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Resumo 

Objetivo: comparar o desempenho na detecção de estruturas nas imagens adquiridas 

em sistemas digitais com detectores de selênio amorfo e de iodeto de césio, por meio 

de simulador de objetos Métodos: imagens do simulador ALVIM Statistical Phantom 

modelo 18-209, simulando mamas com espessuras de 4,5 cm e 6,5 cm, foram obtidas 

em sistemas geradores de imagens digitais com detectores de iodeto de césio e de 

selênio amorfo. Participaram deste estudo, três médicas com experiência em leitura de 

mamografia, submetidas a treinamento em leitura de imagens digitais. As leituras foram 

efetuadas em estação de trabalho com monitor de alta resolução, permitindo a 

utilização de ferramentas de pós- processamento como ampliação, inversão da escala 

de cinza, ajustes no contraste e brilho, segundo critérios preferenciais de cada 

especialista. Aplicou- se uma escala de cinco níveis de confiança (scores) para 

qualificar e caracterizar as estruturas. Um software registrou automaticamente as 

respostas das leitoras referentes à identificação e localização das estruturas simuladas 

e os dados inseridos foram comparados aos verdadeiros previamente registrados no 

banco de dados, determinando-se o grau de concordância entre as respostas. Efetuou- 

se análise estatística, utilizando análise de concordância dos resultados (Kappa),e as 

probabilidades de detecção (Pdet) por meio da teoria de detecção dos sinais. 

Resultados: os índices de verdadeiros-positivos e falsos- positivos na detecção de 

estruturas foram, em média, superiores nas imagens adquiridas no sistema digital com 

detector de selênio e no sistema com detector de iodeto de césio, respectivamente. A 

detecção de estruturas nas imagens adquiridas no sistema digital com detector de 

selênio foi superior em relação àquelas adquiridas no sistema com detector de iodeto 

de césio. Nas imagens adquiridas no equipamento com detector de selênio, houve 

superioridade na detecção de estruturas nas imagens submetidas à leitura utilizando 

ampliação digital comparativamente àquelas submetidas à leitura usando todas as 

ferramentas de pós-processamento.  Estas diferenças foram mais significativas nas 

imagens simulando mama com espessura de 4,5 cm. Conclusão: houve melhor 

desempenho na detecção de estruturas nas imagens adquiridas no sistema digital com 

detector de selênio comparativamente às adquiridas no sistema digital com detector de 

iodeto de césio e houve melhor desempenho na detecção de estruturas nas leituras 

submetidas à leitura apenas com ampliação digital, quando comparadas àquelas 

imagens submetidas a todas as ferramentas de pós-processamento.



 

 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro (INCA), o 

câncer de mama tem sido o de maior incidência e a primeira causa de morte entre as 

mulheres, com 49.240 casos novos esperados para o ano de 2010 e estimativa de 

risco de 49 para cada 100 mil pacientes (1). 

Nos últimos anos, a mamografia tem sido o método padrão no diagnóstico 

precoce do câncer de mama, motivo pelo qual investimentos e prioridades no 

aprimoramento do método são essenciais na busca da melhor qualidade de imagem. O 

rastreamento mamográfico permite a detecção do câncer de mama em estágio pré-

clínico nas pacientes assintomáticas e contribui para a redução na mortalidade 

principalmente em mulheres entre 40 e 69 anos, como demonstrado em alguns estudos 
(2,3). 

A mamografia convencional tem sido a modalidade de escolha em razão de sua 

sensibilidade e especificidade e por ser um método de custo acessível. Porém 

aproximadamente 10 a 20% dos cânceres palpáveis não são visíveis em imagens 

adquiridas por este método devido ao contraste insuficiente entre os tecidos mamários 

normal e patológico (4). 

Novas tecnologias para a detecção e caracterização de lesões têm sido 

desenvolvidas, principalmente pelo relativo número de cânceres “perdidos” nos 

programas de rastreamento (5,6). Estima-se que 40% das mulheres submetidas à 

mamografia apresentam mamas densas o que limita a detecção de lesões de baixo 

contraste em meio ao tecido normal adjacente. Essa limitação pode ser também 

consequência da perda de contraste da imagem especialmente quando condições de 

exposição e processamento do filme acabam por diminuir a densidade óptica em 

tecidos que contêm lesão (7). 

A mamografia digital é um método cada vez mais utilizado na rotina assistencial. 

Permite a separação das etapas para formação da imagem como aquisição, 

processamento, exibição e armazenamento, possibilitando a otimização de cada fase. 

Apresenta uma resolução espacial limitada mas recompensada por outras 

características dos detectores digitais como resposta linear por meio da  variação de 

intensidade dos raios incidentes que permite  maior eficiência na absorção dos fótons 
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de raios X, além de possuir um sistema de baixo ruído, ampla extensão dinâmica de 

densidades (dynamic range) e boa resolução de contraste (8). 

Além disso, há a flexibilidade na forma de apresentação da imagem que pode 

ser em filme impresso a laser ou em monitor de alta resolução, permitindo nesse caso 

a utilização de ferramentas de pós-processamento da imagem com melhora na 

caracterização de lesões em meio ao tecido mamário normal e redução no número de 

reconvocações de pacientes ou repetição de imagens (9). Alguns trabalhos têm 

demonstrado a superioridade na demonstração de lesões de baixo contraste em 

estudos de detalhamento do contraste (10,11). 

Em 2000, o FDA (Food and Drug Administration) aprovou o primeiro mamógrafo 

digital de campo total Senographe 2000D Ge Medical Systems e consecutivamente o 

Senoscan da Fisher Imaging em 2001, o mamógrafo digital  Selenia Hologic/ Lorad em 

2002, e o Mammomat Novation Siemens em 2005 (12). Esses equipamentos possuem 

diferentes características como: material do detector, tamanho da matriz da imagem, 

tamanho do elemento do detector, combinação alvo-filtro, entre outras. 

O Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, em setembro de 1991, 

reuniu um grupo de especialistas em mamografia para que fosse determinado onde 

seriam aplicados investimentos na melhoria da detecção e diagnóstico do câncer de 

mama. O consenso obtido após esse encontro foi priorizar o desenvolvimento da 

mamografia digital (13). Desde então, a mamografia digital tem sido foco de vários 

estudos (9, 14). 

Este trabalho tem por objetivo comparar o desempenho na detecção de 

estruturas nas imagens adquiridas em sistemas digitais de campo total com detectores 

de selênio amorfo e de iodeto de césio, por meio de simulador de objetos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3

1.1 Objetivos  

 

1. Comparar a detecção de microcalcificações e fibras nas imagens geradas em 

mamógrafos digitais que utilizam detectores de selênio amorfo e de iodeto de césio 

por meio de simulador de objetos.  

2. Comparar o desempenho das leituras nos dois sistemas digitais, utilizando as 

ferramentas de manipulação de imagens digitais (ampliação, contraste, brilho e 

inversão da escala de cinza). 
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  2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1  Introdução à tecnologia digital 

A introdução da técnica digital na mamografia foi o último passo para completar 

a digitalização na área de diagnóstico por imagem. As primeiras tentativas de utilização 

da tecnologia digital em radiologia foram feitas por meio do sistema de aquisição direta, 

baseado na tecnologia CCD (dispositivo de cargas acopladas) para localizações pré-

operatórias e biópsia percutânea (15). Esse método não podia ser utilizado nos sistemas 

digitais de campo total devido a sua limitação do campo de visão (FOV). Esses 

sistemas não tiveram ampla aceitação por causa de suas limitações na Eficiência 

Quântica do Detector (DQE) e baixa resolução espacial (16). Outro sistema que 

combinava as placas de armazenamento de fósforo e ampliação com microfoco 

apresentou resultados encorajadores e a ampliação mamográfica com essa técnica 

demonstrou ser superior à convencional em relação à detecção de microcalcificações 
(17). O seguimento no desenvolvimento deste sistema ocorreu no final da década de 90. 

Duas diferentes tecnologias digitais têm sido empregadas no sistema digital: 

uma com cassete removível que utiliza um dispositivo de leitura externa para gerar uma 

imagem digital (computed radiography) e outra onde o detector é integrado à unidade 

de mamografia digital e a imagem é adquirida quase em “tempo real” (digital 

radiography). 

Atualmente os detectores utilizados em equipamentos digitais de campo total 

aprovados para uso comercial são: sistemas com matriz de fotodiodos com um 

substrato de silicone amorfo acoplado a uma placa de fósforo de iodeto de césio 

(Senographe 2000D GE Medical Systems), sistemas de fósforo de iodeto de césio 

ativado com tálio e fibra óptica acoplada a uma unidade de CCD ( Senoscan da Fisher 

Imaging),  sistemas com fotocondutor de selênio amorfo ( Hologic/ Lorad Selenia Digital 

Mammography System e Mammomat Novation DR  Siemens) e sistemas com silicone 

cristalino usado como contador de fóton (Sectra Microdose System) (18-20). Estes 

equipamentos estão constantemente sob avaliação do FDA (12). As características de 

cada sistema serão explicadas mais adiante. 
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2.2  Características do sistema digital 

O sistema digital oferece várias vantagens com relação ao sistema 

convencional.  A separação dos processos de aquisição, armazenamento e exibição de 

imagem permite a otimização de cada etapa, enquanto no sistema convencional, as 

condições de processamento e exposição do filme (receptor da imagem) podem levar à 

perda do contraste da imagem e redução da densidade óptica em tecidos contendo 

lesão (7). Além disso, a utilização de recursos de pós-processamento da imagem digital 

depois de sua aquisição reduz o número de imagens insatisfatórias e 

consequentemente, o tempo e os custos envolvidos na repetição de imagens 

tecnicamente insatisfatórias (14).  A resposta linear à intensidade de raios X transmitidos 

permite o aumento na eficiência da detecção dos fótons de raios X num sistema de 

baixo ruído.  

A qualidade de um sistema gerador de imagens está intimamente relacionada à 

capacidade de transmitir o sinal de forma correta, podendo ser avaliada pela Teoria da 

Detecção de Sinais. Quando o ruído de um sistema é minimizado, possibilita ao 

observador responder que existe o sinal, quando o sinal está realmente presente no 

sistema de imagem. Portanto a probabilidade de acerto ou verdadeiro positivo é igual a 

um e a probabilidade de erro (interpretar ausência de sinal quando na verdade ele 

existe) ou falso-negativo é igual a zero. Porém, se o ruído não é minimizado, o 

observador pode responder que existe um sinal no sistema gerador de imagem, 

quando na realidade ele não existe (falso-positivo) ou o observador pode ainda 

responder que não existe um sinal no sistema de imagem, quando na realidade ele 

existe (falso-negativo) (21). 

A extensão dinâmica (dynamic range) do detector digital é mais ampla que a da 

combinação écran-filme, resultando em melhor resolução de contraste e melhor 

capacidade de diferenciação das estruturas de interesse com baixo contraste das 

estruturas adjacentes (11, 22). A combinação ânodo/ filtro também foi avaliada em vários 

trabalhos que mostraram que outros filtros com exceção do molibdênio (Mo) são 

melhores quando se trata de mamas mais espessas (23, 24). No estudo de Gennaro et al 
(23), a maior parte das aquisições utilizou a combinação Rh/Rh em equipamento com 

detector de iodeto de césio. Bernhardt et al (24) observaram que a combinação W/Rh 

mostrou os melhores resultados na detecção de objetos para todas as espessuras de 

mama.  O espectro do Tungstênio (W) apresenta energia maior em comparação a do 
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molibdênio, sendo absorvida mais efetivamente pelo detector de selênio amorfo. Na 

mamografia digital é possível usar energia mais alta quando comparada à energia 

média utilizada rotineiramente pois o contraste da imagem pode ser melhorado pelos 

ajustes da janela. 

Todos esses fatores são importantes para compensar a limitação da resolução 

espacial do sistema digital em comparação ao sistema convencional (19). No entanto, a 

detecção de estruturas de baixo contraste numa imagem será limitada não apenas pela 

resolução espacial, mas também pelo contraste da imagem (11, 22) ou baixa relação 

sinal-ruído (SNR). A limitação da resolução espacial não é o parâmetro mais importante 

para descrever a qualidade da imagem. É mais apropriado avaliar a Função de 

Transferência de Modulação (MTF), que mede a resposta do sistema de imagem a 

todas as frequências espaciais de interesse, como uma medida quantitativa para 

caracterizar o desempenho da resolução espacial do que apenas o número de pares 

de linha por milímetro. 

Entretanto a MTF não considera a eficiência na absorção de raios X e o ruído 

associado à conversão de fótons de raios X em luz. O desempenho de um detector de 

raios X pode ser melhor avaliado por outros parâmetros, como a Eficiência Quântica do 

Detector (DQE) que corresponde à medida da razão do sinal pelo ruído e à Função de 

Transferência de Modulação que quantifica o grau de resolução ou nitidez da imagem. 

A DQE descreve a eficiência na transferência da razão sinal-ruído presente nos raios X 

incidentes para o detector de saída e representa a efetividade na conversão de raios X 

em imagem (25). Porém esse parâmetro não é apropriado para avaliar todo o sistema 

digital, pois não há padronização internacional que defina as circunstâncias e métodos 

para medir a DQE de um detector (26). 

Estudos das características físicas do detector digital de campo total têm 

demonstrado resultados favoráveis quanto à resolução espacial e à DQE  (27, 28). Além 

disso, o pós-processamento da imagem digital permite o ajuste de brilho e contraste 

com variação da extensão da escala de cinza, proporcionando melhor visibilidade das 

estruturas mamárias observadas. 

O tamanho do elemento (pixel) do detector varia entre 50 e 100 µm e seu 

tamanho exato ideal para a mamografia digital ainda não foi determinado. 

Teoricamente, à medida que o tamanho do elemento do detector diminui melhor é a 
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resolução espacial resultante.   Suryanarayanan et al  demonstraram que ao reduzir o 

tamanho do pixel abaixo de 100 µm com baixo ruído do sistema, melhora-se a 

detecção de estruturas pequenas, como por exemplo microcalcificações (29). Porém se 

o tamanho do pixel for muito pequeno, o ruído do sistema digital pode diminuir a 

qualidade da imagem e se o tamanho do pixel for muito grande haverá perda de 

contraste. O tamanho do pixel também pode afetar o armazenamento, tempo de 

transmissão e exibição da imagem (19). 

Além de a potencial equivalência ou superioridade da qualidade da imagem 

digital, o sistema digital  permite a leitura em estação de trabalho com processamento 

dos dados, redução de custo devido à eliminação do uso de filmes e químicos, redução 

na necessidade de espaço para o arquivamento dos exames, fácil acesso a exames 

anteriores da paciente e possibilidade de transferência das imagens para outros 

centros com obtenção de uma segunda opinião por meio da telemamografia (30). 

A mamografia digital permite o avanço de novas aplicações médicas como o uso 

do CAD (computer- aided diagnosis), mamografia 3D, mamografia com uso de 

contraste e tomossíntese (8, 18). 

A combinação de todas essas vantagens potencialmente permitirá o aumento 

não apenas da produtividade pelo radiologista, mas também da acurácia diagnóstica. 

 2.3 Sistemas detectores de mamografia digital de campo total 

No sistema digital de campo total, as imagens podem ser adquiridas por  

sistemas de conversões direta e indireta.  

2.3.1 Detectores digitais com conversão indireta 

2.3.1.1 Senographe 2000D GE Medical Systems 

Utiliza uma matriz de fotodiodos com um substrato de silicone amorfo onde 

cristais de iodeto de césio encontram-se depositados de maneira linear, impedindo a 

divergência mínima de luz. Cada diodo sensível à luz é conectado por um TFT 

(transitor de filme fino) a uma linha  de controle  de dados, de maneira que uma carga 

produzida num diodo em resposta à emissão de luz do fósforo é lida e digitalizada. Os 

fótons de raios X são convertidos em fótons de luz para então serem convertidos em 

sinal elétrico (22). 
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Consiste em uma área de imagem de 19,2 x 23,0 cm, tamanho da matriz de 

1.900 x 2.304 pixels, tamanho do pixel de 100 µm e a digitalização de 14 bits/pixel . O 

ânodo e filtro disponíveis são de molibdênio e ródio (19, 26, 31). 

2.3.1.2 Senoscan Fisher Imaging 

Utiliza iodeto de césio ativado com tálio e fibra óptica acoplada a uma unidade 

de CCD (dispositivo de cargas acopladas). Os raios X são colimados em um feixe em 

forma de leque determinando a matriz do detector. As imagens são adquiridas pela 

varredura do detector lateralmente através da mama  em sincronia com o feixe de raios 

X. O detector está apenas a 1 cm afastado da varredura e consiste de quatro 

dispositivos de cargas acopladas, mas é suficientemente longo (22 cm) para incluir 

toda a mama na direção antero-posterior (32). 

Área de imagem de 21 x 29 cm, tamanho da matriz de 4.000 x 5.500 pixels, 

tamanho do pixel do detector de 54 µm podendo ser de 27 µm em modo de alta 

resolução e a digitalização 12 bits/pixel  (19, 26, 31). 

O tempo de varredura para formação de uma imagem com 30 cm é de 

aproximadamente seis segundos com um tempo de exposição eficaz de 200 

milissegundos e, portanto o efeito de movimento da paciente e o borramento da 

imagem são menos perceptíveis. Este sistema utiliza uma unidade de raios X dedicada 

com ânodo de tungstênio e três tipos de filtro: molibdênio, ródio e alumínio.  

2.3.1.3. Sistema Charge Coupled Device (CCD) 

Baseado em módulos semelhantes aos detectores digitais usados em alguns 

sistemas de imagem para biópsia estereotáxica. Os detectores consistem em um 

cintilador de iodeto de césio ativado com tálio, CCD e filamento de fibra óptica. O CCD 

captura a luz produzida pelo fósforo e converte em sinal elétrico. O tamanho do pixel do 

detector é de, aproximadamente, 40 µm (19). Este sistema embora aprovado para uso 

clínico nos Estados Unidos, não se encontra comercialmente disponível.  
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2.3.2 Detectores digitais com conversão direta 

2.3.2.1. Hologic/ Lorad Selenia e Siemens Novation 

Detectores digitais de selênio que convertem diretamente os raios X em sinal 

eletrônico. Os elétrons criados nesse processo flutuam em direção ao respectivo 

eletrodo polarizado e são reunidos por um pixel capacitor (32, 33). 

 Área de imagem de 25 x 29 cm, tamanho da matriz de 3.328 x 4.096 pixels, 

tamanho do pixel do detector de, aproximadamente, 70 µm e a digitalização de, 

aproximadamente, 14 bits/pixel (19, 26, 31). Ânodo de molibdênio ou tungstênio e filtro de 

ródio ou molibdênio. 

2.3.2.2. Sectra MDM Microdose Mammograph 

Sistema digitalizador com detector que consiste em uma camada espessa de 

silicone com alta capacidade de absorção.  A interação dos fótons de raios X cria pares 

de elétrons que produzem um sinal elétrico. A intensidade do sinal em cada pixel é 

proporcional ao número de fótons de raios X e não à energia incidente.  

Área de imagem de 26 x 24 cm,  tamanho da matriz de 4.915 x 5.354 pixels, 

tamanho do pixel do detector de 50 µm e  digitalização  de  14 bits/pixel. Ânodo de  

molibdênio e filtro de molibdênio ou ródio (20, 31). 

2.4 Formas de apresentação das imagens de mamografia digital  

A mamografia digital de campo total permite a análise direta da imagem em 

monitores com alta resolução.  Porém não foi observada diferença significativa na 

avaliação de massas, microcalcificações e tecido glandular mamário entre a leitura em 

filme impresso e em monitor (34). Pisano et al (35), ao comparar velocidade e acurácia da 

leitura feita em monitores e filmes impressos, encontraram uma interpretação mais 

rápida com discreto aumento na sensibilidade e especificidade por parte da leitura em 

monitor, porém nenhum destes resultados apresentou diferença estatística significativa. 

O sistema digital permite o pós-processamento da imagem pela inversão da 

escala de cinza, modificação do nível de contraste e brilho e da largura da janela, 

ampliação e subtração de imagem. Na detecção de microcalcificações ou pequenos 

nódulos simulados, a ampliação digital mostrou ser superior àquela da convencional e 

ainda com uma baixa dose de radiação (36). 
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A capacidade de processamento de uma imagem em uma estação de trabalho 

associada ao aperfeiçoamento técnico nesse método permite uma melhoria na 

avaliação e no diagnóstico sem necessidade de imagens ou exposição à radiação 

adicional. 

 O resultado de alguns estudos demonstrou que a detecção de achados na 

mamografia não diminui quando a leitura é realizada em monitor apesar de a  

luminância deste não ser similar à luminância do negatoscópio (37, 38). 

Durante vários anos, o monitor CRT (cathode- Ray tube) foi a única tecnologia 

de monitor eletrônico disponível no mercado. Atualmente, o desenvolvimento de 

transitores de fio fino e a tecnologia de cristal líquido fizeram com que o monitor LCD ( 

liquid crystal display)  gradualmente venha substituindo o monitor CRT. Enquanto outra 

tecnologia como o monitor orgânico diodo luz- emissor está em desenvolvimento, CRT 

e LCD são as únicas possibilidades tecnológicas com suficiente área de imagem, 

resolução e contraste disponíveis para aplicação mamográfica (39). A tecnologia CRT é, 

porém limitada quando comparada ao filme impresso à laser. A resolução espacial é 

inferior a um quarto da resolução do filme e a extensão da luminância é muito menor 
(40).  

Várias diretrizes têm sido avaliadas com o intuito de assegurar a qualidade e o 

desempenho dos monitores empregados nos sistemas digitais de campo total. Alguns 

autores revisaram fatores que influenciam nas especificações mínimas de qualidade 

para um monitor utilizado em leitura mamográfica como: luminância (250 e 650 cd/ m², 

incluindo luz ambiente), resolução de luminância ( 9-10 bits de profundidade de 

resolução), tamanho da matriz do monitor (5 megapixel), resolução do monitor (MTF na 

frequência de Nyquist superior a 35%), tamanho do pixel e ruído do sistema (entre 2 e 

2,5 %) (41). Por isso, pesquisas em larga escala serão necessárias para assegurar a 

pacientes e médicos  que filmes impressos e imagens em monitor são equivalentes na 

detecção e diagnóstico do câncer de mama. 
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2.5 Testes clínicos 

Alguns testes clínicos demonstraram que a acurácia diagnóstica da mamografia 

digital é no mínimo equivalente à mamografia convencional na população de 

rastreamento mamográfico (50 a 69 anos) (14, 42, 43). 

O DMIST (Digital Mammographic Imaging Screening Trial), que envolveu 49.500 

pacientes, mostrou superioridade significativa na taxa de detecção de câncer pela 

mamografia digital comparativamente à analógica em pacientes com menos de 50 anos 

de idade, que possuem mamas densas e estão na fase pré ou peri menopausa. 

Entretanto a detecção de câncer não foi significativa, nas mulheres da população em 

geral, entre os dois sistemas (14). 

O estudo Oslo II realizou rastreamento mamográfico em 43.429 mulheres e 

constatou que o sistema digital de campo total com leitura em monitor mostrou maior 

detecção de câncer de mama em comparação ao sistema analógico nas pacientes 

entre 50 e 69 anos, sem diferença estatisticamente significativa. Portanto há evidências 

de que o sistema digital de campo total é equivalente ao sistema convencional na 

detecção do câncer de mama e por isso poderá ser usado no rastreamento 

mamográfico (43). 

Portanto espera-se que a mamografia digital possa contribuir para melhorar os 

resultados de detecção no rastreamento do câncer de mama. Atualmente, vários 

serviços de diagnóstico por imagem se deparam com o desafio da incorporação da 

tecnologia digital que inclui a troca por imagem eletrônica, estabelecimento de 

programas de controle de qualidade, treinamento de radiologistas e técnicos em 

radiologia. 

2.6 Técnicas auxiliares da mamografia digital  

2.6.1 Análise de imagens auxiliada por computador 

O rastreamento mamográfico é uma das ferramentas mais importantes na 

detecção precoce do câncer de mama (2, 3). 

Vários estudos mostraram a dificuldade por parte do radiologista na detecção de 

câncer em mamografias de rastreamento onde um grande número de imagens precisa 

ser lido para se achar um pequeno número de cânceres (3- 6 cânceres / 1.000 
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pacientes). Resultante disso, 10 a 30% dos cânceres “perdidos” são vistos 

retrospectivamente em exames avaliados como negativos pelos radiologistas (falso 

negativos) (6, 44). 

 A dupla leitura seria uma solução para reduzir o número de exames falso- 

negativo decorrente da interpretação errônea do radiologista. Seu incremento na 

detecção do câncer de mama pode ser de 5 a 15% (45, 46). Embora comumente 

realizado em alguns países da Europa, esse método de interpretação não é 

amplamente praticado nos Estados Unidos devido ao seu alto custo.  

Portanto o CAD (detecção auxiliada por computadores) tem sido proposto como 

uma alternativa à realização de dupla leitura e consiste em algoritmos computacionais 

que permitem a detecção e marcação de áreas potencialmente suspeitas nas imagens 

mamográficas, com o intuito de atrair a atenção do leitor para as estruturas que 

mereçam ser analisadas ou reavaliadas. Sua aprovação pelo FDA (12) para uso clínico 

ocorreu em 1998. 

Um estudo retrospectivo realizado por Warren Burhenne et al (47) mostrou que os 

radiologistas apresentaram 21% de exames falsos-negativos e estimaram que o uso de 

CAD na análise destes exames reduziu essa taxa em 77%, com sensibilidade de 79%. 

Outros estudos prospectivos (48-50) mostraram aumento na taxa de detecção de 

câncer de até 20%, aumento no número de reconvocações e maior sensibilidade na 

detecção de microcalcificações (86- 99%) em comparação aos nódulos (75-86%). 

Entretanto a performance desse sistema depende da densidade da mama. No 

estudo realizado por Kim et al (51), a sensibilidade na detecção de nódulos em mamas 

gordurosas foi significativamente maior em comparação às mamas densas.  

Os sistemas de CAD geralmente apresentam alta sensibilidade, mas moderada 

especificidade. Um grande número de marcadores é gerado e o radiologista deve 

decidir qual necessita de seguimento na investigação e qual deve ser rejeitado. 

Portanto essa tecnologia deve ser vista como uma sugestão de segunda leitura para o 

radiologista e não como método primário de rastreamento. 
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2.6.2 Outras aplicações da mamografia digital  

A acurácia do diagnóstico mamográfico é limitada em mamas densas, onde o 

tecido fibroglandular adjacente reduz a caracterização de possíveis lesões e mesmo 

quando os tumores são detectados, a verdadeira extensão da lesão pode não estar 

clara. Portanto seria importante ter disponíveis técnicas que reduzam o ruído e ajude 

na detecção de possíveis lesões. 

2.6.2.1  Mamografia digital com realce por contraste 

Administra-se um meio de contraste iodado por via endovenosa. A leitura do 

sinal depende da concentração do contraste no sangue no momento da exposição aos 

raios X. Uma série de imagens é obtida para avaliar a cinética do contraste na área de 

interesse, como por exemplo, curva em “wash out” demonstrada em imagens 

subtraídas de lesões malignas (52, 53) semelhante à ressonância magnética e com custo 

inferior. Outra vantagem desse método é seu potencial na identificação de lesões em 

mamas densas (54-55) . 

2.6.2.2  Tomossíntese digital 

Consiste numa unidade mamográfica que é modificada para permitir rotação do 

tubo de raios X e aquisição de imagens em vários ângulos. Seu uso pode ser 

importante como método auxiliar no rastreamento mamográfico devido ao potencial na 

redução do número de reconvocações e também combinação com mamografia digital 

com realce por contraste, permitindo tanto a avaliação morfológica da lesão quanto a 

sua extensão (55- 57) . 

Em estudo realizado por Poplack et al (58), ficou demonstrada a superioridade na 

qualidade da imagem em comparação ao sistema écran-filme para a detecção de 

nódulos e assimetrias, mas não para a caracterização de microcalcificações.  Portanto 

a capacidade da tomossíntese na detecção de câncer de mama necessita de estudos 

adicionais. 

2.6.2.3 Fusão com ultrassom 

Este método é realizado por meio de uma mamografia com compressão 

levemente reduzida e varredura da mama com transdutor através do compressor. Isso 

permite que a mama tenha sua imagem obtida sequencialmente pelos raios X e 

ultrassom. A técnica combinada permite detectar lesão em mama densa, que poderia 
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ser perdida apenas com a realização de mamografia, diferenciar nódulos sólidos e 

císticos e com isso reduzir o número de reconvocações (59). 

2.6.2.4 Telemamografia 

 Esta técnica promove o acesso a informações de pacientes recuperadas de 

uma rede de banco de dados por meio de telecomunicação e tecnologia 

computacional. As propostas são: prover serviços a pacientes que estão 

geograficamente separadas de centros primários de saúde; permitir realização de uma 

segunda leitura mesmo a distância; desenvolver um sistema para compactar o 

armazenamento, recuperar e transmitir imagens (60) . 

Em estudo realizado por Leader et al (61), observou-se o benefício da 

telemamografia em permitir que o radiologista conduzisse, com sucesso, um grande 

número de casos que os técnicos consideraram “difíceis” e aqueles que seriam 

necessários estudos complementares com incidências adicionais, reduzindo assim o 

número de reconvocações . 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
Foram obtidas imagens do simulador ALVIM Statistical Phantom modelo 18-209 

com variações nos parâmetros técnico-operacionais, utilizando dois diferentes sistemas 

geradores de imagens mamográficas digitais, sendo um deles com detector de iodeto 

de césio e outro com detector de selênio. Um total de 62 imagens foi gerado no sistema 

com detector de iodeto de césio e 66 imagens, no equipamento com detector de 

selênio amorfo, simulando duas espessuras de mama (4,5 cm e 6,5 cm). As imagens 

foram apresentadas para leitura em estação de trabalho de maneira aleatória e 

analisadas por três médicas especialistas em mamografia. 

3.1 Sistemas geradores de imagem 

3.1.1. Sistema digital com detector de selênio amorfo (Selenia Digital 

Mammography System, Hologic/ Lorad, Bedford, Mass) 

Designado neste estudo MDS; consiste em um fotocondutor de selênio que 

absorve os raios X e gera diretamente um sinal eletrônico. Os elétrons flutuam em 

direção a um pixel eletrodo, sob a influência de um campo elétrico e são coletados por 

um capacitor. Dispõe do sistema AEC ( automatic exposure control) que permite a 

avaliação da mama para determinação de qual região será usada como referência para 

a exposição. Os modos de operação são: “autotime” (controle do tempo de exposição), 

“autoKV” (controle do tempo de exposição e seleção automática da tensão) e 

“autofilter” (controle do tempo de exposição e seleção automática da tensão e filtro).  

Um sistema móvel de grade (HTC- high transmission cellular grid) integrado ao detector 

permite a absorção da radiação espalhada. As combinações alvo/ filtro disponíveis são: 

Mo/Mo e Mo/Rh. Área de imagem de 24 x 29 cm, tamanho da matriz de 3.328 x 4.096 

pixels, tamanho do pixel do detector de, aproximadamente, 70 µm e a digitalização  de, 

aproximadamente, 14 bits/pixel. 

 

 

 



 

 

16

 

 3.1.2. Sistema digital com detector de iodeto de césio (Senographe 2000D, GE 

Medical Systems, Milwaukee, WI)  

Designado neste estudo MDIC; utiliza uma matriz de fotodiodos com um 

substrato de silicone amorfo acoplado a uma placa de fósforos de iodeto de césio. 

Cada elemento diodo sensível à luz é conectado por um transitor de fio fino a uma linha 

de controle e de dados, de forma que a carga produzida pelo fotodiodo em resposta à 

emissão de luz do fósforo é lida e digitalizada.  Dispõe do sistema AOP (automatic 

optimization of parameters) que determina um parâmetro para a otimização da 

exposição como tensão (kVp), alvo, filtro e produto da corrente por segundo (mAs). As 

aquisições das imagens digitais podem ser nos modos “Standard”, “Dose” e “CNT” com 

ou sem a utilização de grade. As combinações alvo/ filtro disponíveis são: Mo/Mo, 

Mo/Rh e Rh/Rh. Área de imagem de 19,2 x 23,0 cm, tamanho da matriz de 1.900 x 

2.304 pixels, tamanho do pixel de 100 µm e a digitalização de 14 bits/pixel.  

3.2  Simulador mamográfico ALVIM Statistical Phantom 18-209 

O simulador mamográfico modelo ALVIM Statistical Phantom 18-209 do tipo 

estatístico é composto por uma placa de acrílico quadrada com tamanho 10 x 10 cm. 

Sua estrutura interna é composta de 100 cilindros que podem ser distribuídos em 10 

colunas e 10 linhas: 25 cilindros contêm objetos que simulam microcalcificações com 

diâmetros variando entre 0,20 e 0,55 mm; 25 simulam fibras com largura variando entre 

0,45 e 1,35 mm; e os outros 50 não contêm nenhum objeto simulado (62). Esse 

simulador é composto por uma placa de acrílico com 1,5 cm de espessura no qual 

estão inseridos os objetos, podendo adicionar mais três placas com 1,0 cm de 

espessura cada, que em conjunto simulam uma mama comprimida de 4,5 cm.  Ao 

adicionar mais duas placas de acrílico com 1,0 cm cada, pode-se simular uma mama 

com espessura de 6,5 cm, que reproduz técnica automática de aquisição de imagem 

semelhante à utilizada para aquisição de imagens de mamas densas (figura 1). 
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                             Figura 1. Simulador de imagem ALVIM Statistical Phantom 18-209. 

 

As estruturas ou objetos contidos em cada cilindro são diferenciados pela cor de 

sua face lateral, sendo que aqueles com lateral vermelha não simulam nenhuma 

estrutura, com lateral verde contêm internamente objetos de náilon que simulam as 

fibras e com lateral amarela contêm internamente objetos de Al2O3 que simulam 

microcalcificações. Já a cor da base superior do cilindro diferencia o tamanho das 

estruturas contidas em seu interior (anexo 2). Os cilindros podem ser distribuídos de 

maneira aleatória, evitando portanto a memorização do posicionamento das estruturas 
(62). As cores facilitam o registro do posicionamento final das estruturas de cada 

imagem gerada (gabarito da imagem). 

3.3  Aquisição das imagens 

Previamente à aquisição das imagens, foram efetuados alguns testes de 

controle de qualidade, segundo normas internacionais (12), tais como: avaliação do 

sistema de compressão, do sistema de colimação, de artefatos, da exatidão e precisão 

da tensão de pico, da camada semirredutora, do controle automático de exposição 

(AEC), da reprodutibilidade do AEC, do rendimento, da qualidade da imagem, da 

relação sinal-ruído, assim como dose na entrada da pele e dose glandular média. 
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Imagens de mamas simuladas com espessura de 4,5 cm (designada MP) e com 

espessura de 6,5 cm (designada MG) foram adquiridas para avaliar as consequências 

da variação de espessura quanto à técnica aplicada.  

Foram geradas nos diversos modos operacionais 33 imagens simulando  “MP” e 

33 simulando “MG” no equipamento MDS. No equipamento MDIC, foram adquiridas 31 

imagens simulando cada espessura de mama. 

As aquisições das imagens digitais foram realizadas nos modos “Standard”, 

“Dose” e “CNT” no equipamento MDIC e “Autofilter”, “AutoKV” e “Autotime” no 

equipamento MDS (figura 2).  

As técnicas aplicadas (filtros/ alvos, mAs e kVp) foram automaticamente 

ajustadas pelos equipamentos de acordo com a espessura  simulada.  

 

 

  

Figura 2. Imagem do simulador ALVIM Statistical Phantom 18-209 adquirida com o equipamento de mamografia 

digital de campo total. 
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3.4 Treinamento das especialistas 

Participaram deste estudo duas médicas especialistas em diagnóstico por 

imagem e uma ginecologista com título de especialista em mamografia pelo CBR, com 

experiência em leitura de mamografia superior a três anos. Todas as observadoras 

foram submetidas a treinamento em leitura de imagem digital superior a 15 horas, 

sendo que o treinamento mínimo do profissional determinado pelo FDA é de 8 horas 
(12). Este treinamento consistiu em aprender a manipular as imagens simuladas 

empregando ferramentas do software, como contraste e brilho, por meio da utilização 

do histograma. As imagens foram analisadas individualmente. 

3.5 Estação de trabalho 

 As leituras das imagens foram efetuadas em estação de trabalho no Laboratório 

de Qualificação de Imagens Médicas (QualIM)  da Coordenadoria de Física e Higiene 

das Radiações (CFRH) da UNIFESP. O ambiente é apropriado para  leitura de imagens 

mamográficas com luminosidade inferior a 20 lux e mínimo ruído para reduzir o 

comprometimento na concentração dos leitores. As imagens foram avaliadas em 

monitor Barco (aprovado pelo FDA) modelo MFGD 5421 de 5.0 megapixels com 

resolução de contraste de 10 bits por pixel e luminância entre 500 e 700 cd/m² (12), 

conforme mostra a figura 3.  

  

                     Figura 3. Estação de trabalho para mamografia digital. 
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3.6 Análise do desempenho na detecção de estruturas presentes nas imagens 

digitais 

3.6.1 Software QualIM® 

Foi utilizado o software de gerenciamento de banco de dados e imagens 

localmente desenvolvido denominado QualIM®. 

Este sistema permite analisar de forma automatizada o desempenho do leitor na 

detecção de objetos presentes nas imagens adquiridas por meio de um simulador. 

Também é possível comparar as leituras realizadas em filme e em monitor, o 

desempenho intra e interobservadores e avaliar o tempo despendido na leitura da 

imagem digital. Atalhos de conexão criados para cada estação de trabalho 

disponibilizam o acesso dos usuários às imagens a serem interpretadas. Os 

profissionais envolvidos na interpretação destas imagens foram cadastrados 

individualmente e suas informações armazenadas num banco de dados (63). 

A apresentação das imagens foi realizada de maneira aleatória, visando reduzir 

erros sistemáticos, como memorização das localizações das estruturas simuladas por 

parte das observadoras.   

As matrizes para cada imagem adquirida do simulador ALVIM nos diferentes 

equipamentos de mamografia, contendo as verdadeiras localizações e dimensões dos 

objetos simulados distribuídos aleatoriamente, foram inseridos no banco de dados. 

Aplicou-se uma escala de cinco níveis de confiança (scores) para qualificar e 

caracterizar as estruturas para cada um dos 100 cilindros existentes na matriz do 

simulador, atribuindo as seguintes pontuações: 100 (certeza da presença do objeto); 75 

(provável presença do objeto); 50 (incerteza da presença do objeto); 25 (improvável a 

presença do objeto); zero (objeto definitivamente ausente). Uma planilha semelhante à 

matriz do simulador foi fornecida para cada especialista e solicitada o registro em cada 

célula, segundo a escala referente à identificação das estruturas, para cada uma das 

imagens (figura 4).  
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Figura 4.  Interface de leitura do simulador ALVIM Statistical Phantom 18-209 

 

3.6.2 Análise estatística 

Na leitura de imagens digitais, o software registrou automaticamente a resposta 

do leitor quando este inseriu na planilha uma pontuação da escala dos cinco níveis de 

confiança referentes à caracterização das estruturas simuladas. Esses dados foram 

comparados com uma base de dados previamente registrada no banco que 

corresponde à matriz verdadeira de posicionamento das estruturas. A comparação 

entre os dispositivos de visibilização foi estatisticamente avaliada em três condições: 

dados de imagem que simulam “mama padrão” (4,5 cm de espessura), dados que 

simulam “mama grande” (6,5 cm de espessura) e dados das imagens analisadas em 

conjunto (“mama padrão” e “mama grande”). Para cada um desses grupos de dados foi 

efetuada uma avaliação estatística, considerando a detecção das estruturas de forma 

individual para cada especialista e outra considerando todas as especialistas. O 

software fornecia de forma automatizada, o grau de concordância entre as respostas 

das leitoras e a presença de objetos do simulador por meio do valor Kappa e a 

probabilidade de detecção (P(det)) por meio da teoria de detecção dos sinais (21) (anexo 



 

 

22

3). Foi considerada a média aritmética dos resultados obtidos, onde o intervalo de 

confiança foi calculado a partir da Teoria dos Erros (64). 

3.7 Ferramentas de pós-processamento 

Algumas ferramentas de pós-processamento como ajustes no contraste e brilho, 

além de inversão da escala de cinza e ampliação de duas vezes (figuras 5 e 6), 

puderam ser utilizadas nas leituras das imagens digitais, segundo critérios pessoais de 

preferência de cada especialista. 

     

                                                 Figura 5. Imagem do simulador ALVIM com ampliação digital         
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            Figura 6. Imagem do simulador ALVIM com inversão da escala de cinza. 
 
 

    Com o uso do histograma, podem ser manipulados contraste e brilho, 

permitindo o ajuste visual da imagem, segundo parâmetros previamente estipulados 

durante o treinamento das leitoras. Ele representa as densidades de probabilidade dos 

níveis de cinza de uma imagem (64). A figura 7a mostra o histograma de uma imagem 

mamográfica em 12 bits/ pixel representado por um gráfico que mostra o número de 

pixels  na imagem para cada nível de cinza onde a escala alcança até 4.096 tons de 

cinza (11). 
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Figura 7a. Densidade de probabilidade utilizada como parâmetro para ajuste de contraste e brilho. 

 

 Uma forma de realçar detalhes importantes na imagem é manipular dados da 

matriz que a compõem.  A manipulação do brilho  da imagem faz com que o gráfico 

seja deslocado lateralmente (deslocamento para esquerda quando se aumenta o brilho 

e para a direita quando se reduz) sem alteração na largura da base.  A manipulação do 

contraste é utilizada para obter realce na imagem. Neste caso ocorre uma distorção no 

formato do histograma, ou seja, quando se aumenta o contraste, a base é alargada e 

ao reduzi-lo, há estreitamento da base (64)  (figura 7b). 

            

Figura 7b. Densidade de probabilidade após ajuste de contraste e brilho. 

 



 

 

25

Nas imagens adquiridas no sistema MDS, realizaram-se duas leituras. Na 

primeira leitura foi utilizada como ferramenta apenas ampliação digital com aumento de 

duas vezes e na segunda, foi utilizada todas as ferramentas de pós-processamento. 

Nas imagens adquiridas no sistema MDIC, a leitura ocorreu utilizando obrigatoriamente 

todas as ferramentas de pós-processamento, pois a imagem adquirida em sua forma 

original (raw data), não apresentava condições técnicas adequadas que possibilitasse 

sua leitura sem qualquer processamento. O software desde equipamento, não 

disponível neste trabalho, utiliza como ferramenta de pós-processamento a equalização 

dos tecidos por meio do cálculo dos valores do brilho e contraste de cada imagem. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Detector digital com conversão direta  (sistema MDS) 

 Considerando as leituras das três observadoras, os percentuais médios de 

detecção das estruturas, em função de seu tipo e dimensão, identificadas nas imagens 

adquiridas simulando as diferentes espessuras de mamas, estão sumarizados nas 

figuras 8 a 13. 

As figuras 8 e 9 mostram a detecção de fibras e microcalcificações, conforme 

suas dimensões, nas imagens adquiridas simuladas com espessuras equivalentes às 

mamas designadas “MP” e “MG”, respectivamente.  

                                  
Figura 8. Percentuais médios da detecção de estruturas identificadas em imagens do simulador ALVIM,  

simulando espessura de mama “MP” . 

                      
Figura 9. Percentuais médios da detecção de estruturas identificadas em imagens do simulador ALVIM,  

simulando espessura de mama “MG” . 

Esses resultados indicam que na detecção das menores estruturas (fibras com 

até 0,60 mm e microcalcificações com até 0,25 mm) contidas no simulador, houve 
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melhor desempenho na detecção destas estruturas nas imagens que simulam “MP” 

comparativamente as que simulam “MG”. 

As figuras 10 e 11 mostram a detecção dos diferentes tipos de estruturas nas 

imagens adquiridas simulando “MP” com ampliação digital e demais ferramentas de 

pós-processamento, respectivamente. 

            

Figura 10. Percentuais médios da detecção de estruturas identificadas em imagens do simulador ALVIM, 

simulando espessura de mama “MP” e com leitura por meio de ampliação digital.  

 

                               

Figura 11. Percentuais médios da detecção de estruturas identificadas em imagens do simulador ALVIM, 

simulando espessura de mama “MP” e com leitura por meio de ferramentas de pós-processamento. 

 

Nota-se que na detecção das menores estruturas (fibras com até 0,60 mm e 

microcalcificações com até 0,25 mm), houve melhor detecção das mesmas nas leituras  
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efetuadas utilizando a ampliação digital comparativamente àquelas submetidas à leitura 

com todos os recursos de pós-processamento, mais notadamente para as fibras. 

As figuras 12 e 13 mostram que nas imagens adquiridas simulando “MG” com 

leitura utilizando ampliação digital, houve notadamente melhor desempenho na 

detecção de fibras com dimensões inferiores a 0,60 mm quando comparada àquelas 

que utilizaram todos os recursos de pós-processamento.  

 

                         

Figura 12. Percentuais médios da detecção de estruturas identificadas em imagens do simulador ALVIM, 

simulando espessura de mama “MG” e com leitura por meio de ampliação digital.  

                  

                                
Figura 13. Percentuais médios da detecção de estruturas identificadas em imagens do simulador ALVIM, 

simulando espessura de mama “MG”, com leitura  e uso de ferramentas de pós-processamento. 

 

As figuras 14 e 15 apresentam os resultados da detecção de fibras e 

microcalcificações nas imagens adquiridas simulando as diferentes espessuras de 
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mama e utilizando diferentes modos de leitura. As diferenças estatísticas estão 

representadas no anexo 4.  

Na figura 14, observa-se o grau de concordância (Kappa) e a probabilidade de 

detecção (Pdet) das estruturas nas imagens adquiridas simulando espessuras de 

mama “MP”.   
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Figura 14. Valores médios de “Kappa” e “Pdet”  na detecção de estruturas em imagens do simulador 

ALVIM adquiridas no sistema MDS, simulando espessura de mama “MP”. Legenda: Pdet: probabilidade 

de detecção das estruturas; Kappa: grau de concordância da detecção das estruturas. 

O valor médio de Kappa foi de 0,714  (P= 0,029) e Pdet de 0,868 nas imagens 

submetidas à leitura com todas as ferramentas de pós-processamento. Valor médio de 

Kappa de 0,82 (P=0,022) e Pdet de 0,916 nas imagens submetidas à leitura apenas 

com ampliação digital.   

Houve superioridade, estatisticamente significativa, no desempenho da detecção 

de estruturas em imagens simulando espessura de mama “MP” submetidas à leitura 

com ampliação digital comparativamente àquelas submetidas à leitura com todas as 

ferramentas de pós-processamento. 

A figura 15 mostra o grau de concordância (Kappa) e a probabilidade de 

detecção (Pdet) de estruturas nas imagens simulando espessura de mama “MG”.  O 
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valor médio de Kappa foi de 0,754 (P=0,024) e Pdet de 0,883 apenas para leituras 

submetidas à ampliação digital, e valor médio de Kappa de 0,674 (P=0,029) e Pdet de 

0,848 nas imagens submetidas somente às ferramentas de pós-processamento.        
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Figura 15. Valores médios de “Kappa” e “Pdet”  na detecção de estruturas em imagens do simulador 

ALVIM adquiridas no sistema MDS, simulando espessura de mama “MG”. Legenda: Pdet: probabilidade 

de detecção das estruturas; Kappa: grau de concordância da detecção das estruturas. 

                     Nas imagens simulando espessura de mama “MG”, observa-se 

superioridade estatisticamente significativa no desempenho da detecção de estruturas 

em imagens submetidas à leitura com ampliação digital comparativamente àquelas 

submetidas à leitura com todas as ferramentas de pós-processamento. 

Verifica- se ainda uma diferença estatisticamente significativa na detecção de 

estruturas em imagens simulando espessura de mama “MP” comparativamente a “MG”, 

com leitura por meio de ampliação digital. Porém não há diferença estatisticamente 

significativa na detecção de estruturas em imagens simulando “MP” e “MG”, 

submetidas à leitura com todas as ferramentas de pós-processamento. 

Nas figuras 16 a 19, observa- se a área sob a curva ROC referente à detecção 

dos sinais em imagens adquiridas simulando mamas de espessuras “MP” e “MG”, 

submetidas aos diferentes tipos de leitura. 
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Figura 16. Curva ROC da detecção de estruturas identificadas em imagens simulando “MP” e 

submetidas à leitura com todas as ferramentas de manipulação. 

 

            

Figura 17. Curva ROC da detecção de estruturas identificadas em imagens simulando “MP” e 

submetidas à leitura com ampliação digital. 
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Figura 18. Curva ROC da detecção de estruturas identificadas em imagens simulando “MG” e 

submetidas à leitura com todas as ferramentas de manipulação. 

 

Figura 19. Curva ROC da detecção de estruturas identificadas em imagens simulando “MG” e 

submetidas à leitura com ampliação digital. 

Observa-se maior sensibilidade e especificidade na detecção de sinais nas 

imagens submetidas à leitura por meio de ampliação digital comparativamente àquelas 

submetidas à leitura por meio de ferramentas de pós-processamento, tanto para 

imagens simulando “MP” quanto “MG”. Ao comparar a detecção de sinais entre os dois 

tipos de espessuras de mama simulados, observam-se maior sensibilidade e 
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especificidade na detecção de sinais em imagens simulando “MP” comparativamente 

as imagens de “MG”, nos dois tipos de leitura. 

 
4.2 Detector digital com conversão indireta (sistema MDIC) 

 Os percentuais médios de detecção das estruturas, identificadas nas imagens 

adquiridas de diferentes espessuras de mamas simuladas e com leitura utilizando as 

ferramentas de pós-processamento, estão resumidas nas figuras 20 e 21. 

 

Figura 20. Percentuais médios da detecção de estruturas identificadas em imagens do simulador ALVIM,  

simulando espessura de mama “MP” . 

 

 

Figura 21. Percentuais médios da detecção de estruturas identificadas em imagens do simulador ALVIM,  

simulando espessura de mama “MG” . 
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Os resultados indicam que não houve diferença significativa no desempenho da 

detecção de fibras com dimensões inferiores a 0,60 mm e microcalcificações com até 

0,25 mm contidas no simulador em imagens simulando “MP” comparativamente 

àquelas simulando “MG”. 

Na figura 22, observa-se o grau de concordância (Kappa) e a probabilidade de 

detecção (Pdet) das estruturas nas imagens adquiridas  simulando espessuras de 

mama “MP” e “MG”, submetidas à leitura com todas as ferramentas de pós-

processamento.  Os valores médios de Kappa foram de 0,625 (P=0,031) e Pdet de 

0,816 nas imagens adquiridas de espessura “MP” e  0,613 (P=0,038) e Pdet de 0,809 

nas imagens adquiridas de espessura de mama “MG”.  
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Figura 22. Valores médios de “Kappa” e “Pdet”  na detecção de estruturas em imagens do simulador 

ALVIM adquridas no sistema MDIC, simulando espessuras de mama “MP” e “MG”, com leitura por meio 

de ferramentas de pós-processamento. Legenda: Pdet: probabilidade de detecção das estruturas; 

Kappa: grau de concordância da detecção das estruturas. 

 

             A detecção de estruturas nas imagens simulando “MP” e “MG” não 

apresentou, em média, diferença estatística significativa. As diferenças estatísticas 

estão representadas no anexo 4.  
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Nas figuras 23 e 24, observa- se a área sob a curva ROC referente à detecção 

dos sinais em imagens adquiridas simulando mamas de espessuras “MP” e “MG”, 

submetidas à leitura por meio de ferramentas de pós-processamento. 

      

Figura 23. Curva ROC da detecção de estruturas identificadas em imagens simulando “MP”. 

 

                  

Figura 24. Curva ROC da detecção de estruturas identificadas em imagens simulando “MG”. 
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Não houve diferença significativa em relação à sensibilidade e especificidade na 

detecção das estruturas em imagens simulando “MP” comparativamente as imagens de 

“MG”. 

 
4.3 Detectores digitais com conversão direta (sistema MDS) versus conversão 

indireta (sistema MDIC) 

A tabela que segue mostra o desempenho das especialistas na detecção de 

microcalcificações e fibras nas imagens simulando “MP” e “MG” adquiridas nos 

diferentes sistemas geradores de imagem.  

Valores percentuais médios de detecção das menores estruturas identificadas 

nas imagens do simulador ALVIM,  adquiridas nos dois sistemas digitais e 
simulando “MP” e “MG” 

Sistemas geradores de 
imagens 

MDS e AMP  MDS e FPP MDIC e FPP 

Espessuras de mama “MP” “MG” “MP” “MG” “MP” “MG” 
0,20 mm 40% 20% 35% 20% 30% 30% Micro 

calcificações 0,25 mm 95% 90% 85% 80% 85% 90% 
0,45 mm 95% 80% 90% 60% 65% 60% Fibras 
0,60 mm 100% 95% 95% 90% 90% 90% 

Legenda: MDS: equipamento de mamografia digital com detector de selênio; MDIC: equipamento de 

mamografia digital com detector de iodeto de césio; AMP: leitura por meio de ampliação digital; FPP: 

leitura por meio de todas as ferramentas de pós-processamento; “MP”: mama padrão; “MG”: mama 

grande. 

 

Houve melhor desempenho na detecção de microcalcificações inferiores a 0,25 

mm e fibras inferiores a 0,45mm, nas imagens simulando “MP”, adquiridas no sistema 

MDS e submetidas à leitura utilizando apenas ampliação digital. Nas imagens 

simulando “MG”, observa- se melhor desempenho na detecção de fibras inferiores a 

0,45 mm nas imagens adquiridas no sistema MDS e submetidas à leitura com 

ampliação digital. 

A figura 25 apresenta o grau de concordância (Kappa) e a probabilidade de 

detecção (Pdet) das estruturas nas imagens adquiridas nos sistemas MDS e MDIC, 

utilizando leitura por meio de ampliação digital e ferramentas de pós-processamento. 

As diferenças estatísticas estão representadas no anexo 4.  
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Estatística da detecção das estruturas
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Figura 25. Valores médios de “Kappa” e “Pdet”  na detecção de estruturas em imagens do simulador 

ALVIM adquiridas nos dois equipamento digitais e submetidas aos diferentes modos de leitura. Legenda: 

Pdet: probabilidade de detecção das estruturas; Kappa: grau de concordância da detecção das 

estruturas. 

 

O valor médio de Kappa para a detecção de estruturas nas imagens adquiridas 

nos sistemas MDS com leitura por meio de todas as ferramentas de pós-

processamento foi de 0,693 (P=0,021) e Pdet de 0,858 e o valor médio de Kappa, nas 

imagens submetidas à leitura por meio de ampliação digital foi de 0,788 (P= 0,17) e 

Pdet de 0,899. O valor médio de Kappa nas imagens adquiridas no sistema MDIC 

submetidas à leitura com pós-processamento corresponde a 0,619 (P=0,024) e Pdet de 

0,813.  

Houve melhor desempenho, estatisticamente significativo, na detecção de 

estruturas em imagens adquiridas no sistema MDS submetidas à leitura com ampliação 

digital comparativamente àquelas adquiridas no mesmo sistema e submetidas à leitura 

com todas as ferramentas de pós-processamento. O desempenho na detecção das 

estruturas apresentou superioridade, estatisticamente significativa, nas imagens 

adquiridas no sistema MDS comparativamente àquelas adquiridas no sistema MDIC 

submetidas à leitura com todas as ferramentas de pós-processamento. 
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Nas figuras 26 a 28, observa- se a área sob a curva ROC referente à detecção 

dos sinais em imagens adquiridas nos diferentes sistemas e submetidas à leitura com 

pós-processamento e ampliação digital. 

 

               

Figura 26. Curva ROC da detecção de estruturas identificadas em imagens adquiridas no sistema 

MDS com leitura por meio de ampliação digital. 

 

 

Figura 27. Curva ROC da detecção de estruturas identificadas em imagens adquiridas no sistema 

MDS com leitura por meio de ferramentas de pós-processamento. 
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Figura 28. Curva ROC da detecção de estruturas identificadas em imagens adquiridas no sistema 

MDIC com leitura por meio de ferramentas de pós-processamento. 

 Observa- se maior sensibilidade e especificidade na detecção de sinais nas 

imagens adquiridas no equipamento MDS submetidas à leitura com ampliação digital 

comparativamente àquelas adquiridas no mesmo equipamento e submetidas a leituras 

utilizando todas as ferramentas de pós-processamento. Nas imagens submetidas a 

leituras utilizando todas as ferramentas de pós-processamento, houve maior 

sensibilidade na detecção de estruturas naquelas imagens adquiridas no sistema MDIC 

comparativamente àquelas adquiridas no sistema MDS, porém com menor 

especificidade. 

O quadro que segue mostra os valores ajustados automaticamente pelos 

equipamentos para aquisição das imagens simulando “MP” e “MG”, assim como a dose 

glandular estimada registrada no console do equipamento. O produto da corrente (mA) 

pelo tempo (s) denominado mAs utilizado para aquisição das imagens no equipamento 

MDS foi, em média,  superior em relação ao equipamento  MDIC, nas duas espessuras 

de mamas simuladas. Assim, foi utilizado maior valor de mAs médio na aquisição de 

imagens simuladas de “MG” em relação ao de “MP”, para ambos os sistemas digitais. 

O equipamento MDIC, utilizou alvo/ filtro de ródio na aquisição de todas as imagens de 

“MG” e em imagens de “MP” nos modos “standard” e “dose” (anexo 5). O equipamento 

MDS utilizou ânodo/ filtro de molibdênio para a aquisição das imagens de todas as 

espessuras de mama simuladas (anexo 6). 
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Resumo dos parâmetros de aquisição de imagens para análise comparativa entre 
os diferentes sistemas digitais 

                                   

 Sistema MDS Sistema MDIC 

Espessura “MP” “MG” “MP” “MG” 

Alvo/ filtro Mo/ Mo Mo/ Mo Rh/ Rh 
Mo/ Rh Rh/ Rh 

Média 
26,3 

 
29,3 27,5 

 
31,6 

 kVp 
 

Mediana 26,0 29,0 28,0 32,0 

Média 103,8 129,5 68,3 
 

83,0 
 

mAs 
Mediana 101,9 131,6 57,0 82,5 

Média 1,7 2,5 1,5 
 

2,2 
 Dose 

glandular 
(mGy) Mediana 1,7 2,4 1,4 2,2 

Legenda: equipamento MDS: detector de selênio amorfo, equipamento MDIC: detector de iodeto de 
césio; “MP”: mama pequena, “MG”: mama grande”;  Rh: ródio, Mo: molibdênio; kVp: kilovolt; mAs: 
miliampere x segundo. 
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5 DISCUSSÃO 

 
5.1  Análise da detecção das estruturas contidas no simulador 

Este estudo comparou a detecção de estruturas em dois sistemas digitais de 

campo total, com conversão indireta e direta, por meio de imagens de simulador 

estatístico.  As leituras das imagens adquiridas no equipamento MDS foram realizadas, 

numa primeira fase, em sua forma original de aquisição e utilizando apenas ampliação 

digital e posteriormente utilizando as demais ferramentas disponíveis de pós-

processamento. As leituras das imagens adquiridas no equipamento MDIC foram 

realizadas obrigatoriamente após o uso das ferramentas de filtros de processamento, 

pois as imagens apresentavam-se sem qualquer pré-processamento efetuada pelo 

sistema operacional, o que impossibilitava sua leitura na forma original de aquisição. 

 Os simuladores de imagens são usados rotineiramente em programas de 

controle de qualidade em mamografia e em pesquisas que visam avaliar o 

desempenho dos sistemas mamográficos (11, 66). O simulador ALVIM Statistical Phantom 

18-209 possibilita a aquisição de informação sobre a qualidade do processo gerador de 

imagens associado à probabilidade de detecção das estruturas, podendo ser útil em 

treinamentos e para comparação de condições operacionais e sistemas geradores de 

imagens (66). 

Um sistema gerador de imagens pode ser avaliado por meio de sua capacidade 

na detecção de sinal presente ou ausente. A área da curva ROC é o método tradicional 

de avaliar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico. A comparação entre as 

áreas leva em consideração que quanto maior a área, maior o nível de detecção de 

sinais. O ponto de operação ideal da detecção é a situação em que a área da curva 

máxima é igual a um (67- 69). Observa- se maior sensibilidade e especificidade na 

detecção de estruturas em imagens adquiridas no sistema MDS (maior área sob a 

curva ROC), enquanto o número de falsos-positivos na leitura das imagens digitais foi, 

em média, superior no sistema MDIC.  Estes resultados podem ser decorrentes das 

características de aquisição das imagens do sistema com detector de selênio amorfo, 

evidenciando um indicativo potencial de maior detecção de lesões que podem 

representar cânceres, com maior possibilidade de evitar reconvocações 

desnecessárias das pacientes para a realização de incidências complementares (70). 
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A resolução espacial, expressa em pares de linha/mm, é um dos principais 

parâmetros na caracterização do desempenho de um sistema e determina a dimensão 

da menor estrutura detectável. A alta resolução espacial melhora a nitidez da imagem e 

consequentemente a detecção de pequenos detalhes, como a morfologia de 

microcalcificações. Segundo critérios estabelecidos pela Portaria da Secretaria de 

Vigilância Sanitária nº 453, um bom sistema de imagem deve ser capaz de demonstrar 

no mínimo microcalcificações simuladas de até 0,32 mm, fibras de náilon de 0,75 mm e 

nódulos de 0,75 mm. Devem ser vistas pelo menos as três maiores microcalcificações 

(das cinco existentes), os três maiores nódulos (dos cinco existentes) e as quatro 

maiores fibras de náilon (das seis existentes) (71). Este estudo demonstrou que não 

houve diferença significativa na detecção de fibras com dimensões superiores a 0,80 

mm e microcalcificações com diâmetros superiores a 0,32 mm nos dois sistemas 

digitais analisados assim como nos diferentes métodos de leitura utilizados. Esses 

resultados demonstram que ambos os equipamentos apresentam condições técnicas 

adequadas à detecção de estruturas, ou possíveis lesões no rastreamento 

mamográfico. 

A detecção de fibras e microcalcificações foi superior nas imagens simulando 

“MP” comparativamente às que simulavam “MG” para a maioria dos sistemas 

geradores de imagens avaliados neste trabalho com leitura pós-processamento, 

possivelmente porque a maior espessura dos simuladores (“MG”) origina maior 

quantidade de fótons espalhados com consequente redução do contraste, que dificulta 

a detecção de estruturas menores e de densidade óptica próxima do tecido mamário.  

Alguns estudos demonstraram pouca diferença na sensibilidade, especificidade 

e área sob a curva ROC entre diferentes métodos de pós-processamento de imagens 

mamográficas adquiridas em diferentes equipamentos (72,73). Porém neste estudo 

constatou-se que a detecção das estruturas, nos diferentes tipos de simulação, em 

imagens adquiridas no sistema MDS foi superior nas leituras com ampliação digital 

comparadas àquelas efetuadas com as demais ferramentas de pós-processamento. 

Essa diferença na detecção de estruturas nas imagens submetidas à leitura com todas 

as ferramentas de pós-processamento pode ser decorrente da dificuldade por parte das 

leitoras em manipular o histograma o que acarretou em menor detecção das estruturas 

simuladas. A detecção de estruturas em imagens de simuladores adquiridas no sistema 

MDS superou aquelas adquiridas no sistema MDIC. Além disso, é possível que a 
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utilização de outros recursos do pós-processamento de imagens não disponíveis na 

estação de trabalho utilizada neste estudo, como por exemplo, o software CAD, possa 

beneficiar radiologistas na detecção e caracterização de lesões (74). 

O sistema digital de campo total parece oferecer condições para o melhor 

desempenho na detecção de lesões “verdadeiras” por apresentar maior percentual de 

verdadeiros-positivos e menor percentual de falsos-positivos, além de permitir a 

detecção de estruturas de pequenas dimensões em imagens simuladas. Isso pode 

significar detecção de cânceres em estágio precoce e em mamas densas. Porém a 

determinação do potencial clínico na melhoria da detecção de cânceres com a 

utilização deste sistema necessita de estudos com um número populacional 

estatisticamente significante e por período amplo. 

5.2  Análise dos parâmetros dos equipamentos 

A qualidade da imagem pode ser melhorada com o aumento no número de 

fótons incidentes resultante do aumento da dose para o paciente (alto mAs)  ou  do 

aumento  da DQE.  A melhor DQE aprimora a qualidade da imagem sem aumentar a 

dose da paciente e pode ser obtida com um detector mais espesso ou de material com 

maior coeficiente de atenuação. O coeficiente linear de atenuação é maior quando o 

número atômico ou a densidade do material também é maior.  O número atômico (Z) 

do selênio amorfo é 34 enquanto o do iodeto de césio é 55/ 53 (25). 

 Embora, maior espessura do detector promova maior absorção de fótons, a 

perda da resolução espacial ocorre decorrente do espalhamento. No detector de iodeto 

de césio, esse espalhamento lateral da luz emitida é contido por cintiladores, 

aumentando a DQE enquanto se mantém a resolução espacial. No detector de selênio 

amorfo, um campo elétrico canaliza as cargas elétricas, limitando seu espalhamento 

lateral. 

A DQE de um detector “ideal” permite que todos os fótons de raios X atinjam a 

superfície do detector e sejam usados na formação da imagem, não produzindo 

nenhum ruído, porém no detector “real” há uma redução da relação sinal-ruído que 

ocorre entre a entrada e a saída do detector (20). 

O tamanho da matriz aumenta à medida que o tamanho do pixel diminui e a 

imagem produzida ocupa um tamanho de memória maior. Conhecendo o tamanho e a 

resolução dos monitores disponíveis, toda a imagem pode não ser visibilizada com 
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resolução total para pixel pequeno. Isso acarreta a necessidade de visibilizações 

sucessivas de partes da imagem. Portanto a disposição da imagem numa estação de 

trabalho dedicada é crucial na efetividade do uso desta técnica na rotina de trabalho 
(35). 

O potencial do equipamento com detector de iodeto de césio é a capacidade em 

realizar sequências rápidas da imagem, porém o tamanho pequeno do receptor de 

imagem  e a dificuldade em reduzir o tamanho do elemento do detector dificultam a 

acomodação de todos os tamanhos de mama em uma única exposição quando há 

necessidade de múltiplas exposições em casos de mamas grandes.  

 O equipamento com detector de selênio amorfo apresenta o tamanho da matriz 

ideal para a acomodação de todos os tamanhos de mama e não traz dificuldade no 

posicionamento de mamas pequenas. Uma imagem com área maior pode ser 

produzida para diminuir o tempo de transferência de dados e requerimentos de 

exposição. Entretanto há a necessidade de um grande espaço de armazenamento por 

exame visto que a resolução espacial depende de um grande número de pequenos 

pixels. Além disso, o sistema de controle automático de exposição verifica toda a área 

da imagem e usa aquela de maior densidade para determinar a exposição correta.  

A dose glandular pelo sistema digital tem sido avaliada por meio de estudos com 

simuladores que revelaram uma redução de 30 a 50 % da dose de radiação do sistema 

digital em comparação ao convencional (23, 75, 76). A possibilidade de usar uma 

exposição de alta energia através de várias combinações de ânodo-filtro pode resultar 

em redução da dose de radiação sem perda da qualidade da imagem.  

Um estudo comparativo entre os sistemas digitais utilizando simulador, observou 

que o equipamento com detector de selênio amorfo apresentou maior dose glandular, 

maior kVp e maior mAs em relação ao equipamento com detector de iodeto de césio 
(77). Neste estudo verificou-se que foram utilizados menor kVp, maior mAs e maior dose 

glandular no sistema com detector de selênio amorfo, quando comparado com o 

detector de iodeto de césio. 

Neste trabalho, observou-se o uso da combinação Rh/ Rh no equipamento com 

detector de iodeto de césio para “MG” e no modo CNT para “MP”, e combinação Mo/Rh 

nos modos dose e standard para “MP”. No equipamento com detector de selênio 

amorfo, foi utilizada a combinação Mo/ Mo para todos os tipos de mama. A combinação 
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alvo/ filtro Rh/Rh propicia uma redução no mAs e na dose glandular quando comparada 

com a combinação alvo/ filtro Mo/ Mo. 

Esses resultados obtidos comprovam a hipótese de que novas combinações de 

ânodo/ filtro para mamografia digital devem ser consideradas para futuras melhorias na 

qualidade da imagem e redução da dose para a paciente. 
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6  CONCLUSÕES 

Os resultados deste trabalho permitem concluir que: 

1. O desempenho na detecção das menores estruturas (microcalcificações 

inferiores a 0,25mm e fibras inferiores a 0,60mm) foi melhor em imagens 

adquiridas no sistema digital com detector de selênio amorfo comparativamente 

às adquiridas no sistema digital com detector de iodeto de césio.  

2. A detecção de microcalcificações com diâmetro superior a 0,32 mm e fibras com 

dimensão superior a 0,80mm em imagens adquiridas nos dois sistemas digitais 

não apresentou diferença significativa.  

3. Observou- se melhor desempenho na detecção de estruturas nas imagens 

apenas com ampliação digital quando comparadas àquelas submetidas às 

ferramentas de pós- processamento (ampliação, inversão da escala de cinza, 

manipulação de contraste e brilho). 
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7 ANEXOS 

Anexo 1 – Termo de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São 
Paulo 
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Anexo 2 – Relação das cores dos cilindros que compõem o simulador mamográfico ALVIM 
Statistical Phantom 18-209 em função do tipo e tamanho das estruturas internas 
 
Simulação Cor do cilindro (Base superior / lateral) Tamanho da estrutura (mm) 

Microcalcificações (Al2O3) Branco / Amarelo 0,20 

Microcalcificações (Al2O3) Amarelo / Amarelo 0,25 

Microcalcificações (Al2O3) Verde / Amarelo 0,32 

Microcalcificações (Al2O3) Azul / Amarelo 0,40 

Microcalcificações (Al2O3) Preto / Amarelo 0,55 

Fibras (Nylon) Branco / Verde 0,45 

Fibras (Nylon) Amarelo / Verde 0,60 

Fibras (Nylon) Verde / Verde 0,80 

Fibras (Nylon) Azul / Verde 1,00 

Fibras (Nylon) Preto / Verde 1,35 
 

 

Anexo 3 – Equações utilizadas para avaliação estatística do Simulador ALVIM 
 

Equação 1 – Equação que determina a área da curva ROC em função das probabilidades 

)()( npVNspVPpc   

Onde: 

Pc – Probabilidade de uma resposta correta ou a área sobre a curva ROC; 

VP – Verdadeiro-positivo existe a doença e o observador a identificou; 

VN – Verdadeiro-negativo não existe a doença e o observador teve certeza de sua não existência; 

P(s) – Probabilidade de o observador informar a presença de um sinal; 

P(n) – Probabilidade de o observador informar a ausência de um sinal. 

 

Entretanto existe uma correlação entre as probabilidades de acertos e erros dadas pelas Equações 2 e 

3: 

Equação 2 – Correlação entre o verdadeiro-positivo e o falso-negativo 

FNVP 1  

Equação 3 – Correlação entre o verdadeiro-negativo e o falso-positivo 

FPVN 1  
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Onde: 

FN – Falso-negativo existe a doença e o observador não a identificou. 

FP – Falso-positivo não existe a doença e o observador a identificou; 

 

Manipulando as Equações 1, 2 e 3, obtemos a equação que determina a probabilidade de detecção 

P(det) do simulador ALVIM, que é numericamente igual à área sobre a curva ROC, representada pela 

seguinte expressão: 

Equação 4 – Equação que determina a área da curva ROC em função das probabilidades de 
acertos e erros 

FNVNFPVP
VNVPPROC


 det  

Para o simulador ALVIM estas probabilidades de acertos e erros podem ser calculadas a partir das 

seguintes expressões: 

Equação 5 – Equação que determina a probabilidade de acertos no simulador ALVIM 

m
AAPVP



100

)(  

Equação 6 – Equação que determina a probabilidade de erros no simulador ALVIM 

)(100
)(

ml
EEPFP


  

Onde: 

A: representa a soma de sinais visibilizados pelo observador (acertos); 

E: representa a soma de sinais não visibilizados pelo observador (erros); 

l: representa o número de respostas possíveis para o simulador; 

m: representa o número de doenças simuladas no ALVIM. 

 

O desvio-padrão para este tipo de medida é calculado a partir da seguinte expressão: 

Equação 7 – Equação que determina o desvio-padrão de uma medida 

 )1(

)(
1

2





 



N

yyN

j j
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Onde: 

yj: é o valor isolado de P(A), P(E) ou P(det); 

ŷ: é a média de P(A), P(E) ou P(det);  

N: é o número de medidas. 

 

Para a determinação do grau de concordância entre as respostas do especialista e a presença da 

estrutura no simulador (“gabarito”), denominado kappa (k), foi calculada a razão entre a probabilidade de 

observação (Po), não se levando em consideração os níveis de confiança do observador, e a 

probabilidade de acertos ao acaso (Pa). A expressão abaixo exemplifica como foram determinadas estas 

probabilidades. 

Equação 8 – Equação que determina a proporção de observação  





g

i

ii
o n

fP
1

 

Equação 9 – Equação que determina a proporção de acertos ao acaso pelo observador 





g

i

ii
a n

crP
1

2
 

Onde: 

Fii: é o número de argumentos por categoria, no caso temos quatro que são VP, FP, FN e VN; 

ri e ci: são as somas das linhas e colunas por categoria; 

n: representa a soma de todas as categorias, exemplificado de forma mais detalhada no quadro na 

página seguinte. 

Cálculo da proporção observada e da proporção ao acaso para a determinação de kappa 

Gabarito 
Respostas 

Presença Ausência 
Total 

Positiva VP FP r1 = VP+FP 

Negativa FN VN r2 = FN+VN 

Total c1 = VP+FN c2 = FP+VN n = VP+FP+FN+VN 
 

Finalmente a determinação do grau de concordância (kappa) pode ser determinada pela seguinte 

expressão: 

Equação 10 – Equação que determina o grau de concordância entre uma leitura e seu gabarito, 
denominado coeficiente Kappa 

a

ao

P
PPk





1
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A determinação do erro-padrão do coeficiente kappa é dada por: 

Equação 11 – Equação que determina o erro-padrão para uma medida de coeficiente Kappa 

2
0

)1(
)1(

)(
a

o

Pn
PPk




  

A determinação da propagação do erro é dada por: 

Equação 12 – Equação que determina a propagação de erros para um valor médio de coeficiente 
Kappa  





n

i
iik kk

1

22 )(  

 

Anexo 4 – Resumo dos dados estatísticos da detecção de estruturas  nas imagens adquiridas nos 
dois sistemas digitais  de campo total e submetidas aos diferentes modos de leitura 

 Sistemas 
analisados 

 Valor 
médio de 

Kappa 

P Intervalo de 
confiança 

média 0,693 0,021 [0,672-0,714] 
“MP” 0,714 0,029 [0,685-0,743] 

MDS 

“MG” 0,674 0,029 [0,645-0,703] 
média 0,619 0,024 [0,595-0,643] 
“MP” 0,625 0,031 [0,594-0,656] 

FPP 

MDIC 

“MG” 0,613 0,038 [0,575-0,651] 
média 0,788 0,017 [0,771-0,805] 
“MP” 0,820 0,022 [0,798-0,842] 

Ampl. 
dig 

MDS 

“MG” 0,730 0,024 [0,730-0,778] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53

Anexo 5 – Resumo dos parâmetros de aquisição de imagens  do mamográfo digital GE 
SENOGRAPHE 2000 D-MD através do simulador ALVIM Statistical Phantom 18-209 

 
Gabarito Modo  Imagem kVp mAs Alvo/filtro espessura  MGD(mGy) 

STD 5970 28 58 Mo/Rh 1,43 
DOSE 5971 31 38 Mo/Rh 1,31 
CNT 5972 26 109 Mo/Mo 

padrão 
 

2,11 
STD 5973 32 72 2,18 

DOSE 5974 32 73 2,16 

467 
 

CNT 5975 31 94 
Rh/Rh grande 

 
2,19 

STD 5976 28 57 Mo/Rh 1,41 
DOSE 5977 31 34 Mo/Rh 1,33 
CNT 5978 26 108 Mo/Mo 

padrão 
 

2,2 
STD 5979 30 71 2,17 

DOSE 5980 32 84 2,17 

468 
 

CNT 5981 31 85 
Rh/Rh grande 

 
2,3 

STD 5982 28 52 Mo/Rh 1,4 
DOSE 5983 31 34 Mo/Rh 1,35 
CNT 5984 26 98 Mo/Mo 

padrão 
 

2,1 
STD 5985 32 64 2,22 

DOSE 5986 32 80 2,22 

469 
 

CNT 5987 31 81 
Rh/Rh grande 

 
2,36 

STD 5988 28 59 Mo/Rh 1,31 
DOSE 5989 31 37 Mo/Rh 1,21 
CNT 5990 26 110 Mo/Mo 

padrão 
 

1,86 
STD 5991 32 87 2,13 

DOSE 5992 32 88 1,92 

470 
 

CNT 5993 31 106 
Rh/Rh grande 

 
2,28 

STD 5994 28 57 Mo/Rh 1,38 
DOSE 5995 31 41 Mo/Rh 1,21 
CNT 5996 26 122 Mo/Mo 

padrão 
 

1,84 
STD 5997 32 83 2,4 

DOSE 5998 32 81 2,28 

471 
 

CNT 5999 31 97 
Rh/Rh grande 

 
2,36 

STD 6000 28 52 Mo/Rh 1,29 
DOSE 6001 31 34 Mo/Rh 1,18 
CNT 6002 26 98 Mo/Mo 

padrão 
 

1,69 
STD 6003 32 90 1,98 

DOSE 6004 32 91 1,74 

472 

CNT 6005 31 109 
Rh/Rh Grande 

2,13 
STD 6006 28 53 Mo/Rh 1,27 

DOSE 6007 31 34 Mo/Rh 1,18 
CNT 6008 26 104 Mo/Mo 

Padrão 
1,68 

STD 6009 32 85 2,02 
DOSE 6010 32 82 1,82 

473 

CNT 6011 31 104 
Rh/Rh Grande 

2,2 
 

                                                                                                                                             continua 
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Gabarito Modo  Imagem kVp mAs Alvo/filtro espessura  MGD(mGy) 
STD 6012 28 58 Mo/Rh 1,24 

DOSE 6013 31 36 Mo/Rh 1,73 
CNT 6014 26 107 Mo/Mo 

Padrão 
1,88 

STD 6015 32 73 2,12 
DOSE 6016 32 74 2,3 

474 

CNT 6017 32 74 
Rh/Rh Grande 

2,9 
STD 6018 28 66 Mo/Rh 1,34 

DOSE 6019 31 42 Mo/Rh 1,31 
CNT 6020 26 126 Mo/Mo 

Padrão 
2,45 

STD 6021 32 58 2,1 
DOSE 6022 32 61 2,2 

475 
 

CNT 6023 31 74 
Rh/Rh Grande 

2,3 
STD 6024 28 58 Mo/Rh 1,25 

DOSE 6025 31 34 Mo/Rh 1,15 
CNT 6026 26 99 Mo/Mo 

Padrão 
1,75 

STD 6027 32 80 2.1 
DOSE 6028 32 86 2,2 

476 
 

CNT 6029 31 104 
Rh/Rh Grande 

2,3 
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Anexo 6 – Resumo dos parâmetros de aquisição de imagens  do mamográfo digital HOLOGIC/ 
LORAD SELENIA DIGITAL MAMMOGRAPHY SYSTEM do simulador ALVIM Statistical Phantom 18-
209 

 
Gabarito Modo  Imagem kVp mAs Alvo/filtro espessura  MGD(mGy) 

AUTO KV 5780 26 101,9 1,65 
AUTO TIME 5781 27 84,4 1,6 

AUTO 
FILTER 5782 26 110,3 

Padrão 

1,78 
AUTO KV 5783 29 131,6 2,35 

AUTO TIME 5784 30 103,4 2,09 

452 

AUTO 
FILTER 5785 29 131,6 

Mo/Mo 

Grande 

2,35 
AUTO KV 5786 26 117 1,86 

AUTO TIME 5787 26 112,3 1,78 
AUTO 

FILTER 5788 27 91,5 

Padrão 

1,7 
AUTO KV 5789 29 153,6 2,8 

AUTO TIME 5790 30 121 2,51 

453 

AUTO 
FILTER 5791 29 151,6 

Mo/Mo 

Grande 

2,77 
AUTO KV 5792 26 115,2 1,83 

AUTO TIME 5793 27 92,1 1,71 
AUTO 

FILTER 5794 26 110,5 

Padrão 

1,75 
AUTO KV 5795 29 121 2,21 

AUTO TIME 5796 30 135,3 2,84 

454 

AUTO 
FILTER 5797 29 167,5 

Mo/Mo 

Grande 

3,09 
AUTO KV 5798 26 116 1,84 

AUTO TIME 5799 27 92 1,71 
AUTO 

FILTER 5800 26 116 

Padrão 

1,84 
AUTO KV 5801 29 140,9 2,6 

AUTO TIME 5802 30 112,3 2,36 

455 

AUTO 
FILTER 5803 29 139,1 

Mo/Mo 

Grande 

2,57 
AUTO KV 5804 26 113,4 1,8 

AUTO TIME 5805 27 91,2 1,7 
AUTO 

FILTER 5806 26 113,3 

Padrão 

1,8 
AUTO KV 5807 29 136,3 2,52 

AUTO TIME 5808 30 109,7 2,3 

456 

AUTO 
FILTER 5809 29 135,3 

Mo/Mo 

Grande 

2,5 
 
 
 
                                                                                                                                               continua 
 
 
 
 

 
 



 

 

56

 
 

Gabarito Modo  Imagem kVp mAs Alvo/filtro espessura  MGD(mGy) 
AUTO KV 5910 26 98,3 1,59 

AUTO TIME 5911 27 79 1,5 
AUTO 

FILTER 5912 26 97 

Padrão 

1,52 
AUTO KV 5913 29 119,8 2,21 

AUTO TIME 5914 30 101 2,12 

457 

AUTO 
FILTER 5915 29 125,3 

Mo/Mo 

Grande 

2,32 
AUTO KV 5916 26 107,2 1,64 

AUTO TIME 5917 27 86,2 1,55 
AUTO 

FILTER 5918 25 107 

Padrão 

1,64 
AUTO KV 5919 29 145,8 2,66 

AUTO TIME 5920 30 116 2,43 

458 

AUTO 
FILTER 5921 29 143,9 

Mo/Mo 

Grande 

2,66 
AUTO KV 5922 26 86,9 1,38 

AUTO TIME 5923 27 70,1 1,3 
AUTO 

FILTER 5924 26 97,1 

Padrão 

1,54 
AUTO KV 5925 29 134,5 2,52 

AUTO TIME 5926 30 107,2 2,28 

459 

AUTO 
FILTER 5927 29 135,2 

Mo/Mo 

Grande 

2,53 
AUTO KV 5928 26 101 1,6 

AUTO TIME 5929 27 137 2,55 
AUTO 

FILTER 5930 26 151,9 

Padrão 

2,41 
AUTO KV 5931 29 165,8 3,1 

AUTO TIME 5932 30 136,5 2,9 

460 

AUTO 
FILTER 5933 29 168,5 

Mo/Mo 

Grande 

3,15 
AUTO KV 5934 26 115,2 1,83 

AUTO TIME 5935 27 86,1 1,6 
AUTO 

FILTER 5936 26 114,1 

Padrão 

1,81 
AUTO KV 5937 29 117,1 2,19 

AUTO TIME 5938 30 94,5 2,01 

461 

AUTO 
FILTER 5939 29 115,2 

Mo/Mo 

Grande 

2,16 
AUTO KV 5940 26 121 1,96 

AUTO TIME 5941 27 94,5 1,79 
AUTO 

FILTER 5942 26 98,3 

Padrão 

1,59 
AUTO KV 5943 29 127,7 2,39 

AUTO TIME 5944 30 103,4 2,2 

461’ 

AUTO 
FILTER 5945 29 127,7 

Mo/Mo 

Grande 

2,39 
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Abstract 

Purpose: compare the detection performance of the test objects using images of the 

ALVIM Statistical Phantom acquired on two FFDM Systems, and interpreted using 

different post-processing tools. Methods: images of the ALVIM Statistical Phantom, 

simulating breast of 4.5 cm- thick and 6.5 cm-tick, were acquired in FFDM systems 

with cesium iodide and amorphous selenium detectors. Three specialists, with 

experience in mammograms’ interpretation and trained at digital image, participated 

of this study. The readings were done at a workstation with a high resolution 

monitor, allowing the use of post-processing tools such as zooming, gray-scale 

inversion, and contrast and brightness adjustments according to the preferred 

criteria of each specialist.  A scale of five levels of confidence was applied to qualify 

and characterize simulated structures. Software automatically recorded the 

decisions of the readers and compared them to the true results previously recorded 

in the database, determining the degree of agreement among the answers. A 

statistical analysis Kappa statistical and the signal detection theory were applied. 

Results:  The true-positives values and false-positives values of the detection of the 

test objects were, on average, higher on the images acquired in the systems with the 

selenium amorphous detector and cesium iodide detector, respectivallly.  The 

detection of the test objects on the images acquired with the system that had the 

selenium amorphous detector was higher than the images acquired in the system 

with the cesium iodide detector. On the images acquired in the equipment with 

selenium amorphous detector, there was higher detection of the test objects on the 

images using interpretation with zooming than those with interpretation using all the 

post-processing tools. These differences were remarkable for the images that 

simulated 4.5 cm- thick. Conclusions: There was better performance in the 

detection of test objects on the images acquired with the digital system with 

amorphous selenium detector and interpreted using only zooming. 
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