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RESUMO 
 

Objetivo: Qualificar o processo gerador da imagem mamográfica, segundo critérios 
normativos nacionais e europeus, identificando os testes de controle de qualidade 
relevantes e propondo um conjuntos de testes que possam ser realizados por técnicos e 
físicos nos serviços mamográficos. Métodos: Em uma primeira etapa foram efetuados 
testes de verificação do desempenho da qualidade de cinco mamógrafos da rede 
pública. A detecção de sinais foi verificada utilizando imagens do simulador estatístico 
Alvim e a concordância do especialista foi medida pelo valor de kappa. Na segunda 
etapa foram realizados durante cinco semanas consecutivas testes relacionados ao 
processamento dos filmes, verificação da constância da densidade óptica de referência  
e desempenho do AEC. Foi analisada a qualidade das imagens do simulador CIRS e 
efetuada a medida da dose na entrada da pele(DEP) com dosímetros TLD. Na terceira 
etapa, os testes descritos na etapa inicial foram realizados em 13 mamógrafos. Com o 
intuito de reduzir a subjetividade do processo de análise, as imagens do simulador CIRS 
foram digitalizadas e avaliadas por meio dos parâmetros contraste e ruído. A dose 
glandular média foi determinada. Na quarta etapa foram realizados os testes de 
verificação de qualidade em dois mamógrafos digitais (DR) da rede privada e em dois 
mamógrafos analógicos com radiografia computadorizada (CR) instalados na rede 
pública de saúde. Foram efetuados testes de desempenho e qualidade da imagem 
propostos no protocolo europeu. Resultados: O desempenho dos equipamentos 
apresentou resultados satisfatórios, à exceção da camada semirredutora, AEC e 
processamento de filmes. As imagens do simulador Alvim foram analisadas numa 
central de laudos e os resultados da detecção de fibras e microcalcificações foram 
insatisfatórios, à exceção de uma única instalação. Na primeira leitura, os valores de 
kappa variaram de 0,02-0,68, sendo kappa para microcalcificações de 0,26-0,6 e kappa 
para fibras de 0,06-0,76. Na segunda leitura, os valores de kappa foram estatisticamente 
superiores. A dose glandular media foi 1,95mGy(0,65-3,5) e densidade óptica de 
referência 1,54-1,85. Os resultados das cinco semanas dos testes relacionados ao 
processamento dos filmes, à constância da densidade óptica de referência e 
desempenho do AEC foram insatisfatórios. O valor médio da DEP foi 9,33mGy(6,54-
17,26), as temperaturas do revelador e fixador variaram de 30,8-470C e de 21-640C, 
respectivamente. A densidade óptica de referência foi em média 1,84(1,05-2,46). Na 
terceira etapa, a dose glandular média calculada para a mama de 4,5cm variou de 1,0-
1,8mGy e de 2,43-4,95mGy para espessura de 6,5cm. Os valores de kappa variaram de 
0,34-0,63, sendo kappa para microcalcificações de 0,32-0,71 e kappa para fibras de 
0,40-0,68. Nesta fase a análise da densidade óptica de referência apresentou valores 
inferiores a 1,4 sugerindo o subprocessamento das imagens. A relação sinal-ruído 
variou de 5,9-24, 6% e de 6,0-24, 6% para mamas com espessura de 4,5 e 6,5cm, 
respectivamente. Conclusão: A metodologia possibilitou verificar a importância de 
controlar as etapas do processo desde a geração até a análise da imagem pelo 
especialista. Este controle deve ser efetuado com frequência superior à requerida pelas 
normas. Torna-se necessário introduzir o cálculo da dose glandular média no programa 
de garantia da qualidade em âmbito nacional. A análise das imagens efetuadas na 
central de laudos mostrou a necessidade da padronização na linguagem do diagnóstico, 
bem como o controle do ambiente. O aumento da frequência dos testes evidenciou que 
o processamento  do filme é inadequado, recorrente e contribui efetivamente para a 
redução da qualidade das imagens. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

"The most beautiful words in the English language are not 'I love you', 

but 'It's benign.'"   

Woody Allen, Deconstructing Harry 

 

A incidência do número de casos de câncer de mama tem aumentado nos 

últimos anos, inclusive em mulheres mais jovens, o que torna importante o papel das 

Ciências Médicas e da tecnologia a favor da obtenção de um diagnóstico precoce e 

fidedigno. Para tal, preconiza-se o rastreamento populacional por meio de exames 

mamográficos, a fim de que o tratamento seja mais eficiente e menos oneroso(1, 2). 

A mamografia é a técnica mais acurada para detectar a presença de 

pequenos tumores de mama, porém essa modalidade de diagnóstico, que pode 

salvar vidas, também pode expor as pacientes a altas doses de radiação que 

contribuem para o aumento da probabilidade de indução ao câncer, denominado 

efeito estocástico(3). Já foi provado em estudos feitos em países como Suécia, 

Inglaterra e Estados Unidos que o rastreamento mamográfico apresenta benefícios 

maiores que os riscos de indução ao câncer, porque proporciona um ganho de anos 

de vida para as mulheres que foram submetidas a este exame(4-14). 

O risco de câncer é teoricamente maior em mulheres mais jovens ou com 

mamas densas, principalmente aquelas que têm histórico familiar de câncer de 

mama ou são mais suscetíveis aos efeitos da radiação. Esse risco pode ser 

diminuído com o uso de equipamentos mais modernos, cujo sistema de irradiação 

automática é controlado por fotocélulas(10). 

Atualmente, muitas mulheres que se submetem às cirurgias cosméticas, para 

aumentar o tamanho das mamas, recebem doses de radiação até três vezes 

maiores em um exame mamográfico, devido à prótese, o que provoca o aumento no 

risco de efeitos estocásticos. Estudos estão sendo feitos para otimizar as técnicas 

desses exames(13). 

Ressaltamos também, a grande quantidade de falsos positivos e falsos 

negativos existentes nos diagnósticos, muitos deles decorrentes da falta de 
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qualidade das imagens. Apesar do avanço tecnológico, ainda existem consideráveis 

limitações técnicas que podem reduzir a sensibilidade e especificidade na detecção 

do câncer de mama; portanto, muito ainda pode ser feito para otimizar o processo 

gerador das imagens, principalmente ao considerar-se a tecnologia digital(3, 14). 

A detecção de lesões mamárias nos exames mamográficos depende da 

qualidade da imagem mamográfica, densidade, arquitetura da mama, tamanho do 

tumor e da experiência do profissional. Vários são os fatores relacionados à geração 

da imagem, que podem contribuir para modificar a qualidade da imagem tais como: 

compressão, grau de exposição e qualidade do feixe de radiação X. Fica evidente 

que a qualidade do processo gerador de imagens deve ser controlado em suas 

diversas etapas(15, 16). 

Vários países que implementaram programas de garantia da qualidade, 

obtiveram um resultado significativo na qualidade da imagem, apenas controlando 

alguns fatores essenciais como: dose glandular média, dose de entrada na pele, 

controle de qualidade por meio dos simuladores de mama, processamento de filmes 

e controle do ambiente da câmara escura. .Estudos feitos nos Estados Unidos 

mostraram que houve aumento na pontuação dos achados existentes nos 

simuladores mamográficos, demonstrando que o controle de qualidade pode ajudar 

a detectar falhas no equipamento e no processamento da imagem, evitando 

repetições de exames e, consequentemente, doses de radiação desnecessárias(17, 

18). Porém, esse processo é contínuo e em trabalhos recentes a melhoria dos 

resultados é crescente e notada a cada pesquisa. 

Esses controles consistem em medir a qualidade da imagem por meio de 

simuladores mamográficos de diversos tipos, bem como avaliar as doses de 

radiação dos exames mamográficos(19-22). 

O desenvolvimento da tecnologia trouxe inúmeras vantagens, porém para 

extrair–se dela os recursos disponíveis, é necessário conhecimento sobre as 

técnicas e modos de operação, que otimizem o processo de modo a obter qualidade 

e redução concomitante das doses. Hoje existe um vasto campo de pesquisa para 

ser explorado, relacionado ao uso apropriado da tecnologia para salvar vidas(21-23). 

A implementação do programa de garantia de qualidade é exigência dos 

órgãos fiscalizadores competentes no Brasil(24, 25). As autoridades sanitárias 
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recomendam um conjunto de atividades sistemáticas, necessárias à produção de 

imagens que garantam o sucesso do diagnóstico e a minimização dos riscos aos 

pacientes, bem como a padronização da qualidade dos serviços radiológicos 

prestados à população. 

No Brasil, principalmente no Estado de São Paulo, nos últimos treze anos, a 

Vigilância Sanitária passou a exigir os testes de controle de qualidade dos 

equipamentos radiológicos, que são fundamentados em procedimentos europeus e, 

principalmente, nos norteamericanos(24, 25). Esses testes requerem a avaliação da 

exatidão e da reprodutibilidade dos parâmetros técnicos do equipamento, porém não 

exige o cálculo da dose glandular média, fator fundamental para a estimativa do 

risco de indução ao câncer. A periodicidade dos testes exigidos na legislação 

nacional, não é ajustada à demanda de exames realizados na rotina assistencial e é 

ainda incipiente. Muito ainda pode ser feito para melhorar esse cenário vivido no 

país, pois sabe-se que existem ainda municípios carentes dessa tecnologia. 

Neste trabalho, propõe-se estudar como o modelo de controle de qualidade 

definido pelos órgãos competentes pode ser aprimorado com procedimentos simples 

e que não gerem custos adicionais, mas que efetivamente possam contribuir para a 

precocidade do diagnóstico e a redução dos riscos. 
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1.1 Objetivo 
 

A proposta deste estudo é qualificar o processo gerador de imagem por meio 

da avaliação do desempenho do equipamento mamográfico, processamento de 

filmes e detecção de objetos presentes em imagens simuladas, bem como qualificar 

imagens mamográficas. Com base nos resultados, pretende-se propor um 

aprimoramento do programa de controle de qualidade previsto nas normas 

nacionais. 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar os testes de controle de qualidade relevantes para verificação do 

desempenho do gerador das imagens e respectivos limites de conformidade. 

2. Determinar a frequência dos testes identificados como relevantes para 

geração de imagens. 

3. Propor procedimentos simples para verificação do desempenho dos 

equipamentos mamográficos que possam ser realizados pela equipe técnica. 

4. Propor procedimentos que possam contribuir para a avaliação dos riscos de 

indução ao câncer. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Tecido mamário 

 

A mama é uma glândula sudorípara de origem ectodérmica localizada entre a 

clavícula e a sexta e oitava costelas(26). 

Anatomicamente a mama é formada por tecido adiposo, tecido glandular, 

tecido conjuntivo, dutos, lóbulos, pele e o complexo aréolo-papilar, conforme pode 

ser observado na figura 1(26). 

A ação conjuntiva de dois hormônios: estrógeno e progesterona levam à 

proliferação do tecido de sustentação (conjuntivo) e glandular (epitelial). 

Alguns anos após a menarca (primeira menstruação), a mama atinge sua 

estrutura madura. Após os 35 anos, o tecido fibroglandular vai, paulatinamente, 

sendo substituído pelo tecido gorduroso. É a diferença do coeficiente de atenuação 

desses tecidos que permite à mamografia avaliar as alterações dos componentes 

mamários e surpreender sinais indicativos de câncer(27). 

 

 

Figura 1 – Componentes da mama: 1.Caixa torácica; 2.Músculo peitoral;  3.Lóbulos;  

4.Mamilo; 5.Aréola ; 6. Ductos ; 7. Tecido adiposo; 8. Pele. 
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O American College of Radiology (ACR), com o intuito padronizar a 

nomenclatura utilizada na descrição das lesões e de reduzir a subjetividade da 

avaliação, introduziu a classificação Breast Imaging Reporting and Data System 

denominado pela sigla BI-RADSTM. Essa classificação foi recomendada pelo 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR)(1). 

A composição mamária pode ser avaliada pela mamografia e então 

classificada em padrões mamográficos: 

1. lipossubstituída - entre 0 e 25% de tecido fibroglandular; 

2. parcialmente lipo - entre 25% e 50% de tecido fibroglandular; 

3. heterogeneamente densa - entre 50% e 75 % de tecido fibroglandular; 

4. extremamente densa - > 75% de tecido fibroglandular. 

 

O laudo mamográfico deve ainda ser classificado em categorias que inferem o 

risco de câncer da mulher. 

Essas categorias para classificação estão divididas em avaliação 

mamográfica completa e incompleta, conforme descrito a seguir: 

a) Avaliação mamográfica incompleta 

• categoria 0: Avaliação mamográfica incompleta – avaliação adicional de 

imagem ou necessidade de mamografias prévias para comparação. Essa 

categoria é mais utilizada em situações de rastreamento, nas quais a 

avaliação adicional de imagem é necessária. 

b) Avaliação Mamográfica Completa – Categorias Finais  

• categoria 1: Negativa – geralmente as mamas são simétricas e sem 

nódulos, distorção arquitetural ou microcalcificações suspeitas presentes. 

• categoria 2: Achado(s) Benignos – similar à categoria 1. É considerada 

uma avaliação normal. É necessária a descrição do achado benigno no 

laudo mamográfico para evitar uma interpretação errônea por parte do 

médico assistente. 

• categoria 3: Achado Provavelmente Benigno – é sugerida a realização de 

um controle em um intervalo curto, geralmente 6 meses. Nesta categoria a 

probabilidade de malignidade deve ser inferior a 2%. 

• categoria 4: Anormalidade suspeita – a biópsia deve ser considerada. 
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Essa categoria é reservada para achados que não têm aparência clássica, 

porém tem um amplo espectro de probabilidade de malignidade (entre 3 e 94%) 

maior do que lesões na categoria 3. Foi necessária então uma subdivisão: 

• categoria 4A: Baixa suspeita de malignidade (entre 3 e 10%); 

• categoria 4B: Suspeita de malignidade intermediária (entre 11 e 50%); 

• categoria 4C: Suspeita de malignidade moderada (entre 51 e 94%); 

• categoria 5: Altamente sugestiva de malignidade – nesta categoria deve 

ser tomada uma ação apropriada, pois a malignidade é quase certa, com 

probabilidade de câncer igual ou superior a 95%; 

• Categoria 6: Biópsia conhecida, ou seja, malignidade comprovada – nesta 

categoria também deve ser tomada uma ação apropriada(1). 

 

2.2 Exame mamográfico  

 

Albert Salomon, em 1913, apresentou pela primeira vez a utilidade do uso de 

radiografia de peças cirúrgicas obtidas das mastectomias. Os primeiros indícios de 

exames mamográficos datam de 1920, quando ainda não havia um equipamento 

dedicado exclusivamente a este fim. Em 1949, Raul Leborgne, no Uruguai, revitaliza 

o interesse pela mamografia ao demonstrar a presença de microcalcificações 

radiologicamente visíveis em 30% dos casos de carcinoma em sua casuística. 

Leborgne foi pioneiro em reconhecer a necessidade do uso da compressão mamária 

para melhorar a qualidade da imagem. 

Em 1960, Robert Egan descreve a técnica de alto produto corrente-tempo e 

baixa tensão trazendo como vantagem uma melhor resolução da imagem. O 

resultado dos exames nas primeiras 1.000 pacientes revitalizou o interesse pela 

mamografia(27, 28). 

Ainda em 1960, Wolf e Ruzicka desenvolveram a xerorradiografia que 

contribuiu para a diminuição das doses de radiação, quando comparada ao método 

referido anteriormente. A qualidade da imagem melhorou e possibilitou visualizar 

alguns detalhes, até então não observados. O método foi popularizado(29) e, nos 

anos 70, iniciou-se o questionamento do uso da técnica, isto é, a eficácia do 

rastreamento mamográfico e da razão custo-benefício do exame. 
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Em 1966, John Wolfe apresenta o primeiro protótipo da xeromamografia, cuja 

disponibilidade comercial ocorreu somente em 1971. 

Entre a década de 1970 a 1990 houve um grande avanço no desenvolvimento 

de equipamentos e sistemas tela-filme mamográficos que contribuíram para uma 

redução da taxa de mortalidade por câncer de mama. 

Em 1994, a Fischer Imaging (Fischer Medical Technologies, Broomfield) 

introduz mesas para realização de exames com estereotaxia digital e, em 1996, 

apresenta o primeiro protótipo para realizar a primeira mamografia totalmente digital. 

O número de mamografias vem crescendo nos últimos anos, porém a 

qualidade do diagnóstico, isto é, da imagem e da análise, tem deixado a desejar(1). 

O número de mamografias realizadas no período de junho de 2009 a fevereiro 

de 2011 foi de 275.801 no Município de São Paulo, 1.349.295 no Estado de São 

Paulo e 3.817.831 no Brasil. No Município de São Paulo, são realizadas 20,4% das 

mamografias realizadas no Estado de São Paulo e 7,2% das mamografias no 

Brasil(1, 30). 

Inúmeros trabalhos científicos e os noticiados pela mídia, apontam este fato. 

O INCA, Instituto Nacional do Câncer tem se pronunciado relatando a falta de 

qualidade das mamografias que as pacientes trazem ao Instituto. Na maioria das 

vezes, torna-se necessária a repetição do exame, além de causar aumento da dose 

de radiação recebida pela paciente, aumenta o custo do processo(1, 27). 

Em 2004, o Ministério da Saúde (MS) publicou o “Documento de Consenso” 

para o Controle do Câncer de Mama, que recomenda as seguintes ações para 

rastreamento em mulheres assintomáticas(27): 

 exame clínico das mamas a partir dos 40 anos; 

 mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, com intervalo máximo de 

dois anos entre os exames; 

 exame clínico das mamas e mamografia anual, a partir dos 35 anos, para 

mulheres do grupo de risco; 

 

Existem outras situações em que a mamografia de rotina também deve ser 

realizada: 
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• antes de iniciar terapia hormonal (TH), com a finalidade de estabelecer o 

padrão mamário e detectar lesões não-palpáveis, pois qualquer alteração 

deve ser esclarecida antes de se iniciar a hormônioterapia. Na mulher em 

TH, a mamografia também é realizada anualmente (não há necessidade 

de realizar mamografia semestral); 

• no pré-operatório de cirurgia plástica, para rastrear qualquer alteração das 

mamas, principalmente em pacientes a partir da 5ª década; 

• no seguimento após mastectomia, para estudo da mama contralateral e 

após cirurgia conservadora para surpreender a recidiva do tumor 

precocemente. Nesses casos, a mamografia de seguimento deve ser 

realizada anualmente, independentemente da faixa etária, sendo de 

extrema importância o estudo comparativo entre os exames. 

 

Atualmente, os exames mamográficos consistem na obtenção de imagens 

das mamas, em duas direções de incidência do feixe de radiação: crânio-caudal e 

médio – lateral oblíqua, conforme a figura 2. Quando há dúvida quanto ao achado 

realiza-se uma incidência ampliada e/ou uma compressão localizada(31). 

 

 

Figura 2 – Mamógrafo, exame mamográfico com projeção oblíqua médio-lateral, 

exame mamográfico com projeção crânio-caudal. 
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2.3 Risco de indução e detecção de câncer 

 

No Brasil, o número de cânceres de mama também aumentou nos últimos 

anos. O órgão responsável pelos dados estatísticos é o CNES(30) (Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde) e o INCA (Instituto Nacional do Câncer). No CNES, 

os dados disponíveis para consulta são de dezembro de 2009, porém, referentes à 

incidência e à mortalidade até 2008. A taxa de mortalidade por neoplasia maligna de 

mama aumentou de 18,8 para 20,8 em 100.000 mulheres, entre 2003 e 2008. Os 

dados de 2008 e 2009 mostraram que a maior taxa de incidência de câncer em 

100.000 habitantes é o de pele, (não melanoma) em homens, com a taxa de 67,97 

na região sudeste, 82,89 para o Estado de São Paulo e 59,16 é o valor médio para o 

Brasil. Porém, nas mulheres, a maior incidência da doença é o câncer da mama. 

A taxa de incidência de câncer de mama em mulheres é de 68,12, na região 

sudeste, 72,52, no Estado de São Paulo e 50,71 é o valor médio para o Brasil, em 

100.000 habitantes(30). As estimativas para o ano de 2010 serão válidas também 

para o ano de 2011, com 48.927 casos novos de câncer. Os tipos mais frequentes, à 

exceção do câncer de pele do tipo não melanoma, são os cânceres de próstata e de 

pulmão no sexo masculino e os cânceres de mama e do colo do útero, no sexo 

feminino, acompanhando o mesmo perfil da magnitude observada para a América 

Latina(1). 

Rastreamento é a aplicação sistemática de um exame, em populações 

assintomáticas, para identificar mulheres com anormalidades sugestivas de câncer. 

O rastreamento pode ser populacional, quando há iniciativas de busca ativa da 

população-alvo, ou oportunístico, quando as pessoas procuram espontaneamente 

os serviços de saúde(1). 

A finalidade do rastreamento é detectar os cânceres precocemente, visando 

aumentar as chances de cura da doença e a aplicação de tratamentos menos 

invasivos, o que justifica a prática da mamografia. Para diminuir o risco de indução 

de câncer, deve-se otimizar as doses e primar pela qualidade da imagem. Faulkner 

et al prognosticaram  que  o risco durante o rastreamento de cânceres que são 

induzidos pela radiação ionizante, é um número hipotético(32). 
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O Reino Unido tem feito um dos mais completos acompanhamentos das 

doses recebidas pelas mulheres submetidas ao rastreamento. Diversos estudos têm 

utilizado simuladores e as respectivas técnicas mamográficas com o intuito de 

calcular essas doses. Nos Estados Unidos e na Comunidade Europeia, as doses 

provenientes dos rastreamentos mamográficos, bem como a detecção e a acurácia 

do diagnóstico, também são objetos de estudo(5-9, 12, 14, 32-35). 

Faulkner et al, em 1995, procuraram métodos simplificados para medir a dose 

com blocos de “perspex”, os quais, em trabalhos anteriores tinham demonstrado ser 

equivalentes ao tecido mamário. Os dados das técnicas mamográficas, isto é, o 

produto da corrente pelo tempo (mAs) e a classificação da densidade mamária foram 

coletados semanalmente para calcular a média mensal. Para estimar a dose 

glandular média foi utilizado o mAs, empregado nas técnicas mamográficas, além do 

simulador de espessura da mama de 4,5 cm. Semanalmente, foi verificada a 

variação de 1% do mAs e 5% da densidade óptica. Durante todo o rastreamento, a 

variação foi de 5 % do mAs e 10% da densidade óptica(36, 37). 

Ainda em 1995, quando os rastreamentos no Reino Unido eram feitos em 

intervalos de três anos, Law analisou o risco de indução de câncer nas pacientes em 

relação à idade e verificou que em mulheres mais velhas esse risco torna-se 

naturalmente maior. Outro fator estudado foi o aumento do risco de indução, devido 

à radiação em mamas grandes, pois necessitavam de mais filmes para realizar uma 

mesma projeção. A solução sugerida foi a utilização de filmes de tamanho 24cm x 30 

cm, com o intuito de  diminuir o número de incidências(36). 

Law verificou que, se a razão entre os cânceres detectados/induzidos fosse 

maior que um, haveria um pequeno acréscimo na dose justificado pela melhoria na 

qualidade da imagem e na detecção de estruturas(36, 38). Mesmo considerando 10% 

de repetição de exames no rastreamento, o benefício superava o risco. 

Em 1997, Law relatou uma mudança na frequência dos rastreamentos a cada 

dois anos para mulheres com idade entre 40 e 47 anos, com o intuito de obter uma 

taxa de detecção maior (10). Os dados provenientes dos estudos de mulheres com 

histórico familiar de câncer de mama foram analisados separadamente. Entretanto, a 

diminuição das doses foi monitorada para que não provocasse aumento no número 

de falsos negativos. 
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Em 1998, Burch et al (39) estudaram a densidade da mama nos rastreamentos 

e verificaram que a espessura e a densidade da mama diminuíam com o aumento 

da idade. Até então, havia superestimação das doses para mamas com alta 

glandularidade e subestimação para mamas com baixa glandularidade. Nesse 

trabalho, houve um pequeno prejuízo no cálculo das doses, pois existiram alguns 

erros no momento do registro das espessuras das mamas. Os valores médios das 

doses foram: 1,98 mGy (1,2 mGy - 2,4 mGy) para espessura de 5,7 cm (4,8 cm – 6,5 

cm). Verificou-se também a importância da combinação tela-filme, condições de 

processamento e a densidade óptica de cada filme. Burch et al, também 

compararam os resultados com outros rastreamentos. Num dos rastreamentos 

realizados na Suécia, do qual participaram 4.422 mulheres, o valor médio da dose 

glandular média foi de 1,25 mGy, valor menor quando comparado com 1,98 mGy 

obtido num rastreamento no Reino Unido. No entanto, considerando as mamas das 

suecas, cujas espessuras médias foram apresentadas em três tamanhos: 5,0 cm, 

5,4 cm e 6,2 cm (4,7 - 6,8 cm) eram menores do que as mamas das inglesas (5,7 

cm). A densidade óptica medida nos filmes do rastreamentos na Suécia, foi 1,25 e 

não houve correlação entre a dose e a densidade óptica dos filmes. Moran et al 

rastrearam 350 mulheres em Madri(39) e apresentaram a dose glandular média de 

1,6 mGy para espessura da mama de 5,2 cm e densidade óptica dos filmes menor 

que 1,24. Faulkner calculou as doses para 50 mulheres na Inglaterra e Escócia e 

constatou uma espessura média de 5,5 cm, tendo observado um valor de dose de 

1,22 mGy e 1,07 mGy, respectivamente(39). Nos Estados Unidos, entre 1993 e 1994 

em 170 locais, 4.400 mulheres foram monitoradas. A espessura da mama foi medida 

e a dose na entrada da pele foi avaliada com dosímetros termoluminescentes. A 

espessura média foi de 4,5 cm, porém, os valores das doses foram maiores que as 

do estudo inglês, devido à diferença dos cálculos feitos com os fatores de Wu(40), 

uma vez que o outro utilizou os fatores de Dance(10, 39). 

As pesquisas continuaram, sempre buscando o cálculo da relação 

benefício/risco. O benefício é maior que o risco, mesmo quando se reduz de 3 para 2 

anos o intervalo dos rastreamentos, aumenta-se a dose e melhora-se a qualidade da 

imagem. Em um grupo de mulheres com histórico familiar de câncer de mama, 2% 

receberam doses maiores que 11 mGy. Nesse caso, o risco foi maior que o benefício 

(intervalo de dois anos) junto às mulheres com idade inferior a 30 anos, com 
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histórico familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau (mãe, irmã e 

filha), o benefício foi bem menor, quando comparado ao proporcionado na faixa 

etária entre 40 e 49 anos, para os três níveis de dose (3,65 mGy, 11 mGy e 20 

mGy). Rastreamentos para mulheres com idade entre 25 e 29 anos devem ser 

justificados, pois para 2% dessa população o risco excede o benefício(11). 

Em 2002, Young recalculou as doses dos rastreamentos anteriores utilizando 

a fórmula de Dance(19). Aplicou os fatores que haviam sido calculados em outras 

ocasiões, sem considerar a glandularidade e outros filtros e alvos, além do Mo/Mo. O 

uso desses alvos/filtros possibilitou a redução de até 15% nas doses para mamas 

médias e até 50% para mamas grandes. Com os novos cálculos, não houve 

variação significativa nas doses recebidas pelas mulheres com idade entre 40-48 e 

50-64 anos(34). 

Em 2006, Law et al estudaram os rastreamentos anteriores com o intuito de 

determinar a melhor idade para a mulher ser  incluída no rastreamento. Verificaram 

que o risco excede o benefício para os rastreamentos em mulheres entre 30 e 39 

anos, com intervalos de dois anos e é apenas recomendado para mulheres com 

histórico familiar de câncer de mama. Os estudos, para a susceptibilidade às 

radiações nessas mulheres com histórico familiar de câncer de mama, ainda devem 

ser aprimorados(5). 

Em 2007, Samei et al descreveram a necessidade de otimizar a técnica 

mamográfica para obter baixas doses quando utilizada a tecnologia digital. 

Observaram que, ao diminuir a dose drasticamente, o ruído da imagem aumentava, 

causando prejuízo ao diagnóstico, principalmente no que diz respeito à detecção de 

microcalcificações. Então, foi sugerido como proposta de otimização das doses um 

ajuste em cada valor de dose associado ao ruído da imagem(41). 

Em 2010, Hendrick et al mostraram os resultados dos rastreamentos 

realizados em 49.528 mulheres norteamericanas. A compressão, a espessura da 

mama e a dose glandular média foram avaliadas em diferentes sistemas de 

aquisição de imagens de diferentes fabricantes em sistema tela-filme e digital. A 

dose glandular média por filme foi 2,37 mGy, para o sistema tela-filme e 1,87 mGy, 

para o sistema digital de campo total (FFDM)(14). As doses no sistema digital foram 

menores, porém verificou-se que não há padronização na geração da imagem e há 
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grande variação nas doses geradas pelas diversas tecnologias dos diferentes 

fabricantes. 

Em 2011, Kotre estuda a relação do risco de câncer com a composição dos 

tecidos mamários, sempre comparando com as pacientes hígidas. A mamografia 

digital trouxe a expectativa de diagnosticar com mais precisão as lesões a serem 

detectadas nas mamas densas. Alguns estudos relatam que o risco para esse tipo 

de mama era de 4 a 6 vezes maior que para as mamas adiposas, isto é, maior ainda 

que o risco em mulheres sem filhos ou com menarca precoce(9). A combinação dos 

tecidos fibroglandular e conectivo foi estudada mais profundamente, em sua 

proporção, no volume do parênquima, bem como na interação desses tecidos com a 

radiação incidente(42). 

Uma revisão do sistema de cálculo das doses foi feita em mais de 11.000 

mamas registradas em rastreamentos anteriores, realizados no Reino Unido, por 

meio do estudo da relação da idade da paciente com a espessura da mama 

comprimida. Para as mamas com espessuras de 2 cm empregava-se o mesmo 

modelo utilizado para as outras espessuras, isto é, uma camada de 0,5 cm de tecido 

adiposo como revestimento. Apurou-se então, que nesse caso, não se deveria 

considerar 0,5 cm de tecido adiposo em volta do tecido glandular para a correção da 

glandularidade de 50% (22), ou então deveria ser considerado um fator de correção 

para a glandularidade de 144%, valor esse que foi extrapolado, pois ainda não 

estava tabelado(9, 10, 43). 

No Brasil, segundo os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde, os exames mamográficos que foram analisados no período de junho de 2009 

a fevereiro de 2011, segundo a classificação BI-RADS™ apresentaram resultados 

da categoria 4 em 1,45% das mamografias realizadas. Foram 14.082 das 970.188 

mulheres com idade entre 40 e 64 anos (30). 

 

2.4 Equipamento mamográfico – descrição do equipamento analógico e digital 

 

O tubo de raios X utilizado em mamografia é projetado para fornecer feixe de 

radiação de baixa energia e alta fluência de fótons. A similaridade das densidades 

dos componentes do tecido mamário exige que a tensão utilizada seja menor que 35 
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kVp, com o intuito de aumentar o contraste da imagem. A diferença entre o tubo 

convencional e o tubo mamográfico é a relação não linear entre a corrente do 

filamento e a corrente do tubo. Nem todos os elétrons produzidos no filamento são 

direcionados ao anodo e, para corrigir esse fenômeno, são utilizados os circuitos de 

compensação. A capa focalizadora é um dos componentes que contribui para 

dimensão e forma da área de foco efetiva dos fótons de raios X; o feixe de fótons 

não é monoenergético e é atenuado pela filtração inerente e adicional que modifica o 

espectro do feixe de radiação(44, 45). 

Os alvos de molibdênio (Mo), Ródio (Rh) e tungstênio (W) são utilizados 

devido à peculiaridade da emissão de raios X, gerados nos intervalos de 17 a 25 

keV de energia. A posição do alvo é angulada, visando aumentar a área efetiva e 

assim provocar menos aquecimento do anodo(45). Essa angulação provoca o efeito 

anódico, pois a interação dos elétrons com o alvo acontece em diversas 

profundidades. Esse efeito é minimizado, uma vez que sobre a parede torácica da 

paciente, incide uma intensidade mais alta de fótons, enquanto que sobre o mamilo 

incide uma intensidade menor de fótons de raios X. O ponto focal do tubo de raios X 

dos mamógrafos é da ordem de 0,3 mm x 0,3 mm para o foco grosso. O foco fino 

com dimensões de 0,1mm x 0,1 mm é utilizado no caso da técnica de ampliação das 

estruturas. Essas pequenas dimensões são utilizadas para diminuir a penumbra e 

aumentar a possibilidade da visualização dos detalhes. A janela do tubo 

mamográfico é feita de berílio para maximizar o rendimento do feixe de raios X. Os 

filtros são de grande importância e foram amplamente estudados desde o inicio do 

uso dessa tecnologia, devido à relação com as doses e qualidade da imagem. Os 

filtros adicionais absorvem os fótons de baixíssima energia, que não são úteis para a 

formação da imagem e contribuem para a formação do ruído. 

A filtração depende da energia do fóton e é absorvida segundo os processos: 

1. o filtro deve absorver os fótons de baixa energia que não são úteis para a 

formação da imagem, embora contribuam para o ruído; 

2. uma ínfima filtração ocorre em valores logo abaixo dos valores da energia 

de ligação da camada K, isto é, no mesmo intervalo da emissão de raios X 

característicos; 

3. a maior parte da absorção é obtida para os valores da energia de ligação 

da camada K, devido aos fótons de alta energia produzidos por, 
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bremsstrahlung embora uma proporção deles, provenientes dos raios X 

característicos e de bremsstrahlung, seja transmitida em um pequeno 

intervalo de energia logo abaixo do valor da energia de ligação da camada 

K. 

 

O primeiro filtro utilizado foi o de molibdênio. Em seguida, foi desenvolvido o 

uso do filtro de ródio para uso no caso das mamas densas. Outros materiais, como o 

alumínio e a prata, também foram utilizados como filtros. Os filtros de molibdênio 

atenuam os fótons com valores logo abaixo dos valores de energia de ligação da 

camada K, provenientes dos raios X característicos e o filtro de ródio permite a 

transmissão de fótons de maior energia, isto é, de radiação de bremsstrahlung, o 

qual é mais eficiente para mamografias em mamas mais densas. A combinação 

alvo/filtro Rh/Rh (ródio/ródio) permite a emissão de raios X característicos de 3 a 5 

keV mais altos, o que pode colaborar para reduzir o tempo de exposição e, 

consequentemente, reduzir as doses em aproximadamente 40%, em mamas mais 

espessas e/ou densas(22, 45). 

A medição da eficiência do filtro é feita pelo cálculo da camada semirredutora. 

Sua influência tem sido largamente estudada devido à sua importância no cálculo 

das doses de radiação. Existem protocolos que apontam várias tabelas com 

recomendações dos valores ideais para a atenuação(24, 46-48). 

A grade antidifusora absorve os fótons espalhados pelo corpo do paciente. A 

razão de grade utilizada na mamografia é 5:1, bem menor que a utilizada na 

radiologia convencional, 12:1. Isso se deve à energia dos fótons, que é menor na 

mamografia(44). 

A bandeja de compressão é um dispositivo mecânico que tem a função de 

comprimir a mama e homogeneizar a espessura do tecido, contribuindo para 

diminuir as doses, além de impossibilitar movimentos da mama e de diminuir a 

possibilidade de magnificação das estruturas(44). 

Um dos componentes mais importantes no mamógrafo é o AEC (automatic 

exposure control – controle automático de exposição). Esse dispositivo consiste em 

um sensor de radiação (câmara de ionização ou diodos semicondutores) 

posicionado sob o bucky. No sistema convencional é o sensor que quantifica a 
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intensidade do fluxo de fótons transmitidos pela mama ao receptor da imagem. Os 

elétrons provenientes das interações com a câmara de ionização são coletados pelo 

sensor que carrega um capacitor. Entretanto, quando a tensão no capacitor for 

igualada à tensão pré-estabelecida no comparador, a exposição é interrompida. A 

calibração desse sistema é efetuada com base nos valores de sensibilidade do 

sistema tela-filme utilizado e nas recomendações dos protocolos que determinam o 

intervalo de densidade óptica. Esses equipamentos mamográficos possuem vários 

graus de enegrecimento relacionados à densidade óptica. Cada grau de 

enegrecimento faz a densidade óptica variar de 10 a 15%. Esses dispositivos 

apresentaram um grande avanço na tecnologia da mamografia, pois são capazes de 

detectar diferenças de densidade no tecido mamário, imperceptíveis ao olho 

humano, mesmo entre as mamas da mesma paciente. 

A descalibração do AEC pode gerar perda de qualidade da imagem, devido 

ao tempo de exposição muito curto ou muito longo. No caso do tempo prolongado, 

pode ocorrer o efeito da lei da falha da reciprocidade(45). 

O equipamento mamográfico digital possui as mesmas propriedades físicas 

de formação dos fótons de raios X e difere dele quanto ao sistema de receptores da 

imagem. No sistema tela-filme a densidade mamária é detectada utilizando-se o 

controle automático de exposição (AEC), que possibilita determinar a quantidade de 

radiação a que a mama é exposta. Já nos sistemas digitais, a densidade mamária é 

detectada por meio da medida volumétrica do tecido glandular. Em países que já 

faziam o controle das doses, a transição da tecnologia vem sendo um terreno fértil 

para estudos provenientes das comparações com os dados dos rastreamentos 

anteriores. Muitos autores, atualmente, estudam abundantemente a relação da CNR 

(razão contraste-ruído) para tipos de alvos/filtros, bem como os detectores dos 

sistemas e as respectivas doses, visando otimizar o processo(22, 49). Mesmo no 

sistema digital é importante fazer uso do AEC, pois mesmo quando é feita a 

correção do contraste na imagem, existe o ruído quântico causado pela 

subexposição e a saturação do detector causado pela superexposição. Para se 

utilizar corretamente a tecnologia digital devem-se otimizar as técnicas 

mamográficas visando obter a melhor razão sinal-ruído e contraste-ruído. 
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A tabela1 mostra a quantidade de equipamentos radiológicos existentes no 

Brasil, no Estado de São Paulo e no Município de São Paulo em abril de 2011(30). 

 

Tabela 1 – Equipamentos radiológicos existentes no Brasil, no Estado de São 
Paulo e no Município de São Paulo em 2011 

  Brasil Estado de São Paulo Município São Paulo 

Equipamentos Existentes Em Uso Existentes Em Uso Existentes Em Uso 

Gama-câmara 849 799 205 194 87 80 

Mamógrafo 3566 3463 1005 980 307 299 

Mamógrafo /Estereotaxia 848 824 203 197 57 55 

Raios X até 100 mA 7797 7282 2126 1993 759 716 

Raios X de 100 a 500 mA 10943 10430 2763 2650 883 842 

Raios X mais de 500mA 3103 2979 787 751 273 259 

Raios X Odontológico 38828 37506 12420 12062 3537 3462 

Raios X com Fluoroscopia 1492 1418 504 480 184 170 

Densitometria Óssea 1650 1602 528 518 208 206 

Hemodinâmica 701 679 161 155 76 73 
Tomógrafo 
Computadorizado 2976 2813 785 769 253 248 

Ressonância Magnética 1156 1132 301 293 118 114 
Ultrassom Doppler 
Colorido 9328 9107 2398 2345 725 706 

Ultrassom Ecógrafo 8285 8035 1618 1564 429 413 

Ultrassom Convencional 8689 8407 2140 2052 645 623 

TOTAL 100211 96476 27944 27003 8541 8266 

 

2.5 Receptores de Imagens 

 

O receptor de imagem utilizado em mamografia analógica é composto por 

uma tela intensificadora que fica em contato com um filme com emulsão em apenas 

uma das faces. A função dessa tela é absorver os fótons de raios X e convertê-los 

em luz, intensificando a sensibilização do filme e, consequentemente,  diminuindo a 

exposição ao paciente(15). 
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Os filmes radiográficos são muito mais sensíveis à luz visível do que aos raios 

X. A quantidade de exposição necessária para produzir uma imagem depende de 

sua sensibilidade. Dois fatores importantes devem ser considerados: a exposição do 

paciente e a qualidade da imagem. 

A sensibilidade, as eficiências de absorção e de conversão dos fótons de 

raios X em luz são dependentes da espessura da tela intensificadora e do formato 

dos grãos de fósforo. A sensibilidade de um receptor, combinação tela-filme, é 

expressa em termos da exposição necessária para produzir uma densidade óptica 

no filme de valor um, acima do nível de contraste base+fog. Em geral, a resposta do 

receptor é determinada pelo fabricante e varia com a tensão do tubo aplicada e com 

as condições de processamento dos filmes. 

As substâncias fluorescentes que compõem as telas intensificadoras 

(tungstato de cálcio, terras raras, sulfato de bário, etc) emitem luz nas cores do 

espectro visível (azul ou verde). O espectro de luz emitido pela tela deve ser 

compatível com o espectro de luz absorvido pelo filme, caso contrário, a 

sensibilidade será drasticamente reduzida(29). 

Com o desenvolvimento da tecnologia, surgiram outros sistemas de 

receptores de imagem, os sistemas com digitalização (CR – Computed Radiograhy) 

e os sistemas digitais(DR). 

Existem dois métodos para captura da imagem em mamografia digital (DR): 

conversão direta e indireta. 

No sistema digital de conversão direta, os fótons produzidos absorvem os 

raios X diretamente, gerando sinais eletrônicos, sem o estágio intermediário de 

conversão de raios X para luz (50). Ao absorver os fótons de raios X, cargas elétricas 

são liberadas na forma de pares de elétrons. Eletrodos são colocados na superfície 

inferior e superior da placa de selênio e um campo elétrico é aplicado entre os 

eletrodos para que o sinal elétrico possa ser captado na superfície. As vantagens 

desse sistema são as altas MTF (modulation transfer function) e DQE (eficiência 

quântica de detecção). 

No sistema digital de  conversão indireta, os fótons de luz são convertidos em 

sinais eletrônicos através dos transistores de filme fino (TFT) ou pelo dispositivo de 

cargas acopladas (CCD)(51). O fósforo é depositado em uma placa de silício amorfo e 
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fotodiodos são utilizados para transformar a energia da radiação luminosa emitida 

pelo fósforo em cargas que serão enviadas a um coletor de cargas. As correntes de 

elétrons viajam ao longo das linhas do campo elétrico e não há movimentação lateral 

da carga elétrica, o que reduz a possibilidade de espalhamento. 

Ainda na conversão indireta, pode ser utilizado um detector que possui uma 

forma retangular, longa e estreita com dimensões de aproximadamente 1 cm x 24 

cm denominado como dispositivo de carga acoplada (CCD Phosphor System). O 

feixe de raios X é colimado em uma fenda estreita. Nesse sistema, o fósforo é 

depositado em placa dupla que possui milhões de fibras ópticas. As fibras ópticas 

desembocam em dois orifícios que conduzem a luz do fósforo para a série de CCD, 

a qual converte a luz em um sinal eletrônico digitalizado(51). 

No sistema CR, utiliza-se um equipamento radiológico convencional e um 

sistema receptor de imagem composto por um cassete e uma placa de fósforo 

conhecida como IP (image plate). Neste caso, os raios X transmitidos reagem com o 

IP formando a imagem latente. Essa imagem é digitalizada por um scanner a laser 

que grava a imagem no IP por meio da interação da luz ultravioleta com a rede 

cristalina do material. A emissão dessa luz é conhecida como luminescência 

fotoestimulada. (PSL – phtotostimulated luminescence). Na fotomultiplicadora, a luz 

emitida é convertida em sinais elétricos. Esses sinais são reconstruídos como uma 

imagem visual (na tela do computador) e processados com os ajustes necessários 

para o produto final da imagem. Depois do processo de leitura da imagem ter sido 

completado, os dados da imagem no IP são apagados pelo próprio laser. 

O primeiro modelo PSL do mecanismo de captura e desexcitação no fósforo 

foi apresentado por Takahashi e para uso dessa propriedade na radiografia 

computadorizada (CR – Computed Radiograhy), foram desenvolvidas placas de 

cristais de fluoreto de bário em forma de pó dopados com európio (BaFX:Eu 2+ e X 

(halógenos) = Cl, Br, I) denominadas Image Plate (IP). Esses elementos possuem 

uma resposta de luminescência alta e linear, quando expostos a energia dos raios 

X(52). 

Uma vez expostos à radiação ionizante, pares de elétron-buraco são criados 

na rede cristalina. A quantidade de pares é proporcional à energia da radiação 

incidente. Um certo número de elétrons são liberados para a banda de condução. 

Eles podem se recombinar imediatamente a partir do estado excitado do íon Eu 2+ ou 
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criar centros de estados energéticos metaestáveis. Esses centros armazenam a 

energia absorvida da radiação e, quando expostos à luz no espectro da radiação 

infravermelha proveniente do laser, absorvem essa energia elevando os elétrons a 

um estado excitado, atingindo a banda de condução. Uma vez na banda de 

condução, o elétron está disponível para recombinar-se com os buracos capturados 

pelos íons Eu2+ e emitir luz correspondente a essa transição. Para que esse sistema 

produza imagens com alta razão sinal-ruído, o comprimento de onda da 

luminescência fotoestimulada deve ser suficientemente diferente e opticamente 

separada do comprimento de onda da excitação de luz foto estimulada. 

A qualidade da imagem é proporcional ao número de fótons de raios X 

usados na formação da imagem e suas interações aleatórias com o detector que 

contribuem para a formação do ruído. Para medir esse efeito, é utilizada a eficiência 

quântica definida na equação: 

 

í  

onde SNR é a razão sinal-ruido. 

 

2.6 Doses nos exames mamográficos 
 

No Brasil, as doses recebidas pelas pacientes são calculadas pela dose na 

entrada da pele (DEP) e comparadas ao valor de referência para mama de 4,5 cm 

(mama padrão) estabelecido pela norma, 10 mGy para sistema tela/filme e alvo/filtro 

e Mo/Mo (24, 25)
. 

A dose na entrada da pele é calculada pela medida da kerma ar com a 

técnica obtida na irradiação do simulador mamário no modo semiautomático. A 

kerma ar é medida sem espalhamento, isto é, apenas com a câmara de ionização 

sob o compressor. A grandeza Kerma ar (Gy) é o quociente da soma das energias 

cinéticas, dEtr, de todas as partículas ionizantes eletricamente carregadas liberadas 

pelas partículas ionizantes sem carga na massa dm do material pela massa dm do 

material(53). 



22 

 

                 

Nos anos 1970, com a popularização do exame mamográfico, iniciou-se o 

questionamento do uso da técnica, isto é, da eficácia do rastreamento mamográfico 

e da razão custo-benefício do exame. Para analisar quantitativamente o risco de 

carcinogênesis, num ponto interno da mama, foi estimada a dose denominada “mid-

breast dose” O valor dessa dose era menor que o valor da dose média glandular 

(AGD - average glandular dose), pois não considerava a densidade do tecido 

mamário(54). 

Em 1977, a maioria dos exames era realizada ainda com xeromamografia, 

técnica utilizada com o alvo de tungstênio (W), tensão do tubo de aproximadamente 

50kVp e filtros de alumínio (Al). O uso da tecnologia com telas intensificadoras 

estava apenas começando. Estudos feitos nessa época comparavam a 

xeromamografia com a mamografia, quando Baylar(54) questionou o benefício desses 

exames, nos rastreamentos mamográficos feitos nos EUA. As doses no interior da 

mama, provenientes da xeromamografia, eram calculadas como 20% do valor da 

dose na superfície da pele e não considerava a influência do tecido mamário(29). 

Em 1978, Johnson et al sugeriram o uso de anodos de tungstênio (W) ou 

ródio (Rh) e filtro de alumínio (Al) que produziam  doses mais baixas que as de 

anodo/filtro de Mo/Mo; porém, ainda não havia um estudo dosimétrico que avaliasse 

os benefícios dos parâmetros técnicos dos equipamentos mamográficos(55). 

Em 1979, Hammerstein et al utilizaram tecidos mamários provenientes de 

mastectomias como simuladores, para identificar a densidade e  composição do 

tecido glandular, gordura e pele nos tecidos mamários. Com dosímetros 

termoluminescentes mediram a “mid-breast dose”, grandeza de referência utilizada 

na época. Nessa mesma ocasião, White et al(56) estudavam o simulador BR 12, 

composto de resina de epóxi que simulava tecido 50% adiposo 50% glandular, que 

foi adotado para efetuar testes dosimétricos devido à similaridade do coeficiente de 

atenuação linear (cm-1) ao tecido glandular. Simultaneamente, utilizaram o objeto 

simulador AP6, que tinha o coeficiente de atenuação linear similar ao do tecido 

adiposo(42). Harmmerstein et al utilizaram  esse tipo de simulador para calcular o 

risco do exame mamográfico e a quantidade total da dose absorvida por unidade de 

área de incidência do feixe de raios X, ao invés de “mid-breast dose” que dependia 
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da qualidade do feixe de radiação. O fator f foi introduzido para calcular a dose 

glandular no centro da mama(42). 

“f” – fator de conversão da medida de exposição no ar, em relação ao tecido 

(elemento i) de acordo com a equação a seguir: 

0,869
∑

 

Nessas condições,  é o coeficiente de absorção de massa para o 

elemento i e Pi é a fração do peso do elemento na composição do tecido. 

Considerando-se que a dose absorvida por unidade de área  é calculada 

por: 

 100. .        (erg/cm2) 

onde D(z) é a dose a uma profundidade z(cm) absorvida pela pele e gordura. Para 

calcular a energia no tecido glandular foi utilizada a fórmula: 

. .  . .      (erg) 

onde fg é o fator para o tecido glandular e  é a exposição no ponto , para 

mama considerada média, com 6 cm de espessura e uma camada de 0,5 cm de 

tecido adiposo e 50% adiposo/50% glandular, com a área de aproximadamente 70 

cm2 e ρg=0,5 g/cm3. Sendo assim, a energia absorvida na mama média foi calculada 

conforme: 

.  

Considerando 175 g a massa da mama média, a dose glandular média 

(average glandular dose), representada na época por D(av)g, considerava a exposição 

no ar na entrada do tecido; 
 

 
 

   (rad/R) 

Esses dados foram tabelados como “mean dose to mammary gland for an 

“average” breast per unit exposure in air” em rad/R para alvos/filtros Mo/Mo, 

utilizando 28 kVp e camada semirredutora de 0,31 mm Al (42). Nesse trabalho, 
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Harmmerstein et al também observaram que os fótons utilizados no exame 

mamográfico eram de baixa energia e as doses diminuíam no interior da mama. 

Verificaram que a “mid-breast dose”, dose em função da composição e densidade 

dos elementos que compõem a mama (pele, gordura e tecido glandular) era vinte e 

cinco vezes maior para xeromamografia e três vezes menor para a mamografia com 

tela-filme(29). 

Em 1984, Stanton et al(57) sugeriram um novo método para calcular a dose 

glandular média, por meio da dose na entrada da pele, dose esta que era medida 

com dosímetros termoluminescentes e câmara de ionização. Outro procedimento, 

proposto por Stanton et al, calculava a dose glandular chamada na época de Dg e a  

chamada “whole-breast dose” D por filme irradiado. Essas doses foram normalizadas 

por unidade de exposição no ar e a variação das doses foi calculada em função da 

composição mamária. A “whole-breast dose” considerava a mama composta de uma 

mistura homogênea de 50% água/50% água + gordura e a dose glandular que 

considera a mama revestida com uma camada de tecido adiposo de 0,5 cm. 

Stanton(57) et al também ilustraram de forma didática, como deveria ser o 

modelo de cálculo para cada uma das doses: 

A.  Modelo de mama para calcular a “whole-breast dose” (D). 

B. Modelo de mama para calcular a “glandular dose”   (Dg ) 

          A)                                           B) 

  
 

adiposo  0,5 cm 
  

50% água  50% adiposo  σ ‐ 1 
50% água + adiposo σ  50% glandular 

     
   adiposo 0,5 cm 

 

Entretanto, verificou-se que a dependência da composição da mama era 

menos significativa para o cálculo da dose glandular Dg, comparada à “whole-breast 

dose” (D). No modelo proposto foram estudadas outras composições mamárias, 

considerando-se que o coeficiente de atenuação linear para a água, tecido glandular 
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e tecido fibroso eram similares aos materiais sintéticos já utilizados por outros 

pesquisadores, como WT (gelo) e o BR12(epoxy). 

Stanton et al calcularam a dose glandular com a fórmula: 

    .     

onde  é o fator normalizado para converter a dose na entrada da pele em 

“average dose” ( g) no centro da mama e  é a exposição na entrada da pele (R). 

Os valores de  foram determinados pela camada semirredutora, pela espessura 

da mama e também foram tabelados. 

Então, o fator para converter a dose na entrada da pele em “average dose” 

( gN) no centro da mama foi calculado com a fórmula a seguir: 

 . .  

onde  é o fator de conversão para o tecido glandular que não se altera 

significantemente com a espessura,  ,
,   é a exposição na 

profundidade z e B é o fator de espalhamento do BR 12 para uma dada camada 

semirredutora(57). 

Em 1989, o órgão governamental inglês Institute of Physical Sciences in 

Medicine (IPSM) sugeriu o uso de um simulador mamário de “perspex” para medir a 

dose glandular média para a espessura de 4,5 cm (mama padrão) e indicou também 

alguns fatores de conversão de glandularidade do tecido(58). 

Em 1991, Fife detectou a necessidade de desenvolver simuladores e 

detectores mais apropriados e estudou a influência da espessura, largura da mama 

comprimida e a distância do mamilo até a parede torácica no cálculo da dose 

glandular média(59). 

Em 1990, Dance notou a variação dos valores de dose com a espessura e 

composição mamária, e observou a dificuldade em medir a dose no interior da 

mama. A fim de controlar essa variação dos valores da dose, utilizou placas de 

“perspex” com uma camada sobre o simulador. Simulou com o programa Monte 

Carlo, o comportamento dos fótons incidentes com energias distintas para diversas 

espessuras, isto é, verificou a atenuação, devido aos processos de interação pelo 

efeito fotoelétrico, efeito Compton e espalhamento coerente. Calculou a dose 
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glandular média no centro da mama pela energia absorvida com o fator p, definido 

como a razão da energia absorvida no tecido glandular por kerma ar incidente e a 

massa de tecido glandular existente na região central da mama(58). 

Dance estimou um fator de conversão denominado p, que foi estimado por 

meio da razão entre a energia absorvida por 4 cm de “perspex” (E1) e a energia 

absorvida por 4,5 cm (espessura da mama padrão), considerando 50% 

glandular/50% adiposo (E2). Como E1 = E2,  inclusive  para espessuras variando de 2 

a 8 cm, pode-se afirmar que o “perspex”  é equivalente ao tecido mamário(19). 

Nos cálculos, não foi considerado o espalhamento da mama, porém foi 

utilizada uma bandeja de compressão como simulador e os valores já medidos da 

camada semirredutora. 

Dance propôs, em 1990, a fórmula: 

. .  

onde K é igual ao kerma ar, medido sem espalhamento, p é o fator que converte o 

kerma incidente em kerma no “perspex” e g é o fator g que converte kerma incidente 

no ar para a dose glandular média, considerando a glandularidade 50% adiposo e 

50% glandular. O fator g foi calculado para espessuras variando de 2 a 8 cm, 

considerando-se várias energias do feixe de raios X para os alvos/filtros: Mo/Mo, 

W/Al, W/Pd, W/Rh. A partir desta publicação foi aceita a sugestão da nomenclatura 

MGD “dose glandular média” (mean glandular dose), para substituir a AGD (average 

glandular dose)(58). Atualmente, a nomenclatura recomendada pelo protocolo 

europeu (Euref) é “mean glandular dose” (MGD), enquanto que os norteamericanos, 

isto é, o ACR (American College of Radiology), aconselha a nomenclatura AGD 

(average glandular dose)(46, 48). 

Em 1991, Wu et al utilizaram o programa Monte Carlo em 

supercomputadores, nos quais simularam a absorção da energia dos fótons de 

radiação no tecido mamário e tabelaram o fator DgN para calcular a Dg ,dose 

glandular média. Ainda hoje, o American College of Radiology (ACR) utiliza esse 

fator para calcular a dose glandular média, atualmente denominada de AGD 

(average glandular dose). Esse programa simulou as interações dos fótons com o 

tecido mamário, que era um fenômeno estocástico, considerando as secções de 
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choque e os coeficientes de atenuação linear provenientes de três tipos de 

interação: espalhamento coerente, efeito fotoelétrico e espalhamento Compton(40). 

O fator DgN (mrad/R) é calculado para tecidos de composição 100% 

glandular, 50% glandular, 50% adiposo e 100% adiposo, e também considera a 

mama semi-elíptica com 0,4 cm de revestimento de pele, a camada semirredutora, 

tensão do tubo, forma de onda e a espessura da mama, de 3 a 8 cm para alvo/filtro 

de Mo/Mo. A dose glandular   passou a ser calculada pela fórmula: 

.  

onde  é a dose glandular média por unidade de exposição na entrada da pele 

(mrad/R) e XESE em (R) é a exposição na entrada da pele (ESE – entrance skin 

exposure). Os valores obtidos estão tabelados(40). 

Em 1994, Wu calculou o fator  para filtros/alvos de Mo/Rh e Rh/Rh para 

complementar o trabalho anterior. Nessa pesquisa, um simulador mamário de 18 cm 

de largura foi posicionado à distância foco-pele de 60 cm e à distância da parede 

torácica ao mamilo de 8 cm. Entretanto, para o alvo de Rh foi considerado o efeito 

do bremsstrahlung na formação do feixe de fótons, além dos raios X característicos. 

Todos esses valores foram tabelados e são utilizados até hoje pelo American 

College of Radiology para o cálculo da dose glandular média e estão disponíveis na 

edição de 1999 do “Mammography Quality Control Manual”(60). 

Em 2000, Dance et al, mantiveram os dados calculados na tabela publicada 

em trabalho anterior e acrescentaram valores para espessuras de 9,10 e 11 cm, 

para a composição de 50% de glandularidade. Para manter os dados da tabela do 

fator g, foi calculado outro fator de correção denominado s, fator esse que depende 

de cada combinação alvo/filtro, embora independa da camada semirredutora e da 

espessura da mama. O fator c ajusta a glandularidade, que é a proporção do tecido 

glandular existente na mama. Os valores do fator c foram tabelados nas proporções 

de 0,1%, 25%, 50%, 75%, 100% para camadas semirredutoras de 0,30 a 0,60 mm 

de Al, com incremento de 0,05 mm e espessura da mama variando de 2 a 11 cm (19, 

22). 

O programa Monte Carlo foi utilizado para calcular a razão da energia 

transmitida por unidade de área da tela intensificadora e kerma ar na entrada pele. 

Esse fator, além de utilizar o número total de secções de choque, fator de 
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espalhamento coerente e incoerente, faz uso também do coeficiente de absorção de 

massa, já calculado anteriormente por Hubbell et al(19, 22). 

As medidas foram feitas sem a bandeja de compressão, porém foi aplicado 

um fator de correção com a adição da filtração de 2 mm de policarbonato, que 

resultou na seguinte equação para o cálculo da dose glandular média: 

. . . . 

onde K é a kerma ar incidente e sem espalhamento, g é o fator de conversão do 

kerma ar incidente em dose glandular média (mGy/mGy) para espessuras de 2 a 11 

cm (glandularidade de 50%) e camada semirredutora no intervalo de 0,30 a 0,60 mm 

de Al, com incremento de 0,05 mm. O fator s foi acrescentado para atender aos 

novos equipamentos que apresentavam diversos alvos/filtros, isto é, energias 

distintas. São eles: Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Al, Rh/Rh e W/Rh(22). 

O fator c, também tabelado, considera a glandularidade do tecido mamário 

que havia sido estudado em trabalhos anteriores. Young e al, em 1998 e Beckett et 

al, em 2000, avaliaram as mamas das mulheres em duas faixas etárias, entre 40 e 

49 anos e 60 e 64 anos. Nesses estudos, os resultados mostraram que a 

glandularidade de 50% era conveniente para mamas com espessuras de 4 a 6 cm, 

porém não era apropriada para espessuras maiores ou menores que esse valor(61, 

62).Dance propôs a f órmula para calcular a glandularidade (%): 

 %  

Considerando a profundidade do tecido adiposo a partir da superfície como 

0,5 cm, t é a espessura da mama comprimida e a,b,c, d, os coeficientes mostrados 

na tabela 2. 

Tabela 2 – Coeficientes para ajuste polinomial da glandularidade em função da 
espessura da mama considerando dois grupos de idades 

 

Coeficiente 

Idade (anos) 
40-49 50-64 

a 0,00005209 -0,0001118 
b 0,000112549 0,03932 
c -1,988 -4,544 
d 138,8 176,0 
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Ainda em 2000, Dance et al mostraram a relação da dose glandular média 

com o alvo /filtro, tensão do tubo, contraste e a SNR (signal – noise ratio - razão 

sinal-ruído), ao considerar a glandularidade da mama em 10%, 50% e 75%. 

Evidenciaram também o beneficio do uso de filtro/alvo de W e Rh para a redução 

das doses, porém alertaram para a existência de uma pequena redução no 

contraste, embora os radiologistas, ainda preferissem as imagens geradas com 

Mo/Mo que privilegiavam as imagens com alto contraste(22).  

Em 2000, Young et al basearam-se nos dados provenientes do rastreamento 

mamográfico realizado entre os anos de 1997 e 1998 e consideraram a espessura 

da mama, a técnica utilizada (kVp, mAs, filtro, alvo) e a idade de 50 a 64 anos para 

calcular a dose glandular média. Concluíram que a espessura da mama padrão na 

Europa e Reino Unido era de 4,5 a 5,0 cm e as mamas, com espessuras superiores 

a 7 cm, recebiam 2,7 vezes a dose glandular média quando comparadas com as 

mamas consideradas padrão 4,5 cm(22, 62). Nesse estudo ainda foi utilizado bloco de 

acrílico, considerando-se as diferenças no tecido glandular, para simular um tecido 

mamário. 

Kramer et al, em 2001, recalcularam os valores dos fatores de espalhamento 

para a mama, utilizando o programa Monte Carlo e os valores já tabelados 

anteriormente pela Euref em relatório publicado em 1996(63). 

Kramer et al propuseram uma tabela com valores já interpolados no intervalo 

entre 4 e 50 keV, os quais  foram simulados para valores de espalhamento com e 

sem a bandeja de compressão. Com intuito de facilitar a rotina dos serviços, esses 

valores foram úteis para calibrar os dosímetros empregados na medição da dose na 

entrada da pele(63). 

Em 2009, Dance et al aperfeiçoaram as tabelas para o fator s, incluindo as 

combinações alvo/filtro de W/Ag e W/Al. Calcularam também o fator de correção 

para o cálculo da dose glandular média, em mamas com 11 cm de espessura de 

mulheres com idade entre 50 e 64 anos(64). 

Em diversos países, têm-se estudado as doses dos exames mamográficos 

com o intuito de obter-se a dose de referência. Nos países mais desenvolvidos, nos 

quais já existe um programa de garantia da qualidade implementado há vários anos, 

são feitos rastreamentos controlados e com estudos das doses recebidas pelas 
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pacientes(3, 8, 14, 32). No Reino Unido, foram estudadas as doses recebidas pelas 

mulheres após quatro rastreamentos. A dose glandular média foi calculada com 

base na composição média do tecido glandular, porém Zankl e al propuseram o 

cálculo, considerando a distribuição do tecido glandular na mama por meio de 

modelo matemático(12, 65). 

Nos Estados Unidos, a mamografia é o único exame que é controlado pelos 

órgãos fiscalizadores. As doses dos rastreamentos são calculadas e, muitos estudos 

têm sido feitos para propor ações para melhoria da qualidade e diminuição das 

doses. Foram calculadas as doses para os sistemas tela/filme e digital. Em 2008, 

Huda et al, publicaram um estudo das doses dos últimos 50 anos de todos os 

exames radiológicos do país e de todo histórico da mamografia no país(66). 

Em Taiwan, Chen et al, preocupados em calcular a dose de referência de 

cada exame no país, verificaram as doses recebidas em todos os exames 

radiográficos feitos pelo sistema nacional de saúde, inclusive os exames 

mamográficos. Os resultados de 347.980 mamografias, em 2008, mostraram que a 

dose glandular média foi 1,42 mGy por exposição. Desde 2004, ano em que foi 

iniciado o controle de qualidade em todos os serviços mamográficos, os testes de 

controle de qualidade e das doses de radiação tem sido calculados. Nesse trabalho 

também foi calculada a dose efetiva coletiva pela ICRP60 e ICRP103(67). 

Outro estudo feito em Taiwan, também calculou a dose dos exames 

mamográficos e a dose efetiva para a radiografia convencional, fluoroscopia, 

tomografia e medicina nuclear. Para a mamografia, foram calculadas as doses 

médias glandulares(68). Entretanto, em países ainda em desenvolvimento como o 

Brasil, Turquia, Bulgária, Sérvia, Croácia e a Malásia existem muitos problemas 

semelhantes para a realização dessas pesquisas, e novos procedimentos e 

mecanismos estão sendo propostos. Muitos autores sugerem que a dose glandular 

média é a grandeza que pode prognosticar o risco da indução ao câncer devido à 

radiação(9, 69-72). 
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2.7 Qualidade da Imagem 

A qualidade da imagem depende da riqueza de detalhes que ela mostra; 

entretanto, no caso da mamografia, esses detalhes são de extrema importância, pois 

as suas estruturas possuem densidades similares(73). 

A qualidade da imagem pode ser definida pela exatidão com que se define a 

anatomia do corpo, com todos os seus detalhes e com suas patologias. Alguns 

autores descrevem a qualidade da imagem por meio de três parâmetros: contraste, 

ruído e resolução espacial (73). 

 

2.7.1 Contraste 

 

O contraste é diferença de sinal entre dois pontos adjacentes da imagem, isto 

é, a diferença da fluência dos fótons entre esses dois pontos. Pode ser definido por: 

 

onde φ é fluência de fótons na área estudada ou diferença entre as densidades 

ópticas de duas regiões. 

O contraste do objeto é formado pela própria anatomia radiografada, isto é, a 

interação dos fótons com as estruturas que estão sendo examinadas. Depende da 

energia do fóton incidente, da composição atômica e dos coeficientes de atenuação 

das diversas estruturas e respectivas patologias que vão determinar se o tipo de 

interação da radiação com o meio será pelo efeito fotoelétrico ou efeito Compton(16, 

45, 74). 

O contraste da imagem é formado no sistema de detecção da imagem e é 

totalmente dependente das suas características. Quando o sistema tela-filme é 

utilizado, a qualidade da imagem está fortemente atrelada às características da 

sensitometria relacionada à latitude do filme. Quando a exposição ao sistema tela-

filme é muito alta ou muito baixa, o contraste é prejudicado, pois é dependente da 

eficiência de conversão da tela intensificadora. Esse fato já não acontece no sistema 

de aquisição digital, no qual a curva de resposta do sistema de detecção é linear e 

não existe dependência direta com a latitude da exposição. A eficiência da resposta 
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do sistema de detecção ou eficiência quântica, DQE (detective quantum efficiency) é 

maior, quando comparado ao sistema analógico. 

2.7.2 Resolução espacial 

 

A resolução espacial é a habilidade de um sistema em mostrar e distinguir 

pequenos objetos muito próximos. Um dos fatores que pode reduzir a possibilidade 

da detecção dos detalhes na imagem é a penumbra(15, 45). A penumbra é formada 

por efeitos geométricos também quando o feixe de fótons interage com a tela 

intensificadora e produz espalhamento de fótons de luz. As telas intensificadoras, 

quando desgastadas, determinam áreas de pouco contato, isto é, não emitem a 

quantidade de luz necessária para formar a imagem e geram espalhamento de luz 

em regiões indesejadas. O uso de conjuntos tela/filme, que são incompatíveis com 

relação aos espectros de luz, contribui para a formação da penumbra, já que 

provoca a superexposição ou a subexposição. 

O tamanho efetivo do ponto focal, em condições normais, deve proporcionar a 

emissão de um feixe de radiação uniforme. Porém, quando seu tamanho é 

aumentado pelo desgaste e pelo sobreaquecimento da pista do alvo, provoca a 

formação da penumbra. 

A ampliação é gerada pelo posicionamento incorreto da mama. No caso da 

mamografia, a compressão inadequada aumenta a distância e amplia o objeto 

radiografado o que contribui para a formação de regiões indefinidas. 

O espalhamento é avaliado por um artifício onde a colimação do feixe de 

radiação ao passar por uma fenda muito estreita, forma na imagem uma linha 

denominada função de espalhamento de linha (LSF – line spread function), que é o 

parâmetro utilizado para medir a perda de nitidez da imagem, provocada pela 

difusão da luz na tela intensificadora ou nos receptores digitais(75). 

Essa imagem, quando digitalizada por um scanner, é avaliada quanto à 

frequência da densidade óptica e permite calcular a MTF (Modulation Transfer 

Function)(75-77) que é a descrição gráfica da resolução. Pela transformada de Fourier 

é possível converter o domínio espacial em domínio da frequência espacial. O 

cálculo da MTF é recomendado pela ICRU (International Commission on Radiation 
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Units and Measurements) como medida da resolução espacial(73). A figura 3 ilustra 

um exemplo da MTF. 

A modulação de transferência é a razão entre a modulação do sinal da saída 

pela modulação do sinal da entrada. 

Modulação do sinal da entrada: 

 

Modulação do sinal da saída: 

 

Modulação de transferência: 

çã     í
çã      

 

A MTF é calculada para cada região da imagem e a MTFtotal é o produto de 

todas MTF 

  . . . … … … . .  

 

 

 Spatial frequency (inverse cm)
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Figura 3 – Exemplo da função modular de transferência (MTF) 

2.7.3 Ruído 

 

A imagem mamográfica deve possuir uniformidade em sua densidade óptica, 

a menos que haja mudanças nas estruturas. Porém, a perda dessa uniformidade 

causa um fenômeno chamado ruído da imagem. O ruído indesejado provoca perda 

de estruturas de baixo contraste. Qualquer imagem mamográfica possui um ruído 

intrínseco, já que a simples transferência de informação do objeto para a formação 

da imagem provoca esse efeito. 

O ruído pode ser medido e classificado em randômico ou sistemático(78). Os 

ruídos sistemáticos são interferências indesejadas, provenientes da própria anatomia 

do corpo ou do espalhamento provocado por eles. No caso da mamografia, em 

mulheres com implantes, esse efeito torna-se mais grave. 

O ruído randômico é classificado em ruído quântico, estrutural e o 

proporcionado pela granularidade dos filmes. Este último é registrado em menor 

proporção e é de sutil percepção. 

O ruído quântico (quantum mottle) é causado pela variação do fluxo de fótons 

que atinge o corpo/receptor da imagem. Nessa interação, os fótons são absorvidos 

ou espalhados nos receptores, sejam eles, analógicos ou digitais(45, 79). 

Considerando que duas imagens realizadas consecutivamente com a mesma 

técnica, podem apresentar variações devido ao ruído quântico, este pode ser 

definido por: 

Ruído
√N
N  

onde N é o número de fótons incidentes que formam cada ponto da imagem 

O número de fótons que passa através de uma área é: 

. .  

onde n é número de fótons/m2.Gy e A, a área (m2) e K, kerma ar (Gy). 

Para diminuir o ruído deve-se aumentar o número de fótons incidentes no 

receptor de imagem. Porém, essa medida do ruído não descreve a frequência de 
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cada componente da imagem e seu estudo efetuado por meio da transformada de 

Fourier, permite observar que quando aparecem baixas frequências, as imagens dos 

objetos radiografados perdem detalhes, porém quando a frequência é alta, é 

possível observar mais detalhes numa imagem. 

O ruído pode ser calculado considerando-se  a densidade óptica de cada pixel 

da imagem e a sua respectiva frequência. Para obter-se o valor do ruído, quando o 

sistema tela-filme é utilizado, o filme revelado deve ser digitalizado e uma pequena 

área recortada para  ser estudada. Utiliza-se um software que identifica a densidade 

óptica, isto é, o valor do pixel de cada um dos pixels, e compara com a densidade 

óptica média. O cálculo do ruído será obtido por meio da medida da flutuação das 

densidades ópticas e será denominado de “espectro de Wiener”(16, 45, 78). Existem 

algumas considerações importantes que devem ser observadas: o espectro de 

Wiener é dependente do tamanho da fenda do scanner que fará a varredura (∆x) 

pela frequência de Nyquist(74, 80): 

1
2Δ  

 

2.8 Filmes radiológicos e sensitometria 
 

Sabe-se que os filmes radiológicos são praticamente insensíveis aos raios X, 

e que somente cerca de 1 a 5% dos fótons são absorvidos e contribuem para a 

formação da imagem, sendo necessária a utilização das tela intensificadoras(15). 

As telas intensificadoras para filmes comuns sensíveis à luz verde são 

revestidas com sais de elementos terras raras (oxisulfeto de gadolínio, oxibrometo 

de lantânio), que sob incidência de raios X emitem luz verde. 

Os filmes são constituídos por 04 camadas sendo: 

• Camada de revestimento: constituída de um material que oferece proteção 

física contra rachaduras durante o manuseio; 

• Camada adesiva: constituída de uma substância de pouca espessura 

aplicada sobre a base o filme, possibilitando uma perfeita união entre a 

base e a emulsão do filme; 
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• Base: é constituída de um material de poliéster transparente e fornece o 

grau adequado de força, rigidez, boa estabilidade dimensional e absorve 

pouca água; 

• Emulsão: é uma gelatina composta de inúmeros microcristais de brometo 

de prata ou grãos diminutos de haletos de prata suspensos. 

 

Os filmes de emulsão única, como no caso dos filmes utilizados em 

mamografia, são cobertos por uma maior quantidade de haletos de prata e gelatina, 

do que os filmes de dupla emulsão utilizada na radiologia convencional. Os filmes de 

haleto de prata, em três dimensões são amplamente utilizados nos filmes 

mamográficos. 

A forma e a estrutura rede cristalina dos filmes possuem imperfeições que são 

introduzidas na rede e conhecidas como pontos de sensibilidade, responsáveis pela 

formação da imagem. Uma exposição ao fóton provoca a quebra da molécula de 

brometo prata em um íon de prata, um átomo de bromo e um elétron. A migração 

dos elétrons e a absorção pelo ponto de sensibilidade produzem uma carga negativa 

parcial, a qual atrai uma carga positiva do íon de prata, podendo resultar na 

formação da imagem latente. O processo de interação com os átomos de bromo é 

muito importante, pois se não forem removidos, podem destruir a imagem latente. 

Os filmes são sensíveis à temperatura e à umidade relativa do ar, portanto devem 

sempre ser armazenados em locais sob condições controladas. O filme deve ser 

protegido da luz, para que não vele durante o manuseio, antes ou após o exame 

radiográfico e estocado longe de qualquer forma de radiação. 

A escolha do tipo do filme deve fundamentar-se em sua propriedade 

sensitométrica. A sensitometria de filmes fornece informações sobre as 

características dos filmes radiológicos sob determinadas condições de 

processamento. A resposta sensitométrica depende das características de 

fabricação dos filmes, dos grãos, da intensidade e qualidade dos fótons de luz 

incidentes na tela intensificadora. Dependem também das condições de 

processamento. Essas condições são responsáveis por mudanças importantes na 

qualidade da imagem(81). 
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O grau de enegrecimento (ou densidade óptica “D” ou nível de cinza) 

corresponde à densidade de prata metálica existente no filme. A densidade óptica 

pode ser medida pela razão: intensidade de luz incidente padrão e intensidade 

transmitida: 

 

 

 

onde D é a densidade óptica, Io é a intensidade de luz incidente e It é a intensidade 

de luz transmitida. 

A relação entre as densidades ópticas resultantes de diferentes níveis de 

exposição do filme à luz e o logaritmo dos valores dessa exposição têm sua forma 

definida como a Curva Sensitométrica do Filme (H&D – Hurter and Driffield)(15). 

Pode-se extrair, por meio dessa curva, os parâmetros intrínsecos dos filmes: 

contraste, latitude de exposição, base + véu, velocidade e densidade máxima, 

observando-se que:  

Contraste é a diferença na densidade óptica produzida entre dois pontos, 

provocada por uma variação na exposição nesses dois pontos. É representada pela 

tangente da curva correspondente ao intervalo definido pela latitude de exposição. 

Latitude de Exposição é definida pelo intervalo de exposição que corresponde 

à região de tons de cinza úteis ao diagnóstico. 

Base + Véu (Fog) é a região do filme não exposto.  

Velocidade ou sensibilidade é definida como o inverso da exposição 

necessária para produzir uma densidade óptica igual a 1, acima da base + fog. 

Densidade máxima é o valor máximo da densidade óptica do filme que 

corresponde à região de saturação da curva H&D. 

Um exemplo de curva sensitométrica do filme é apresentado no gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Gráfico H&D, curva sensitométrica. 

 

2.9 Luminância 

 

A grandeza radiométrica utilizada para medir a luz, descreve os níveis de 

energia da onda e a grandeza fotométrica descreve a equivalência visual ligada à 

grandeza radiométrica. A luminância mede a intensidade da grandeza fotométrica e 

é medida em candela por metro quadrado (cd/m2) e 1 candela corresponde a 1 

lúmen/4π. 

Iluminância é a grandeza utilizada para medir a luminosidade do ambiente. A  
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define iluminância como o "limite 

da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto 

considerado, para a área da superfície, quando esta tende para o zero." (NBR 

5413/1992 - Iluminância de Interiores)(82). A iluminância exigida pela Anvisa na 

Portaria 453 MS/1998 para a sala de laudos é de 50 lux. A Euref também 

recomenda esse valor. 

Considerando-se a natureza sutil das lesões mamográficas e a sua 

dificuldade na detecção, torna-se importante que todos os fatores contruibuam para 

a boa prática na análise e na geração das imagens. O negatoscópio é o dispositivo 

utilizado para analisar as imagens em filmes radiológicos, no entanto, para as 

mamografias, são exigidos negatoscópios especias com luminância maior que a 

exigida para a análise dos filmes convencionais. 
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Como a luminância influencia a detecção dos objetos simulados ou lesões, 

ela deve ser controlada. A luminância exigida pela Anvisa na Portaria 453 MS/1998 

é de 3000 a 3500 cd/m2 (24, 25). 

A acuidade visual é a capacidade do olho de distinguir dois pontos muitos 

próximos, isto é, a menor imagem que pode ser formada na retina. O menor ângulo 

com resolução formado entre dois fótons de luz que passam pelo centro óptico é 

denominado ângulo visual. A acuidade visual é definida pelo inverso do ângulo 

visual e depende também do tamanho, da densidade dos cones e é limitada pela 

difração da luz na fenda da íris. Sob condições ideais de iluminância, uma pessoa 

com excelente visão distingue um ângulo de arco de meio minuto (0,5’), portanto 

possui acuidade visual 2. Os cones na retina são ligados ao nervo óptico e são 

responsáveis pela resolução espacial. O centro óptico localiza-se a 17 mm em frente 

à retina e o cones separados de 2 µm, ângulo visual 0,4’ e acuidade visual de 2,5. 

Quanto maior a densidade dos cones, maior a acuidade visual. Os bastonetes 

responsáveis pela visão, em locais sem iluminação, são mais sensíveis que os 

cones, pois precisam de apenas 1mcd/m2 e um comprimento de onda de 510 nm 

para entrar em funcionamento, já que dependem da luz para funcionar 

corretamente(74). Sendo assim, torna-se relevante o controle das condições que 

interferem na iluminância do ambiente para que não comprometa a acuidade visual 

do profissional e, consequentemente, a capacidade de detecção dos objetos 

presentes nas imagens. 

 

2.10 Controle de Qualidade 

 

A constante e rápida introdução de novos materiais utilizados como alvos e 

filtros, sistemas tela-filme, além da tecnologia digital, conduziram os pesquisadores 

na verificação da qualidade da imagem dos exames mamográficos, bem como na 

sua relação com as doses recebidas pelas pacientes. 

Um estudo para determinar a dose de referência recebida pelas mulheres foi 

feito na Bélgica, em 76 serviços mamográficos. Formulários que fundamentaram a 

pesquisa foram enviados às clinicas, que preenchiam os valores do rendimento do 

equipamento e das camadas semirredutoras. Estas foram calculadas para todas as 
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faixas de tensão do tubo, utilizadas na rotina, e para as diferentes combinações de 

alvo/filtro empregando o método de Robson(83). A técnica utilizada e os valores 

estavam disponíveis, pois os centros faziam os testes de controle de qualidade 

semestralmente. A dose glandular média foi calculada segundo Dance(22). 

Consequentemente, o uso dos diversos filtros foi sugerido como alternativa para 

diminuição das doses nos serviços mamográficos que participaram da pesquisa(38, 

84). 

Os programas de garantia de qualidade estão sendo implementados na 

Bulgária, desde 2005, embora os físicos ainda não possuam experiência suficiente 

para realizar todos os testes pertinentes(85). Mesmo assim, propôs-se padronizar o 

sistema de medição das doses, visando obter os níveis de referência com o cálculo 

da dose glandular média. A dose na entrada da pele foi calculada pelo rendimento 

do tubo. Considerou-se também a tensão (kVp), o produto da corrente pelo 

tempo(mAs), a espessura da mama e o alvo/filtro das técnicas mamográficas 

utilizadas na rotina. A camada semirredutora foi calculada apenas para 28 kVp e foi 

utilizada a fórmula de Robson para os outros valores(83, 85). A influência da bandeja 

de compressão na medição da camada semirredutora foi verificada. Quando a 

bandeja de compressão permaneceu na posição superior à câmara de ionização 

(máxima distância possível), o valor obtido foi de 0,36mm ± 0,01 mm Al; quando 

colocada em contato com a câmara de ionização, o valor obtido 0,38 mm ± 0,01 mm 

Al, quando colocada sobre a câmara de ionização, o valor obtido foi de 0,32 mm ± 

0,01 mm Al e sem a bandeja de compressão, quando se estimou que a atenuação 

tivesse seu valor equivalente a 0,15 mm Al. Recomendou-se então, colocar a 

bandeja de compressão à meia-altura. 

Ainda na Bulgária, os procedimentos para realização dos testes de controle 

de qualidade tornaram-se normas, porém com a recomendação do uso de 

instrumentos de medição adequados e calibrados. A inclusão do cálculo da dose 

glandular média, por meio de um simulador mamográfico, e com as técnicas 

utilizadas na rotina, foi sugerida como parte obrigatória do programa de garantia da 

qualidade (83, 85). 

Na Eslovênia, os testes são feitos anualmente como no Brasil. São exigidos 

testes de conformidade do equipamento, levantamento radiométrico, doses 

recebidas pelas pacientes e avaliação da qualidade de imagem. Na avaliação das 



41 

 

doses, foi verificada a diferença de aproximadamente 24%, quando comparados os 

resultados obtidos de simuladores e dos  dados da rotina clínica(83, 86). 

Na Malásia, Jamal et al determinaram a dose  glandular média da população 

feminina, estudando a influência da camada semirredutora, compressão da mama, 

idade da paciente, índice de massa corporal (IMC) [massa(kg)/altura2(m2)] e da 

etnia. A influência da espessura da mama e da camada semirredutora era 

significativa, enquanto que a etnia, a idade e o IMC não influenciaram no valor da 

dose glandular média. Nesse trabalho, verificou-se também que, na Malásia, a 

espessura da mama comprimida foi de 3,75 cm para a técnica crânio-caudal e as 

doses foram menores que as recomendadas pelos protocolos internacionais, ou 

seja, 1,26 mGy por incidência e a densidade óptica variava  de 1,2 a 1,4 exibindo 

boa qualidade da imagem. Os locais realizavam os testes de controle de qualidade, 

anualmente, conforme exigência da lei local(69). 

Na Croácia, as falhas no sistema gerador de imagens foram apontadas por 

Faj et al, como responsáveis pelas grandes variações das técnicas mamográficas, 

ou seja, processamento inadequado de filmes, presença de artefatos e baixa 

luminância do negatoscópio. Os valores da dose glandular média e da densidade 

óptica estavam recorrentemente abaixo dos valores recomendados. E como era 

esperado, ao se adequar a densidade óptica, o valor dessa dose aumentou(71)
. 

Ciraj-Bejelac et al mostraram as condições da mamografia na  Sérvia onde 

não existia ainda um programa de garantia da qualidade. Para determinar a dose de 

referência do país, em cada serviço mamográfico, um simulador foi irradiado com as 

técnicas utilizadas na rotina e as doses foram correlacionadas com a espessura das 

mamas. Além disso, foi calculada a dose recebida pelas pacientes. Os problemas 

encontrados foram: grande intervalo de densidades ópticas, variação nas doses de 

radiação, combinações de tela-filmes incompatíveis, carga de trabalho diária 

excessiva, produto corrente-tempo elevado (mAs) e falta de padronização das 

técnicas mamográficas . Utilizando-se um simulador, verificou-se que a dose na 

entrada da pele variou de 0,90 a 22 mGy, 7,7 ± 4,4 mGy e a dose glandular média 

variou de 0,12 a 5,2 mGy, 1,9 ± 1,0 mGy. Para as técnicas utilizadas na rotina 

clínica, as doses foram 2,8 mGy, valor este, maior que o recomendado pela Euref - 

European guidelines for quality assurance in breast cancer secreening  and 

diagnosis” editado pela  European Reference Organisation for Quality Assured 
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Breast Screening and Diagnosis Services. Ponderaram a necessidade de introduzir- 

se práticas e sistemas de controle de qualidade mais econômicos, principalmente 

em locais onde não há equipamentos de medição de doses disponíveis. Destacou-

se também a importância de elaborar-se um manual com procedimentos para coleta 

dos dados necessários ao cálculo da dose glandular média. Esse manual traria as 

instruções pertinentes à otimização e padronização do sistema de medição das 

doses, daria também as instruções para treinar a equipe técnica da mamografia e os 

físicos que trabalhariam na execução dos testes(70). 

Na Turquia, onde não existia legislação própria, as normas internacionais 

eram empregadas como referência. Bor et al efetuaram uma pesquisa para verificar 

as condições de trabalho nos serviços de mamografia. Para isso, verificaram as 

condições da temperatura, avaliaram a umidade do local de armazenamento dos 

filmes, a existência e uso de densitômetros, sensitômetros, termômetros, bem como 

as condições dos químicos. Os equipamentos foram classificados como novos ou 

usados e foram identificados os que possuíam o sistema de controle automático de 

exposição (AEC). Verificou-se a qualidade da imagem e a compatibilidade dos 

conjuntos telas/filmes utilizados na rotina. Foi quantificado o número de médicos 

radiologistas, tecnólogos e físicos médicos disponíveis para solucionar problemas da 

qualidade da imagem e implementar  programas regulares de testes de controle de 

qualidade Os resultados foram insatisfatórios em todos os quesitos. Em alguns 

locais, os funcionários sequer sabiam se o equipamento possuía o sistema de AEC, 

se estavam registrados ou se tinham autorização dos órgãos competentes para 

operação(72). 

Na Turquia, no mesmo ano, as doses foram avaliadas em outro estudo. Sob 

condições controladas, foram realizados os testes de controle de qualidade 

necessários para o cálculo da dose glandular média e também os testes elaborados 

com o simulador CIRS (Computerized Image Reference Systems). Os valores 

utilizados para calcular a dose glandular média foram obtidos com a técnica 

empregada mais frequentemente no serviço. Por meio do rendimento, foi calculada a 

dose na entrada da pele e a distância foi corrigida, de acordo com a espessura da 

mama e da camada semirredutora associada à energia do feixe. As densidades do 

tecido glandular foram corrigidas pelo fator g, determinado nas tabelas de Dance et 

al(22). Concluiu-se que o valor da tensão do tubo, combinação alvo/filtro e o sistema 
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tela-filme apropriados, podem produzir imagens de qualidade em todas as 

densidades e espessuras mamárias(58, 72, 87). Bor et al ressaltaram a importância da 

utilização dos sistemas automáticos de exposição, e do treinamento da equipe 

técnica na utilização de todos os recursos disponíveis no equipamento(88). No Brasil, 

estudos sobre a avaliação da qualidade da imagem e das doses foram feitos em 

diversas partes do país(89-93). No Estado de Minas Gerais, foi realizado um estudo 

para avaliar a qualidade da imagem e a dose glandular média dos exames de 134 

mamógrafos nos anos de 2004 a 2006. A qualidade da imagem foi detectada, 

utilizando-se um simulador de mama exposto com a tensão de 28 kVp. As doses 

foram avaliadas com os dosímetros termoluminescentes de fluoreto de lítio (LiF), 

posicionados sobre o simulador. Os resultados da dose glandular média (AGD) 

foram 1,32 ± 0,44 mGy (0,41 a 2,73 mGy). O valor médio é satisfatório, porém existe 

uma grande variação nos resultados. As imagens não apresentaram resultados 

satisfatórios em apenas 54,5% dos locais avaliados e, em 61,2% dos locais, o 

processamento de filmes não era adequado. O estudo concluiu que um programa de 

qualidade deveria ser implementado para corrigir essas falhas(91). 

Em Pernambuco, Khoury et al realizaram um estudo na cidade de Recife para 

avaliar a dose glandular média e a da dose na entrada da pele, utilizando o método 

de cálculo pelo rendimento do tubo. Os valores da dose na entrada da pele eram 

superiores aos valores recomendados pela legislação nacional (10 mGy), bem como 

os valores da  dose glandular média sugeridos pelo protocolo europeu, já que a 

legislação brasileira não exige esse teste. Nesse estudo, concluíram que o sistema 

deveria ser otimizado(24, 46, 94). 

Furquim avaliou a conformidade dos equipamentos mamográficos com os 

testes exigidos pela legislação nacional, além de calcular a dose glandular média 

nos mamógrafos, utilizando o método de Dance e o método de Wu. Os dados 

mostraram que as doses eram altas e o processamento era inadequado (95). 

Mais dois estudos foram realizados no Brasil, no Distrito Federal, onde foram 

avaliados 36 mamógrafos e no Estado de Alagoas, em 17 mamógrafos. O objetivo 

desses estudos era avaliar a eficiência das ações fiscalizadoras. A avaliação da 

imagem do simulador e das condições de processamento foi proposta nesses 

estudos. No Distrito Federal, foram incluídos os testes de alinhamento do campo de 

raios X, o receptor de imagem, o desempenho do controle automático de exposição 
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(AEC) e a força de compressão da bandeja. Em ambos os trabalhos, foi detectada a 

melhoria na qualidade da imagem, porém ainda os resultados apresentados 

estavam aquém da qualidade satisfatória(89, 95). No Distrito Federal, houve problemas 

de processamento e ajuste do controle automático de exposição(95)
.  A conclusão 

desse estudo mostrou a necessidade da implementação de ações contínuas, isto é, 

de um programa de qualidade. Em 1999, em Alagoas, o processamento foi 

satisfatório em apenas 25% dos locais e, em 2003, 81% dos locais já apresentaram 

resultados satisfatórios, o que corrobora a manutenção de um controle de qualidade 

mais efetivo. 

Em 2005, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de São Paulo, 

foram avaliadas as doses na entrada com dosímetros termoluminescentes de 

CaSO4:Dy. A imagem do simulador CIRS e o processamento foram avaliados 

durante cinco semanas consecutivas, para verificar-se a constância dos parâmetros. 

O processamento foi considerado não  apropriado e a dose na entrada da pele não 

era constante e, em alguns locais, excedia o valor recomendado pela legislação(90). 

 

2.11 Testes de Controle de Qualidade 

 

2.11.1 Tensão do Tubo 

 

A qualidade do feixe de raios X está relacionada à capacidade de penetração 

do feixe originado da tensão aplicada ao tubo. Considerando-se que a energia do 

feixe de fótons não é constante, adota-se como energia efetiva do feixe um valor que 

varia de um terço à metade da energia máxima. Esse valor dependerá do material 

do alvo, filtro inerente e adicional, forma de onda e tensão do tubo. A avaliação da 

tensão é essencial nos equipamentos radiológicos já que influencia diretamente no 

valor da energia efetiva. Descrito como um dos testes de controle de qualidade, a 

avaliação da tensão do tubo inclui a medida da exatidão e reprodutibilidade dos 

valores de kVp e, nesse teste, deve-se usar um instrumento medidor de tensão. A 

exatidão e a reprodutibilidade dos valores de kVp são calculadas pela equação(25). 

%  100.
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 - desvio padrão 

 – valor da tensão nominal selecionado no equipamento 

 – média dos valores medidos 

 

2.11.2 Camada semirredutora (CSR) 

 

A filtração do feixe tem a função de absorver os fótons de baixa energia, 

tornando-os mais uniformes, isto é, possibilitando o aumento da energia média do 

feixe e, consequentemente, diminuindo a dose que será absorvida pela pele da 

paciente. Para isso, são usados filtros de alumínio ou outros materiais como o ródio 

e o tungstênio. O método mais adequado para verificar a integridade da filtração é a 

medida da camada semirredutora, que é definida como a espessura necessária para 

reduzir a intensidade do feixe à metade da intensidade inicial(25). 

Para realizar esse teste, deve-se utilizar uma câmara de ionização e filtros de 

alumínio e, segundo os procedimentos da resolução 1016, Euref e ACR deve-se 

calcular o valor da camada semirredutora que deverá ser comparado com os valores 

propostos em tabelas que dependem da energia do feixe conforme apresentado na 

tabela 2. Considerando-se que a probabilidade da atenuação do feixe depende da 

espessura do atenuador, isto é, do coeficiente de atenuação linear (cm-1), a relação 

que existe entre a quantidade de fótons incidentes (I0) e quantidade de fótons 

transmitida (I) é dada pela equação: 

.  

µ – coeficiente de atenuação linear (cm-1) 

x-  espessura do atenuador (cm) 

A fórmula utilizada no cálculo do valor de kerma ar para a energia do feixe de 

raios X mamográficos é: 

.  

L0 – kerma ar sem a filtração (inicial) 
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L0/2 - metade do valor kerma ar L0 

µ – coeficiente de atenuação linear (cm-1) 

x-  espessura do atenuador (cm) 

a equação da reta é da forma da função afim: , então: 

 

 

ln ln  (1) 

 – kerma ar imediatamente superior ao  

 - metade do valor kerma ar  L0 

 – espessura de Al correspondente ao  

 

e                                                    ln ln  (2) 

   - kerma ar imediatamente inferior ao  

 – espessura de Al correspondente ao  

Subtraindo-se (1) – (2) temos: 

ln ln  

Considerando   o valor de kerma ar  igual à metade do valor inicial: 

 2 ln  

ln 2  

Então: 

ln  

ln 2  

ln 2  
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ln ) 

O coeficiente de atenuação µ será a espessura  considerando : 

2  

O coeficiente de atenuação µ será a espessura  considerando : 

2  

Igualando: 

 =  

Temos: .  .  

. . . 2 . . . 2  

. . 2 . 2  

Portanto o valor da camada semirredutora será: 

.
2

.
2  

A portaria 453 MS/1998, resolução 1016 e ACR recomendam que os valores 

da camada semirredutora devem ser calculados pela fórmula(24, 25, 48): 

100  0,03  
 
 100     

onde: 

C = 0,12 mmAl para Mo/Mo 

C = 0,19mmAl para Mo/Rh 

C = 0,22 mmAl para Rh/Rh 
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Os valores recomendados pela Anvisa e ACR estão apresentados na tabela 

3. 

Tabela 3 – Valores mínimos e máximos aceitáveis para espessuras de camada 
semirredutora para sistema alvo/filtro Mo/Mo, Mo/Rh e Rh/Rh, 
segundo recomendações da Anvisa e ACR 

Alvo/filtro  Mo/Mo        Mo/Rh    Rh/Rh    

   valor  valor  valor  valor  valor  valor 

Tensão  mínimo  máximo  Tensão  mínimo  máximo  Tensão  mínimo  máximo 

(kV)  (mm)  (mm)  (kV)  (mm)  (mm)  (kV)  (mm)  (mm) 

24  0,27  0,36  24  0,27  0,43  24  0,27  0,46 

25  0,28  0,37  25  0,28  0,44  25  0,28  0,47 

26  0,29  0,38  26  0,29  0,45  26  0,29  0,48 

27  0,3  0,39  27  0,3  0,46  27  0,3  0,49 

28  0,31  0,4  28  0,31  0,47  28  0,31  0,5 

29  0,32  0,41  29  0,32  0,48  29  0,32  0,51 

30  0,33  0,42  30  0,33  0,49  30  0,33  0,52 

31  0,34  0,43  31  0,34  0,5  31  0,34  0,53 

32  0,35  0,44  32  0,35  0,51  32  0,35  0,54 

33  0,36  0,45  33  0,36  0,52  33  0,36  0,55 

34  0,37  0,46  34  0,37  0,53  34  0,37  0,56 

35  0,38  0,47  35  0,38  0,54  35  0,38  0,57 

36  0,39  0,48  36  0,39  0,55  36  0,39  0,58 

37  0,4  0,49  37  0,4  0,56  37  0,4  0,59 

38  0,41  0,5  38  0,41  0,57  38  0,41  0,6 

39  0,42  0,51  39  0,42  0,58  39  0,42  0,61 

C = 0,12  C= 0,19  C = 0,22 
Legenda:  
C- fator de correção para alvo/filtro 

Segundo a Euref os valores mínimos e máximos para espessura da camada 

semirredutora para os alvo/filtro Mo/Mo, Mo/Rh e Rh/Rh são os mostrados na tabela 

3a.
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Tabela 3a – Valores mínimos e máximos aceitáveis para espessuras de camada semirredutora para sistema alvo/filtro Mo/Mo, segundo recomendações da Euref 

Alvo/filtro   Mo/Mo       Mo/Rh       Rh/Rh   

  valor valor valor   valor valor valor   valor Valor valor 

Tensão mínimo recomendado máximo  Tensão mínimo recomendado máximo  Tensão mínimo recomendado máximo  

(kV) (mm) (mm) (mm) (kV) (mm) (mm) (mm) (kV) (mm) (mm) (mm) 

24 0,3 0,32 0,34 24 0,37 0,39 0,41 24 0,34 0,36 0,38 

25 0,31 0,33 0,35 25 0,38 0,40 0,42 25 0,36 0,38 0,40 

26 0,32 0,34 0,36 26 0,39 0,41 0,43 26 0,38 0,40 0,42 

27 0,33 0,35 0,37 27 0,39 0,41 0,43 27 0,39 0,41 0,43 

28 0,34 0,36 0,38 28 0,40 0,42 0,44 28 0,41 0,43 0,45 

29 0,35 0,37 0,39 29 0,41 0,43 0,45 29 0,43 0,45 0,47 

30 0,36 0,38 0,4 30 0,41 0,43 0,45 30 0,44 0,46 0,48 

31 0,37 0,39 0,41 31 0,42 0,44 0,46 31 0,46 0,48 0,50 

32 0,38 0,4 0,42 32 0,43 0,45 0,47 32 0,48 0,50 0,52 

33 0,39 0,41 0,43 33 0,43 0,45 0,47 33 0,49 0,51 0,53 

34 0,4 0,42 0,44 34 0,44 0,46 0,48 34 0,51 0,53 0,55 

35 0,41 0,43 0,45 35 0,45 0,47 0,49 35 0,53 0,55 0,57 

36 0,42 0,44 0,46 36 0,45 0,47 0,49 36 0,54 0,56 0,58 

37 0,43 0,45 0,47 37 0,46 0,48 0,50 37 0,56 0,58 0,60 

38 0,44 0,46 0,48 38 0,47 0,49 0,51 38 0,58 0,60 0,62 

39 0,45 0,47 0,49 39 0,47 0,49 0,51 39 0,59 0,61 0,63 
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2.11.3 Reprodutibilidade e Linearidade da Taxa de Kerma ar  

 

O valor de kerma ar deve ser proporcional ao valor do produto da corrente 

pelo tempo de exposição (mAs) mantendo-se  a tensão (kvp) constante. A medição 

da kerma ar deve ser feita com a câmara de ionização. Determina-se um valor de 

tensão e vários valores de mAs são escolhidos. 

O objetivo do teste é avaliar a constância da taxa de kerma ar para um dado 

mAs e a linearidade do rendimento. 

Reprodutibilidade é calculada para cada valor de mAs com o coeficiente de 

variação (CV) da taxa da kerma ar dado pela equação: 

é
 

onde  é o desvio padrão dos valores das medidas da kerma ar, é  é o valor 

médio das medidas da kerma ar (25). 

A Linearidade é calculada pelos valores mínimos e máximos do 

rendimento(mGy/mAs): 

% 100.  0,5
é

 

onde R1 é rendimento máximo, R2 é rendimento mínimo e Rmédio. 

 

2.11.4 Rendimento 

 

O rendimento do tubo para uma determinada tensão aplicada é a razão entre 

a kerma ar, medida em uma determinada condição operacional pelo respectivo valor 

do produto corrente pelo tempo (mAs). Esse teste é importante, pois o rendimento 

adequado, além fornecer a possibilidade de gerar uma boa imagem, também facilita 

a padronização das técnicas. Os valores devem ser medidos com a câmara de 

ionização e servem como base para o acompanhamento do desempenho do 

equipamento no decorrer do tempo (25, 46). 
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2.11.5 Desempenho do Controle Automático de Exposição (AEC) 

 

Este teste visa verificar o desempenho da fotocélula que comanda o tempo de 

exposição do equipamento. 

Esse  teste deve ser feito com placas de PMMA com espessuras de 2 cm, 4 

cm e 6 cm de espessura. Três valores de tensão (kVp) devem ser selecionados, 

bem como os procedimentos repetidos para cada um desses valores. A densidade 

óptica da imagem das placas deve ser medida na linha central a 4 cm da parede 

torácica(25, 46). 

 
2.11.6 Dose Glandular Média (MGD) 

 

Este teste não é recomendado pela Portaria 453 MS/1998. O protocolo do 

American College of Radiology (ACR) em “Mammography Quality Control Manual” 

de 1999 recomenda que a medição da kerma ar seja efetuada com uma câmara de 

ionização e um simulador de mama padrão, como meio espalhador.  A dose 

glandular média deve ser calculada segundo o método de Wu(60). O valor deve ser 

menor ou igual a 3 mGy,  considerando a mama com 4,2 cm de espessura e 50% 

tecido adiposo/ 50% tecido glandular(48). 

A Euref recomenda a medida da dose com as placas de PMMA variando a 

espessura de 2 cm a 7cm e recomenda um valor para cada espessura. Os valores 

da kerma ar são obtidos sem espalhamento e os fatores de correção de Dance são 

utilizados para o cálculo da dose glandular média(22, 46).   

 

2.11.7 Dose na entrada da pele (DEP) 

 

Na legislação brasileira, a exigência para o cálculo da  dose recebida durante 

um exame mamográfico é dose na entrada da pele(DEP), cujo valor exigido pela 

Anvisa deve ser menor que 10 mGy,  para mama comprimida na espessura de 4,5 

cm(24, 25). 
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 A dose na entrada da pele deve ser calculada pela fórmula: 

  . . .  

onde Kar é o valor da Kerma ar medido sem espalhamento, fc  é o  fator de calibração 

da câmara de ionização, Kpt é o fator de correção para temperatura e pressão e BSF 

é o fator de retro-espalhamento da mama. Os valores para o cálculo do fator de 

retroespalhamento, são os valores tabelados por Kramer(63) e são mostrados na 

tabela 4. 

Tabela 4 - Fator de retroespalhamento da mama utilizado no cálculo da dose na 
entrada da pele(63) 

CSR 

(mnAl) BSF 

CSR 

(mnAl) BSF 

CSR 

(mnAl) BSF 

CSR 

(mnAl) BSF 

CSR 

(mnAl) BSF 

0,25 1,07 0,3 1,07 0,35 1,08 0,4 1,09 0,45 1,1 

0,26 1,07 0,31 1,072 0,36 1,082 0,41 1,092 0,46 1,102 

0,27 1,07 0,32 1,074 0,37 1,084 0,42 1,084 0,47 1,104 

0,28 1,07 0,33 1,076 0,38 1,086 0,43 1,086 0,48 1,106 

0,29 1,07 0,34 1,078 0,39 1,088 0,44 1,088 0,49 1,108 

 

Os testes de controle de qualidade estão dispostos na tabela 5, bem como os 
respectivos limites de aceitação segundo a Anvisa e a Euref. 
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Tabela 5 - Comparação dos testes de controle de qualidade da portaria 

453/MS1998 e resolução 1016 “Radiodiagnóstico Médico.– 
Segurança e Desempenho de Equipamentos” e os testes exigidos 
pela Comunidade Europeia(24, 46). 

 

Testes F  EUREF  F Anvisa  

Geração de Raios X  Unidade aceitável satisfatório  aceitável satisfatório

reprodutibilidade S kV ≤ ± 0,5 ≤ ± 0,5 A ≤  0,02  

exatidão S kV ≤ ± 1,0 ≤ ± 1,0 A ± 5%  

camada semi-redutora A mm      

AEC   aceitável satisfatório  aceitável satisfatório

densidade óptica central S DO ≤ ± 0,15 do 
valor     

reprodutibilidade (imediata) S mGy 1,4-1,9     

reprodutibilidade (longa) D DO ≤ ± 5%  A ≤ 0,05  

espessura do objeto 7 DO ≤ ± 0,15  A ≤  0,3 ≤  0,15 

Compressão   aceitável satisfatório  aceitável satisfatório

força de compressão A N 130-200  A 110 -  180  
manutenção da força após 1 

min A min 1     

alinhamento da bandeja A mm ≤ 5     

Fonte de raios X   aceitável satisfatório  aceitável satisfatório

tamanho de ponto focal TA mm IEC/NEMA  A IEC/NEMA  

distância fonte filme TA mm      

radiação de fuga TA mGy/h < 1 < 1    

rendimento S µGy/mAs > 30 >40    

Tela-filme   aceitável satisfatório    
sensibilidade cassetes (mAs) A mGy      

sensibilidade cassetes (DO) A DO      

Processamento de filmes   aceitável satisfatório    

temperatura do revelador D oC fabricante     

temperatura do fixador D oC fabricante     

tempo de processamento D s fabricante     
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Testes F  EUREF  F Anvisa  

Filme/sensitometria   aceitável satisfatório    

base+fog D DO 0,15 - 0,25     

velocidade D  fabricante     

gradiente D  fabricante     

Câmara escura   aceitável satisfatório    

entrada de luz A DO ≤ + 0,2     

luz de segurança A DO ≤ + 0,2     

Negatoscópios   aceitável satisfatório  aceitável satisfatório

luminância A cd/m2 3000-6000  A 3000-3500  

homogeneidade A cd/m2 ≤ ± 30 %     

diferença entre os corpos A cd/m2 ≤ ± 15 %     

Ambiente   aceitável satisfatório  aceitável satisfatório

iluminância A lux < 50     

tempo de exposição   aceitável satisfatório  aceitável satisfatório

tempo de exposição A s < 2,0 < 1,5    

exatidão A s   A ± 10 %  

reprodutibilidade A s   A ≤  10%  

Dose Média Glandular   aceitável satisfatório  aceitável satisfatório

PMMA espessura(cm)        

2 S mGy < 1,0 < 0,6    

3 S mGy < 1,5 < 1,0    

4 S mGy < 2,0 < 1,6    

4,5 S mGy < 2,5 < 2,0    

5 S mGy < 3,0 < 2,4    

6 S mGy < 4,5 < 3,6    

7 S mGy < 6,5 < 5,1    

DEP A mGy   A ≤  10  

Qualidade da Imagem   aceitável satisfatório  aceitável satisfatório

resolução espacial 7 lp/mm > 12 >15    

densidade óptica de referência 7 DO   M ≥ 1,4  
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Testes F  EUREF  F Anvisa  

Simulador   aceitável satisfatório  aceitável satisfatório

fibras mm M ≤  0,75 

microcalcificações  mm   M ≤  0,32  

massa tumorais  mm   M ≤  0,75  

contraste  DO   M ≥ 0,35  

tempo de exposição   aceitável satisfatório  aceitável satisfatório

tempo de exposição A s < 2,0 < 1,5    

exatidão A s   A ± 10 %  

reprodutibilidade A s   A ≤  10%  
Legenda: DO - Densidade Óptica , TA- Teste de Aceitação,  PMMA- Acrílico,  F - Frequência                                        
 
 

2.12 Teoria da Detecção do Sinal 

Além de avaliar a qualidade da imagem pelos parâmetros já descritos neste 

estudo como o contraste, o ruído e a resolução espacial, deve-se medir essa 

qualidade associada ao desempenho do sistema gerador de imagens e da detecção 

de sinais presentes na imagem(45). Considerando-se que a análise das imagens 

efetuada pelos médicos radiologistas ou mastologistas é subjetiva, deve-se medir a 

acuracidade do diagnóstico de forma quantitativa. A ferramenta utilizada para medir 

a acuracidade é a curva ROC (Receiver Operating Characterisitc Curve)(96, 97). Essa 

curva foi desenvolvida por engenheiros elétricos durante a Segunda Guerra Mundial, 

com o intuito de detectar objetos nos campos inimigos e auxiliar na tomada de 

decisões. Hoje, ela é utilizada para avaliar a acurácia do diagnóstico por meio da 

determinação do ponto de corte e permite também comparar diversos sistemas e 

testes. 

Gurvich descreve a Teoria da Detecção associada aos simuladores de 

controle de qualidade de imagem, principalmente os que fornecem a possibilidade 

da mudança aleatória dos objetos(98). 

No caso do simulador ALVIM, no qual a posição dos objetos é conhecida, se 

o objeto for identificado, onde realmente ele está presente, é denominado verdadeiro 

positivo (VP) e onde não existem objetos presentes, é denominado verdadeiro 

negativo (VN). Ao analisar as imagens, o especialista utiliza vários graus de 
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confiança que determinam a sensibilidade e especificidade. São eles: 100 (certeza 

da presença do objeto), 75 (presença provável do objeto), 50 (incerteza da presença 

do objeto), 25 (presença improvável do objeto) e 0 (objeto definitivamente ausente). 

A sensibilidade é a fração do número de verdadeiro positivo detectado pelo 

número de verdadeiro positivo, isto é, os objetos que são corretamente identificados 

e a especificidade é a fração dos verdadeiros negativos detectados pelo número de 

verdadeiros negativos, a ausência de objetos é avaliada corretamente(99, 100). A curva 

ROC é plotada no eixo y com o valor da sensibilidade e no eixo x, com o valor de (1- 

especificidade). Para entender melhor a curva ROC utiliza-se o seguinte esquema 

descrito na tabela 6: 

Tabela 6.  Identificação dos achados em imagens  
 

Identificação Doença 
Presente (S) Ausente (N) 

Positiva (S) VP FP 

Negativa (N) FN VN 
Legenda: S – Sim,  N – Não, VP - Verdadeiro Positivo, VN - Verdadeiro Negativo, FP - Falso Positivo                       
FN - Falso Negativo    
    

Um teste preciso exibe valores de sensibilidade e especificidade igual a um, 

isto é, a área calculada sob a curva (AUROC – Area Under Receiver Operating 

Characterisitc). Então, procura-se o ponto ótimo, onde é possível obter a melhor 

especificidade e sensibilidade concomitantemente(45). A quantidade de fótons que 

forma a imagem não é constante e essa flutuação produz o ruído que está descrito 

em uma distribuição gaussiana. Para calcular a área utiliza-se a fórmula da 

densidade de probabilidade da distribuição normal: 

ρ B
1

. √2
 

2
 

onde B e Bo são os valores absolutos da fluência de fótons e σB é o respectivo 

desvio padrão. A qualidade da imagem está relacionada com a possibilidade de 

detectar pequenos objetos, com baixo contraste, e a detecção depende da 

capacidade do observador e das condições de visualização. A presença do ruído 

deve ser analisada: 
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onde BS é a fluência de fótons correspondente ao  sinal  e BN é a fluência de fótons 

correspondente ao ruído e  é desvio padrão do sinal. Então a probabilidade de 

detectar o verdadeiro positivo é: 

 
1
2

1
2   

 

A probabilidade de detectar o falso positivo é: 

 

 
1
2

1
2   

 

onde ρS(B) é a distribuição da densidade de probabilidade do sinal, ρN(B) é a 

distribuição da densidade de probabilidade do ruído  e  é o valor de corte. 

O gráfico 2 mostra um exemplo de distribuição normal para VP e VN e a curva 

ROC. 

 

Gráfico 2. Distribuição normal e curva ROC 
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A análise da curva ROC oferece a possibilidade de maximizar o resultado, 

pois se o verdadeiro tende a um, isto é 100%, o falso negativo tende a zero. Com 

isso, a probabilidade da resposta estar correta é: 

. .  

onde Pc é a probabilidade da resposta correta ou a área sob a curva ROC, VP é 

verdadeiro positivo (existe o sinal e foi identificado), VN é verdadeiro negativo (a 

ausência do sinal é identificada como tal), P(s) é a probabilidade do observador 

identificar corretamente o sinal e P(n) é a probabilidade do observador identificar 

corretamente a ausência do sinal. 

A relação entre a probabilidade de detecção entre verdadeiro positivo (VP) e 

verdadeiro negativo (VN) é: 

  1 FN      1 FP  

Os dados das interpretações dos observadores são analisados pela 

fórmula(98, 101, 102): 

P  
P VP P VN

P VP P VN P FP P FN  

onde: 

P(VP): quantidade de resultados positivos identificados quando os objetos 

estão presentes; 

P(VN): quantidade de resultados negativos identificados quando não há 

objetos presentes; 

P(FP): quantidade de resultados positivos identificados quando os objetos 

estão ausentes; 

P(FN): quantidade de resultados negativos identificados quando existem 

objetos. 

Para calcular a probabilidade de acertos e falhas é usada a seguinte 

fórmula(98): 

 
100 
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100
  

onde, A é a soma de acertos, E é a soma de erros, l é o número total de objetos e m 

é o número de objetos simulados. Portanto, o desvio padrão da medida é calculado 

como: 

1     

Outra avaliação que considera apenas o número de acertos do especialista 

pode ser calculada sem considerar o grau de confiabilidade e é denominado valor de 

Kappa (K). Para calcular a probabilidade de detecção (P0) também é utilizado o 

software GQM®(103-105) no qual são consideradas as seguintes equações: 

  

onde  – é o número de argumentos por categoria, isto é, quatro argumentos 

(VP,VN,FP e FN) e n é a soma de todas as categorias ou : 

   
  

 
 

 

Para calcular a probabilidade de acertos ao acaso (Pa) utiliza-se  a fórmula: 

.
 

 

onde  r1 é a soma de VP e FP, r2 é a soma de FN e VN e c1 é a soma de VP e FN, c2 

é a soma de FP e VN e n é a soma de todas as categorias ou 
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Para descrevermos a concordância entre dois sistemas ou dois métodos, 

utilizamos a medida Kappa, cujo valor é baseado no número de respostas 

concordantes. 

O Kappa é uma medida de concordância entre os observadores e mede o 

grau de concordância além do que seria esperado tão somente pelo acaso e pode 

ser calculado pela razão da probabilidade de observação P0 e a probabilidade de 

acertos ao acaso, Pa : 

 

    
  

 1  

 

O erro padrão para o valor médio de kappa é(106): 

 

 1   

 

A propagação do erro para o valor de kappa é calculado pela fórmula(106): 

 

. 1
1   

 

 .  

 

Pires et al desenvolveram um software denominado GQM®  para automatizar 

o cálculo da probabilidade de detecção de objetos em imagens simuladas. A partir 

de uma base de 3000 imagens do simulador Alvim e 8000 avaliações feitas por 

radiologistas e mastologistas, determinou-se um índice de qualidade com base nos 

critérios apresentados na tabela 7(103, 105). 
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Tabela 7. Critério de análise do valor de kappa 
 

Valores de k Índice de qualidade 

k≥0,70 Adequado 

0,64< k < 0,70 Aceitável 

K ≤ 0,64 Não aceitável 

Legenda: K - kappa 
 

O aumento dos falsos positivos pode acarretar excesso de biópsias 

desnecessárias, isto é, maior sensibilidade acarreta uma elevação no número de VP 

e FP, enquanto é igualmente preocupante o acréscimo da especificidade, onde 

cânceres deixam de ser detectados e podem contribuir para aumentar o número de 

exames posteriores, devido à ansiedade dos pacientes. 

 

2.13 Dosimetria 

 

A dosimetria clínica é empregada no controle das doses derivadas de práticas 

médicas e requer o uso de dosímetros de pequena dimensão, que sejam facilmente 

posicionados em simuladores ou no corpo humano(107). 

Os materiais mais utilizados na confecção de dosímetros pessoais são: LiF, 

CaF2, CaSO4:Dy, Li2B4O7. A escolha  do dosímetro dependerá do tipo e da faixa de 

energia da radiação utilizada(108). 

Esses dosímetros, quando  expostos à radiação ionizante, acumulam dentro 

de si a energia transferida da radiação por períodos relativamente longos em estado 

metaestáveis. O fenômeno da emissão termoluminescente, na física do estado 

sólido, relaciona-se ao comportamento dos cristais inorgânicos, que possuem 

impurezas na sua rede cristalina. Após o aquecimento, emite luz, cujo efeito é 

denominado luminescência. Os materiais utilizados como dosímetros, devem ser 

estáveis à temperatura ambiente e, preferencialmente, pouco dependentes da 

energia da radiação. 
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O CaSO4:Dy, é um material dosimétrico termoluminescente (TLD) muito 

utilizado em dosimetria devido à sua  alta sensibilidade, embora apresente uma 

maior dependência energética com a radiação incidente na região de energias 

baixas de 15 a 200 keV (devido a absorção fotoelétrica)(107). O tipo de interação 

predominante, para fótons de baixa energia, é o efeito fotoloelétrico (absorção 

fotoelétrica). Quanto maior o número atômico do meio irradiado, maior a 

probabilidade de ocorrência da absorção para valores de baixa energia(108). 

Os TL podem ser reutilizados diversas vezes, desde que submetidos a um 

tratamento térmico adequado. O tratamento térmico tem a função de restituir a 

condição do material fosfórico, antes da irradiação, e estabiliza as armadilhas do 

material. A metodologia utilizada no tratamento térmico, isto é, a taxa de 

aquecimento e resfriamento deve ser reprodutível, pois exerce influência sobre a 

resposta da emissão da termoluminescência. 

As incertezas associadas ao mensurado podem ser de dois tipos, A e B. A 

incerteza do tipo A é caracterizada pela análise estatística da série de observações e 

a do tipo B, pelas incertezas associadas aos instrumentos de medição utilizados nos 

experimentos(106). No caso dos dosímetros termoluminescentes, as incertezas do 

tipo B são desprezíveis quando comparadas ao desvio padrão do valor médio das 

leituras, que é de 5%(109). 
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3 MÉTODO 
 

3.1 Apresentação do trabalho 

 

O objetivo de avaliar o desempenho do sistema gerador de imagens 

mamográficas norteou este estudo ao considerar os parâmetros de qualidade 

exigidos pela legislação nacional e pelas recomendações européias, e foi 

desenvolvido em quatro etapas descritas a seguir. 

Inicialmente, foram avaliados oito equipamentos mamográficos, sendo três 

deles instalados no complexo da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e 

os outros cinco foram doados à prefeitura do Município de São Paulo, no ano de 

2003, pela Avon Industrial Ltda, que também fomentou parte dos instrumentos de 

medição possibilitando a realização dos testes de controle de qualidade. 

Ao longo deste estudo, foram incluídos mamógrafos da UBS (Unidade Básica 

de Saúde) da Prefeitura do Município de São Paulo abrangendo assim, uma área 

maior de atuação. Semanalmente, foram realizados testes tecnicamente simples, 

rápidos e econômicos, que possibilitaram avaliar o processo gerador da imagem. 

Essa ação foi estabelecida e executada em virtude dos primeiros resultados 

apontarem a ausência de qualidade da imagem. 

Os testes selecionados foram realizados nos mamógrafos já instalados e à 

medida que novos equipamentos iam sendo adquiridos pela rede UBS, os testes 

eram aplicados. A fim de avaliar a qualidade da imagem em equipamento com 

tecnologia digital, no decorrer deste estudo, também foram incluídos dois 

equipamentos de mamografia digital da rede privada e dois mamógrafos 

convencionais com sistema de digitalização (CR)  instalados no setor público. 

 

3.2 Materiais 

 

Para a realização dos testes de controle de qualidade, foram utilizados os 

instrumentos de medição, dispositivos de testes e simuladores relacionados a seguir: 
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Instrumentos de Medição  

• Barracuda Premium – RTI Electronics AB, Mölndal, Sweden 

• monitor de radiação e Câmara de ionização específica para faixa de energia 

da mamografia Radcal Corporation 

• medidor de tensão UNFORS modelo 331 – específico para mamógrafos 

• densitômetro Clamshell densitometer modelo 07- 443  Inovision 

• sensitômetro Dual Color Sensitometer modelo  07-417 Inovision 

• termômetro: Nuclear Associates Digital  Thermometer  Modelo:  07-402  

• dosímetros Termoluminescentes (TLD) 

• balança 

 

Dispositivos de Testes 

• atenuadores de alumínio de 0,1mm de espessura com grau de pureza de 

99,9% 

• filmes mamográficos e telas intensificadoras 

• placas de acrílico (PMMA) 

 

Simuladores 

• simulador de mama (ALVIM – TRM Modelo 18-209); 

• simulador de mama CIRS 11  A (CIRS) 

 

Instrumentos de Medição 

 

Medidor de tensão do tubo de raios X (kVp)  

Foi utilizado um medidor de fabricação UNFORS, modelo 331, para medir a 

exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo (kVp). 

 

Câmara de ionização e Monitor de radiação 

O monitor de radiação Radcal, modelo 9010, de fabricação Radcal 

Corporation (Monrovia, CA, USA) foi utilizado com a câmara de ionização 10x5 – 

6M, de mesma fabricação, com a finalidade de verificar a linearidade e 
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reprodutibilidade da kerma ar, dose na entrada da pele, dose  glandular média e 

valor da camada semirredutora. Esta câmara de ionização foi calibrada para a faixa 

de energia utilizada nos exames mamográficos, a figura 4 mostra a câmara de 

ionização. 

As características e a dependência energética estão descritas na tabela 8. 

 

Tabela 8. Características da câmara de ionização e monitor de radiação 
 

Câmara de Ionização

taxa de dose 0,1 µGy/min - 7,4 Gy/min 

dose 0,01 µGy - 600 Gy 

acuracidade da calibração ± 4% após correção de temperatura 

e pressão usando feixe  

de raios X  20 kVp filtrado com a 

camada semirredutora 0,26 mmAl 

dependência energética ± 5% , 10 keV - 40 keV 

construção janela de 0,7 mg/cm3 de 

poliéster metalizado, 

volume sensível 6 cm3 

Monitor de Radiação Radcal 9010 

acurácia ± 1% de leitura, ± 1 dígito 

repetibilidade ± 4% de leitura, ± 1 dígito 

 ± 1% ou ± 0,5 ms 

resolução - câmara de ionização 10x5-

6M 

± 0,5% ou 0,01 µ Gy 

dependência  energética para a ± 5% 10 keV - 40 keV 

câmara de ionização 10x5-6M 
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Figura 4 - Câmara de ionização  

 
Dosímetros termoluminescente (TLD) – pastilhas de CaSO4:Dy fabricado no IPEN 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo, SP. 

 

Sensitômetro e Densitômetro 

 

O densitômetro Clamshell densitometer, modelo 07- 443, de fabricação  

INOVISION Radiation Measurements, (Cleveland, OH, USA) é um instrumento que 

mede a densidade óptica pelo valor da razão entre a luz incidente e a luz transmitida 

pelo filme, utilizando uma escala de  0 a 4,00 na região de interesse. Neste estudo, o 

densitômetro foi utilizado para medir os 21 degraus (níveis de cinza) da curva 

sensitométrica e a densidade óptica dos filmes provenientes dos testes de controle 

de qualidade, isto é, imagens dos simuladores e das placas de acrílico. As 

características do instrumento estão descritas na tabela 9 e a figura 5 mostra um 

densitômetro. 

 

 

Figura 5 – Densitômetro 
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Tabela 9. Características do densitômetro 

Intervalo de densidade óptica 0 - 4,00 

Acuracidade ± 0,02 D 

Reprodutibilidade ± 0,01 D 

Condições de operação 10 oC a 40 oC 

Sensor Fotodiodo de silício de alta eficiência 

 

 

Figura 6 – Sensitômetro 

 

Tabela 10 - Características do sensitômetro 
 
Fonte de luz Verde Azul 
Comprimento de onda (520 ± 10) nm (455 ± 10) nm 

Repetibilidade ± 0,04 DO log da exposição 
(unidade a unidade) 

Estabilidade ± 0,04 DO log da exposição 
(unidade a unidade) 

Área de exposição 21 degraus, 5 x 10 mm2 

Sensor 20 R/s 
 

O sensitômetro Dual Color Sensitometer, modelo 07-443, de fabricação 

INOVISION Radiation Measurements (Cleveland, OH, USA)  é um instrumento que 

possui uma fonte de emissão de luz de intensidade padrão com filtros que 

possibilitam sensibilizar o filme radiológico por meio de uma escala, que exibe 21 
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níveis de cinza. As características do instrumento estão descritas na tabela 10 e a 

figura 6 mostra o sensitômetro. 

 

Termômetro  

Termômetro digital Victoreen Inovision-Victoreen, modelo 07-402, é um 

instrumento que mede a flutuação da temperatura. O termômetro digital possui uma 

haste com sensor de imersão para medir a temperatura dos químicos da 

processadora. As características do instrumento estão descritas na tabela 11 e 

mostrado na figura 7. 

 

Tabela 11 - Termômetro 
 

Intervalo - 40º C a 150º C 

Acuracidade ± 0,5 % de leitura ou ± 0,2º C 

Resolução 0,1º F 

 

Figura 7. Termômetro digital 

 

Simuladores 

 

“CIRS – Modelo 11A fabricado pela CIRS - Computerized Imaging Reference 

Systems – CIRS, Virginia, USA. Este simulador é composto de epóxi com 4 cm de 
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espessura, equivalente a 50 % tecido adiposo e 50 % tecido glandular considerando 

e uma camada de 0,5 cm de um material que simula a gordura (4,5 cm). 

Possui uma escala de contraste com 5 objetos que simulam o tecido 100% 

glandular, 70% glandular, 50% glandular (referência), 30% glandular, 100% adiposo, 

além de um local central onde é possível medir a densidade óptica de referência 

(DORef). As dimensões dos grãos que compõem o grupo de microcalcificações 

variam de 0,130 a 0,400 mm. As dimensões dos diâmetros das fibras variam de 0,30 

a 1,25 mm enquanto as medidas das espessuras das massas hemisféricas (75% 

glandular e 25% adiposa) variam de 0,90 a 4,76 mm. Possui padrão de linhas para 

testes de resolução espacial (pares de linhas) e marcadores radiopacos que 

permitem verificar a colimação do feixe. Este simulador é denominado “simulador 

CIRS”. 

A figura 8 CIRS mostra o simulador e a distribuição das estruturas dos 

achados mamográficos. 

 

Figura 8 - Simulador CIRS e suas respectivas estruturas: fibras, microcalcificações, massas, 

escala de contraste e densidade óptica de referência (local 31) 

 

Alvim Statistical Phantom, modelo 18-209, possui uma matriz 10 x 10 cm, 

composto por três placas adicionais de acrílico com 1,0 cm de espessura cada, e 

quando utilizadas em conjunto simulam uma mama comprimida de 4,5 cm. Sua 

estrutura interna possui 100 cilindros dispostos em uma matriz quadrada de dez 

colunas e dez linhas. Vinte e cinco cilindros contêm objetos que simulam 

microcalcificações de diâmetros variando entre 0,20 e 0,55 mm, e outros 25 cilindros 

simulam fibras com largura variando entre 0,45 e 1,35 mm, os outros 50 cilindros 
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não contêm artefato simulado. Esses cilindros podem ser distribuídos aleatoriamente 

em sua superfície. 

Este simulador possibilita o estudo da probabilidade de detecção de 

microcalcificações e fibras, bem como permite determinar o índice de qualificação 

dos sistemas mamográficos. Este simulador é denominado “simulador ALVIM”. A 

figura 9 mostra o simulador, é a distribuição das fibras e das microcalcificações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Simulador estatístico Alvim e sua respectiva do simulador 

 

Dispositivos de Teste 

 

Atenuadores de alumínio – Os cinco atenuadores de alumínio, com 

dimensões de 10 cm x 10 cm x 0,01 cm e 99,9 % de pureza,  são fabricados pela 

Nuclear Associates, CARDINAL, Cleveland, OH, USA). 

Filmes mamográficos e telas intensificadoras - Foram utilizados os filmes 

mamográficos e as telas intensificadoras disponíveis nas instituições onde foram 

adquiridas as imagens. 
 

Telas intensificadoras

• Kodak MinR 2000,  

• Kodak Min R,  

• Kodak Min R-2,  

• Afga HDS 

 

Filmes mamográficos 

• Fuji UM-MAHC, 

• Agfa HDR C  

• Kodak MinR 

• Kodak MinR 2000 

• Kodak MG-B  
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Placas de acrílico (PMMA) - Foram utilizadas seis  placas de acrílico de 

dimensões 16 cm x 12 cm x 1 cm de fabricação CR Acrílicos, São Paulo, SP. 

 

Digitalizador  

 

 

Figura 10. Digitalizador - “scanner” laser Lumiscan 75 

 

O scanner a laser utilizado foi fabricado pela Lumiscan Inc, Sunnyvale, USA, 

modelo Lumiscan 75 a laser. O equipamento é específico para digitalizar filmes em 

película, através da transmissão de luz atenuada nas diferentes densidades óticas 

presentes na imagem da película. A matriz da imagem é sempre de 2048 pixels por 

linha, independente da largura do filme utilizado. O tamanho total da matriz depende 

do comprimento do filme durante a digitalização. Este scanner digitaliza imagens 

com 8 ou 12 bits por pixel nos formatos proprietário ou em TIFF. No caso deste 

trabalho, foram utilizados películas de mamografia de 18 x 24 cm e as imagens 

foram digitalizadas em 12 bits/pixel no formato TIFF, com matriz de 2048 X 2750 

pixels e cada pixel, 88 µm. A figura 10 mostra o digitalizador. 

 

3.3 Etapas realizadas 

 

Etapa 1 

Nessa primeira etapa, o objetivo foi avaliar a qualidade do processo gerador 

de imagens, isto é, o desempenho do equipamento mamográfico e da processadora 
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de filmes; a qualidade da imagem e a probabilidade de detecção de objetos pelo 

especialista. Foram escolhidos três mamógrafos da UNIFESP (A, B, C) e os cinco 

únicos mamógrafos novos, existentes até então, na Prefeitura do Município de São 

Paulo (D,E,F,H,I). Os equipamentos estão descritos na tabela 17. Todas as 

instalações possuíam processadoras dedicadas a essa modalidade de imagem. 

Foram efetuados os testes de controle de qualidade para verificar as 

condições técnicas de operação dos mamógrafos, conforme estabelecidos na 

Portaria 453, de 1º de junho de 1998, do Ministério da Saúde e do guia 

“Radiodiagnóstico Médico: Segurança e Desempenho de Equipamentos”, Resolução 

1016, de 3 de abril de 2006, da Anvisa(24, 25, 46), conforme descrito na tabela 12. 

 
Tabela 12. Testes de controle de qualidade 
 

Testes para avaliar o desempenho da produção do feixe de raios X mamográfico 

Acuracidade e reprodutibilidade da tensão de pico (kVp),  

Avaliação da camada semirredutora (CSR)  

Avaliação do Controle automático de Exposição (AEC) 

Avaliação da linearidade do mAs 

Avaliação da compressão 

Avaliação da coincidência de campos de luz e radiação X 

Avaliação da Dose na Entrada da Pele (DEP) 

Avaliação da  Dose Glandular Média (MGD) 

Testes para avaliar a qualidade da imagem mamográfica 

Avaliação de artefatos 

Condições de processamento dos filmes 

Avaliação da imagem do simulador mamográfico 

 

Foi utilizado o simulador CIRS, nos modos automáticos e semiautomáticos de 

operação dos equipamentos mamográficos, para avaliar a qualidade da imagem. 

Também foi utilizado o simulador mamográfico estatístico ALVIM contendo fibras e 

microcalcificações de tamanhos variados, para avaliar a probabilidade de detecção 
(98, 103). 



73 

 

As fibras e microcalcificações foram distribuídas aleatoriamente e suas 

posições foram registradas gerando um “gabarito”. Para cada gabarito foram 

utilizados os modos de operação disponíveis no equipamento, em três graus de 

enegrecimento (densidade óptica comumente utilizada com variações de ± 15 % em 

torno desse valor) para as espessuras da mama denominadas padrão e grande. 

Para cada modo de operação do equipamento, foram geradas seis imagens para as 

espessuras de mama padrão (simulador mais três placas de 1cm, totalizando 4,5 

cm) e mama grande (simulador, mais cinco placas de acrílico de 1 cm, totalizando 

6,5 cm). Total de 1049 imagens. 

Para a primeira leitura, as imagens geradas com o simulador Alvim foram 

distribuídas aleatoriamente aos radiologistas e mastologistas que as interpretaram 

numa central de laudos. Em algumas situações, elas foram interpretadas em 

negatoscópios utilizados na rotina de trabalho, ou seja, no local onde as imagens 

foram geradas. Neste local, teoricamente, são analisadas as imagens dos exames 

radiológicos provenientes de diversas clínicas de uma, ou de várias instituições, e 

médicos especialistas dispõem de negatoscópios com luminância adequada e 

monitores resolução de contraste apropriado. 

Para a segunda leitura, as mesmas imagens foram interpretadas por 

especialistas no QUALIM, Laboratório de Qualificação de Imagens da UNIFESP, 

onde ruídos sonoros, luminância dos negatoscópios e luminosidade do ambiente 

foram devidamente controlados(69, 110). Os radiologistas foram orientados a analisar 

as imagens atribuindo pontuações baseadas numa escala de cinco valores de 

confiança: 100 (certeza da presença do objeto), 75 (presença provável do objeto), 50 

(incerteza da presença do objeto), 25 (presença improvável do objeto) e 0 (objeto 

definitivamente ausente) (98). Foram realizadas 2971 leituras das 1049 imagens. 

 

Etapa 2 

 

Nesta segunda etapa, os testes foram realizados semanalmente. Foi proposta 

a verificação da constância da densidade óptica de referência, e para isso foi 

realizado o teste do desempenho do AEC. Este teste possibilitou também, constatar 

a existência de manchas, riscos e irregularidades do processamento. O resultado do 


