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RESUMO 

 

Introdução: A mamografia digital possui maior precisão, especificidade e 
sensibilidade em comparação à mamografia convencional (tela-filme) na detecção 
do câncer de mama. Para um diagnóstico preciso, são necessárias ações de 
controle de qualidade que garantam a funcionalidade do equipamento digital e o 
alcance de uma imagem mamográfica adequada para um diagnóstico seguro. Por 
isso, foi objetivo desse trabalho analisar a produção científica acerca do controle 
de qualidade em equipamentos de mamografia digital no período de 2010 a 2020.  
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura para a qual foi 
elaborado um protocolo com base em Forte, Medeiros e Pires (2017). Resultados: 
Entre os 10 estudos selecionados, observou-se um predomínio de publicações em 
revistas internacionais. O ano de 2015 foi o ano com maior quantidade de 
publicações. Brasil e Estados Unidos foram os países que mais publicaram. As 
temáticas encontradas foram as seguintes: prática do controle de qualidade por 
profissionais das técnicas radiológicas, estimativa de dose glandular média, 
controle automático de exposição e controle de qualidade da imagem, para o qual 
houve maior destaque. Conclusão: Essa revisão possibilitou a síntese e um maior 
entendimento acerca do controle de qualidade em mamografia digital devido ao 
método cientfico escolhido para tal. Ao estimular a reflexão sobre a importância do 
controle de qualidade em mamografia digital incentiva-se pesquisas futuras sobre 
o tema e a respectiva resolução de problemas no diagnóstico de patologias da 
mama.  
 
 
Palavras-chave: Mamografia. Mamografia Digital. Controle de Qualidade. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: Digital mammography has greater precision, specificity and 
sensitivity compared to conventional mammography (screen-film) in the detection 
of breast cancer. For an accurate diagnosis, quality control actions are necessary 
to guarantee the functionality of the digital equipment and the achievement of an 
adequate mammographic image for a safe diagnosis. Therefore, the objective of 
this work was to analyze the scientific production about quality control in digital 
mammography equipment in the period from 2010 to 2020. Methodology: This is 
an integrative literature review for which a protocol was developed based on Forte, 
Medeiros and Pires (2017). Results: Among the 10 selected studies, there was a 
predominance of publications in international journals. 2015 was the year with the 
highest number of publications. Brazil and the United States were the countries that 
published the most. The themes found were the following: quality control practice 
by professionals in radiological techniques, estimation of average glandular dose, 
automatic exposure control and image quality control, for which there was greater 
emphasis. Conclusion: This review enabled the synthesis and a greater 
understanding about quality control in digital mammography due to the scientific 
method chosen for this. By encouraging reflection on the importance of quality 
control in digital mammography, future research on the topic and the respective 
problem solving in the diagnosis of breast pathologies is encouraged. 
 
Keywords: Mammography. Digital Mammography. Quality Control. 
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1. INTRODUÇÃO 

Após a ascensão da mamografia que foi desenvolvida pelo Dr. Albert 

Solomon, em 1913, a área passou por grandes avanços científicos e tecnológicos 

(KALAF, 2014). De acordo com Corrêa et al. (2012), o principal objetivo da 

mamografia, como método de rastreamento do câncer de mama, é reduzir a taxa 

de mortalidade dos diagnosticados, já que essa taxa diminui quando a doença é 

detectada em estágios iniciais. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA (2020), o câncer é o 

principal problema de saúde pública no mundo e já está entre as quatro principais 

causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na maioria dos países.  

A incidência e a mortalidade por câncer vêm aumentando no mundo, em 

parte pelo envelhecimento, pelo crescimento populacional, mas, também, pela 

mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco de câncer, 

especialmente os associados ao desenvolvimento socioeconômico (INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER, 2020). 

A estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 aponta que ocorrerão 625 

mil casos novos de câncer (450 mil, excluindo os casos de câncer de pele não 

melanoma). Para o estado de Santa Catarina, estimam-se 3.370 novos casos de 

câncer de mama e um quantitativo de 340 novos casos de câncer de mama para a 

capital, Florianópolis (BRASIL, 2019). 

Segundo Yaffe (2011), para que o câncer de mama seja detectado com 

precisão e o mais cedo possível, todos os fatores que influenciam a aquisição, 

exibição e interpretação da mamografia devem ser otimizados. Este processo, 

conhecido como controle de qualidade, requer o esforço cooperativo de vários 

indivíduos: do tecnólogo em radiologia, do radiologista, do fabricante do 

equipamento e do físico médico. 

Controle de qualidade (CQ) é o termo usado para descrever um programa 

de testes de uma tecnologia para garantir que ela está operando dentro de um nível 

aceitável de seu desempenho ideal. Esse processo abrange uma ampla gama de 

atividades, incluindo o treinamento, a avaliação e a educação continuada de 

profissionais das técnicas radiológicas e radiologistas, a seleção de equipamentos, 

a divulgação dos resultados dos testes e a manutenção dos registros (YAFFE, 

2011).  
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Todos os locais que prestam serviços utilizando radiação ionizante para 

produção de imagens diagnósticas devem ter um programa de controle de 

qualidade. No Brasil, a Portaria N° 2.898 rege o Programa Nacional de Qualidade 

em Mamografia, o PNQM (BRASIL, 2013). Neste, considera-se a necessidade de 

estabelecer o monitoramento da qualidade do exame, em todo o território nacional 

(BRASIL, 2013).  

A Resolução da Diretoria Colegiada Nº 330 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (RDC 330), de 20 de dezembro de 2019, possui o objetivo de 

estabelecer os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de 

serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista (BRASIL, 2019). Essa 

resolução determina que os serviços de saúde devem adotar mecanismos para 

garantir que os equipamentos e dispositivos utilizados satisfaçam os requisitos 

estabelecidos na legislação e que suas equipes técnicas estejam legalmente 

habilitadas, qualificadas e cientes dos requisitos de desempenho e de segurança 

dos equipamentos utilizados. 

Existem duas modalidades tecnológicas em se tratando de mamografia – a 

tela filme e a digital. A mamografia digital trouxe melhorias significativas para a área 

de diagnóstico por imagem. Segundo Freitas et al. (2006), a mamografia digital 

estabelece maior precisão a sensibilidade e a especificidade em comparação à 

mamografia convencional (tela-filme) na detecção do câncer de mama. Estudos 

comparativos mostraram que a técnica digital é superior a convencional em termos 

de identificação de microcalcificações, aumentando a detecção do carcinoma 

ductal in situ e do carcinoma invasivo (DEL TURCO et al., 2007; KARSSEMEIJER 

et al., 2009). 

Apesar disso, muitos sistemas de tela-filme ainda são utilizados no mundo 

para detecção do câncer de mama, supostamente porque o mamógrafo 

convencional possui menor custo financeiro do que o digital (FREITAS et al., 2006). 

Sabino (2014), corroborando com a legislação vigente e com os autores citados 

anteriormente, descreve que para garantir a qualidade do exame mamográfico é 

necessária a aplicação de um conjunto de testes. No entanto, há uma extensa 

alínea a ser analisada nos testes de CQ. Sabe-se que há uma vasta versatilidade 

de testes, que varia de local para local, de acordo com as rotinas e profissionais. 

Para que estas ações tenham eficiência é necessária a existência de um 

padrão de qualidade, que seja utilizado em todos os locais que utilizam do 
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equipamento digital para que os exames de rastreamento mamográfico aconteçam 

com mínima variabilidade. Meystre et al. (2019) relatam que os testes de CQ são 

diferentes para cada sistema, exigindo ajustes nos procedimentos. Segundo o autor 

há muitos critérios a serem avaliados no controle de qualidade: a estabilidade do 

detector, artefatos, impressão de imagens e testes específicos de CR (radiologia 

computadorizada), assim como avaliação do monitor e verificações de segurança 

da sala de exame e do equipamento. Estes são alguns dos itens a serem analisados 

nos testes e aplicados ao CQ. 

A partir dessa contextualização, pode-se afirmar que o exame de 

mamografia é indispensável para um diagnóstico precoce de câncer de mama em 

pacientes do sexo feminino, e por esse motivo a imagem deve ser precisa e de alta 

qualidade para diagnóstico. 

Diante da importância dessa temática, que tem relação direta com o 

diagnóstico do câncer de mama em todo o mundo, este trabalho tem como objetivo 

analisar a produção científica acerca do controle de qualidade em equipamentos 

de mamografia digital, no recorte temporal de 2010 a 2020.  

 

1.1 Problema de pesquisa 

Como se dá o controle de qualidade em equipamentos de mamografia digital, 

segundo o encontrado na literatura, no período de 2010 a 2020? 

1.2 Justificativa 

Segundo Corrêa et al. (2012), o principal objetivo da mamografia, como 

método de rastreamento do câncer de mama, é reduzir a taxa de mortalidade em 

função do aumento de casos detectados em estágios iniciais da doença. A 

efetividade do rastreamento está diretamente relacionada à qualidade e ao 

desempenho de equipamentos, materiais e procedimentos empregados na 

mamografia. 

A Resolução Normativa N° 002 da Vigilância Sanitária de Santa Catarina 

(2015) aprova as Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em Radiologia 

Diagnóstica e Intervencionista nos serviços que utilizam radiação ionizante. Nos 

serviços de mamografia, os testes de controle de qualidade devem ser realizados 
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com as respectivas periodicidades, tolerâncias e níveis de suspensão preconizados 

pela legislação vigente no estado. 

A avaliação diária da qualidade da imagem pode ser realizada por 

profissionais, do próprio serviço, treinados e habilitados para tais funções. A base 

da detecção e dos erros interpretativos parece ser uma combinação de limitações 

humanas e tecnológicas, para correções de erros devem ser desenvolvidas 

estratégias usando tecnologia e educação mais eficazes (EKPO, ALAKHRAS; 

BRENNAN, 2018). 

Em outras áreas que fazem o uso das radiações ionizantes, a preocupação 

com a proteção radiológica está sempre presente. Na mamografia, mesmo fazendo 

uso de raios X de baixas energias, essa preocupação não poderia ser menor, uma 

vez que não apenas o público e os técnicos podem ser expostos, mas 

principalmente por poder haver um risco de exposição desnecessária dos pacientes 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2019). 

Para Ekpo, Alakhras e Brennan (2018), o aprimoramento da tecnologia de 

imagem não é a única solução para remover erros de detecção e, em vez disso, 

devemos identificar e remediar os erros humanos que limitam a detecção do câncer 

de mama. Por isso os testes de CQ fazem-se tão importantes, para assegurar que 

a dupla “componente tecnológico e componente humano” comportem-se com a 

máxima eficácia e eficiência no diagnóstico por imagem da mama. 

Esse trabalho teve seu método modificado em virtude da pandemia de 

COVID-19. Inicialmente pensava-se em realizar uma coleta de dados de testes de 

controle de qualidade de dois equipamentos de mamografia digital em um hospital 

público de Santa Catarina. Para manter-se na temática pretendida na qualificação 

desse trabalho, esta pesquisa foi alterada para uma revisão integrativa da literatura, 

que tem como objetivo analisar a produção científica acerca do controle de 

qualidade em equipamentos de mamografia digital. 

1.3 Objetivo Geral 

Analisar a produção científica acerca do controle de qualidade em 

equipamentos de mamografia digital no período de 2010 a 2020. 
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1.4 Objetivos Específicos 

a) Elaborar protocolo de revisão integrativa com base em Forte, Medeiros e 

Pires (2017); 

b) Realizar busca nas bases de dados definidas, obedecendo aos critérios de 

inclusão e exclusão de artigos descritos no protocolo; 

c) Reconhecer a(s) revista(s), o(s) país(es) e o período com maior número de 

publicações. 

d) Analisar criticamente os achados da busca classificando-os em categorias 

temáticas para melhorar a compreensão dos resultados e a organização da 

discussão do trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico que fundamentou a 

realização desse trabalho. Os temas abordados nesse capítulo serão: exames de 

mamografia; equipamento mamográfico; radiologia computadorizada e radiologia 

digital; controle automático de exposição; controle de qualidade em mamografia e 

doses em exames de mamografia. Além disso, serão abordadas resoluções 

normativas, portarias e legislações que regulamentam a mamografia e o controle 

de qualidade em mamografia. 

2.1 Exames de mamografia 

O diagnóstico do câncer de mama deve estar ancorado em um tripé: exame 

clínico, exame de imagem e análise histopatológica (INSTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCER, 2020). 

 A tecnologia mamográfica foi desenvolvida pelo Dr. Albert Solomon. Em 

1913 ele utilizou os raios X para radiografar 3 mil amostras de mamas 

mastectomizadas e, dessa forma, classificou os diversos tipos de tumores 

mamários. Pode-se afirmar que a mamografia é um exame de diagnóstico por 

imagem que envolve o uso de radiação, de baixa quilovoltagem (kV - tensão) e alta 

miliamperagem (mA - corrente) para a visualização das mamas (KALAF, 2014). 

De acordo com o INCA (2020), o câncer de mama não tem uma causa única, 

alguns fatores estão relacionados ao risco de desenvolver a doença, são eles 

idade, fatores endócrinos, fatores comportamentais e ambientais e fatores 

genéticos/hereditários. 

Alguns fatores comportamentais ajudam a diminuir o risco de câncer de 

mama, como a amamentação, e a prática de atividade física também ajuda na 

diminuição do risco de câncer de mama (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2020). 

Caldas et al. (2005), descreve que o objetivo da mamografia é produzir 

imagens detalhadas com alta resolução espacial da estrutura interna da mama para 

facilitar bons resultados diagnósticos. Os autores apontam que a diferença 

radiográfica entre o tecido normal da mama e o tecido doente é extremamente 

tênue.  Sendo assim, o exame necessita de uma alta qualidade de imagem para 
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alcançar uma resolução de alto contraste que permita essa diferenciação de 

tecidos. O exame mamográfico é realizado em mulheres para o controle da 

neoplasia mamária que mais causa óbitos em mulheres no mundo, precedido 

apenas pelo câncer de pele não melanoma (CALDAS et al., 2005). 

É importante citar as “Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de 

Mama no Brasil”, documento que designa as atuais recomendações para 

diagnóstico precoce e para o rastreamento do câncer de mama, contribuindo com 

a redução dos índices dessa patologia. Tais diretrizes salientam a importância da 

educação da mulher e dos profissionais de saúde para o reconhecimento dos sinais 

e sintomas suspeitos de câncer de mama (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 

2020). 

São considerados sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama e de 

referência urgente para a confirmação diagnóstica: Qualquer nódulo 

mamário em mulheres com mais de 50 anos. Nódulo mamário em mulheres 

com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual. Nódulo 

mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de 

tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade. Descarga papilar 

sanguinolenta unilateral. Lesão eczematosa da pele que não responde a 

tratamentos tópicos. Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável 

unilateral. Presença de linfadenopatia axilar. Aumento progressivo do 

tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com 

aspecto de casca de laranja. Retração na pele da mama. Mudança no 

formato do mamilo (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2020). 

 

Referente ao risco da radiação ionizante, o qual é proporcional à dose e à 

frequência: a exposição a doses altas ou moderadas de radiação ionizante (como 

as que ocorrem nas mulheres expostas a tratamento de radioterapia no tórax em 

idade jovem) ou mesmo doses baixas e frequentes (como as que ocorrem em 

mulheres expostas a dezenas de exames de mamografia) aumentam o risco de 

desenvolvimento do câncer de mama (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2020). 

A radiologia diagnóstica tem como função principal diagnosticar 
patologias. Quando se utilizam imagens obtidas a partir da interação da 
radiação ionizante com o paciente, espera-se que esta apresente 
qualidade de modo a minimizar os erros de interpretação e identificação 
de estruturas, possibilitando diagnóstico mais preciso e com a menor 
dose. Uma imagem sem a qualidade adequada deve ser repetida e há 
alguns custos envolvidos neste processo que devem ser evitados, e o 
principal é a duplicação de dose em um mesmo paciente. Assim, a adoção 
de conceitos de qualidade em radiologia torna-se muito útil, uma vez que 
auxilia no controle do processo de obtenção de imagem com a redução de 
erros previsíveis (FURQUIM, 2009, p. 1). 
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2.2 Equipamento mamográfico 

De acordo com Alexandre (2013), para a detecção precoce do câncer de 

mama é necessário um equipamento que ofereça parâmetros técnicos especiais, 

que seja capaz de oferecer imagens com alta resolução, qualidade e com menor 

dose possível. 

Na atualidade, pode-se obter a imagem mamográfica a partir de 

equipamentos que possuem detectores diferentes. Isso leva a formatos 

diferenciados das imagens finais, que podem ser apresentadas em filme 

radiográfico (sistema tela-filme) ou em imagens digitais como sistema CR e DR 

(radiologia digital), (BRASIL, 2014). 

Para a realização do exame, segundo a Portaria N° 2.898/2013, a mama 

deve ser comprimida com o objetivo de reduzir os efeitos de imagem causados pela 

sobreposição dos tecidos mamários, e não deve ser introduzido nenhum artefato 

de imagem originado durante a compressão da mama, inclusive dobras de tecido 

cutâneo (BRASIL, 2013). 

  A Figura 1, do livro Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, 

and Protection do autor Stewart Carlyle Bushong, mostra os componentes de um 

equipamento de mamografia, sendo eles: dispositivo de compressão; suporte de 

mama; grade; CAE e o receptor de imagem. 

 

Figura 1 - Componentes de um mamógrafo 

 

Fonte: BUSHONG (2017). 
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Segundo a Instrução Normativa N° 54, de 20 de dezembro de 2019, que 

dispõe sobre requisitos os sanitários para a garantia da qualidade e da segurança 

de sistemas de mamografia e também os testes de aceitação e de controle de 

qualidade, todo o equipamento de mamografia deve possuir alguns requisitos, 

como a blindagem no cabeçote de modo a garantir nível mínimo de radiação de 

fuga, restringida à taxa de kerma no ar de 1 mGy/h (um miligray por hora) a 1 (um) 

metro do ponto focal, quando operado em condições de ensaio de fuga, 

comprovada com certificado de adequação emitido pelo fabricante na instalação do 

tubo de raios X (BRASIL 2019). 

Assim como os requisitos dos testes de aceitação e de controle de qualidade, 

a Instrução Normativa Nº 54, possui algumas condições dos procedimentos e 

equipamentos de mamografia que inabilitam seu uso, tais como: equipamento sem 

sistema automático de compressão; equipamento sem bandeja de compressão, 

com bandeja danificada ou sem fixação; e equipamento sem controle automático 

de exposição (CAE) ou com CAE sem funcionar. 

 

2.3 Radiologia Digital (DR) e Radiologia Computadorizada (CR) 

De acordo com o “Curso de Atualização em Mamografia para Técnicos e 

Tecnólogos em Radiologia”, nos sistemas digitais, os filmes são substituídos por 

detectores que capturam a imagem e a envia para visualização em um computador 

com monitor para imagens médicas que, entre algumas qualidades especiais, 

possui alta resolução, no qual se pode realizar o diagnóstico e depois, imprimir a 

imagem em filme (BRASIL, 2014). 

Pereira et al. (2019), em sua pesquisa fala que os mamógrafos dispõem de 

um avanço tecnológico e analógico, sistema de radiografia computadorizada (CR) 

e sistema de radiografia direta (DR), no qual a única diferença entre os dois é o 

modo de obtenção de imagem, permitindo processamentos de imagens e 

incrementos de novas tecnologias. 

No sistema CR, pode-se dizer que a transição é mais simples do sistema 

écran-filme para imagens digitais. O filme é substituído por uma Placa de Imagem 

(PI), que é colocado em um chassi que a protege. Depois que a imagem é coletada, 

pode ser reiniciado e retornar ao serviço normalmente (BRASIL, 2014). 
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De acordo com Furquim e Costa (2009), o material que compõe a PI (Figura 

2) tem a propriedade de colocar os elétrons em armadilhas quando absorvem 

energia no processo de irradiação, assim, formando a imagem latente. O processo 

de retirar os elétrons das armadilhas libera fótons com comprimentos de onda 

próximos ao da luz azul, quais são direcionados a um tubo fotomultiplicador, 

convertidos em sinal elétrico e armazenados como imagem digital, esse processo 

é chamado de luminescência fotoestimulável. 

 

Figura 2 - Cassete de mamografia digital 

 

Fonte: SEIBERT et al. (2004). 

 

Claus et al. (2019) descrevem que o sistema CR, para aquisição de imagem, 

possibilita para os profissionais maior redução da dose em pacientes devido a 

resposta do detector de imagem digital estar linearmente relacionada com a dose 

de radiação. 

Pereira et al. (2019) explicam que o sistema CR utiliza um detector 

fotoestimulável que é processado por um sistema a laser, enquanto o sistema direto 

faz a leitura imediata do sinal gerado pela interação da radiação com a matéria, 

mesmo utilizando de sinais elétricos, para diferenciação dos tons de cinza, ambos 

diferem-se no modo de aquisição de imagem.  

De acordo com Furquim e Costa (2009), os sistemas DR são consideradas 

unidades seladas, e diferente do que acontece em sistemas écran-filme e 

computadorizados, eles capturam raios X de forma mais direta e produzem uma 

imagem digital. Eles podem ser classificados em indiretos ou diretos: 
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Indiretos: possuem uma camada de material cintilador que converte os 
fótons de raios X em fótons do espectro visível, que então são coletados 
por transistores de filmes finos (TFT) ou por dispositivos de carga 
acoplado (charge-coupled device ou CCD), convertendo os em sinal 
elétrico que formarão as imagens digitais. O material cintilador pode ser 
iodeto de césio dopado com tálio CsI [Tl], que é formado por cristais tipo 
agulha, e se comporta como fibra ótica, o que evita o espalhamento de luz 
e a consequente perda de resolução na imagem devido ao espalhamento 
de luz.diretos: não precisam de uma etapa intermediária de conversão; os 
fótons de raios X liberam elétrons diretamente no material e estes são 
coletados pela matriz de TFT9,10,11,12. Estes detectores são compostos 
por um cristal de selênio amorfo (a-Se) (FURQUIM E COSTA, 2009 p. 94). 

 

Comparativamente, os sistemas DR direto e indireto possuem 

aproximadamente ganho de conversão de raios X e ruído eletrônico aproximados. 

Uma vantagem do sistema digital direto em relação ao indireto é que pode ser 

fabricado com tamanhos de pixel menores. No caso da mamografia, esta diferença 

pode chegar a 30% (FURQUIM E COSTA, 2009). 

Pereira et al. (2019), enuncia que o controle de qualidade das imagens 

obtidas por esses sistemas, são de suprema importância, pois possibilita maior 

exatidão e precisão diagnóstica, concedendo visualizar detalhes na resolução e 

contrastes diferentes e espessuras. 

 

2.4 Controle automático de exposição (CAE) 

Nos dias de hoje, os fabricantes de mamógrafos oferecem dispositivos de 

controle automático de exposição (CAE), que desempenham um papel fundamental 

na mamografia, pois ele compensa as variações na densidade do tecido e na 

espessura da mama, selecionando os parâmetros técnicos para a exposição 

(BRASIL, 2014). 

Segundo Campos (2008), o CAE controla automaticamente o tempo de 

exposição do equipamento a partir do sensor que fica localizado abaixo do 

compartimento de colocação do chassi com o filme radiográfico. Então, 

independentemente da espessura da mama sendo comprimida o CAE controla 

automaticamente a quantidade de radiação necessária para a formação de uma 

imagem de diagnóstico adequada. 

O desempenho adequado do CAE tem consequências significativas para a 

melhoria da qualidade da imagem e redução da dose, uma vez que há uma 
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diminuição significativa da repetição de imagens, devido às escolhas mais 

apropriadas para os parâmetros técnicos (BRASIL, 2014).  

Os dispositivos de CAE compensam automaticamente a variação de kV, a 

anatomia da paciente e a corrente de elétrons (mA), reduzem a exposição de 

radiação e a rejeição de mamografias. Para considerar a anatomia da paciente, 

deve-se posicionar o sensor de tal forma que esteja posicionado abaixo da região 

glandular da mama (BRASIL, 2014). 

De acordo com a Instrução Normativa N° 54, de 20 de dezembro de 2019, 

onde apresenta os testes de aceitação e controle de qualidade em mamografia, são 

indicados os testes que devem ser realizados para o CAE. 

 

Figura 3 - Testes de Aceitação e de Controle de Qualidade Para Serviços de Mamografia 

 

Fonte: BRASIL (2019). 

 

Sendo que, C: Mamografia Convencional; CR: Mamografia CR; DR: 

Mamografia DR; G: Geral. 

 

2.5 Controle de qualidade em mamografia  

A Instrução Normativa N° 54, de 20 de dezembro de 2019, do Ministério da 

Saúde, em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Diretoria 

Colegiada, dispõe o seguinte: 

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece requisitos sanitários 
para a garantia da qualidade e da segurança de sistemas de 
mamografia, bem como a relação mínima de testes de aceitação e 
de controle de qualidade que devem ser realizados pelos serviços 
de saúde, determinando respectivas periodicidades, tolerâncias e 
níveis de restrição, conforme Anexo I desta Instrução Normativa. 
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No Brasil, o INCA (2019) desenvolveu o Programa de Qualidade em 

Mamografia (PQM) que teve início com um projeto-piloto, em parceria com a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Colégio Brasileiro de 

Radiologia (CBR). Entre março de 2007 a agosto de 2008, foram avaliados 53 

serviços de mamografia do SUS no estado da Paraíba (11 serviços) e nas cidades 

de Belo Horizonte (18), Goiânia (13) e Porto Alegre (11).  

Por ocasião das visitas de avaliação aos pólos do projeto piloto, foram 

capacitados 126 técnicos em radiologia e 57 radiologistas, além dos técnicos das 

vigilâncias sanitárias locais. Ao final do projeto, identificou-se a necessidade de 

prosseguir com as ações de controle da qualidade em mamografia em todo o país 

como um programa nacional.  Assim, foi instituído, em 2012, o Programa Nacional 

de Qualidade em Mamografia (PNQM) através de uma Portaria do Ministério da 

Saúde, atualizada em 2013 (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2019). 

Em 28 de novembro de 2013 foi criada a Portaria Nº 2.898, que atualiza o 

PNQM, que tem por objetivo avaliar o desempenho da prestação dos serviços de 

diagnóstico por imagem que realizam mamografia, com base em critérios e 

parâmetros referentes à qualidade da estrutura, do processo, dos resultados, da 

imagem clínica e do laudo (BRASIL, 2013). 

O programa foi feito a partir da necessidade de se calcular os indicadores 

para o monitoramento dos resultados dos exames mamográficos, permitindo a 

padronização e a ampliação das informações sobre o rastreamento do câncer de 

mama em todo o país (BRASIL, 2013). 

Além disso, o PNQM tem abrangência nacional e se aplica a todos os 

estabelecimentos de saúde públicos e privados que realizam mamografia e que 

sejam vinculados ou não ao Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2013). 

Em 2015 foi publicada a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES do Estado 

de Santa Catarina, que aprova as Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em 

Radiologia Diagnóstica e Intervencionista, e ela afirma que os serviços de raios X 

que estiverem funcionando, devem se adequar à norma dentro de 24 meses após 

sua data de publicação (BRASIL, 2015).  

 A normativa descreve que devem ser seguidos os testes de controle de 

qualidade nos equipamentos de mamografia. A avaliação diária da qualidade da 

imagem pode ser realizada por profissionais, do próprio serviço, treinados e 

habilitados para tais funções (BRASIL, 2015). 
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 O controle de qualidade em mamografia significa observar se o desempenho 

dos equipamentos, as técnicas radiográficas para o posicionamento e exposição 

da mama, a dose e a interpretação dos exames atendem aos critérios estabelecidos 

segundo as normas ou portarias (ARAÚJO et al., 2017). 

A implantação de programas de rastreamento populacional e o 

reconhecimento da importância de assegurar a máxima qualidade dos exames para 

o diagnóstico do câncer de mama mobilizaram diferentes esforços para 

desenvolver e implantar padrões de qualidade para a mamografia (ARAÚJO et. al., 

2017). 

Assim como a mamografia digital que faz utilização dos raios X, para a 

realização do exame mamográfico, mesmo quando comparada com a mamografia 

convencional, a mamografia digital apresenta superioridade em relação às doses 

mais baixas e à reprodutibilidade final. Além disso, há melhoria de aspectos digitais 

na imagem, promovendo maior qualidade para diagnóstico (BRASIL, 2019).  

A Portaria Nº 2.898/2013 assegura anteparo aos envolvidos no processo do 

exame mamográfico, tanto para os pacientes quanto para os profissionais das 

técnicas radiológicas. Além disso, estabelece mecanismos de monitoramento da 

qualidade em mamografia aplicáveis aos serviços de diagnóstico por imagem que 

realizam mamografia em todo o território nacional (BRASIL, 2013). 

Em seu Art. 7º, a Portaria Nº 2.898, de 28 de novembro de 2013, emula que 

a ANVISA deve coordenar a avaliação dos Programas de Garantia da Qualidade 

(PGQ) dos serviços de diagnóstico por imagem que realizam mamografia, através 

do Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM) (BRASIL, 2013). 

De acordo com a Instrução Normativa N° 54, de 20 de dezembro de 2019, 

os testes de controle de qualidade devem ser realizados com as respectivas 

periodicidades, tolerâncias e níveis de restrição e em conformidade com as demais 

normativas aplicáveis. A Instrução Normativa também expõe que a avaliação diária 

da qualidade da imagem pode ser realizada por profissionais do próprio serviço, 

desde que treinados e legalmente habilitados para tais funções (BRASIL, 2019). 

2.6 Doses em Exames de Mamografia 

Quando falamos em exames que envolvem radiação ionizante, além do 

controle de qualidade da imagem, devemos nos preocupar com a proteção 



25 
 

radiológica. Na mamografia, como já foi citado, que mesmo havendo uso de raios 

X de baixas energias, a preocupação com a proteção radiológica não poderia ser 

menor, uma vez que não apenas o público e os técnicos podem ser expostos, mas 

principalmente por poder haver um risco de exposição desnecessária dos 

pacientes. 

Segundo Araújo et al. (2017), desde o final da década de 1980, quando 

alguns sistemas nacionais de saúde começaram a implantar programas de 

rastreamento populacional do câncer de mama baseados na mamografia 

(rastreamento organizado), existe a preocupação de oferecer exames de qualidade 

com a menor dose possível de radiação. 

 Os requisitos básicos de proteção radiológica estão definidos na Resolução 

RDC 330 de 20 de dezembro de 2019, a resolução expressa que nos serviços de 

saúde que utilizam radiações ionizantes para fins diagnósticos ou intervencionistas 

deve implementar Programa de Proteção Radiológica que contemple, no mínimo, 

medidas de prevenção, de controle e de vigilância e monitoramento, para garantir 

a segurança e a qualidade dos procedimentos radiológicos (BRASIL, 2019). 

 Segundo a Resolução RDC 330 de 20 de dezembro de 2019, todos os 

procedimentos realizados em serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista 

devem observar os princípios da justificação, da otimização, da limitação da dose 

e da prevenção de acidentes, de modo a garantir que a exposição do paciente aos 

riscos inerentes de cada tecnologia seja a mínima necessária para garantir a 

segurança do paciente e a qualidade esperada das imagens e procedimentos. 

(BRASIL, 2019). 

 A Instrução Normativa N° 54, de 20 de dezembro de 2019, apresenta uma 

tabela onde temos a dose glandular média e espessura para mamografia: 
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Figura 4 - Tabela de Dose Glandular Média 

 

Fonte: BRASIL (2019). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse trabalho caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura. Este 

método de pesquisa permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita 

conclusões gerais a respeito de uma área particular de estudo, além de determinar 

critérios precisos sobre o processo investigativo de coleta de dados, análise e 

apresentação de resultados, desde o início do estudo, mediante um protocolo de 

pesquisa previamente elaborado e devidamente validado (BRUGGMANN et al., 

2020).  

Dentre todos os métodos de revisão, a revisão integrativa de literatura é o 

mais amplo, o que acaba sendo uma vantagem, pois permite a inclusão simultânea 

de pesquisa experimental e quase-experimental proporcionando uma compreensão 

mais completa de um tema de interesse (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Para 

os autores desse parágrafo, a revisão integrativa apresenta uma ferramenta 

excepcional no campo da saúde, pois condensa as pesquisas disponíveis sobre 

deliberado conteúdo e direciona a prática baseando-se em conhecimento científico.  

O propósito de utilizar este método de pesquisa é obter um profundo 

entendimento de um determinado fenômeno baseando-se em estudos 

anteriores. Além disso, também é necessário seguir padrões de rigor metodológico, 

clareza na apresentação dos resultados, de forma que o leitor consiga identificar as 

características reais dos estudos incluídos na revisão (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

A escolha de utilizar a revisão integrativa da literatura ao invés da revisão 

narrativa, se deu porque essa última apresenta uma temática mais aberta e 

dificilmente parte de uma questão específica bem definida. Além disso, a revisão 

narrativa da literatura não exige um protocolo rígido para sua confecção; a busca 

das fontes não é pré-determinada e específica, reduzindo o seu poder metodológico 

(CORDEIRO et al., 2007).  

Sendo assim, o uso da metodologia da revisão integrativa possibilitou uma 

busca mais criteriosa dos estudos publicados acerca do controle de qualidade em 

equipamentos de mamografia digital.  

Para o desenvolvimento desse trabalho foi elaborado um protocolo de 

revisão integrativa com base no protocolo de Forte, Medeiros e Pires (2017), 

apresentado no Apêndice A. As etapas do desenvolvimento foram: identificação do 
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tema e delineamento da pergunta de pesquisa; definição dos critérios de inclusão 

e exclusão; categorização dos estudos, considerando os aspectos de inclusão e 

exclusão; avaliação e análise crítica dos achados; exposição dos achados. 

A pergunta que delineou a revisão foi “Como se dá o controle de qualidade 

em equipamentos de mamografia digital, segundo o encontrado na literatura, no 

período de 2010 a 2020?”. Os descritores utilizados foram: mamografia digital e 

controle de qualidade (mais a respectiva terminologia em inglês), conforme os 

Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e o Medical Subject Headings (MESH) 

os quais estão detalhadas no Apêndice A. Foram utilizados os operadores 

booleanos AND e OR articulados aos descritores para otimizar os resultados das 

buscas.  

Os critérios de inclusão definidos consideraram estudos publicados no 

formato de artigos científicos completos, que contivessem as palavras chaves 

listadas no protocolo no resumo e/ou no título, publicados nos idiomas: inglês e 

português, no período de 2010 a 2020, e cujo objetivo geral e/ou específicos refere-

se explicitamente ao objeto de estudo. Definiram-se como critérios de exclusão as 

publicações na forma de cartas, resenhas, teses, dissertações, editoriais, livros, 

capítulos de livros, documentos governamentais e boletins informativos, assim 

como estudos que não estavam disponibilizados online na íntegra para análise, fora 

do período de interesse ou duplicados. 

A busca ocorreu em maio de 2020 e foi realizada nas seguintes bases de 

dados: PUBMED, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), SCOPUS e 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Para realizar a 

busca pela internet, foi utilizada a rede CAFe/IFSC. A escolha das bases se deu 

considerando os seguintes critérios: bases open access (para ampliar a 

possibilidade de acesso online dos textos na íntegra) e que fossem apropriadas 

para captar as publicações nacionais e internacionais tratando da temática controle 

de qualidade em mamografia digital. 
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4. RESULTADOS 

Ao aplicar a estratégia de busca em cada uma das bases de dados foram 

encontrados 418 artigos, sendo: 304 na Scopus, 108 na PubMed, 04 na CINAHL e 

02 na Scielo. O Quadro 1 apresenta o quantitativo de trabalhos encontrados e suas 

respectivas bases de dados. 

 

Quadro 1: Artigos selecionados por base de dados 

Base de dados Artigos encontrados Artigos selecionados 

Scopus 304 02 

Pubmed 108 05 

Cinahl 04 02 

Scielo 02 01 

Total 418 10 

Fonte: Autoras (2020). 

 

A partir do Quadro 1 é possível observar que a base de dados Pubmed 

trouxe um número de trabalhos expressivamente maior do que as bases Cinahl, 

Scielo e Scopus. Esse fato pode estar relacionado ao predomínio de trabalhos na 

língua portuguesa da base Scielo, que trouxe o único artigo na língua portuguesa 

desse trabalho, e ao predomínio de temas de enfermagem na base Cinahl.  

A seleção dos artigos se deu de acordo com a pergunta de pesquisa e dos 

critérios de inclusão definidos, utilizando o filtro de refinamento por ano de 

publicação de 2010 a 2020. Logo após, foi realizada a leitura dos títulos e dos 

resumos. 

A Scopus exibiu uma busca de 304 artigos. Desses 304 artigos, 161 estavam 

dentro do período de 2010 a 2020, totalizando a exclusão de 143 artigos. Dos 161 

artigos restantes, apenas 21 estavam disponíveis na íntegra. Desses 21 artigos, 19 

foram excluídos, quatro por serem na língua japonesa, 14 por não se tratar do tema 

proposto, um por estar duplicado em outra base, obtendo-se assim o total de 2 

artigos, obtendo dois anos pertinentes as publicações o ano de 2019 e 2017 com 

duas publicações, mostrando-se assim uma atualização sobre o controle de 

qualidade em mamografia digital. 

Na PubMed foram encontrados primeiramente 108 artigos entre os anos de 

1995 a 2020. Em seguida, foi realizada uma filtragem selecionando artigos apenas 
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dos últimos dez anos, o que resultou na exclusão de 43 artigos, após a exclusão, 

obteve-se uma seleção de 61 artigos. Desses 61 artigos apenas 16 estavam 

liberados na íntegra. A amostra final de artigos da base de dados da PubMed foi de 

5 artigos. 

Já na busca no Cinahl foram encontrados quatro artigos na língua inglesa 

nos anos de 2017, 2015, 2013 e 2009. Com base nos critérios de inclusão dessa 

revisão, o artigo do ano de 2009 e 2013 foram excluídos, totalizando apenas dois 

artigos, todos disponíveis na íntegra. As revistas em que os artigos foram 

publicados variam assim como os autores e países das demais bases de dados. 

A base de dados Scielo, apresentou uma busca de apenas dois artigos, um 

em espanhol, que acabou sendo excluído, e outro em português. 

Os quadros abaixo, apresentam de forma concisa os temas tratados, os 

autores, o ano de publicação, a revista e o país de publicação.  

O Quadro 2 inclui os achados na base de dados Scopus, com dois artigos 

referentes ao assunto controle de qualidade em imagem, em 2 países e revistas 

distintos. Nessa mesma base de dados, foram encontradas as publicações nos 

anos de 2017 e 2019. 

 

Quadro 2: Artigo da base de dados Scopus 

Título Autor/Data Revista Tema 

predominante 

País 

Characterization of 

radiographers’ 

mammography 

practice in five 

European countries: 

a pilot study 

MEYSTRE, 

Nicole R.  et 

al., 2019. 

Insights 

Imaging 

Prática do CQ por 

profissionais das 

técnicas 

radiológicas 

Suíça 

Study on patient 

dosimetry and image 

quality in digital 

mammography 

XAVIER, 

Aline 

Carvalho da 

Silva. et al., 

2017. 

Research 

On  

Biomedical 

Engineering 

CQ da imagem e 

estimativa de dose 

glandular média. 

Brasil 

Fonte: Autoras (2020). 
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Já a pesquisa na base de dados Cinahl resultou em 4 artigos, sendo 

selecionados 2 publicações de anos diferentes, assim como a revista de publicação 

e o país.  

O quadro 3 inclui os achados na base de dados Cinahl. 

 

Quadro 3: Artigos da base de dados Cinahl 

Título Autor/Data Revista Tema 

predominante 

País 

A multiparametric 

automatic method to 

monitor long-term 

reproducibility in digital 

mammography: results 

from a regional screening 

programme 

 

GENNARO, 

Gisella. et al., 

2017. 

European 

Society of 

Radiology 

 

CQ da imagem Itália 

A Pilot Study on the 

Development of Remote 

Quality Control of Digital 

Mammography Systems 

in the NHS Breast 

Screening Programme 

LOONEY, P. 

et al., 2015. 

 

Society for 

Imaging 

Informatics 

in Medicine 

 

CQ da imagem Reino 

Unido 

 

Fonte: Autoras (2020). 

 

A base de dados Scielo apresentou apenas um artigo sobre o tema, 

publicado no ano de 2013. O quadro 4 apresenta o estudo da base de dados Scielo. 

 

Quadro 4: Artigos da base de dados Scielo 

Título 
 

Autor/Data 
 

Revista 
 

Tema predominante Base 
de 
dados 
 

País 
 

Identificação de 

parâmetros de 

qualidade de 

impressão para a 

garantia da detecção 

GOTO, 

Rafael Eidi.; 

PIRES, 

Silvio 

Radiologia 

Brasileira 

CQ da imagem Scielo Brasil 
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de estruturas 

presentes na 

mamografia digital 

Ricardo; 

MEDEIRO

S, Regina 

Bitelli. 

2013. 

Fonte: Autoras (2020). 

Com 5 artigos, a base de dados Pubmed, foi a que mais apresentou 

resultados em comparação às outras bases. O ano em que houve maior quantidade 

de publicações foi o ano de 2015 com dois artigos. O artigo mais atual é do ano de 

2019. A revista que mais publicou foi a Medical Physics, com 2 artigos publicados.  

O Quadro 5 inclui os achados na base de dados Pubmed. 

 

Quadro 5: Artigo da base de dados Pubmed 

Título Autor/Data Revista Tema 

predominante 

País 

Quality 

assurance and 

quality control in 

mammography: a 

review of 

available 

guidance 

worldwide 

REIS, Claudia. 

et al., 2013. 

Insights 

Imaging 

CQ da imagem e 

controle 

automático de 

exposição (CAE). 

 

Portugal 

Method of 

Measuring NEQ 

as a Quality 

Control Metric for 

Digital 

Mammography 

BLOOMQUIST, 

Aili K. 2014. 

Medical 

Physics 

CQ da imagem Canadá 

Calibrated Breast 

Density Methods 

for Full Field 

Digital 

Mammography: 

LU, B. et al., 

2015. 

 

Medical 

Physics 

CQ da imagem Estados 

Unidos 
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A System for 

Serial Quality 

Control and Inter-

System 

Generalization 

Optimizing Digital 

Mammographic 

Image Quality for 

Full-Field Digital 

Detectors: 

Artifacts 

Encountered 

during the QC 

Process 

JAYADEVAN 

Rashimi. et al., 

2015. 

Radiographics CQ da imagem Estados 

Unidos e 

Emirados 

Árabes 

Evaluation of 

Doses and Image 

Quality in 

Mammography 

with Screen-Film, 

CR, and DR 

Detectors – 

Application of the 

ACR Phantom 

ŚLUSARCZYK-

KACPRZYKA, 

W. 2016. 

 

Polish Journal 

Of Radiology 

CQ da imagem  Polônia 

Fonte: Autoras (2020). 

 

A tabela 1 traz o quantitativo de estudos selecionados para essa revisão 

integrativa da literatura, a partir das quatro bases de dados, por revista, país e ano. 

 

Tabela 1 - Quantitativo de publicações por revista, país e ano somando as quatro bases de dados 

Revista País  Ano Total 

 

Insights Imaging 

 

Suíça 

Portugal 

2019 

2013 

 

2 

Research on Biomedical Engineering Brasil 2017 1 

https://pubs.rsna.org/author/Jayadevan%2C+Rashmi
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Europen Society of Radiology  Itália 2017 1 

Society for Imaging Informatics in Medicine Reino Unido 2015 1 

Radiologia Brasileira Brasil 2013 1 

Medical Physics Canadá 

Estados 

Unidos 

2014 

2015 

   2 

Radiographics Estados 

Unidos e 

Emirados 

Árabes 

2015 1 

 Polish Journal Of Radiology Polônia 2016 1 

Extraído das seguintes bases de dados: 

Pubmed 

Cinahl 

Scielo 

Scopus 

   

Fonte: Autoras (2020). 
 

Nota-se que o ano em que mais houve publicações foi o de 2015 com 3 

artigos publicados. Os anos de 2013 e de 2017 apresentaram duas publicações 

cada, e os anos de 2019, 2016 e 2014 com um artigo publicado. 

Os países que mais publicaram artigos nesse recorte histórico foram o Brasil 

e os Estados Unidos, com um total de dois artigos publicados, cada um, seguidos 

por Canadá, Emirados Árabes, Itália, Polônia, Portugal, Reino Unido e Suíça, que 

apresentaram apenas uma publicação. 

As revistas Insights Imaging e Medical Physics demonstraram a maior 

quantidade de estudos entre os periódicos apresentados. Apesar de haver dois 

estudos brasileiros, apenas um deles foi publicado em revista nacional (Revista 

Radiologia Brasileira). Nove entre os 10 artigos estavam publicados em revistas 

internacionais.  

Os estudos que foram selecionados nessa revisão foram classificados nas 

seguintes categorias temáticas: prática do controle de qualidade por profissionais 



35 
 

das técnicas radiológicas, controle de qualidade da imagem, estimativa de dose 

glandular média e controle automático de exposição. Houve um predomínio da 

temática de controle de qualidade da imagem – dos 10 estudos, 09 se 

enquadravam nessa temática.  

No quadro 6 estão apresentados os respectivos dez artigos analisados, 

classificados por categoria temática. 

Quadro 6 - Classificação dos achados por categoria temática 

Temáticas Autores e títulos 
Número 

de 
artigos 

1) prática do controle de qualidade 
por profissionais das técnicas 
radiológicas 

Meystre, Nicole R. et al. (2019). 

Characterization of radiographers’ mammography 

practice in five European countries: a pilot study 

1 

2) controle de qualidade da 
imagem 

Lu et al. (2015), Calibrated Breast Density 

Methods for Full Field Digital Mammography: A 

System for Serial Quality Control and Inter-System 

Generalization 

Gennaro et al. (2017), A multiparametric automatic 

method to monitor long-term reproducibility in 

digital mammography: results from a regional 

screening programme 

Goto, Pires e Medeiros (2013), Identificação de 

parâmetros de qualidade de impressão para a 

garantia da detecção de estruturas presentes na 

mamografia digital 

Bloomquist et al., (2014), Method of Measuring 

NEQ as a Quality Control Metric for Digital 

Mammography 

Jayadevan et al. (2015), Evaluation of Doses and 

Image Quality in Mammography with Screen-Film, 

CR, and DR Detectors – Application of the ACR 

Phantom 

Looney et al. (2015), A Pilot Study on the 

Development of Remote Quality Control of Digital 

7 

https://pubs.rsna.org/author/Jayadevan%2C+Rashmi
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Mammography Systems in the NHS Breast 

Screening Programme 

Ślusarczyk-Kacprzyk et al. (2016), 

 

 

 

3) estimativa de dose glandular 
média 

Xavier et al. (2017) 

Study on patient dosimetry and image quality in 

digital mammography 

1 

4) controle automático de 

exposição. 

 

Reis et al. (2013) 

Quality assurance and quality control in 

mammography: a review of available guidance 

worldwide 

1 

Fonte: Autoras (2020). 

Em relação aos 4 temas identificados, o tema de maior prevalência foi o tema 

2; controle de qualidade da imagem, relacionando 7 artigos dos 10 selecionados. 

As outras três temáticas obtiveram 1 artigo relacionado com o tema cada uma. 
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5 DISCUSSÃO 

O presente estudo sintetiza informações sobre a produção e o conhecimento 

científico acerca do controle de qualidade em mamografia digital. Neste trabalho, 

foram analisados dez artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão 

citados na metodologia.  

As quatro temáticas identificadas nos estudos selecionados foram 

classificadas da seguinte forma: 1) prática do controle de qualidade por 

profissionais das técnicas radiológicas; 2) controle de qualidade da imagem; 3) 

estimativa de dose glandular média; 4) controle automático de exposição. 

Dos quatro temas identificados, três se relacionam com aspectos do 

Programa Nacional de Qualidade em Mamografia. São eles: controle de qualidade 

da imagem, estimativa de dose glandular média e controle automático de 

exposição. 

 

TEMA 1: prática do controle de qualidade por profissionais das técnicas 

radiológicas 

De acordo com o tema 1, temos apenas um artigo selecionado que se 

encaixa na temática, que é de Meystre et al. (2019). Os autores realizaram uma 

pesquisa entre os profissionais das técnicas radiologias para saber como se dá o 

controle de qualidade em mamografia de um setor. 

Em um estudo similar, Macedo e Rodrigues (2009) avaliaram o 

conhecimento de 48 profissionais das técnicas radiológicas acerca dos PCQs, nos 

seguintes quesitos: identificar a percepção dos profissionais no que diz respeito à 

implementação de um PCQ; observar a existência de materiais de proteção 

radiológica e demonstrar a necessidade da introdução de um PCQ nos seus 

setores. 

Nesse último estudo, dos 48 técnicos, 36 (75%) referem não ter acesso a 

ações de formação na área da qualidade promovidas pela sua instituição; 12 (25%) 

referem que a sua instituição promove esta formação, porém, destes 12, três 

afirmam que o fazem raramente. No estudo de Meystre et al. (2019), o controle de 

qualidade é realizado por 87% dos entrevistados/profissionais das técnicas 

radiológicas 
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Macedo e Rodrigues (2009), em relação aos conhecimentos dos 

profissionais das técnicas radiológicas sobre o PCQ, encontraram que 30 (62,5%) 

afirmam não saber no que consiste um PCQ, sendo que os restantes 18 (37,5%) 

afirmam conhecê-lo. Os profissionais que afirmam saber em que consistem o PCQ 

expõem que os três principais aspectos que o caracterizam são: a normalização; 

dosimetria, o planejamento e a manutenção dos equipamentos.  

Caldas et al. (2005), relata que radiologistas e técnicos de mamografia 

devem estar familiarizados com artefatos que podem gerar falsas lesões ou 

mascarar anormalidades, assim como para alcançar alto padrão no exame 

mamográfico; que devem ser seguidos padrões rígidos e pré-estabelecidos no 

processo de obtenção da imagem. 

Segundo a Resolução RDC 330 de 20 de dezembro de 2019. Capítulo I, das 

disposições iniciais, da Seção I e Seção II: 

VI - Profissional legalmente habilitado: profissional com formação superior 
ou técnica com suas competências atribuídas por lei, e que cumpre todos 
os requisitos legais para o exercício da profissão. XI - teste de aceitação: 
conjunto de medidas e verificações, realizadas após a montagem do 
equipamento na sala, para atestar a conformidade com as características 
de projeto e de desempenho declaradas pelo fabricante, bem como com 
os requisitos desta Resolução e das demais normativas aplicáveis. Deve 
confirmar que o equipamento, quando operado como desejado, fornece 
imagem com a qualidade requerida, mediante a menor dose possível para 
o paciente; e XII - teste de constância: avaliação rotineira dos parâmetros 
técnicos e de desempenho de instrumentos e equipamentos de 
determinada instalação (BRASIL, 2019). 

 

TEMA 2: controle de qualidade da imagem; 

 

Os artigos que se enquadram nessa categoria temática, e que estão 

apresentados nos quadros 2, 3, 4 e 5, são dos autores Lu et al. (2015), Gennaro et 

al. (2017), Goto, Pires e Medeiros (2013), Bloomquist et al. (2014), Jayadevan et 

al. (2015), Looney et al. (2015), e Ślusarczyk-Kacprzyk et al. (2016). Os autores 

apresentam abordagens diferentes sobre o controle de qualidade da imagem em 

mamografia. Alguns desses autores descrevem o controle de qualidade da imagem 

com a utilização de software, outros relatam a utilização e implementação do uso 

de phantons como forma de realizar testes de CQ. 

Jayadevan et al. (2015), enunciam que é fundamental garantir a qualidade 

da imagem em um esforço para maximizar a detecção precoce do câncer de mama. 

Por isso, é fundamental compreender os componentes do processo de CQ e 

https://pubs.rsna.org/author/Jayadevan%2C+Rashmi
https://pubs.rsna.org/author/Jayadevan%2C+Rashmi
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reconhecer os problemas que venham a trazer consequências para uma imagem 

que vá produzir um diagnóstico ineficiente. 

Em um estudo semelhante, Pinheiro et al. (2018), desenvolveu um método 

de avaliar a qualidade de 12 equipamentos de mamografia através de medidas de 

controle automático de exposição, contraste, densidade ótica e qualidade de 

imagem utilizando um phantom. 

Campos (2008), descreve que as principais características que definem a 

qualidade da imagem de um sistema radiográfico são: resolução espacial, contraste 

e ruído, mas também o ponto focal (importante para definir a resolução espacial). 

Dessa forma não devem ser realizadas mamografias em pacientes se os critérios 

mínimos de qualidade da imagem não estiverem de acordo com as normas e 

portarias. 

No material “Atualização em Mamografia para Técnicos em Radiologia”, 

produzida pelo Instituto Nacional do Câncer – INCA (2019), a imagem a ser 

avaliada não deve ser submetida a qualquer tipo de processamento (imagem 

bruta), visualizada no monitor da estação de trabalho dos radiologistas, usando o 

nível e a largura de janela recomendada pelo físico-médico do serviço. A imagem 

deve ser uniforme, sem possuir ruído, similar à imagem obtida nos testes de 

aceitação do equipamento, se houver variação do ruído com o tempo, o detector 

pode estar se degradando, causando perda de definição da imagem. O físico-

médico ou o radiologista responsável devem ser informados para diagnosticar o 

problema. 

Lu et al. (2015), utilizaram na sua metodologia uma determinada unidade de 

mamografia digital e um conjunto de dados de linha base (BL) completo que é 

composto por aproximadamente 160 imagens de phantoms, adquiridas antes da 

calibração de mamografias de pacientes em potencial que foram utilizadas para 

realizar os estudos de métodos de calibração da densidade mamográfica. 

Já Pinheiro et al. (2018) utilizaram um phantom chamado Phantom Mama 

para realizar os testes no serviço de mamografia, com as espessuras de 5cm, 4cm 

e 3cm em equipamentos de mamografia diferentes. Os autores ainda afirmaram 

que existem empresas que realizam testes de qualidade através de medidas de 

exatidão do kV (quilovolt) e linearidade, entre outros não menos importantes, a fim 

de atender os requisitos exigidos pela Portaria 453/98 da Secretaria de Vigilância 

Sanitária. 
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Em um outro estudo, Barragán (2016) afirma que entre os principais 

simuladores de mama estão o phantom acreditado pelo Colégio Americano de 

Radiologia (American College of Radiology - ACR), o phantom CIRS SP01 

(Computerized Imaging Reference System Inc.- CIRS), os simuladores phantom 

TOR[MAX], TOR[MAM] e TOR[MAS] desenvolvidos na Universidade de Leeds no 

Reino Unido e o Phantom Mama reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia 

(CBR), sendo que o phantom mama é um dos mais utilizados no Brasil pela 

facilidade de aquisição dado que não precisa importação e seu preço é menor. 

Segundo a Resolução Normativa Nº 002/ DIVS/SES de 2015 da Vigilância 

Sanitária de Santa Catarina, os testes de qualidade da imagem devem ser 

realizados após testes de aceitação diários, ou após reparos. É importante que 

sejam feitos respeitando as respectivas periodicidades, tolerância e níveis de 

suspensão estabelecidos nessa resolução. 

Sobre o controle de qualidade de imagem em relação a processadoras e 

impressões das imagens, Goto, Pires e Medeiros (2013), descreve a finalidade 

desse procedimento, no Brasil. Seu estudo buscou métodos que garantam a 

constância e qualidade da impressão das imagens radiológicas digitais por meio de 

uma análise subjetiva e objetiva das imagens impressas com o uso de um padrão 

de imagem que contenha uma escala de cinza, conforme recomendado 

internacionalmente.  Este estudo contou com um phantom mamográfico CIRS® 

modelo 011A. Também foi criado um software em linguagem Delphi 7®, do 

fabricante Borland®, que gera um novo padrão de imagem para verificar a qualidade 

de impressão. 

De acordo com o Quality assurance programme for digital mammography da 

Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, sigla para International Atomic 

Energy Agency) (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2011), os 

procedimentos de testes desenvolvidos pelos fabricantes podem fornecer uma 

alternativa de CQ, garantindo que as imagens no monitor da estação de trabalho 

de aquisição e no monitor de interpretação sejam exibidas com contraste e 

resolução adequados, para isso é necessário que o controle de qualidade tenha 

uma frequência,  semanal ou após ser realizado alguma manutenção das estações 

de trabalho. Para garantir maior efetividade na entrega da imagem final, com mais 

eficácia para laudo, e expor o desempenho do equipamento. 
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Para a Sociedade Brasileira de Mastologia (2017), a identificação, o 

posicionamento e o laudo, são fundamentais para o controle de qualidade de 

imagem mamográfica, assim como a inclusão do PNQM, que apesar de 

compulsória, tem um propósito nobre, que é garantir a oferta de exames 

mamográficos de qualidade à população, contribuindo para o diagnóstico precoce 

do câncer de mama, assim como minimizar o risco inerente à exposição à radiação. 

 

TEMA 3: estimativa de dose glandular média  

Na categoria temática 3 está o estudo de Xavier et al. (2017). O objetivo 

deste trabalho foi de avaliar a qualidade da imagem e estimar as doses glandulares 

médias (DMG) em pacientes submetidas a exames de mamografia com três 

sistemas digitais e um sistema tela-filme. Neste trabalho, realizado em Recife, 

foram avaliadas 4 clínicas. O desempenho nos testes foi avaliado com base no 

Programa de Garantia de Qualidade para Mamografia Digital (PNQM) publicado 

pela Portaria Nº 2.898/2013 (BRASIL, 2013).  

Quanto à avaliação dos critérios de qualidade clínica, pode-se notar que a 

maioria das imagens não consegue reproduzir o músculo peitoral (e seus critérios 

associados). As relações contraste-ruído foram inferiores aos limites internacionais 

para mamas densas, dificultando a visualização de estruturas importantes, Xavier 

et al. (2017). Para Hendrick et al. (2010), na mamografia digital de campo total 

(FFDM), uma dose glandular média de 22%, obteve variações menores do que a 

mamografia de tela filme, porém consideráveis nas doses médias de FFDM por 

fabricante. 

Otsuka et al. (2011), descrevem que muitos equipamentos mamográficos 

utilizam o Controle Automático de Exposição (CAE) como forma de otimizar a dose 

e a qualidade da imagem. Em seu estudo pôde avaliar o CAE de 21 aparelhos com 

o objetivo de quantificar a dose recebida por pacientes durante o exame 

mamográfico. Foi utilizado um phantom de polimetilmetacrilato, podendo calcular a 

dose glandular média através das irradiações obtidas. Foi demonstrada diferença 

na dose, através da variação na pressão e na posição do detector. 

Em sua pesquisa, Feital (2017) utilizou três mamógrafos de marcas 

diferentes e dosímetros termoluminescentes (TLDs) de fluoreto de Lítio. A 

simulação ocorreu através de um phantom BTE (Breast Tissue Equivalent) nas 
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espessuras 9,0 cm, 0,5 cm e 1,0 cm e que foram comparados a espessura de 4,5 

cm. 

Para Xavier et al. (2017), a dose glandular média na faixa de 0,4 -10,3 mGy 

apresentou maior valor nos sistemas digitais. Observou-se que o uso da força de 

compressão não era conveniente aos parâmetros de irradiação e ruídos, mostrando 

a necessidade de melhorar o posicionamento do paciente e os parâmetros de 

exposição.  

 Dessa forma concluiu-se que o uso de parâmetros de irradiação não 

otimizados nos sistemas digitais pode ocasionar doses mais elevadas, 

evidenciando a força de compressão insuficiente (XAVIER et al., 2017). 

 

TEMA 4: controle automático de exposição  

 

 Sobre o controle automático de exposição, apenas um artigo foi 

selecionado. Reis et al. (2013), trazem um estudo realizado em Portugal, no qual 

descrevem o objetivo de revisar as orientações disponíveis para garantia de 

qualidade em mamografia e salientam a importância da avaliação da dose e do 

teste do sistema de Controle Automático de Exposição (CAE), convergindo na 

avaliação da detecção de baixo contraste, resolução espacial e ruído.  

É um grande desafio para o profissional das técnicas radiológicas estimar a 

atenuação do feixe de raios X pela mama de uma paciente apenas pela inspeção 

visual. Por isso, todos os mamógrafos devem ser equipados com um dispositivo 

para o controle automático de exposição (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2019).  

Perez et al. (2017), apresentam que para o sistema digital, o CAE apresentou 

parâmetros de exposição sugerindo que o desempenho em dose poderia ser 

melhorado sem perda da qualidade: o CAE do sistema Siemens selecionou a 

combinação alvo e filtro tendo o Molibidênio como materaial para espessuras de 2 

e 4 cm, selecionando o filtro de Ródio para mamas menos espessas. Já no sistema 

da General Eletrics, sugere-se o uso da combinação Ródio para todas as 

espessuras de mama.  

Freitas (2013) analisou para o CAE fatores como a carga transportável, 

densidade óptica de fundo da imagem e quantidade visível de estruturas do objeto 

simulador com espessuras de 5 cm, 6 cm e 7 cm. Os resultados apresentados 
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mostraram uma divergência quanto ao tempo de exposição fornecido pelo CAE e 

a densidade óptica ideal para a visualização da quantidade mínima de estruturas 

de referência do Phantom Mama. O modelo de mamógrafo utilizado foi Mammomat 

1000 da marca Siemens. 

O teste do CAE avalia a constância. Essa deve apresentar uma mesma 

densidade óptica (DO) sob as mesmas condições de exposição, e a compensação 

pela espessura, que deve produzir uma mesma DO, para diferentes espessuras de 

mama, variando a técnica radiográfica (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2019). 

No estudo de Reis et al. (2013), foram revisados 14 protocolos direcionados 

à mamografia convencional e digital. Todas as orientações revisadas destacaram 

a importância da avaliação da dose e do teste do sistema do CAE. Os autores 

apontam que o teste do CAE é um dos procedimentos mais importantes devido ao 

seu impacto direto na qualidade de imagem e na dose mamária. Hendrick et al. 

(2010) comparou as práticas de controle de qualidade em 22 países (afiliado à 

Rede Internacional de Rastreio do Câncer de Mama) e concluiu que este teste foi 

realizado em todos os países.  

Para Freitas (2013), o posicionamento adequado da fotocélula leva em 

consideração a área que a mama ocupa sobre o Bucky, indiferente da espessura. 

O objetivo do CAE é manter uma densidade óptica permitindo o enegrecimento e a 

diferenciação de tons de cinza, para um contraste essencial na imagem gerando 

uma resposta apropriada para o laudo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Ao final dessa revisão integrativa voltada para o controle de qualidade em 

mamografia digital, pode-se concluir que esse é um assunto atual e complexo. 

Observou-se um predomínio de publicações no ano de 2015. Brasil e 

Estados Unidos estão entre os países que mais publicaram dentro da seleção 

estabelecida pelo protocolo de revisão integrativa utilizado. Mas apesar de haver 

dois estudos brasileiros, apenas um deles foi publicado em revista nacional. Nove 

entre os 10 artigos dessa revisão foram publicados em revistas internacionais.   

Os dez estudos selecionados encontravam-se em quatro categorias 

temáticas: prática do controle de qualidade por profissionais das técnicas 

radiológicas; controle de qualidade da imagem; estimativa de dose glandular média 

e controle automático de exposição, havendo destaque para a temática do controle 

de qualidade da imagem (presente em 9 dos 10 estudos).  

Embora atuais, observa-se grande deficiência nas produções cientificas que 

abordem o tema. Dessa forma percebe-se a necessidade de mais pesquisas nessa 

área tão importante para que o diagnóstico mamográfico seja eficiente e eficaz.  

Este trabalho possibilitou a síntese e um maior entendimento acerca do 

controle de qualidade em mamografia digital e sua importância, devido ao método 

científico escolhido para tal.  Ao estimular a reflexão sobre a importância do controle 

de qualidade em mamografia digital, incentiva-se pesquisas futuras sobre o tema e 

a respectiva resolução de problemas. 
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APÊNDICE A - PROTOCOLO PARA REVISÃO DE LITERATURA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGICA DE 
SANTA CATARINA  

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS - DASS 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 
PROTOCOLO PARA REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

 I. RECURSOS HUMANOS  
1. Aline Vanessa de Souza (discente) 
2. Patrícia Franco Nunes (discente)  
3. Carolina Neis Machado, Me (professora orientadora)  
 

 

 II. PARTICIPAÇÃO DOS PESQUISADORES  
Elaboração protocolo: Aline, Patrícia e Carolina  
Coleta de dados: Aline e Patrícia 
Seleção dos estudos: Aline e Patrícia 
Checagem dos dados coletados: Carolina 
Avaliação crítica dos estudos: Aline e Patrícia  
Síntese dos dados: Aline, Patrícia e Carolina 
Análise dos dados, resultados e elaboração do artigo: Aline, Patrícia e 
Carolina 
Apreciação final, avaliação e sugestões: Carolina 
Revisão final a partir de sugestões da orientadora: Aline e Patrícia 
 

  

 III. VALIDAÇÃO EXTERNA DO PROTOCOLO 
 
PROFª. DRª. DENISE ELVIRA PIRES DE PIRES 
 

 

 IV. PERGUNTA  
 

 Como se dá o controle de qualidade em equipamentos de mamografia 

digital, segundo a literatura nacional e internacional? 

 V. OBJETIVO  

 
Analisar a produção científica acerca do controle de qualidade em 

equipamentos de mamografia digital. 
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 VI. DESENHO DO ESTUDO  

 
Essa pesquisa aborda estudos publicados sobre o controle de qualidade em 
mamografia digital, sendo utilizada como método de pesquisa a revisão 
integrativa de literatura. De acordo com Souza, Silva e Carvalho (2010), a 
revisão integrativa da literatura tem como objetivo identificar, analisar e 
sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto, 
assim, contribuindo para o tema e futuros trabalhos (SOUZA; SILVA; 
CARVALHO, 2010).  As etapas serão conduzidas a partir de seis passos 
propostos por Mendes, Silveira, Galvão (2008):  
1) identificação do tema e escolha da pergunta de pesquisa; 
2) amostragem ou busca na literatura (definição dos critérios de inclusão e 
exclusão dos estudos); 
3) categorização das informações/ estudos (aplicação dos critérios de 
inclusão/exclusão) 
4) apresentação da síntese do conhecimento. 

VII. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
Artigos de periódicos publicados entre 2010 e 2020, indexados nas bases de 
dados (PUBMED, SCOPUS, CINAHL e SCIELO). Estudos que contenham os 
descritores e as palavras chaves listadas neste protocolo, no resumo e/ou no 
título e publicados nos idiomas inglês e português. 
VIII. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

Qualquer outro tipo de trabalho não sendo artigo, como anais, livros, revistas. 
Trabalhos em outras línguas que não o inglês e português, trabalhos acima de 
dez anos e que não se enquadram no tema. 

IX. DESCRITORES E PALAVRAS CHAVE UTILIZADOS  
 

Foram utilizados os seguintes DeCS e as seguintes palavras chave como 
estratégia para a busca:  
 
Mamografia, Mamografia Digital e Controle de Qualidade. 

X. BASES ELETRÔNICAS DE DADOS  
 
   
PUBMED  

PUBMED (base de dados especializada em ciências biomédicas e ciências da 
vida), do U.S. National Institutes of Health (NIH) e administrada pelo National 
Center for Biotechnology. Information (NCBI) foi escolhida por ser uma base 
internacional e ampla e também, por ser de acesso livre e apresentar ao leitor 
o texto completo freefull-text.  
 
 
SCOPUS  
É um banco de dados de resumos e citações de artigos para jornais/revistas 
acadêmicos. Abrange cerca de 19,5 mil títulos de mais de 5.000 editoras 
internacionais, incluindo a cobertura de 16.500 revistas peer-reviewed nos 
campos científico, técnico, e de ciências médicas e sociais 
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SCIELO  
A Scientific Electronic Library Online (SCIELO) é uma biblioteca eletrônica de 
acesso aberto na internet e apresenta uma coleção selecionada de periódicos 
científicos brasileiros.   
 
CINAHL  

A base de dados CINAHL fornece textos completos para enfermagem e 
revistas de saúde aliados indexados, muitos dos quais gratuitamente. 
 
XI. A ESTRATÉGIA DE BUSCA  

As estratégias de busca estão descritas abaixo: 
 
(("mamografia digital" OR "digital mammography") AND ("controle de 
qualidade" OR "quality control") 
IX.COLETA DOS DADOS  

A busca dos estudos foi realizada com o acesso nas bases de dados 
SCIELO,SCOPUS, PUBMED e CINAHL pelo pesquisador responsável, em um 
único dia. Para o acesso aos trabalhos foi utilizado o VPN (Virtual Private 
Network) da rede IFSC. Os trabalhos selecionados foram submetidos à etapa 
XIII desse protocolo denominada- seleção dos estudos e checagem dos 
dados.  
XIII. SELEÇÃO DOS ESTUDOS  

Primeiro percurso: ocorreu a partir da leitura geral dos dados coletados, 
seguido pela realização da conferência no que tange aos critérios de inclusão 
e exclusão. Os estudos selecionados foram sistematizados em tabela.  
Segundo percurso: Após seleção do estudo, seguiu-se a realização de leitura 
criteriosa, considerando-se o critério de exaustão e pertinência da coleta dos 
dados. Os trabalhos que atenderam aos objetivos propostos pelo estudo foram 
submetidos à etapa de avaliação crítica.  
XIV. INFORMAÇÕES A SEREM EXTRAÍDAS DAS PRODUÇÕES  
•  Ano de publicação  
•  Título  
•  Autor (es)  
•  Periódico/Base de dados de localização do estudo  

XV. CRONOGRAMA 
 

Período 2020 

Atividade 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Nov Dez 

Elaboração protocolo 
   X X        

Validação protocolo      X       

Busca dos estudos    X X        

Seleção dos estudos      X X      

 Organização dos 

estudos  

     X X      

Avaliação crítica dos 

estudos       

      X X     

Análise dos dados 

coletados 

      X X  X    

Discussão e Conclusão           X  X  X 

 


