução na dose de radiação piora a 

qualidade da imagem devido à diminuição da Relação Sinal Ruída (RSR), 

prejudicando o diagnóstico e a detecção precoce da doença. Há uma otimização em 

proteção radiológica quando empregamos menor dose de radiação, desde que não 

haja perda de qualidade das imagens. As doses de radiação não devem ser 

superiores aos limites estabelecidos por cada país (CAMPOS, 2017). 



29 

 

No Brasil, a Portaria 453/98 estabelece as diretrizes básicas de radioproteção 

e regulamenta o uso dos raios-X na área do radiodiagnóstico, sendo que todos os 

exames devem ser realizados considerando os níveis de referência. Na mamografia 

está estipulado que a DEP em uma mama comprimida de 45 mm em um STF que 

trabalha com anodo e filtração de molibdênio (Mo) não deve ultrapassar o valor de 

10 mGy em posição crânio-caudal para aparelhos que possuem grade e 4 mGy para 

exames sem grade (BRASIL, 1998). 

As doses de radiação em mamografias podem ser referenciadas por meio do 

valor do índice de DEP, ou pela dose glandular média (DGM), que indica uma gama 

de valores, dependendo de fatores como a espessura da mama, idade, raça, e 

condição do paciente em pré ou pós-menopausa (CAMPOS 2017). 

A quantidade de radiação que atinge o detector de imagem está relacionada 

com a corrente do tubo, tempo de exposição e também com o valor de kVp. O fato 

do exame de mamografia exigir variações na espessura de tecido mamário e sua 

composição faz com que seja pertinente o estudo de doses nos exames de 

mamografia em mamas de maior espessura, pois quanto maior a corrente utilizada 

maior será a dose que a mama recebe (SILVESTRE, 2012). 

Sendo assim, conforme Campos (2017) e Perez (2017), as doses em que as 

pacientes são submetidas nos exames de mamografia necessitam ser conhecidas, 

assim como os recursos tecnológicos, as especificidades das pacientes e legislação 

vigente devem ser constantemente otimizadas, porém nunca devem comprometer a 

qualidade da imagem ideal que possibilita o diagnóstico. 

 

2.7 CONTROLE DE QUALIDADE 

 

O controle de qualidade (CQ) é um conjunto de ações planejadas e 

sistemáticas que visa garantir o funcionamento do serviço dentro dos padrões 

recomendados pelo órgão de vigilância sanitária. Regula o processo, por meio de 

medidas, do funcionamento e da qualidade, mantendo um serviço de alto padrão, 

oferecendo proteção radiológica ao paciente, ao trabalhador e ao público. Refere-se 

aos aspectos técnicos do exame incluindo posicionamento do paciente e uso correto 

dos parâmetros técnicos dos equipamentos (BRASIL, 2012). 

De acordo com ISO 9000, o controle de qualidade é o processo que regula, 

mede o funcionamento e a qualidade, compara com padrões existentes e aplica 
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ações necessárias a fim de guardar ou recuperar a conformidade com padrões. 

Todos os planos e ações sistemáticas que oferecem confiança adequada de um 

produto ou serviço devem satisfazer todos os requisitos básicos para a Garantia de 

Qualidade (GQ). A GQ engloba todos os planos e ações sistemáticas essenciais que 

contemplam requisitos básicos de qualidade (ISO 9000,1994). Esta é a estratégia 

que verifica os dispositivos técnicos ou instrumentais a fim de avaliar se o 

equipamento de mamografia satisfaz as especificações e requerimentos, Incluindo 

principalmente, a inspeção e verificação, segundo o Protocolo da GQ (AIEA,2011). 

O CQ tem por objetivo implantar uma rotina de procedimentos para fornecer 

uma imagem de boa qualidade, evitar técnicas radiológicas desnecessárias, para 

aplicar a menor dose possível, e a finalidade de melhorar a qualidade diagnóstica e 

evitar exames falsos negativos e falsos positivos que geram procedimentos 

desnecessários (BRASIL, 2012).  

O controle de qualidade na mamografia digital segue as diretrizes europeias 

para a garantia da qualidade no rastreamento e diagnóstico do câncer de mama, 

assim como os testes referentes à parte mecânica e operacional dos equipamentos 

de mamografia, a qualidade de imagem e dosimetria, conforme o anexo A do 

protocolo Europeu de qualidade de Imagem (EUREF, 2006) onde é recomendado 

que estes testes sejam realizados periodicamente. 

No Brasil os requisitos técnicos para assegurar a qualidade de imagem em 

mamografia estão estabelecidos pela na Portaria nº 453/98, da ANVISA / Ministério 

da Saúde (MS), Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e 

Odontológico. No estado de Santa Catarina, a Diretoria de Vigilância Sanitária 

(DIVS) publicou uma resolução normativa acerca de diretrizes básicas relacionadas 

à área da radiologia, incluindo no apêndice dois, requisitos sobre a mamografia - 

anexo B (SANTA CATARINA, 2015). 

O exame de mamografia exige padrões de qualidade para imagens, e isto 

resulta rigor nos processos de otimização, de forma a reduzir as doses de radiações, 

mas que nunca prejudique a qualidade da imagem para a prática clínica (CAMPOS, 

2017). 
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2.8 FANTOMA DE MAMA 

 

Os fantomas (simuladores de mama) são objetos de teste utilizados para 

comparações de resultados dosimétricos e para procedimentos de controle de 

qualidade da imagem mamográfica. Podemos ver alguns modelos observados na 

figura 6. 

Figura 6 - Tipos de fantomas de mama disponíveis no mercado 

 
Fonte: Cassola, Hoff (2010) 

 

Os fantomas são constituídos de acordo com a necessidade do teste ou 

experimento a ser desenvolvido, podem ser reutilizados e não alteram suas 

características devido ao seu uso em função das radiações ionizantes. Em se 

tratando de proteção radiológica o uso de simuladores de mama são indicados, pois 

não expõe pessoas à radiação (CASSOLA, HOFF, 2010). 

Após o desenvolvimento dos fantomas foi possível determinar parâmetros 

básicos relativos à qualidade da imagem mamográfica, como por exemplo, o 

contraste radiográfico e a densidade ótica, e a visualização de objetos como as 

fibras, microcalcificações e massas (ALBUQUERQUE, 2015). 

 

2.9 COMPARATIVOS DE DOSE CR E DR EM EXAMES DE MAMOGRAFIA 

 

Finch et al., (2001) no estudo da garantia da qualidade diagnóstica por 

imagem descrevem que a qualidade da imagem é um dos conceitos mais complexos 

e que deve incluir nele a capacidade de percepção do observador humano. Que o 
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grande desafio de desenvolver métricas de qualidade de imagem sejam confiáveis e 

reprodutíveis e que ao mesmo tempo avaliem o quão bem um sistema de imagem 

conseguirá atingir os objetivos do seu uso na prática clínica e não apenas na 

perspectiva física, pois a busca de melhor imagem no âmbito físico nem sempre 

representa a melhor imagem na perspectiva de diagnostico clínico. 

Carton, Klausz, Thévenot (2012) afirmaram a dificuldade de comparar 

sistemas de tecnologias digitais de captação de imagem na radiologia em geral 

devido à complexidade de cada um e, também, pelos fantomas não atuarem como 

pacientes reais. Em um estudo, Fischbach et al. (2003) compararam um detector 

digital direto Se-a com detector indireto de iodeto de césio / silício amorfo. Em uma 

tentativa de normalizar as doses entre as duas tecnologias diferentes, o sistema 

direto necessitou exposições de 2, 1,1, 0,8 e 0,5 mAs, enquanto que o sistema 

indireto necessitou valores mais elevados de 2,5, 1,6, 1,25 e 0,8 mAs para obter as 

mesmas doses de entrada no fantoma. Em doses mais altas de radiação, ambos os 

sistemas eram compatíveis, observando curvas de contraste-detalhe. Em doses 

mais baixas, no entanto, o sistema a-Si apresentou um desempenho superior ao do 

detector de Se-a. Os resultados mostraram melhor qualidade para o sistema indireto 

em doses baixas e números iguais em configurações de doses altas. Neste estudo 

não demonstrou grandes diferenças visíveis a olho humano, mas os dados 

encontrados sugerem que o detector indireto tem melhora na redução de dose 

(FISCHBACH et al., 2003). 

Leite (2010) comparou metodologias de controle de qualidade em mamografia 

digital e concluiu que, devido as necessidades apresentadas na mamografia 

provenientes da visualização de pequenas estruturas, é necessário a padronização 

dos testes de controle de qualidade da imagem de modo a garantir um diagnóstico 

seguro, que a qualidade da imagem deve ser associada à dose de radiação. As 

medidas de DEPs encontradas nos testes foram maiores nos detectores de 

captação direta do que no indireto. E que nos testes de RSR o mamógrafo com 

detecção indireta apresentou melhor resultado utilizando diferentes combinações de 

ânodo-filtro para diferentes espessuras melhorando a penetração do feixe. 

Silvestre (2012), em seu estudo de Otimização de Dose em Mamografia 

realizado em um mamógrafo digital de detecção direta de imagem, verificou que a 

DEP e DGM utilizando as combinações ânodo/filtro de Mo/Mo operando com uma 

tensão de 28 kV proporcionou uma melhor dose com níveis relativos aceitáveis de 
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resolução e contraste. Ressaltou a importância de contínuos estudos relativos ao 

tema e também avaliação de diferentes espessuras, densidades mamárias de 

imagem, combinações ânodo/filtro e, ainda, as diferenças de doses e qualidade de 

imagem entre diferentes equipamentos. 

Almeida (2018), em sua pesquisa relatou que os sistemas CRs em 

comparação com STF utilizaram 20% a mais de dose na mama e que a capacidade 

de detectar as lesões mamárias melhora com o aumento dos valores de dose 

quando fixada a qualidade do feixe de raios X. Ainda questionou em seu estudo 

como ficaria a qualidade de imagem ao reduzir as doses nos sistemas digitais. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As seções a seguir detalham os materiais utilizados para os procedimentos 

experimentais e as metodologias adotadas envolvendo as etapas necessárias para 

as coletas de dados realizados nesta pesquisa. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA. 

 

A classificação deste estudo, segundo seus objetivos, é experimental e de 

natureza quantitativa, pois envolverá um experimento que norteará o 

desenvolvimento da pesquisa. A mesma atua com base em significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores, atitudes e outras características subjetivas próprias do 

humano e do social que correspondem às relações, processos ou fenômenos 

(CRESWELL, 2013; COSTA e COSTA, 2017). 

Para ampliar o entendimento desta pesquisa, anteriormente à coleta de 

dados, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema.  

Na Figura 7 tem-se um breve contexto/estruturação do que se quer abordar 

na pesquisa sobre os detectores digitais. 

Figura 7 - Estruturação da pesquisa sobre os detectores digitais 

  
Fonte: A autora (2017) 
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A pesquisa foi realizada em um centro de diagnóstico privado, onde os 

mamógrafos são nomeados com as letras A para o mamógrafo de captação indireta 

e com a letra B o de captação direta. A autorização para realização da pesquisa 

encontra-se no anexo A. 

No local são realizados periodicamente os testes de CQ para que ajustes 

sejam efetuados, quando necessário. Os sistemas se mantêm dentro dos limites 

estabelecidos e recomendados, deixando-os aptos ao desenvolvimento da presente 

pesquisa. A listagem dos testes realizados nos aparelhos (A e B) encontram-se no 

anexo B e C. 

 

3.2 MAMÓGRAFOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES 

EXPERIMENTAIS 

 

3.2.1 Mamógrafo de captura indireta de imagem 

 

Para esta pesquisa utilizou-se dois mamógrafos digitais para a comparação 

entre os métodos de aquisição de imagem. Chamaremos de A o mamógrafo de 

captura indireta da imagem, o qual está equipado com um tubo de raios X de pista 

dupla, de molibdênio (Mo) e ródio (Rh), com filtros do feixe também de Mo ou Rh. O 

detector de captura indireta é do tipo Flat Panel (campo plano) de silício amorfo (a-

Si) com cristais de iodeto de césio dopado com tálio (CsI [Ti]) para se obter uma 

maximização da detecção dos raios X. O tamanho do pixel – resolução da imagem é 

de 100 µm. A faixa de tensões do gerador é de 22 a 49 kVp (quilovolts de pico), e a 

faixa do produto corrente–tempo  é de 4 a 500 mAs (GENERAL ELECTRIC 

COMPANY INC, 2010). 

Ele possui um controle automático de exposição (CAE) que é denominado 

pelo fabricante de otimização automática de parâmetros - OAP (Automatic 

Optionization of Parameters). O modo OAP visa otimizar a qualidade da imagem dos 

exames com uma espessura de mama comprimida entre 10 mm a 80 mm. Este 

sistema seleciona os seguintes parâmetros físicos de exposição: 

a) Conjunto alvo/filtro (A/F); 

b) Tensão aplicada na ampola de raios-X (kVp); 
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c) E o produto da corrente da ampola pelo tempo de exposição (mAs), em 

função da espessura da mama comprimida e o ponto de maior densidade 

radiográfica da mama. 

De acordo com o manual operacional do Mamógrafo A, a utilização do modo 

AOP oferece o melhor compromisso entre a dose e a qualidade da imagem 

conforme a prioridade que o operador seleciona. O equipamento A disponibiliza três 

modos de operação do OAP a ser selecionado, para cada um desses modos está 

definido uma prioridade para a qualidade da imagem e da dose da mama no exame. 

São eles: 

a) Modo Padrão (standard – STD), o padrão recomendado pelo fabricante onde 

há expõe a mama regularmente há um equilíbrio entre o contraste na imagem e a 

dose na mama. Este modo de operação é o recomendado no manual do 

equipamento para uso na rotina. 

b) Modo Contrastado (contrast – CNT) diminui o kVp e aumenta o mAs, para dar 

prioridade ao contraste na imagem, aumentando-se a dose na mama. No manual do 

equipamento, é sugerido que este modo só seja utilizado quando o médico 

radiologista o solicitar. 

c) Modo Dose (Dose), onde a prioridade é dada a redução da dose na mama em 

detrimento do contraste na imagem, porém ainda com uma qualidade da imagem 

aceitável. O seu uso também é recomendado para a rotina conforme o manual do 

fabricante. 

 

3.2.2 Mamógrafo de captura direta de imagem 

 

Este é o segundo mamógrafo digital utilizado na pesquisa. Chamaremos de B 

o mamógrafo de captura direta da imagem, o qual está equipado com um tubo de 

raios-X de pista dupla, de Mo e tungstênio (W), com filtro de Rh ou alumínio (Al) e 

um detector digital de captação direta. Este detector é do tipo Flat Panel (campo 

plano) de selênio amorfo (a-Se) com semicondutor. O tamanho do pixel é de 70 µm, 

a faixa de tensões do gerador é de 22 a 39 kVp e a do produto corrente–tempo é de 

3 a 400 mAs (LORAD, 2001). 

O equipamento possui apenas um modo de controle automático de exposição 

(CAE), sendo que este sistema também permite a seleção dos parâmetros físicos de 

exposição: 
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a) Auto Time: onde o operador do exame de mamografia seleciona o filtro e a 

tensão (kV), e cabe ao sistema selecionar o produto corrente-tempo (mAs). 

b) Auto kV: o operador do exame de mamografia seleciona o produto corrente-

tempo (mAs) e a tensão (kV). 

c) Auto Filter: o sistema de aquisição é automático, o sistema seleciona os 

parâmetros de aquisição de imagem, filtro, corrente e tensão. (Lorad, 2001, Silva, 

2017). 

A figura 8 apresenta os mamógrafos de captação indireta (A) e direta (B) de 

imagem digital. 

Figura 8 - Mamógrafos de captação digital de imagem 

 
Fonte: A autora (2018) 

 

3.3 FANTOMA GAMEX 156 ACR 

 

O fantoma utilizado na pesquisa segue as recomendações técnicas do 

Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR). Foi criado para testar o desempenho de um 

sistema mamográfico por avaliação quantitativa da capacidade que o sistema tem 

em apresentar imagens de estruturas pequenas que se assemelham aos achados 

clínicos em uma mama. Os objetos dentro do fantoma simulam massas ou tumores, 

microcalcificações e fibras. Sua composição é em acrílico, têm dimensões de 4,5 cm 

de altura, 10,2 cm x 10,8 cm nas laterais. Composto internamente por um bloco de 

cera de 7 mm onde encontra-se 16 conjuntos de objetos de teste, uma base acrílica 
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de espessura de 3,4 cm e uma cobertura de 3 mm de espessura. Com tudo 

aproxima-se de uma mama comprimida de 45 cm de composição glandular/adiposa 

média (FLUKE CORPORATION, 2005). 

O fantoma utilizado para o experimento foi o mesmo em ambos os 

mamógrafos e pertence à instituição onde foram realizados os testes. Na figura 9 

verificam-se as dimensões internas dos objetos de teste. Na figura 10 tem-se a 

imagem do fantoma ACR (A) e a posição em que o fantoma fica na posição de teste 

sobre o detector digital (B). 

 

Figura 9 - Dimensões dos objetos de testes 

 
Fonte: A autora (2018) 
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Figura 10 - Imagem fantoma ACR Gamex (A); fantoma ACR Gamex na posição de teste 
sobre o detector digital (B) 

A

B 

Fonte: A autora (2018) 

 

3.4 PLACAS DE ACRÍLICO  

 

As placas de acrílico foram confeccionadas em um material de Polimetil–

Meta-Acrilato (PMMA) e têm dimensões de 1 cm de altura, 10,2 cm x 10,8 cm nas 

laterais. Elas simulam 1 cm de tecido mamário comprimido. As mesmas são 

colocadas na superfície do detector ajustando-as na mesma posição em que uma 

mama ficaria para a realização de uma incidência em CC. A parte do fantoma onde 

existe a marca do recuo do mamilo fica mais distal, posicionado opostamente à base 

torácica.  
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As placas de acrílico utilizadas no experimento pertencem ao Instituto Federal 

de Santa Catarina (IFSC). 

No dia do teste colocou-se o fantoma ACR isoladamente e, após as 

exposições, acrescentou-se num total de 5 placas de acrílico de 10 mm para que 

fossem simuladas as diferentes espessuras de mama comprimida. Na figura 11 

visualizam-se as placas de acrílico confeccionadas em PMMA. 

Figura 11 - Placas de acrílico 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

3.5. CÂMARA DE IONIZAÇÃO 

 

A câmara de ionização RTI, modelo piranha, com número de série: CB2-

13080339, possui funcionalidade exclusiva capaz de verificar a posição do detector 

antes da medição. É uma sonda de dose externa projetada para realizar medições 

em doses muito baixas como as utilizadas em mamografia. Para evitar ou minimizar 

interferências com Controle Automático de Exposição (CAE), a sonda é bem 

pequena. Na figura 12 demonstra a câmara de ionização RTI utilizada e calibrada 

para mamografia. Para a medida de dose apenas a extremidade menor é inserida no 

campo do teste para ser irradiada. 

A Câmara de ionização foi cedida para a pesquisa pela empresa de física 

médica e proteção radiológica Phymed. 
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Figura 12 - Câmara de Ionização RTI 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

3.6 TESTES EXPERIMENTAIS NOS MAMÓGRAFOS 

 

As coletas ou testes/imagens foram realizadas no dia 23 de outubro de 2018 

em ambos os mamógrafos e sem intercorrências. A sala para realizar os testes 

estava a uma temperatura ambiente de 23°C com o condicionador de ar ligado. 

Durante os testes foi necessário diminuir aos poucos a temperatura da sala para 

auxiliar o mamógrafo a resfriar, pois, devido aos vários disparos do feixe, ocorreu 

aquecimento no cabeçote. As tabelas com os detalhamentos obtidos nos 

experimentos realizados nos equipamentos de mamografia estão disponíveis nos 

apêndices A, B, C e D. Foram adquiridas, nos dois mamógrafos, as imagens 

propostas com o fantoma Gammex 156 (ACR).  

Em todas as avaliações de dose do estudo foram empregadas às espessuras 

de 45 mm (sem placas de acrílico), 55 mm, 65 mm, 75 mm, 85 mm e 95 mm, com 

margem de erro de 2% pra mais ou para menos.  

Na figura 13 observam-se os arranjos experimentais das posições em que o 

fantoma e as placas foram organizados para aquisição dos testes nos equipamentos 

A e B. 
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Figura 13 - Arranjos experimentais para medida da DEP no fantoma ACR com e sem placas 
de PMMA 

 
A= ACR 45 mm; B= ACR com 1 placa de PMMA, 55 mm; C= ACR com 2 placas PMMA, 65 mm; D= ACR com 3 
placas de PMMA, 75 mm; E= ACR com 4 placas de PMMA, 85mm; F= ACR com 5 placas de PMMA, 95 mm. A 
câmara de ionização está presente ao lado de todas as imagens de A a F. 

Fonte: A autora (2018) 
 

Na figura 14 se observa as imagens dos arranjos experimentais do fantoma 

com e sem PMMA e as imagens adquiridas no posicionamento em questão. 

Figura 14 - Imagens dos arranjos experimentais do fantoma com e sem PMMA e as 
imagens adquiridas no posicionamento em questão 

 
Figura 14: Arranjo experimental A1= imagem do phantom acima do detector do mamógrafo A; A2=imagem 
adquirida após disparo dos raios X; B1= imagem do phantom acima do detector do Mamógrafo A juntamente 
com as 5 placas de PMMA; B2: imagem adquirida após disparo dos raios X. 

Fonte: A autora (2018) 
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No experimento foram avaliados a DEP recebida nas espessuras propostas 

simulando tamanho de mamas comprimidas maiores que os padrões médios de 45 

mm, utilizando o modo operacional automático de aquisição de imagem dos 

mamógrafos A e B.  

O mamógrafo A tem o recurso diferenciando do mamógrafo B, que são três 

opções operacionais de modos automáticos de aquisição de imagem onde o 

fabricante indica realizar os exames como sendo de modo padrão, de rotina o modo 

SDT. Nos testes com mamógrafo A foram utilizados as três opções operacionais 

automáticas do aparelho, os modos: SDT, CNT e DOSE. 

No mamógrafo B foram adquiridos os testes no modo operacional automático, 

onde o fabricante o nomeia de Auto Filter, onde o mamógrafo escolhe as técnicas 

radiográficas a serem utilizadas a partir da espessura da mama comprimida a ser 

examinada. 

Para aquisição dos testes desliga-se, inicialmente, o modo de descompressão 

automática dos aparelhos de modo a permanecer na mesma posição e compressão 

para adquirir três (3) disparos de raios X, de modo a obter uma média da entrega de 

dose em cada espessura de mama comprimida com o fantoma e as placas. 

Todas as aquisições foram adquiridas com força de compressão necessária 

para que o fantoma estivesse fixo e correspondente à espessura estudada, os 

fatores de exposição foram adquiridos automaticamente pelos mamógrafos. 

Para o registro das DEP adquiridas em cada teste de espessuras foram 

anotados manualmente os dados da câmara de ionização nos modelos de tabela 

que se encontram no apêndice A, B, C e D. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Quadro 1 demonstra as médias dos resultados obtidos de DEP nos modos 

de operação automáticos dos mamógrafos (Apêndices A, B, C e D) 

Quadro 1 - Resultados das médias dos testes de DEP: Médias de DEP 

 Mamógrafo A Mamógrafo B 

PMMA DEP 

Espessuras 
mm STD CNT DOSE Auto Filter 

45 4,362 8,220 3,380 8,061 

55 6,435 10,727 5,360 12,750 

65 7,961 12,037 6,481 14,950 

75 7,925 12,043 8,704 25,005 

85 13,393 20,043 13,603 34,020 

95 22,693 35,280 23,397  
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Os mamógrafos possuem o tempo máximo de 5 segundos de exposição de 

imagem no modo automático, sendo que este tempo é controlado pelo CAE. O 

mamógrafo B no teste com espessura 95 mm não realizou o disparo, provavelmente 

por questões de segurança do equipamento, que, provavelmente, considerou que 

para esta espessura o tempo total necessário extrapola sua capacidade térmica ou a 

dose no paciente.  

Ao analisar os resultados do mamógrafo A, em seu modo de operação 

automático padrão recomendado pelo fabricante, quando comparado com modo de 

operação automático correspondente no mamógrafo B, percebe-se uma DEP menor, 

em todas as espessuras de arranjo de fantomas. Observa-se que o mamógrafo B 

apresenta uma DEP maior nas diferentes espessuras de fantoma acrecidas com 

PMMAs até o tamanho 85 mm, tendo como DEP medida até o dobro do mamógrafo 

A (quadro 1).  

Nas espessuras entre 45 até 75 mm o equipamento A estava dentro dos 

valores de referência de DEP recomendados pela Portaria 453/98. Já no 

equipamento B apenas a espessura de 45 mm estava dentro dos limites de 

referência. Ao comparar o modo CNT do mamógrafo A, este recomendado pelo 
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fabricante para mamas de maior densidade tecidual1, encontramos DEPs com 

valores mais aproximados entre A e B. No gráfico 1 visualiza-se características das 

DEP obtidas no estudo. 

Gráfico 1 - Característica da curva das médias de valores de DEP entre os mamógrafos A e 
B 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

No modo automático de exposição percebe-se que o mamógrafo B entrega 

sempre uma dose maior que o mamógrafo A, para qualquer espessura. 

Na espessura de 95 mm, o equipamento B não realizou o teste, o que não 

nos permitiu comparações. A partir dos dados das médias de DEP adquiridos nos 

experimentos presentes no quadro 1, verificou-se a porcentagem de dose entre os 

mamógrafos A e B. O quadro 2 apresenta a comparação percentual de DEP entre os 

mamógrafos A e B, ambos com modo de operação automático padrão indicado 

como rotina de trabalho para mamas médias. 

Após o quadro, apresentamos um gráfico para melhor visualização da relação 

espessura x dose. 

  

                                                           
1 Classifica-se as mamas em: Adiposa, Fibroglandular e Fibroadiposa. Considera-se 
densidade tecidual presente nas mamas. Essa densidade difere conforme idade e fase 
hormonal de cada. 
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Quadro 2 - Comparação percentual de DEP entre A e B nos modos automáticos padrão 
recomendados pelos fabricantes 

Comparativos de DEP 

 Mamógrafo A Mamógrafo B 
Quanto o Auto 

filter é maior em 
porcentagem 

PMMA 
(mm) DEP 

Espessuras STD Auto Filter 

45 4,362 8,061 84,80 % 

55 6,435 12,750 98,14 % 

65 7,961 14,950 87,79 % 

75 7,925 25,005 215,52 % 

85 13,393 34,020 154,01 % 

95 22,693 - - 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Gráfico 2 - Curva das médias de valores de dose entre modo SDT e Auto Filter 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

É possível verificar que o mamógrafo B apresenta valores de DEPs de 84% a 

215% maiores se comparados com valores do mamógrafo A. Nos Quadros 3 e 4 

demonstram-se as comparações percentuais entre o modo automático CNT do 

mamógrafo A com mamógrafo B e modo automático DOSE do mamógrafo A com 

mamógrafo B, respectivamente.  
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Quadro 3 - Comparação percentual de DEP entre A e B nos modos automáticos CNT e Auto 
Filter. Após as tabelas, os gráficos 3 e 4 permitem uma melhor visualização da relação 

espessura x dose 

Comparativos de DEP 

 Mamógrafo A Mamógrafo B 

% superior do 
Auto Filter  DEP 

Espessuras 
mm CNT Auto Filter 

45 8,220 8,061 -1,93 % 

55 10,727 12,750 18,86 % 

65 12,037 14,950 24,20 % 

75 12,043 25,005 107,63 % 

85 20,043 34,020 69,74 % 

95 35,280 - - 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Gráfico 3 - Curva das médias de valores de dose entre modo CNT e Auto Filter 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Nestes modos de aquisições de imagem na espessura de 45 mm no 

equipamento A ficou com a DEP mais elevada que o mamógrafo B e nas outras 

espessuras o B manteve doses mais elevadas de DEP. Mesmo o mamógrafo A 

apresentando DEP maior que o mamógrafo B na espessura de 45 mm ambos estão 

dentro do valor de referência estimado pela portaria 453/98.  
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Quadro 4 - Comparativos de DEP entre A e B modos (DOSE x Auto Filter) 

Comparativos de DEP 

  Mamógrafo A Mamógrafo B 

% superior do 
Auto Filter 

  DEP 

Espessuras 
mm DOSE Auto Filter 

45 3,380 8,061 138,49 

55 5,360 12,750 137,87 

65 6,481 14,950 130,67 

75 8,704 25,005 187,28 

85 13,603 34,020 150,09 

95 23,397 0   

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Gráfico 4 - Curva das médias de valores de dose entre modo DOSE e Auto Filter 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Nos quadros 2, 3 e 4 de comparação percentual entre A e B, percebe-se 

valores bem superiores de DEP no mamógrafo B em relação ao mamógrafo A. Este 

modo automático DOSE do mamógrafo A, conforme o fabricante, a prioridade é a 

redução da dose na mama em detrimento do contraste na imagem, mantendo ainda 

uma qualidade aceitável da imagem. Contudo, para espessuras de 75 mm até 95 

mm, o modo DOSE apresentou DEP ligeiramente acima do modo STD. O 

Mamógrafo B não possui o mesmo recurso automático de aquisição de imagem. 
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No quadro 5 tem-se a média das tensões do modo operacional dos 

mamógrafos, dados estes extraídos dos apêndices A, B, C e D. 

 
Quadro 5 - Média de tensão (kV) selecionado automaticamente pelos mamógrafos 

Média tensão (kV) entre os Mamógrafos A x B 

 Média kV 

Espessura 
mm A- SDT A – CNT A - DOSE B - Auto Filter 

45 29,0 29 29,0 29 

55 29,7 29 29,7 29 

65 30,0 29 30,0 30 

75 30,0 31 30,0 30 

85 30,0 31 30,0 33 

95 30,0 31 30,0 - 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

As tensões selecionadas automaticamente pelo equipamento A, modo STD, 

se equivalem no equipamento B, exceto na espessura de 85 mm, onde no 

mamógrafo B há um aumento de 3 kVs e, também, um aumento da corrente-tempo 

para 276,1 mAs, mais que o dobro de corrente utilizada, demonstrado no quadro 6, 

gerando com isso um valor de DEP superior. Comprovando a afirmação de Silvestre, 

2012 onde disse que quanto maior a espessura da mama maior é a dose recebida, 

fazendo-se necessário um estudo das doses no exame de mamografia, pois o 

exame deve estar dentro dos limites de referência sem prejudicar o diagnóstico. 

O quadro 6 demonstra a média obtida do produto corrente-tempo (mAs) entre 

as diferentes tecnologias. 
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Quadro 6 - Média do produto corrente - tempo (mAs) automáticos nos Mamógrafos A e B 

Média produto corrente- tempo (mAs) entre os 
Mamógrafos A x B 

 
Média mAs 

Espessura 
mm 

A- SDT A - CNT A - DOSE B - Auto Filter 

45 48,0 90,0 37,0 88,2 

55 66,0 118,3 55,0 112,8 

65 78,0 143,0 63,0 139,9 

75 78,0 105,0 85,7 227,7 

85 131,3 175,0 133,0 276,1 

95 222,0 264,3 224,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Quanto aos valores de razão sinal ruído da imagem, o quadro 7 demonstra as 

médias dos resultados de RSR obtidos nos modos de operação automáticos dos 

mamógrafos (Apêndices A, B, C e D), os quais demonstram valores de ruídos 

menores no equipamento B, onde foram selecionados doses maiores que o 

equipamento A. 

 

Quadro 7 - Médias de valores de Razão Sinal Ruído medidos após processamento de 
Imagem 

Médias de valores de Razão Sinal Ruído da Imagem 
(RSR) (pós processamento de imagem) 

Mamógrafo A Mamógrafo B 

  RSR RSR 

Espessuras 
mm STD CNT DOSE Auto Filter 

45 91,01 90,530 86,651 54,03 

55 88,99 92,361 86,683 51,5 

65 82,53 87,103 83,525 50,47 

75 76,99 79,729 79,489 50,17 

85 78,77 79,362 79,303 47,23 

95 80,19 79,221 79,209  

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Gráfico 5 - Razão Sinal Ruído medidos após o processamento das imagens 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A qualidade da imagem está relacionada com o nível de ruído. Nos testes 

realizados por meio do programa de processamento de imagem de cada 

mamógrafo, ao calcular os valores do ROI adquirimos informações para obtermos o 

valor do RSR. 

Para calcular o RSR foi utilizado o recurso de cada equipamento medindo um 

ROI na imagem. Esta medida foi realizada sempre no mesmo local do fantoma, a 6 

cm distal da parede torácica entre as 2 primeiras fibras localizadas no fantoma 

(AGUILLAR, BAUAD e MARANHÃO, 2009). 

Na Figura 15 pode se observar o local onde é feita a medida do ROI, e nas 

figuras 16 e 17 pode-se observar a diferença na visibilidade às estruturas presentes 

no ACR.  
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Figura 15 - Imagem demonstrativa do local da medida do ROI no fantoma 

 
Fonte: A autora (2018) 

 
Figura 16 - Imagens obtidas no experimento com mamógrafo A em diferentes espessuras 

 
Fonte: A autora (2018) 
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Figura 17 - Imagens obtidas no experimento com mamógrafo B em diferentes espessuras 

 
Fonte: A autora (2018) 

 

Ao comparar as imagens das figuras 16 e 17, nitidamente percebe-se uma 

melhor visibilidade das estruturas presentes no interior do fantoma nas espessuras 

de 45 mm; já nas espessuras de 85 mm notoriamente perde-se a nitidez das 

estruturas.  

A avaliação das estruturas encontradas no fantoma em cada espessura e 

modo de aquisição realizada nos mamógrafos é representada no quadro 8. A 

responsável pela avaliação foi a médica radiologista da instituição especialista em 

mamografia.  

Utilizando um monitor dedicado para mamografia e sem alterar as imagens 

testes adquiridas, foi quantificado pela pesquisadora com o número inteiro, como por 

exemplo, um (1,0) para a estrutura bem visualizada e com metade do número inteiro 

(0,5) para as estruturas não vistas por completo. 
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Quadro 8 - Avaliação visual das estruturas do fantoma nos testes realizados 

Avaliação da quantidade das estruturas visualizadas  nas imagens testes 

 
Mamografo A (DOSE) Mamografo A (CNT) Mamografo A (STD ) Mamografo B 

Limite 
inferior 

Massa Micro Fibras Massa Micro Fibras Massa Micro Fibras Massa Micro Fibras 

3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 

Espessura 
(mm)             

45 mm 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3,5 6 

55 mm 5 3 5 5 3,5 5 4,5 3 4,5 5 3,5 4,5 

65 mm 4 2,5 4 4,5 3 4,5 4 2,5 5,5 4,5 3 4,5 

75 mm 4 2,5 3,5 4 2 4 4,5 2 4 4,5 2,5 4,5 

85 mm 4 2 4 4 2 4,5 4,5 2 3,5 4 2 3,5 

95 mm 4 1,5 3 4 2 4 3,5 2 2,5    

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Conforme os critérios de avaliação de imagem da Resolução Normativa 

n°002/DIVS/SES (SANTA CATARINA, 2015), onde o limite inferior para visualização 

das estruturas no fantoma modelo ACR é de três (3) unidades para as massas e 

microcalcificações e de quatro (4) unidades para as fibras. Avaliando os modos de 

aquisição automáticos de exposição indicados pelos fabricantes STD e Auto Filter, 

percebe-se uma similaridade nos valores visíveis das estruturas presentes no 

fantoma entre as massas, microcalcificações e fibras. Nota-se uma perda de 

visibilidade nas microcalcificações a partir da espessura de 75 mm, sendo que estes 

valores estão abaixo do limite inferior previsto na resolução supracitada. 

O que pode interferir na detecção precoce do câncer de mama é o fato das 

microcalcificações estarem abaixo do limite inferior nas espessuras de 75mm ou 

mais, o que não é aceitável na legislação vigente (JAKUBIAK, 2013). De modo geral 

todas as estruturas perdem visibilidade ao aumentar a espessura do fantoma. Nas 

figuras 18 e 19 é possível visualizar as imagens dos testes, nas espessuras de 45 

mm a 85 mm, no mamógrafo A de aquisição indireta e as imagens dos testes no 

mamógrafo B de aquisição direta, respectivamente. A figura 20 demonstra as 

imagens das espessuras de 45 mm e 85 mm em ambos os mamógrafos. 
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Figura 18 - Teste de Imagem Mamógrafo A modo automático 

 
Fonte: A autora (2018) 

 
Figura 19 - Imagens do Teste de Imagem Mamógrafo B modo automático 

 
Fonte: A autora (2018)  
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Figura 20 - Imagens do Teste no Mamógrafo A e B nos modos de aquisição padrão 
automático 

 
A - Imagem mamógrafo A 45 mm; B - imagem mamógrafo A 85 mm; C - Imagem mamógrafo B 45 

mm; D - Imagem mamógrafo B 85 mm (Todas as imagens foram adquiridas nos modos automáticos 

padrão dos equipamentos). 

Fonte: A autora (2018) 

 

As figuras 21, 22, 23, 24 e 25 apresentam uma comparação entre as imagens 

adquiridas nos testes de imagem entre os mamógrafos A e B em seus modos de 

aquisição automáticos STD e Auto Filter. 
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Figura 21 - Imagens com 45 mm de espessura adquiridas nos testes 

 
A - Imagem com 45 mm de espessura no modo de aquisição automático STD do mamógrafo A;  
B - Imagem com 45 mm de espessura no modo de aquisição automático Auto filter do mamógrafo B 

Fonte: A autora (2018) 

 

Figura 22 - Imagens com 55 mm de espessura adquiridas nos testes 

 
A - Imagem com 55 mm de espessura no modo de aquisição automático STD do mamógrafo A; 
B - Imagem com 55 mm de espessura no modo de aquisição automático Auto filter do mamógrafo B 

Fonte: A autora (2018) 
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Figura 23 - Imagens com 65 mm de espessura adquiridas nos testes 

 
A - Imagem com 65 mm de espessura no modo de aquisição automático STD do mamógrafo A; 
B - Imagem com 65 mm de espessura no modo de aquisição automático Auto filter do mamógrafo B 

Fonte: A autora (2018) 

 

Figura 24 - Imagens com 75 mm de espessura adquiridas nos testes 

 
A - Imagem com 75 mm de espessura no modo de aquisição automático STD do mamógrafo A; 
B - Imagem com 75 mm de espessura no modo de aquisição automático Auto filter do mamógrafo B 

Fonte: A autora (2018) 
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Figura 25 - Imagens com 85 mm de espessura adquiridas nos testes 

 
A)Imagem com 85 mm de espessura no modo de aquisição automático STD do mamógrafo A.  
B) Imagem com 85 mm de espessura no modo de aquisição automático Auto filter do mamógrafo B 

Fonte: A autora (2018) 

 

Nota-se que nas imagens adquiridas no mamógrafo A de captação indireta o 

valor de RSR nas espessuras de 45 mm foi de 86,65 e na espessura de 85 mm foi 

de 79,20 sendo um pouco mais instável do que no mamógrafo B, no qual o valor 

encontrado para o RSR na espessura de 45 mm foi de 54,03 e na espessura de 85 

mm foi de 47,23, corroborando com Helder 2016, que em seu estudo afirma que 

uma redução na dose prejudica o diagnóstico precoce da doença mamária, pois 

diminui o RSR. 

Ao comparar a qualidade da imagem entre as espessuras de 45 mm e 85 mm 

do mamógrafo A (figura 16) no mesmo modo padrão de aquisição de imagem, 

percebe-se melhor nitidez das estruturas na espessura de 45 mm, onde é visível 5 

massas, 3 microcalcificações e 5 fibras, do que a de 85 mm, onde é visível 4,5 

massas, 2 microcalcificações e 3,5 fibras, sendo que a dose aumentou 

consequentemente em relação à espessura e, ao comparar as imagens do 

mamógrafo B (figura 17), na espessura de 45 mm, é visível 5 massas, 3,5 

microcalcificações e 6 fibras, e nas imagens, já na espessura de 85 mm, é visível 4 

massas, 2 microcalcificações e 3,5 fibras. Furquim e Nersissian (2011) e Perez 

(2017) já alertaram em suas pesquisas que com a introdução de novas tecnologias 

digitais em mamografia tem-se a possibilidade de melhorar a qualidade de imagens, 

mas que, em contrapartida, podem aumentar desnecessariamente as doses nos 

pacientes caso não se faça uma otimização de imagens. 
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Ao comparar com a Resolução Normativa, ambos os mamógrafos estão 

inadequados nas espessuras de 85 mm, onde a visibilidade das microcalcificações e 

fibras estão abaixo do limite inferior aceitável de três (3) unidades para as 

microcalcificações e de quatro (4) unidades para as fibras. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No presente estudo de comparação de DEP entre dois mamógrafos digitais, 

foi possível verificar diferenças de dose e qualidade de imagem, independente do 

modo de aquisição e do sistema de aquisição utilizado. 

Ao estudar as DEPs em espessuras maiores com fantoma entre 45 mm e 95 

mm, concluiu-se que houve um aumento de dose relacionado ao mamógrafo B de 

detecção direta de imagem e, consequentemente, uma melhor qualidade de 

imagem, visualizando mais estruturas presentes do fantoma em comparação com 

mamógrafo A de detecção indireta. 

Conforme os resultados adquiridos nos testes de imagem, os modos 

automáticos STD e Auto Filter podem ser utilizados para espessuras de 45 mm no 

mamógrafo B e para espessuras 45 mm a 75 mm no mamógrafo A, pois, estão 

dentro dos limites de referência de DEP no CQ da legislação vigente. Já em relação 

à qualidade de imagem, ambos os modos automáticos estão em desconformidade 

com espessuras acima de 75 mm, e no mamógrafo A espessura de 65 mm já 

apresenta valor abaixo do limite inferior do CQ para microcalcificações, não sendo 

assim recomendada para essa espessura.  

Em se tratando de qualidade de imagem, o mamógrafo B tem melhor 

visibilidade quantitativa nas estruturas de baixo contraste (metade de um conjunto 

de elemento a mais que no mamógrafo A) mesmo com o aumento da espessura, o 

que pode aumentar a detecção precoce do câncer de mama. No mamógrafo A as 

estruturas de baixo contraste são visualizadas, porém a imagem tem maior ruído nas 

espessuras de 85 mm e 95 mm, dificultando a visualização. Quando o radiologista é 

experiente nem sempre precisa de uma imagem com tão pouco ruído para distinguir 

as lesões da mama. Questiona-se a necessidade de altas doses devido aos efeitos 

da radiação estocástica na glândula mamária. Outros pesquisadores já alertaram em 

suas pesquisas que com a introdução de novas tecnologias digitais em mamografia 

tem-se a possibilidade de melhorar a qualidade de imagens, mas que, em 

contrapartida, podem aumentar desnecessariamente as doses nos pacientes caso 

não se faça uma otimização de imagens. Na presente pesquisa de dose os objetivos 

de comparação de DEP foram atingidos e evidenciou-se o mamógrafo mais indicado 

para mamas de maiores espessuras, porém é pertinente a identificação dos 

parâmetros que interferem na entrega de dose e na qualidade da imagem digital da 
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mama, pois a partir dos dados adquiridos podem-se realizar estudos futuros para 

aprimorar a questão operacional técnica visando à redução de dose e mantendo a 

qualidade da imagem, trazendo um benefício para o paciente sem prejuízo a 

qualidade da imagem.  

A sugestão para o local seria direcionar as pacientes para o mamógrafo mais 

indicado para seu tamanho de mama, para isto será necessário criar ou adicionar 

esta informação no cadastro de cada paciente da instituição fazendo o 

direcionamento do mamógrafo mais indicado, realizar a otimização de imagens e 

continuar o experimento com mamas menores, do mesmo modo que são realizados 

os testes recomendados pela legislação vigente para, assim, realizar a otimização 

de todas as doses conforme espessuras a serem realizadas no serviço. 
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APÊNDICE A – Teste do modo operacional automático p adrão do mamógrafo A 

 

TESTE MAMÓGRAFO A 

Espessuras Modo     
Média VMP STD RSR Média RSR 

Comprimidas Standart Alvo/Filtro kV mAs DEP DEP Img. Proc. Img. Proc. Img. Proc. Ima.Proc. 

4,5 STD Rh/Rh 29 45 4,081 
4,362 

2368,61 26,37 94,782 
91,01 4,5 STD Rh/Rh 29 52 4,755 2241,69 24,99 89,703 

4,5 STD Rh/Rh 29 47 4,251 2335,18 26,37 88,554 
           5,5 STD Rh/Rh 30 60 6,148 

6,435 
2391,23 26,58 89,964 

88,99 5,5 STD Rh/Rh 30 60 6,148 2391,61 26,61 89,876 
5,5 STD Rh/Rh 29 78 7,010 2342,13 26,88 87,133 

           6,5 STD Rh/Rh 30 78 7,959 
7,961 

2568,69 31,37 81,884 
82,53 6,5 STD Rh/Rh 30 78 7,961 2568,08 31,41 81,760 

6,5 STD Rh/Rh 30 78 7,963 2569,15 30,6 83,959 

           7,5 STD Rh/Rh 30 78 7,940 
7,925 

2921,2 37,97 76,934 
76,99 7,5 STD Rh/Rh 30 78 7,917 2923,43 37,97 76,993 

7,5 STD Rh/Rh 30 78 7,917 2921,64 37,92 77,047 

           8,5 STD Rh/Rh 30 132 13,420 
13,393 

2871,71 36,24 79,241 
78,77 8,5 STD Rh/Rh 30 131 13,380 2872,3 36,56 78,564 

8,5 STD Rh/Rh 30 131 13,380 2870,44 36,56 78,513 

           9,5 STD Rh/Rh 30 216 22,040 
22,693 

2829,96 35 80,856 
80,19 9,5 STD Rh/Rh 30 225 23,020 2801,91 34,7 80,747 

9,5 STD Rh/Rh 30 225 23,020 2809,06 35,57 78,973 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  
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APÊNDICE B - Testes do modo operacional contrastado  (CNT) do mamógrafo A 

 

TESTE MAMÓGRAFO A 
Espessuras Modo     

Média VMP STD RSR Média RSR 

Comprimidas Contrastado Alvo/Filtro kV mAs DEP DEP Img. 
Proc. 

Img. 
Proc. 

Img. 
Proc. Ima.Proc. 

4,5 CNT Rh/Rh 29 90 8,220 
8,220 

1815,57 19,96 90,960 
90,530 4,5 CNT Rh/Rh 29 90 8,220 1815,53 19,94 91,050 

4,5 CNT Rh/Rh 29 90 8,220 1814,89 20,26 89,580 

           5,5 CNT Rh/Rh 29 135 12,240 
10,727 

1932,84 21,82 88,581 
92,361 5,5 CNT Rh/Rh 29 110 9,968 2087,29 22,08 94,533 

5,5 CNT Rh/Rh 29 110 9,973 2087,02 22,21 93,968 

           6,5 CNT Rh/Rh 29 143 12,970 
12,977 

2263,74 25,78 87,810 
87,103 6,5 CNT Rh/Rh 29 143 12,980 2262,43 25,95 87,184 

6,5 CNT Rh/Rh 29 143 12,980 2262,34 26,21 86,316 

           7,5 CNT Rh/Rh 31 105 12,010 
12,037 

2556,01 31,91 80,101 
79,729 7,5 CNT Rh/Rh 31 105 12,050 2553,91 32,12 79,512 

7,5 CNT Rh/Rh 31 105 12,050 2552,77 32,08 79,575 

           8,5 CNT Rh/Rh 31 175 20,040 
20,043 

2509,1 31,68 79,201 
79,362 8,5 CNT Rh/Rh 31 175 20,050 2509,78 31,63 79,348 

8,5 CNT Rh/Rh 31 175 20,040 2508,61 31,54 79,537 

           9,5 CNT Rh/Rh 31 197 33,980 
35,280 

2440,32 30,74 79,386 
79,231 9,5 CNT Rh/Rh 31 298 35,930 2439,84 30,93 78,883 

9,5 CNT Rh/Rh 31 298 35,930 2441,47 30,74 79,423 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  
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APÊNDICE C – Testes do modo operacional automático de baixo contraste (dose) do mamógrafo A 

 

TESTE MAMÓGRAFO A 

Espessuras Modo     Média VMP STD RSR Média RSR 

Comprimidas Dose Alvo/Filtro kV mAs DEP DEP Img. Proc. Img. Proc. Img. Proc. Ima.Proc. 
4,5 DOSE Rh/Rh 29 37 3,395 

3,380 
2521,28 27,65 91,186 

86,651 4,5 DOSE Rh/Rh 29 37 3,373 2527,28 28,20 89,620 
4,5 DOSE Rh/Rh 29 37 3,373 2527,26 28,53 88,583 

           5,5 DOSE Rh/Rh 29 65 5,902 
5,360 

2479,75 29,27 84,720 
86,683 5,5 DOSE Rh/Rh 30 50 5,088 2545,34 29,06 87,589 

5,5 DOSE Rh/Rh 30 50 5,091 2546,23 29,02 87,741 

           6,5 DOSE Rh/Rh 30 62 6,359 
6,481 

2736,66 33,22 82,380 
83,525 6,5 DOSE Rh/Rh 30 64 6,589 2711,08 32,11 84,431 

6,5 DOSE Rh/Rh 30 63 6,494 2709,75 32,35 83,764 

           7,5 DOSE Rh/Rh 30 78 7,918 
8,704 

2923,95 37,86 77,231 
78,489 7,5 DOSE Rh/Rh 30 101 10,270 2734,53 34,12 80,144 

7,5 DOSE Rh/Rh 30 78 7,925 2925,32 37,46 78,092 

           8,5 DOSE Rh/Rh 30 137 14,010 
13,603 

2841,56 35,51 80,021 
79,303 8,5 DOSE Rh/Rh 30 131 13,400 2874,11 36,33 79,111 

8,5 DOSE Rh/Rh 30 131 13,400 2876,93 36,52 78,777 

           9,5 DOSE Rh/Rh 30 224 24,730 
23,397 

2806,65 35,48 79,105 
79,209 9,5 DOSE Rh/Rh 30 224 22,730 2805,12 35,24 79,600 

9,5 DOSE Rh/Rh 30 224 22,730 2805,66 35,55 78,922 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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APÊNDICE D - Testes do modo operacional automático Auto Filter do mamógrafo B 

 

TESTE MAMOGRAFO B 

Espessuras Modo     Média VMP STD RSR Média 
RSR 

Comprimidas Automático Alvo/Filtro kV mAs DEP DEP Img. 
Proc. 

Img. 
Proc. 

Img. 
Proc. Ima.Proc. 

4,5 Auto Filter Mo/Mo 28 88,7 8,102 
8,061 

541,20 10,00 53,90 
54,03 4,5 Auto Filter Mo/Mo 28 87,3 7,974 530,20 9,70 54,40 

4,5 Auto Filter Mo/Mo 28 88,6 8,108 538,30 10,00 53,80 

           5,5 Auto Filter Mo/Mo 30 112,5 12,680 
12,750 

549,70 10,50 52,20 
51,50 5,5 Auto Filter Mo/Mo 30 112,6 12,69 551,10 10,70 51,00 

5,5 Auto Filter Mo/Mo 30 113,4 12,820 554,00 10,70 51,30 

           6,5 Auto Filter Mo/Rh 32 140,5 14,950 
14,950 

579,70 11,40 50,60 
50,47 6,5 Auto Filter Mo/Rh 32 138,7 14,730 572,50 11,40 50,20 

6,5 Auto Filter Mo/Rh 32 140,4 14,950 580,70 11,40 50,60 

           7,5 Auto Filter Mo/Rh 32 231,3 25,330 
25,005 

597,50 11,60 51,30 
50,17 7,5 Auto Filter Mo/Rh 32 226,5 24,770 576,70 11,60 49,50 

7,5 Auto Filter Mo/Rh 32 225,3 24,680 574,70 11,50 49,70 

           8,5 Auto Filter Mo/Rh 33 278,1 33,980 
34,020 

558,00 11,70 47,40 
47,23 8,5 Auto Filter Mo/Rh 33 271,6 33,160 545,80 11,60 46,80 

8,5 Auto Filter Mo/Rh 33 278,7 34,060 559,50 11,70 47,50 
No modo automático o mamógrafo B não realizou os testes (NRT) na espessura de 95 mm. 

9,5 Auto Filter Mo/Rh 0 0 0 
0,000 

0 0 0 
(NRT) 9,5 Auto Filter Mo/Rh 0 0 0 0 0 0 

9,5 Auto Filter Mo/Rh 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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ANEXO A – Solicitação de autorização para realizaçã o de pesquisa 
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ANEXO B – Testes de constância – equipamento de mam ografia modelo 

Selenia 

 

Testes de Constância – Equipamento de Mamografia 

RESUMO DOS TESTES DE CONSTÂNCIA  

Fabricante do Mamógrafo: LORAD   Modelo: SELENIA 

 

Testes de Constância Resultado 

1) Avaliação geral das condições do mamógrafo e acessórios Conforme 

2) Segurança radiológica Conforme 

3) Exatidão e Reprodutibilidade da tensão do tubo (kVp) (Mo/Mo) Conforme 

4) Exatidão e Reprodutibilidade da tensão do tubo (kVp) (Mo/Rh) Conforme 

5) Reprodutibilidade do Tempo de Exposição Conforme 

6) Reprodutibilidade da exposição com a carga transportável (mAs)  Conforme 

7) Linearidade da exposição com a carga transportável (mAs) Conforme 

8) Tamanho do Ponto Focal Conforme 

9)  Camada semi – redutora (CSR) (Mo/Mo) Conforme 

10)  Camada semi – redutora (CSR) (Mo/Rh) Conforme 

11)  Dose de entrada na mama Conforme 

12)  Exatidão do sistema de colimação Conforme 

13)  Força de compressão Conforme 

14)  Alinhamento da bandeja de compressão Conforme 

15)  Fator de Grade Conforme 

16)  Reprodutibilidade do controle automático de exposição (CAE) Conforme 

17)  Resolução Espacial Conforme 

18)  Qualidade da imagem mamográfica Conforme 

19)  Uniformidade da Resposta do Detector Conforme 

20)  Perda da Imagem na Parede Torácica Conforme 

21)  Falha no Elemento Detector e Distorção Geométrica Conforme 
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22)  Elementos do Detector Defeituosos Conforme 

23)  Avaliação de Artefatos Conforme 

24)  Relação Contraste-Ruído (CNR) Conforme 

25)  Relação Sinal-Ruído (RSR) Conforme 

26)  Dose Glandular Média dada pelo Controle Automático de 

Exposição 

Conforme 
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ANEXO C – Testes de constância – equipamento de mam ografia modelo 

Senographe Essential 

 

Testes de Constância – Equipamento de Mamografia 

RESUMO DOS TESTES DE CONSTÂNCIA  

Fabricante do Mamógrafo: GE  Modelo: Senographe Essential 

Testes de Constância Resultado 

1) Avaliação geral das condições do mamógrafo e acessórios Conforme 

2) Segurança radiológica Conforme 

3) Exatidão e Reprodutibilidade da tensão do tubo (kVp) (Mo/Mo) Conforme 

4) Exatidão e Reprodutibilidade da tensão do tubo (kVp) (Mo/Rh) Conforme 

5) Exatidão e Reprodutibilidade da tensão do tubo (kVp) (Rh/Rh) Conforme 

6) Reprodutibilidade do Tempo de Exposição Conforme 

7) Reprodutibilidade da exposição com a carga transportável (mAs)  Conforme 

8) Linearidade da exposição com a carga transportável (mAs) Conforme 

9) Tamanho do Ponto Focal Conforme 

10)  Camada semi – redutora (CSR) (Mo/Mo) Conforme 

11)  Camada semi – redutora (CSR) (Mo/Rh) Conforme 

12)  Camada semi – redutora (CSR) (Rh/Rh) Conforme 

13)  Dose de entrada na mama Conforme 

14)  Exatidão do sistema de colimação Conforme 

15)  Força de compressão Conforme 

16)  Alinhamento da bandeja de compressão Conforme 

17)  Fator de Grade Conforme 

18)  Reprodutibilidade do controle automático de exposição (CAE) Conforme 

19)  Resolução Espacial Conforme 

20)  Qualidade da imagem mamográfica Conforme 

21)  Uniformidade da Resposta do Detector Conforme 

22)  Perda da Imagem na Parede Torácica Conforme 
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23)  Falha no Elemento Detector e Distorção Geométrica Conforme 

24)  Elementos do Detector Defeituosos Conforme 

25)  Avaliação de Artefatos Conforme 

26)  Relação Contraste-Ruído (CNR) Conforme 

 


