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RESUMO 

A mamografia é o exame chamado “padrão ouro” para a detecção precoce do 

câncer de mama. No Brasil, são realizados mais de oito milhões de exames por ano. 

Com o avanço da tecnologia, têm sido implementados cada vez mais os sistemas 

digitais CR e DR para esta modalidade diagnóstica, em substituição ao sistema tela-

filme convencional (SFT), o qual além de trazer poluição ambiental ainda apresentava 

problemas com a rejeição de imagens com artefatos de processamento. Os sistemas 

digitais, além de não apresentarem o problema de poluição ambiental ainda permitem o 

processamento da imagem, possibilitando uma taxa de rejeição bastante inferior em 

relação ao sistema convencional. Além disso, a determinação de um diagnóstico preciso 

é altamente dependente da qualidade da imagem do exame realizado. Para assegurar a 

confiabilidade das imagens produzidas por esses sistemas, faz-se necessária a sua 

avaliação periódica. Infelizmente, ainda não existe no Brasil regulamentação a respeito 

da Garantia da Qualidade de sistemas digitais de mamografia. O objetivo deste trabalho 

foi desenvolver um conjunto de objetos de teste que permitisse a avaliação de alguns 

parâmetros da qualidade da imagem destes sistemas digitais, como a uniformidade do 

campo de imagem, a linearidade entre o Kerma no ar incidente e o valor médio de pixel 

(VMP) da imagem, a resolução espacial do sistema através da função transferência de 

modulação (MTF) e ainda, sugerir um objeto para a avaliação da razão contraste-ruído 

(CNR) e razão diferença-de-sinal-ruído (SDNR). A fim de testar os objetos, foram 

avaliados 10 serviços de mamografia, sendo sete com o sistema CR e três com o sistema 

DR. Para avaliação da linearidade, além dos objetos de teste foi necessário o uso de 

dosímetros termoluminescentes de alta sensibilidade (LiF:Mg,Cu,P). O uso destes 

dosímetros foi recomendado com o intuito de reduzir o tempo necessário para realização 

dos testes além de diminuição no número de exposições necessárias. Para avaliação das 

imagens digitais no formato DICOM, foi utilizado o programa “OBJ_IQ_reduced”, 

versão 3.0, desenvolvido pela equipe do Prof. Dr. Nicholas Marshall na Universidade 

Católica de Leuven, na Bélgica. Os resultados obtidos foram bastante promissores, 

deixando aberta a possibilidade de trabalhos futuros como a otimização das incertezas e 

fatores de correção dos dosímetros para os objetos de teste, bem como sua 

aplicabilidade na avaliação da qualidade das imagens de sistemas digitais de todo o país. 

 

Palavras Chave: Mamografia Digital, Qualidade da Imagem, Objetos de teste.
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ABSTRACT 

 

Mammography is the image exam called "gold standard" for early detection of 

breast cancer. In Brazil, more than eight million mammograms are carried out per year. 

With the advancement of technology, the digital systems CR and DR for this diagnostic 

modality have been increasingly implemented, replacing the conventional screen-film 

system, which brought environmental problems, like the disposal of chemical waste, 

and is also responsible for the rejection of radiographic films with processing artifacts. 

Digital systems, besides not experiencing the problem of environmental pollution, are 

still capable of image processing, allowing a much lower rejection rate when compared 

to the conventional system. Moreover, the determination of an accurate diagnosis is 

highly dependent on the image quality of the examination. To ensure the reliability of 

the images produced by these systems, it is necessary to evaluate them on a regular 

basis. Unfortunately, there is no regulation in Brazil about the Quality Assurance of 

these systems. The aim of this study was to develop a set of test objects that allow the 

evaluation of some parameters of image quality of these systems, such as field image 

uniformity, the linearity between the air Kerma incident on detector and the mean pixel 

value (MPV) of the image, the spatial resolution of the system through the modulation 

transfer function (MTF) and also to suggest an object to be applied in the evaluation of 

contrast-to-noise ratio (CNR) and signal-difference-to-noise ratio (SDNR). In order to 

test the objects, 10 mammography centers were evaluated, seven with CR systems and 

three with the DR systems. To evaluate the linearity, besides the test objects high 

sensitivity dosimeters were necessary to be used, namely LiF:Mg,Cu,P TL dosimeters. 

The use of these dosimeters was recommended in order to minimize the time required to 

perform the tests and to decrease the number of exposures needed. For evaluation of 

digital images in DICOM format, the software "OBJ_IQ_reduced", version 3.0, was 

used. It was developed by the team of Prof.. Dr. Nicholas Marshall at the Catholic 

University of Leuven, Belgium. The results were very promising, leaving opened the 

possibility of future work as the optimization of the correction factors and uncertainties 

for the dosimeters as well as the applicability of the test objects in evaluating the image 

quality of digital systems across the country. 

 

Keywords: Digital Mammography, Image Quality, test objects. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Desde o ano de 1998, quando foi publicada a Portaria Nº 453/98 [1] da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a qual torna obrigatória a 

realização periódica dos testes de controle da qualidade (CQ) em radiodiagnóstico 

médico e odontológico, tem sido crescente a aplicação de protocolos padronizados para 

a realização de tais testes, como o que consta na RE 1016 [2] e o protocolo com as 

recomendações européias [3], objetivando não apenas o cumprimento das normas, mas 

também a diminuição da dose de radiação absorvida pelos pacientes e profissionais 

envolvidos. 

A otimização das técnicas de exame radiográfico possibilita a redução da dose 

para os pacientes, assim como produz uma imagem com melhor contraste radiográfico, 

diminuindo a taxa de repetição de exames e aumentando o aproveitamento do serviço de 

radiologia como um todo. 

A mamografia é uma técnica diagnóstica que possibilita a detecção precoce do 

câncer de mama. A determinação de um diagnóstico preciso é altamente dependente da 

qualidade do exame mamográfico. A avaliação periódica por meio de um controle da 

qualidade dos equipamentos, processadoras, filmes e monitores de imagem digital é 

fundamental para a qualidade do exame. 

Atualmente, existem três sistemas de mamografia: O sistema convencional, 

também chamado de sistema filme-tela intensificadora (SFT), o sistema digital CR (do 

inglês, Computed Radiography) e o sistema digital DR (do inglês, Digital 

Radiography). 

O sistema SFT apresenta alguns problemas, desde ambientais até diagnósticos. 

Para ser produzido, um exame mamográfico convencional faz uso de filmes 

radiográficos, cujo processamento necessita de produtos químicos de revelação e 

fixação da imagem e acarreta o problema de como descartá-los de um modo seguro no 

meio ambiente. 

A qualidade da imagem representa outro problema, uma vez que a imagem do 

filme radiográfico, depois de produzida, não pode ser alterada para se obter uma melhor 

visualização de detalhes anatômicos de interesse. Para isso é necessária a realização de 

novo exame radiológico, com o consequente aumento da dose de radiação para a 

paciente devido à exposição adicional. 
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Há alguns anos, o sistema SFT vem sendo substituído gradativamente pelos 

chamados sistemas digitais, CR e DR. Estes sistemas digitais oferecem vantagens 

notáveis quando comparados ao SFT. 

Com a inserção da tecnologia digital nos sistemas de aquisição de imagem nos 

serviços de radiologia, o problema relativo ao descarte dos químicos de processamento 

desaparece, pois o novo sistema não utiliza filmes radiográficos nem químicos de 

processamento, eliminando o problema ecológico quanto ao descarte dos mesmos. 

Além disso, também reduz consideravelmente a taxa de repetição de exames, 

diminuindo os custos para o hospital e isentando as pacientes de novas exposições à 

radiação. 

As vantagens dos sistemas digitais incluem um amplo intervalo dinâmico 

durante a aquisição da imagem, a possibilidade de pós-processamento das imagens, seu 

armazenamento e distribuição eletrônica e o potencial para análise e quantificação de 

dados automatizada. 

Porém, tais vantagens só podem ser alcançadas com a implementação e 

utilização adequada da tecnologia. Sendo assim, a garantia da qualidade é uma parte 

integral da operação da mamografia digital [4]. 

Infelizmente, esta nova tecnologia também apresenta algumas desvantagens, 

como o seu alto custo financeiro para implantação em pequenos serviços de 

radiodiagnóstico [5] e o aumento das doses dos exames das pacientes [6-8] durante a 

fase de adaptação e otimização das técnicas radiográficas a serem aplicadas. 

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(IBGE, PNAD) [9], realizam-se cerca de oito milhões de mamografias por ano. Dados 

da Estimativa 2012 [10] da incidência de Câncer do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) para o Brasil indicam o aparecimento de quase 50 mil novos casos de câncer de 

mama. 

Na tentativa de frear o avanço desta doença, têm sido lançados por todo o mundo 

programas de rastreamento e detecção precoce deste tipo de câncer. Com o advento das 

tecnologias de aquisição de imagens digitais, o número de mamógrafos que operam com 

os sistemas CR e DR vêm substituindo de modo crescente o uso do sistema 

convencional. 

Por não haver nenhuma recomendação nacional sobre o desempenho a ser 

exigido de tais equipamentos, faz-se necessário o estabelecimento de uma linha de base 

de alguns parâmetros, que assegurem a qualidade dos exames realizados por estes 
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equipamentos, a fim de que se possa aumentar a eficácia e a confiabilidade dos 

programas de rastreamento e detecção precoce do câncer de mama. 

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um conjunto de objetos de teste 

que ajude a caracterizar alguns parâmetros importantes, como a linearidade entre a 

resposta do detector digital (valor de pixel) e o Kerma no Ar incidente no detector, para 

avaliar a qualidade dos sistemas de aquisição de imagem em mamografia digital, CR e 

DR, seguindo recomendações de protocolos internacionais [3,4,11]. 
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2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 – A Mamografia na Prática Clínica 

 A mamografia há muitos anos estabeleceu-se como a modalidade de imagem 

reconhecida como “padrão-ouro” para a detecção precoce do câncer de mama, uma vez 

que as técnicas que empregam ressonância magnética ainda são muito dispendiosas e o 

ultrassom não possui uma boa sensibilidade para as mamas de pacientes idosas, nas 

quais o tecido mamário encontra-se parcial ou totalmente substituído por tecido adiposo 

(gordura). 

 Clinicamente, a mamografia (Figura 2.1) pode ser empregada com caráter 

diagnóstico, quando há algum sintoma ou lesão indicada por outro exame (p.ex. o 

exame clínico das mamas ou o ultrassom), ou como mamografia de rastreamento, caso 

em que um grupo populacional de mulheres assintomáticas (sem queixas ou lesões 

aparentes), em uma dada faixa etária, é examinado com o intuito de diagnosticar o 

câncer precocemente. 

 

 

Figura 2.1: Exemplo de mamografia na incidência crânio-caudal. 
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2.2 – A Mamografia Digital 

 Na última década, com o avanço da tecnologia em sistemas de detectores 

digitais, foram desenvolvidas duas modalidades de radiologia digital: Computed 

Radiography (CR) e Digital Radiography (DR). 

 Aplicadas em mamografia, estas tecnologias vêm substituindo o sistema filme-

tela intensificadora (SFT) de aquisição de imagens, com um sistema de detecção 

(receptor de imagem) que fornece um sinal eletrônico proporcional à intensidade de 

raios X transmitidos pela mama [12]. Quando digitalizada e armazenada na memória do 

computador, a imagem pode ser posteriormente processada e exibida em monitores 

digitais, ou ainda, impressa. 

Devido à separação dos processos de aquisição da imagem, de seu 

armazenamento e de sua exibição, pode-se otimizar cada etapa separadamente. Sendo 

assim, os sistemas digitais possuem um grande potencial para substituição e superação 

da mamografia convencional (SFT), facilitando uma detecção melhorada ou um melhor 

diagnóstico do câncer de mama [13]. 

O caráter digital das imagens é conveniente e é uma fonte em potencial de 

economia para a instituição, se comparado com o sistema de mamografia convencional. 

A maioria dos sistemas digitais (CR e DR) foi desenvolvida para uso em serviços de 

radiologia com um volume relativamente alto de exames, onde se justifica seu custo 

elevado de instalação. Em amplo uso no exterior há quase vinte anos [14], apenas na 

última década esta tecnologia começou a se difundir pelo Brasil. 

 

2.2.1 – Mamografia Digital – CR 

A mamografia CR é uma tecnologia digital que emprega placas de imagem (do 

inglês, Image Plate – IP) de fósforo fotoestimulável (do inglês, Photostimulable 

Phosphor – PSP) reutilizáveis para adquirir as imagens radiográficas [15]. Estas placas 

possuem uma vida útil média de 2 mil exposições. 

Por ser um sistema digital, a mamografia CR pode ser prontamente integrada à 

rede PACS (Picture Archiving and Communications System) de armazenamento de 

dados de exames (imagens) dos pacientes do hospital, por meio de um padrão de 

imagem já estabelecido [16], o padrão DICOM (Digital Imaging and Communications 

in Medicine). 
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Na mamografia convencional, o detector de radiação e o meio de visualização 

constituem o mesmo objeto, o filme. Com a tecnologia CR (Figura 2.2), a imagem 

obtida através da IP (detector de radiação) é visualizada em um monitor digital ou 

impressa, o que permite a avaliação destas duas etapas (aquisição e exibição da 

imagem) em separado [17]. A irradiação da IP no lugar de um filme possibilita a 

formação e o armazenamento de uma imagem latente na mesma. Esta imagem é 

subsequentemente lida digitalmente por uma leitora a laser e após este processo, a 

imagem residual é apagada por uma luz de alta intensidade, deixando a IP pronta para 

ser reutilizada. 

  

 

 

Figura 2.2: Tecnologia CR. À esquerda, cassete e IP. À direita, leitora CR. 

 

Após a irradiação do cassete CR, o mesmo é posicionado junto à leitora para dar 

início ao processo de digitalização da imagem. O cassete é levado parcial ou 

completamente (dependendo do modelo da leitora e do fabricante) para dentro da leitora 

e a IP é retirada de seu interior. 

A Figura 2.3 [Adaptada de 18] ilustra de modo simplificado, o sistema de 

aquisição de imagens digitais para um sistema de radiografia computadorizada (CR). 
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Figura 2.3: Aquisição da imagem CR em etapas: Exposição do cassete através do 

paciente; Extração e registro da imagem latente da IP pela leitora através de 

estimulação por laser; Processamento da imagem, de acordo com a intensidade do 

sinal detectado, seguido do ajuste dos tons de cinza e realce dos detalhes da 

anatomia em estudo. À direita, após a cadeia de aquisição, temos a imagem final a 

ser visualizada em um monitor devidamente calibrado [Adaptado de 18]. 

 

No interior da leitora, a placa de imagem é varrida por uma fonte de luz 

monocromática (laser), liberando a informação armazenada na forma de luz, a qual é 

captada por um sistema óptico que produz um sinal eletrônico. 

Na Figura 2.4 [Adaptada de 18], vemos um esquema simplificado do processo 

de leitura da placa de imagem, desde a sua entrada na leitora junto com o chassi até o 

processo de apagamento. 
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Figura 2.4: Processo de leitura da placa de imagem no sistema CR [Adaptado 

de 18]. 

 

Um conversor analógico-digital transforma este sinal em um sinal digital, ou 

seja, a matriz de pixels que forma a imagem. O nome “pixel” é uma corruptela do inglês 

picture element e ele é o menor elemento da imagem, ao qual é atribuído um valor 

numérico, que por sua vez representa uma tonalidade de cinza, como visto na 

Figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Exemplo de matriz de pixels. Em valores numéricos e em tons de cinza. 
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A cada tom de cinza da imagem é atribuído um valor binário (combinações de 

“0” e “1”) dependendo da quantidade de bits (dígitos binários) que formam a imagem. 

Por exemplo, uma imagem de 8 bits possui 256 tons de cinza (256 combinações 

possíveis de “0” e “1”, arranjadas em grupos de 8 algarismos, p.ex. 01101011), 

enquanto que uma imagem de 12 bits consegue produzir até 4096 tons de cinza 

diferentes (desta vez as combinações são feitas entre grupos de 12 algarismos, p.ex. 

110011010110), sendo este último utilizado em mamografia, por permitir imagens de 

maior contraste (maior diferença entre os valores de pixel, ou tons de cinza). 

O valor médio de pixel (VMP) é um valor de base decimal atribuído a um 

conjunto de pixels em uma dada região de interesse (do inglês, Region of Interest, ROI), 

indicando o tom de cinza médio da região analisada. 

Embora na mamografia sejam permitidas diversas projeções radiográficas, este 

tipo de prática não é recomendado para o sistema CR [19], devido a efeitos de retenção 

de imagens (ghosting) em longo prazo e/ou para altas doses mesmo após vários ciclos 

de apagamento da IP. 

Dentro de um campo de exposição, é importante para a leitora distinguir a região 

útil da imagem através das bordas do campo colimado, definindo os valores de pixel em 

um intervalo apropriado. Um histograma (Figura 2.6) é utilizado para atribuir valores de 

pixel de acordo com o sinal captado pela IP. A sua forma depende da anatomia e das 

técnicas radiográficas em uso, ou seja, se a identificação de seus valores máximos e 

mínimos for incorreta, o contraste da imagem resultante será inapropriado. 

 

 

Figura 2.6: Representação de histograma com a ocorrência dos tons de cinza 

(valores de pixel). 
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A seleção e otimização dos parâmetros de processamento é uma tarefa árdua que 

requereria muito tempo para ser executada, mesmo por profissionais experientes. Um 

problema comum é que estes parâmetros ultrapassam os valores de utilidade clínica, 

podendo levar a artefatos grosseiros de pós-processamento. Por esta razão, os 

parâmetros de processamento não devem ser selecionados aleatoriamente, mas sim com 

a supervisão de um profissional capacitado pelo fabricante. 

Uma das limitações do sistema CR reside em sua resolução de contraste, devido 

a vários fatores, como: limites físicos impostos pela composição e espessura da IP, 

tamanho do foco do laser, desvanecimento do sinal da IP e espalhamento de luz dentro 

do material, que contribuem para a modulação e perda do sinal. O diâmetro finito do 

feixe laser contribui para a perda de definição da imagem.  

A resolução de contraste é compreendida como a mínima diferença de 

intensidade em um sinal sem ruído, e que pode ser representada entre os pixels da 

imagem. Sendo assim, ela depende do número total de valores possíveis (níveis de 

quantização, ou seja, o número de bits usado para representar cada pixel), bem como da 

amplitude do sinal relativa ao ruído de fundo (ganho do sistema, ou seja, número de 

elétrons gerados por fóton de raios X incidente). A habilidade para detectar um sinal 

específico em uma imagem é fortemente dependente do contraste inerente ao sujeito, 

quantidade de ruído, condições de visualização (luz ambiente, etc.), processamento 

aplicado à imagem e das limitações do observador em distinguir regiões de baixo 

contraste e objetos de tamanho reduzido. 

A resolução de contraste da IP é similar à imagem do sistema SFT, mas é 

limitada pelo ruído presente na imagem digital. Diferente do sistema convencional, 

onde o contraste é limitado pela sensibilidade do filme, o contraste da imagem do 

material fotoestimulável é limitado pelo nível de ruído presente na imagem. 

 

2.2.2 – Mamografia Digital – DR 

Diferentemente dos sistemas CR, que necessitam apenas da substituição dos 

cassetes ou receptores de imagem utilizados, os sistemas DR exigem a substituição do 

equipamento de raios X, no nosso caso o mamógrafo, por um novo, ou seja, possuem 

um alto custo de implantação. Este equipamento utiliza uma matriz de elementos 

detectores de radiação no lugar do Bucky (Suporte para a mama com cavidade para 

inserção de um cassete radiográfico). 
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Estes elementos detectores podem ser separados em duas categorias: os de 

conversão direta e os de conversão indireta. Nos sistemas indiretos (Figura 2.7), existe 

uma camada de cristal cintilador de iodeto de Césio (CsI) que converte os raios X em 

luz. Nos sistemas diretos (Figura 2.8), os fótons de raios X que atingem o detector são 

convertidos diretamente em sinal eletrônico [20]. 

 

 

Figura 2.7: Detector DR de sistemas indiretos. Estes sistemas possuem um cristal 

cintilador que converte os fótons de raios X em fótons de luz visível [Adaptado 

de 4]. 
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Figura 2.8: Detector DR de sistemas diretos. Neste detector, os fótons de raios X 

são diretamente convertidos em carga (sinal) elétrica [Adaptado de 4]. 

 

Os dispositivos indiretos podem funcionar com detectores do tipo flat panel, que 

possuem uma camada de fósforo acoplada a um painel de silício amorfo, a qual 

incorpora uma matriz de fotodiodos ou transistores de filme fino (do inglês, Thin Film 

Transistor, TFT). Como já mencionado, o fósforo converte os fótons de raios X em luz 

e os fotodiodos, por sua vez, convertem esta luz em um sinal eletrônico, o qual é 

processado para produzir a imagem digital [21]. 

Outro tipo de sistema indireto utiliza uma câmara CCD (charged coupled 

device) acoplada ao fósforo funcionando de modo similar ao flat panel. Devido ao seu 

elevado custo e baixa eficiência, quando comparado ao flat panel, este sistema caiu em 

desuso [13]. 

Os dispositivos diretos utilizam, em sua grande maioria, um sistema similar ao 

flat panel indireto, mas neste caso não são utilizados fotodiodos, e a conversão dos 

fótons de raios X em sinal eletrônico se dá diretamente através de uma camada de 

selênio amorfo acoplada a outra camada de silício amorfo. Com isto, há uma menor 

dispersão da informação produzida, diminuindo a perda de sinal e concedendo aos 

sistemas diretos uma resolução espacial maior do que a dos sistemas indiretos. 
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2.3 – Testes de Controle da qualidade 

Desde que a radiação ionizante começou a ser utilizada pelo homem com fins 

diagnósticos e terapêuticos, muitos avanços tecnológicos têm sido alcançados. Mesmo 

na radiologia, onde as doses de radiação empregadas são, em geral, muito baixas, é 

muito importante o controle permanente das doses administradas aos pacientes.  

Em consequência disto, existe a necessidade de um método que verifique tais 

condições de irradiação. O método deve ser prático e simples de aplicar, de modo que 

não interfira na rotina de trabalho dos serviços de radiologia.  

Estes métodos de verificação e controle das doses, associados à avaliação das 

características das imagens radiográficas produzidas e inspeção periódica dos 

equipamentos, são conhecidos como Testes de Controle da Qualidade (CQ). Estes 

testes, de uma forma ou de outra, devem estar sempre presentes em instituições que 

possuem serviços de radiodiagnóstico. 

A legislação brasileira [1,2] prevê que um conjunto de testes de CQ seja 

realizado nos equipamentos utilizados em radiologia diagnóstica. Contudo, tal conjunto 

abrange apenas o sistema convencional (SFT), não possuindo nenhuma recomendação 

quanto aos sistemas digitais (CR e DR) no tocante à avaliação das doses empregadas e 

na qualidade das imagens dos exames. 

Neste trabalho, foram seguidas recomendações internacionais [3,4,11] para o 

desenvolvimento de objetos de teste que permitissem a avaliação de alguns parâmetros 

que caracterizam a qualidade das imagens em sistemas digitais. 

 

2.3.1 – Avaliação da Qualidade da Imagem em Sistemas Digitais 

Embora a metodologia de avaliação da qualidade da imagem dos sistemas de 

mamografia convencional já esteja consolidada [2], quando lidamos com sistemas 

digitais, considerações adicionais precisam ser feitas. Além dos parâmetros utilizados 

para avaliar a imagem no sistema convencional (presença de artefatos, visibilização de 

microcalcificações, fibras e massas [1,2]), nos sistemas digitais devemos avaliar 

também parâmetros físicos relacionados ao sistema de detecção/aquisição da imagem 

digital. 

A seguir, veremos uma breve descrição de alguns destes parâmetros. 
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2.3.1.1 – Uniformidade 

A uniformidade da imagem (Figura 2.9) é o primeiro parâmetro a ser avaliado 

quando tratamos da qualidade da imagem. Embora a compreensão de uma imagem 

uniforme seja trivial, o entendimento do que pode prejudicar esta condição requer um 

cuidado maior. Por exemplo, o efeito anódico do tubo de raios X, que causa uma 

exposição não uniforme no eixo ânodo-cátodo da imagem (direção perpendicular à 

parede torácica), certamente criaria uma imagem não uniforme, caso não houvesse 

nenhuma correção para este efeito. 

 

 

Figura 2.9: Imagem CR com boa uniformidade. O valor médio de pixel é 

aproximadamente igual em todos os pontos da imagem. 

 

Além disto, nos sistemas CR, ocorre um desgaste natural das placas de imagem 

nas regiões que são expostas diretamente ao feixe (não cobertas pela mama), criando 

uma “sombra” que permanece mesmo após vários processos de “apagamento” da placa 

de imagem. Por esta razão, para minimizar o efeito causado na imagem por este 

artefato, recomenda-se utilizar sempre os mesmos cassetes para as mesmas incidências 

mamográficas (craniocaudal, médio-lateral oblíqua, etc.) e para as mesmas orientações 

anatômicas (mama esquerda e mama direita). 
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2.3.1.2 – Linearidade 

 Os sistemas digitais normalmente possuem uma resposta característica que varia 

com a intensidade da exposição dentro de um intervalo linear de 3 a 4 ordens de 

magnitude. A razão entre a maior e a menor resposta do sistema, para um dado intervalo 

de exposições, é comumente chamada de intervalo dinâmico do sistema [12]. 

A linearidade basicamente determina que a relação entre o Kerma no Ar 

incidente no detector (Ki) e o valor médio de pixel (VMP) da imagem da mamografia 

digital deve ser linear, ou seja, possuir um coeficiente de determinação R
2 

> 0,99. Se 

isto for verdadeiro, a equação 2.1 [3] abaixo é válida. 

 

VM                 [Eq. 2.1] 

 

Onde VMP é o valor médio de pixel, Ki é o Kerma no Ar incidente no detector, a e b 

são os coeficientes angular e linear, respectivamente. 

No entanto, esta relação não é válida para os sistemas CR, para os quais a 

resposta do detector (VMP) varia logaritmicamente com Ki, como pode ser visto na 

equação 2.2 [22-28]:  

 

       (  )            [Eq. 2.2] 

 

Há ainda alguns sistemas que fazem uso de uma relação na forma da raiz 

quadrada do Ki, como visto na equação 2.3 [20] abaixo: 

 

     (√  )            [Eq. 2.3] 

 

Em todos os casos, os coeficientes a e b são determinados por um ajuste linear 

dos dados experimentais de Ki versus VMP, como será exposto neste trabalho. O 

coeficiente angular, a, pode mudar dependendo da energia média do feixe. O coeficiente 

linear, b, é um valor adicionado durante a calibração por engenheiros do fabricante do 

sistema e é usado para evitar valores negativos de pixel na imagem durante o seu 

processamento [25]. 
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A forma da curva característica (Figura 2.10) para a maioria dos sistemas 

digitais é independente do espectro do feixe. Contudo, se é desejada uma curva 

característica que relaciona o valor de pixel da imagem com a exposição absoluta, deve-

se empregar o espectro clinicamente utilizado ou ao menos, uma aproximação deste. 

 

 
Figura 2.10: Curvas características (resposta) para os sistemas digitais (cinza) e o 

SFT (preto). 

 

A avaliação da linearidade, ou seja, da resposta do detector [3,4], ou ainda do 

alcance ou intervalo dinâmico [11], é de vital importância para determinação das 

propriedades de transferência de sinal (do inglês, Signal Transfer Property – STP) do 

sistema [22-28]. 

A STP é a relação entre o valor médio de pixel e o Kerma no Ar incidente no 

detector. Através desta é possível determinar os valores de saturação de Kerma no Ar 

incidente no detector para os quais se obtém o valor máximo de pixel. Este pode ser 

calculado a partir do número de bits utilizado na formação da imagem [23]. 

Geralmente, a medida do VMP possui um valor de desvio padrão (s) associado, 

que é utilizado como uma medida do ruído total em imagens digitais para controle da 

qualidade [22]. Para sistemas que não possuem uma resposta linear entre o Ki e o VMP, 

esse desvio padrão não possuirá significado a menos que os dados da imagem sejam 

linearizados usando a função resposta do sistema. 
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A linearização dos dados da imagem pode ser feita pela aplicação da função 

inversa da STP a cada valor de pixel medido [22]. A metodologia para este processo 

está descrita no capítulo de materiais e métodos. 

 

2.3.1.3 – Avaliação do Ruído da Imagem 

Dá-se o nome de ruído da imagem a toda e qualquer flutuação aleatória e 

indesejável presente nos valores de pixel da imagem, que não seja fruto de artefatos. Por 

uma inspeção meramente qualitativa das imagens, o ruído se manifesta como uma 

estrutura “granulada” por toda a imagem radiográfica (Figura 2.11). 

 

 

Figura 2.11: Imagem de um sistema CR com nível de ruído elevado e baixa 

uniformidade. Notar as bordas escuras, típicas da deterioração da IP com o tempo. 

 

Em termos da qualidade de imagem, o nível de ruído é um parâmetro importante 

a ser avaliado devido a sua influência sobre a visualização de estruturas de baixo 

contraste, bem como as de pequeno tamanho, como as microcalcificações. Contudo, a 

análise qualitativa do ruído não é suficiente para expressar se o nível de ruído 

encontrado pode ser tolerado e/ou como reduzir sua presença na imagem final [29]. 

Uma análise quantitativa bastante robusta é feita através do espectro de potência 

do ruído (do inglês, Noise Power Spectrum – NPS). Porém, dado a complexidade desta 

metodologia, a mesma será abordada apenas em um trabalho futuro. 

Aqui é apresentado um método mais simples, que decompõe o ruído total do 

sistema em três componentes, a saber: ruído quântico, ruído eletrônico e ruído de 
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estruturas [3,23,29-33]. Esta decomposição é feita a partir do desvio padrão do VMP 

medido durante a avaliação de linearidade para obtenção das STP. 

Esta separação é baseada na resposta da variância dos pixels à dose de entrada 

no detector e só pode ser realizada se a resposta do valor de pixel for linear com o 

Kerma no Ar incidente no detector [29-33]. Daí a necessidade de linearização do VMP 

para os sistemas CR. 

O ruído quântico é causado por variações aleatórias na absorção dos fótons de 

raios X (ruído quântico primário) e pelo ruído luminescente (ruído quântico secundário) 

devido a variações aleatórias no número de fótons de luz produzidos depois da interação 

dos fótons de raios X dentro da camada cintiladora dos sistemas DR indiretos ou 

durante a leitura da IP para os sistemas CR [30]. Considera-se que o nível de ruído 

quântico seja inversamente proporcional à raiz quadrada da exposição [31,32]. 

O ruído quântico precisa ser a fonte dominante de ruído nas imagens clínicas 

para o ótimo desempenho do sistema de mamografia digital, e dessa forma, a 

quantidade de ruído eletrônico e de estruturas deve ser mínima [29]. 

O ruído de estruturas surge devido a variações fixas do ganho no sistema de 

imagem e está relacionado principalmente ao tamanho dos grãos de material 

fluorescente e à sua distribuição, bem como às heterogeneidades na estrutura da camada 

detectora. Para os sistemas CR, este termo também leva em conta os “pixels mortos” 

(inativos, com defeito) [30]. A presença do ruído de estruturas pode reduzir a detecção 

de objetos de baixo contraste [34], sendo o mesmo proporcional ao Kerma no Ar 

incidente no detector [32]. 

Nos sistemas DR, existe uma correção para planura do campo (flat field), que 

elimina grande parte do ruído de estruturas. Como o número de espectros de raios X 

usados para a calibração do sistema é limitado e existe uma dependência energética 

sobre estas correções de não-uniformidade, sempre restará algum resquício deste tipo de 

ruído [29,32]. 

O ruído eletrônico, também chamado de ruído adicional, é independente da 

exposição, mas não de instabilidades na intensidade do laser de varredura (para sistemas 

CR) e flutuações no detector (para sistemas DR) [30-32]. O ruído eletrônico é 

introduzido por componentes eletrônicos do sistema, podendo estar presente mesmo que 

a IP e/ou detector não tenham sido expostos [23,29]. Um elevado ruído eletrônico pode 

afetar a visualização de pequenos objetos tais como microcalcificações [34]. 
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Este tipo de ruído é usualmente maior para os detectores do tipo a-Se em relação 

aos outros receptores de imagem. Os sistemas CR possuem baixos níveis de ruído 

eletrônico, quando comparados aos outros sistemas, porque os pixels são “lidos” por 

componentes eletrônicos individuais [29]. Devido a esta característica, os níveis de 

ruído eletrônico em sistemas CR chegam a ser 10 vezes menores do que os presentes 

nas imagens dos sistemas DR [32].  

O método proposto nas diretrizes européias [3] consiste de uma avaliação 

através de um gráfico do quadrado da razão sinal-ruído (do inglês, Signal to Noise 

Ratio, SNR) versus o Kerma no Ar na superfície de entrada (Ki), para sistemas DR e de 

um gráfico da variância (s
2
) versus Ki, para sistemas CR. 

É esperado que estes gráficos sejam retas com coeficiente de determinação 

R
2
 > 0,99. Os valores obtidos na aceitação do equipamento são mantidos como linha de 

base para futuras referências. Qualquer desvio nesta linearidade é um indicativo da 

presença de componentes adicionais de ruído, além do ruído quântico. Contudo, as 

componentes adicionais de ruído não são suficientemente discriminadas por esta 

metodologia [3]. 

Um método alternativo, utilizado neste trabalho, emprega a decomposição do 

ruído nas suas três principais componentes (quântico, eletrônico e de estruturas) a partir 

do valor do desvio padrão, s, obtido nas medições [29]: 

 

      
     

     
     

  (  
   )   (  

      )   [Eq. 2.4] 

 

Onde s é o desvio padrão associado à medida do valor médio de pixel (VMP) da 

imagem e se, sq e ss são as componentes do ruído eletrônico, quântico e de estruturas, 

respectivamente, p é o valor de pixel da imagem e c1, c2 e c3 são coeficientes a serem 

ajustados [29]. 

Estabelecendo-se uma relação linear entre o VMP e o Kerma incidente no 

detector (ou linearizando o VMP quando necessário, como, por exemplo, para os 

sistemas CR), a equação 2.4 pode ser reescrita para se obter: 

 

      
  (  

    )   (  
    

 )      [Eq. 2.5] 

 



20 

 

Onde Ki é o Kerma no Ar incidente no detector e ke, kq e ks são os coeficientes de ruído 

eletrônico, quântico e de estruturas, respectivamente [29]. 

Para a avaliação do ruído em sistemas de mamografia digital, o conceito de 

ruído relativo (s/p), definido na equação 2.6, é preferível em relação à variância dos 

pixels porque este parâmetro facilita a comparação entre diferentes sistemas: 

 

(
 

 
)   √(

  

  
)
 

  
  
  

  
            [Eq. 2.6] 

 

Os coeficientes do ruído ke, kq e ks são determinados pelo ajuste da equação 2.6 

aos dados experimentais utilizando o método dos mínimos quadrados. Com estes 

coeficientes, pode-se determinar o intervalo de valores de Kerma no Ar incidente no 

detector onde o ruído quântico é a maior componente do ruído [29,33]. 

Todos os coeficientes do polinômio ajustado devem ser positivos, pois as fontes 

de ruído acrescentam variação no valor de pixel na imagem. No entanto, para regiões da 

imagem próximas à saturação (maior dose) os coeficientes podem se tornar negativos. 

Neste caso, estas imagens devem ser excluídas da avaliação. 

Caso os coeficientes ainda permaneçam negativos, sem as imagens saturadas, o 

método proposto para análise do ruído não pode ser empregado porque o ruído do 

sistema não se comporta como considerado. Isto significa que outras fontes de ruído 

podem estar presentes ou que outros efeitos desconhecidos influenciam o 

comportamento da variância. 

Se o ruído quântico é a maior componente do ruído total do sistema, podemos 

reescrever o ruído relativo como [29,33]: 

 

(
 

 
)    (

  

√  
 )          

 
 

        [Eq. 2.7] 

 

Onde n é igual a 0,5 se o ruído na imagem for puramente quântico e kA é o coeficiente 

do ruído total (igual a kq se n for igual a 0,5). Na presença de níveis elevados de ruído 

eletrônico, o valor de n é maior do que 0,5 e quando os níveis de ruído de estruturas são 

predominantes, o valor de n é inferior a 0,5 [29,33]. 
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Ainda não existe um consenso sobre quais valores de n são aceitáveis para 

mamografia digital e/ou para quais valores de n podemos assumir que o ruído quântico 

é a componente dominante. 

Contudo, se o ruído quântico não for a componente dominante do ruído do 

sistema para um amplo intervalo de doses (Kerma no Ar incidente) no detector, o 

comportamento do sistema não será como esperado. Por exemplo, ao aumentarmos o 

produto “corrente-tempo” (mAs) e consequentemente o Kerma no Ar incidente no 

detector, espera-se que a qualidade da imagem aumente junto com a SNR, 

representando uma diminuição do ruído quântico e, portanto, do ruído total. 

Porém, se o ruído de estruturas for dominante (na região de Kerma no Ar 

elevado), um aumento no nível de dose levará a um aumento na qualidade da imagem 

inferior ao esperado. Isto se deve ao fato do ruído de estruturas não ser reduzido com o 

aumento do Kerma no Ar incidente no detector o suficiente de modo a compensar 

perdas de visibilidade de estruturas de baixo contraste [33]. 

Pela mesma razão, a qualidade da imagem pode ser menor do que o esperado se 

a componente do ruído eletrônico é a dominante. Na prática clínica, isto pode resultar 

em imagens ruidosas em áreas densas da mama, mesmo que a quantidade de Kerma no 

Ar incidente no detector seja adequada ao exame [32]. 

 

2.3.1.4 – Função Transferência de Modulação (MTF) 

A Função Transferência de Modulação (do inglês Modulation Transfer Function 

– MTF) é uma medida da resolução espacial em pares de linha por milímetro (pl/mm) 

de um sistema de imagem (convencional ou digital). 

A resolução espacial de um sistema, por sua vez, é a distância mínima para a 

qual dois objetos podem ser posicionados e ainda serem distinguidos como objetos 

diferentes, ou seja, o quão próximas duas estruturas na imagem podem estar uma da 

outra e ainda assim serem identificadas como entidades diferentes. 

Esta definição de resolução não é muito prática, porque depende de certo modo 

da geometria (forma) das estruturas avaliadas. De maior utilidade é a forma da resposta 

do sistema a uma função delta. Esta resposta é chamada de Função de Espalhamento de 

Ponto (do inglês, Point Spread Function – PSF). Ela contem toda a informação de 

transferência espacial determinística de um sistema. A comunidade científica adotou um 

descritor diferente das propriedades de resposta espacial dos sistemas, denominado 
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MTF [12]. A MTF é apenas a amplitude da transformada de Fourier bidimensional, 

como função da frequência espacial, da PSF. A MTF é um descritor útil da resposta 

espacial do sistema porque os estágios desta resposta podem ser interpretados como 

“filtros”, o que é um procedimento muito mais complicado matematicamente [12]. 

O desempenho de dispositivos de imagem é descrito em dois domínios: O 

espaço cartesiano x-y e o domínio da frequência espacial u-v. Se a resposta do sistema 

fosse realmente a mesma em todos os pontos, então as descrições globais deveriam ser 

satisfatórias para caracterizar todos os comportamentos do sistema. Contudo, o fato de 

que sinal e ruído são espacialmente correlacionados de alguma forma, torna útil 

considerar a caracterização de resposta da frequência. Em geral, a MTF é uma função 

bidimensional, expressa em termos do vetor de frequência espacial (k) ou suas 

frequências ortogonais (u e v) [12]. 

As seguintes convenções são usadas para determinar as direções de frequência 

espacial: u indica a direção perpendicular à parede torácica e v indica a direção paralela 

a esta (esquerda-direita da paciente) [25,27]. 

A Função de Espalhamento de Linha (do inglês, Line Spread Function – LSF) 

descreve a resposta de um sistema a uma função delta, normalizada em 1. Esta função 

descreve a resposta de um sistema em uma direção quando detalhes da resposta na 

direção ortogonal foram integrados. 

A resolução espacial em mamografia é apenas parcialmente determinada pelas 

características do receptor. A resolução também depende de fatores não relacionados ao 

receptor, tais como a penumbra devido ao tamanho efetivo do ponto focal e a 

magnificação entre a estrutura anatômica de interesse e o plano do receptor de imagem, 

bem como movimento relativo entre o tubo de raios X, a paciente e o receptor de 

imagem durante o exame. Os detectores em radiografia digital são muitas vezes 

compostos de elementos discretos, geralmente de tamanho e espaçamento constantes. A 

dimensão da porção ativa de cada elemento detector define uma abertura. A abertura 

determina a resposta da frequência espacial do detector. 

Encontra-se na literatura [12,19,24-27,35-36] alguns métodos para a avaliação 

da MTF, dentre eles o método do padrão de barras [19], o método da fenda [35] e o 

método da borda [24-27]. 

No primeiro caso, usa-se um padrão de barras metálicas com linhas 

progressivamente mais estreitas para determinar a resposta aproximada de frequência do 

sistema. O padrão de barras é posicionado ou paralelo ao eixo x ou y do receptor de 
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imagem ou ao longo da diagonal a 45° de ambos os eixos e uma imagem é obtida. Os 

valores de pixel atrás do padrão de barras são então analisados para determinar a 

amplitude da resposta para cada uma das frequências discretas incluídas no padrão de 

barras. Esta amplitude reflete a resposta de onda quadrada do sistema, não a resposta a 

uma senóide. Assim, esta não é uma medida direta da MTF, apenas um indicador desta 

[12,19]. 

Existem algumas dificuldades com este método. Primeiro, é difícil determinar a 

amplitude correta da imagem digital do padrão de barras. Com o ruído da imagem, as 

bordas arredondadas dos traços do padrão de barras são difíceis de serem usados para 

determinar a amplitude. 

Segundo, as poucas frequências inclusas nos objetos com padrão de barras 

disponíveis comercialmente levam a uma estimativa da resposta de frequência 

completamente grosseira. Por estas razões, este método não é recomendado para uma 

determinação precisa da MTF de um dado sistema, apesar de poder ser usado como um 

método rápido e conveniente para acompanhamento da resposta do sistema ao longo do 

tempo. 

No método da fenda [35], mede-se a resposta do sistema a uma função impulso, 

mas ao invés de uma função delta, usa-se uma fenda. Sendo assim, a resposta do 

sistema é dada pela convolução da PSF com a imagem da fenda. O resultado é a LSF. O 

método da fenda determina a MTF perpendicular ao eixo da fenda tomando a amplitude 

da transformada de Fourier da LSF. 

A fenda é posicionada num pequeno ângulo (em geral, de 1,5 ° a 3 °) com 

respeito à matriz de pixels para medir a LSF em um intervalo de amostragem muito 

mais preciso do que o fornecido pela distância entre pixels. Os valores de pixel na 

vizinhança da fenda angulada representam amostragens da LSF a distâncias iguais ao 

comprimento do centro da fenda ao centro do pixel. A LSF é sintetizada como um 

gráfico do valor de pixel contra a distância da fenda. 

Os dados da imagem são primeiro convertidos para serem proporcionais à 

exposição detectada, baseado na curva característica medida. (Note que se o detector 

digital é realmente linear sobre o intervalo de exposições usado para medida da MTF, 

então é desnecessário converter os valores de pixel para exposição). 

A seguir, a integral dos valores digitais cruzando a fenda é calculada para cada 

ponto ao longo do comprimento da fenda. Estas integrais do perfil perpendicular são 

usadas para normalizar todos os pixels na vizinhança da fenda. Este procedimento de 
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normalização corrige as variações na intensidade de raios X atribuíveis a imperfeições 

na fenda, tal como suaves variações na largura da fenda. 

Todas as análises subsequentes dos dados da fenda usam os valores de imagem 

normalizados. Um gráfico é então feito do valor máximo de pixel no perfil 

perpendicular para cada ponto ao longo da fenda. O gráfico dos valores máximos de 

perfil é usado para identificar o intervalo da fenda sobre o qual dados aceitáveis estão 

disponíveis para análise. 

Os mínimos locais desta curva indicam os pontos nos quais o centro da fenda 

está entre dois pixels. A distância em pixels entre 2 desses mínimos locais é usada para 

determinar o ângulo da fenda. Diversas dessas determinações de ângulo são tomadas em 

média para melhor precisão. 

A LSF é em seguida calculada pelo gráfico da intensidade da imagem (Valor 

Médio de Pixel) versus distância do centro da fenda para cada pixel na região de 

interesse circundando a fenda. A MTF é então calculada tomando-se a transformada de 

Fourier da LSF. O valor de frequência zero da transformada é usado para normalizar a 

MTF em 1. 

As curvas da MTF para vários segmentos ao longo da fenda podem ser tomadas 

em média para melhorar a precisão. 

Apesar de haver alguma incerteza introduzida pela extrapolação, é recomendado 

o seu uso devido à tendência desta extrapolação tornar a curva da MTF global mais bem 

comportada por forçar uma transição suave da curva LSF até zero [35]. 

O método da borda é similar ao método da fenda, mas ao invés da fenda 

emprega uma borda bem afiada feita de tungstênio ou chumbo [24-27, 36]. A borda é 

posicionada em um ângulo pequeno com respeito à matriz de pixels, assim como no 

método da fenda e os valores de pixel versus distância até a borda são tabulados para 

formar uma função de resposta da borda amostrada com precisão. 

A derivada da função resposta da borda é a LSF perpendicular à borda e a 

amplitude da transformada de Fourier desta LSF é a MTF. 

Este método possui vantagens e desvantagens em relação ao método da fenda. 

Uma vantagem é que se produz uma LSF com uma medida exata da componente de 

frequência zero. 

Com o método da fenda, os componentes de baixa frequência vão mudar por um 

valor da ordem de alguns por cento dependendo da extrapolação usada. Uma segunda 

vantagem do método da borda é que este não possui as diversas restrições de mAs do 
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tubo de raios X do método da fenda. Existem, contudo, duas desvantagens neste 

método. 

Primeiro, é mais difícil alinhar a borda em relação ao eixo central do feixe do 

que é alinhar a fenda. A dificuldade com o alinhamento da borda se deve ao tremendo 

brilho da imagem. Por outro lado, alguns tipos de dispositivos a laser são necessários 

para alinhar a borda. 

Rotacionando a fenda por um pequeno ângulo é fácil determinar a fenda mais 

brilhante, e assim sua melhor orientação. Uma segunda desvantagem do método da 

borda é que a derivada da função resposta da borda é necessária para produzir a LSF, o 

que gera ruído. 

Resumindo, o melhor procedimento seria usar ambos os métodos, da fenda e da 

borda. A borda para determinar os componentes de baixa frequência e a fenda para os 

componentes de média e alta frequência. Para energias maiores do que as normalmente 

empregadas em mamografia, deve-se usar como material radiopaco constituinte da 

borda o Tungstênio [24]. 

A reprodutibilidade da MTF medida usando este método de borda para sistemas 

de mamografia digital é de aproximadamente 2% [24]. 

Uma das dificuldades da aplicação destes métodos quantitativos para um sistema 

em um dado serviço é obter acesso diretamente ao detector, i.e., sem a grade e a 

cobertura do detector. Especialmente difícil é estimar o Kerma no Ar no detector 

quando a grade não pode ser removida. 

As variáveis que afetam o resultado da MTF incluem o material que constitui a 

borda, a filtração aplicada para reduzir o ruído na medida, o ajuste das funções no 

modelo para extrapolar a função de espalhamento de linha (LSF), a uniformidade na 

espessura da borda e a presença de qualquer material espalhador no feixe de raios X 

durante a medida da MTF [26]. 

Há um pressuposto de que a MTF do sistema de imagem não é afetada 

significativamente pela mudança da qualidade do feixe [33]. 

Os dados de MTF para sistemas CR são usualmente anisotrópicos entre as 

direções de varredura e deslocamento da IP, como esperado [24,27]. Já para o sistema 

DR, a mesma apresenta boa isotropia [24]. Contudo, observa-se um aumento 

sistemático da MTF em baixas frequências com o aumento da energia do feixe utilizado 

nos sistemas DR, o que não é observado nos sistemas CR [24]. 
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Sabe-se [25] que, para os sistemas DR a MTF não é invariante espacialmente, 

uma vez que os mesmos são baseados em detectores digitais discretos. 

Consequentemente, a imagem produzida com a borda para medida da MTF vai 

apresentar variações dependendo de sua posição relativa à matriz de pixels. A angulação 

da borda é usada para produzir um espalhamento da borda amostrada com precisão, o 

que pode ser usado para estimar a MTF pré-amostragem, ou seja, antes dos dados 

sofrerem os efeitos de amostragem (como serrilhado) do detector [25]. 

  

2.3.1.5 – Recomendações EUREF 

A Organização Européia de Referência para Garantia da Qualidade em 

Rastreamento da Mama e Serviços de Diagnóstico (EUREF) determina diversos 

procedimentos a serem adotados no processo de certificação da qualidade em programas 

de rastreamento do câncer de mama na Europa [3]. 

Partindo deste documento, podemos verificar que os testes de controle da 

qualidade referentes aos equipamentos de mamografia são os mesmos sugeridos pela 

Portaria 453/98 [1], acrescidos dos testes para o sistema de aquisição de imagem digital. 

Alguns destes testes incluem a resposta do receptor de imagem, a linearidade do valor 

de pixel com a dose no detector, a uniformidade do valor de pixel na imagem, o nível de 

ruído, o limiar de contraste (através da Razão Contraste-Ruído - CNR e a Razão 

Diferença-de-Sinal-Ruído - SDNR) e a resolução espacial do sistema (através da 

Função Transferência de Modulação, FTM). 

Os parâmetros empregados para avaliar o limiar de contraste (CNR e SDNR) e a 

Razão Sinal-Ruído (SNR), são frequentemente utilizados para avaliar a qualidade da 

imagem para espessuras de PMMA (material constituinte dos objetos de teste) 

diferentes da espessura equivalente à “mama-padrão” (4,0 cm de PMMA equivalem a 

4,5 cm de tecido mamário). 

Estes parâmetros, por serem dependentes do sistema sob avaliação, não devem 

ser analisados de forma absoluta, mas sim como grandezas relativas/percentuais [3,4] 

em comparação ao resultado obtido para a “espessura padrão” de PMMA (4,0 cm). 

Estes também são usados pelos fabricantes para controlar a qualidade da imagem 

enquanto se utiliza o Controle Automático de Exposição (CAE). 
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2.3.1.6 – Recomendações IEC 

A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) publicou em 2007 uma Norma 

Internacional [11] com orientações para a realização de testes de aceitação e avaliação 

do desempenho de equipamentos de mamografia em termos da qualidade de imagem, 

embora não determine valores para comparação entre equipamentos ou limites para os 

parâmetros sendo analisados. 

Mesmo não fornecendo valores de referência, a Norma Internacional faz 

recomendações para o estabelecimento de linhas de base para os testes de constância 

dos equipamentos, que devem ser realizados periodicamente após a aceitação do 

mesmo. Estas recomendações serviram de inspiração inicial para o desenvolvimento dos 

objetos de teste criados neste trabalho e consequentemente, para a escolha dos 

parâmetros da qualidade de imagem a serem avaliados. 

Em termos de indicadores da qualidade em mamografia, o documento da 

IEC [11] sugere avaliar vários parâmetros, dentre eles a uniformidade da área da 

imagem, o intervalo dinâmico, a resolução espacial, a detectabilidade de baixo 

contraste, o Kerma no Ar na superfície de entrada (do inglês, Entrance Surface Air 

Kerma – ESAK) e o CAE. 

O parâmetro “Kerma no Ar na superfície de entrada” representa uma medida da 

“dose” de radiação na entrada da mama da paciente durante a realização de uma 

mamografia. O PQRT/INCA já possui uma metodologia empregada para aferição deste 

parâmetro, através de um cartão dosimétrico, e por esta razão, este parâmetro não foi 

avaliado neste trabalho. 

O parâmetro “detectabilidade de baixo contraste” não foi avaliado por ser de 

construção demasiado complicada e onerosa, além de já existir comercialmente um 

objeto de teste de acordo com o recomendado pela Norma. 

O parâmetro “intervalo dinâmico” é uma medida da diferença máxima de 

espessura de PMMA que pode ser exibida simultaneamente em uma mesma imagem, 

sem perda de informação devido à saturação dos elementos detectores por 

sobreexposição, ou seja, é uma relação entre o Kerma no Ar incidente no detector 

(receptor de imagem) e o valor médio de pixel da região irradiada. 

Isto é algo importante quando se irradia uma mama muito grande ou densa, mas 

que possui uma pequena espessura (no momento da compressão) na região próxima à 

linha de pele (borda da mama). 
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Neste trabalho, foi estudado o comportamento linear (parâmetro linearidade) 

deste intervalo dinâmico, com um objeto de teste construído tendo como base o objeto 

sugerido na Norma da IEC [11]. 

O método proposto para avaliação da resolução espacial pela IEC é a análise da 

MTF pelo método da fenda. Optou-se por fazer uso do método da borda, que pode ser 

analisado em um programa desenvolvido para análise da qualidade da imagem em 

sistemas digitais [20], descrito mais adiante. 

 

2.3.1.7 – Recomendações IAEA 

Em meados de 2011, a Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA, 

publicou um programa de garantia da qualidade em mamografia digital [4]. Este 

documento surge como uma necessidade da comunidade internacional de orientações 

quanto a procedimentos que permitam a avaliar os sistemas digitais de imagem, cada 

vez mais presentes nos serviços de radiologia de todo o mundo. 

A publicação é bastante abrangente, explicando desde a necessidade de alta 

qualidade no exame, passando pelo funcionamento dos mamógrafos digitais e fatores a 

serem considerados na aquisição de um sistema digital, pelas considerações clínicas e 

encerra seu texto com os testes de controle da qualidade a serem realizados pelos 

técnicos/tecnólogos em radiologia e pelos físicos médicos do Serviço. 

O documento atribui aos técnicos/tecnólogos em radiologia a tarefa de realizar 

os testes mais simples, de avaliação qualitativa, e cuja periodicidade é curta 

(diária/semanal) ou que não implique em alteração na sua rotina de trabalho. 

Os físicos ficam com os testes de constância, de avaliação quantitativa, que 

avaliam o desgaste do mamógrafo e seu sistema de registro de imagem como um todo, 

julgando a necessidade de substituição de (parte dos) sistemas ou a adaptação/renovação 

dos procedimentos necessários para aquisição de imagens com qualidade diagnóstica. 

Além dos procedimentos já descritos na literatura [1-3] para avaliação do 

mamógrafo e sistema de aquisição de imagem, as orientações da IAEA deixam o 

trabalho bem mais fácil para os avaliadores, ao fornecer instruções passo a passo e 

cartas/planilhas para avaliação dos serviços de mamografia. 

No que concerne a este trabalho, o documento faz recomendações quanto ao 

rastreamento de artefatos na imagem como um todo (uniformidade ou planura de 
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campo), à determinação da linha de base para avaliação semanal (pelo técnico) da 

SDNR e à função transferência de modulação – MTF, empregando o método da borda. 

O documento mostra ainda valores que podem ser utilizados como referência 

para as avaliações, em paralelo à linha de base estabelecida na instalação do sistema, e 

que foram utilizados como comparativo na avaliação da MTF dos sistemas DR e CR 

que foram avaliados neste trabalho. 

 

2.4 – Dosimetria Termoluminescente 

O fenômeno da termoluminescência é apenas mais um processo dentro de uma 

família de fenômenos conhecidos como Fenômenos Termicamente Estimulados. Como 

o próprio nome sugere, a termoluminescência é toda e qualquer emissão luminosa que 

tenha sido estimulada termicamente (por aquecimento) [37]. 

Apesar de o fenômeno ser conhecido há bastante tempo, ele só começou a ser 

estudado e utilizado em dosimetria na medicina há cerca de 60 anos atrás. 

Como resultado da irradiação de um material e seu posterior aquecimento, 

podemos explicar o efeito termoluminescente (TL), em termos do modelo das bandas de 

energia, usando a noção de armadilhas de elétrons ou buracos [38]. 

Os materiais TL, em geral, possuem uma banda de valência preenchida com 

elétrons e uma banda de condução vazia, e entre estas, uma banda proibida. Quando um 

isolante ou semicondutor é exposto à radiação ionizante, à temperatura ambiente ou 

mais baixa, os elétrons da banda de valência absorvem energia e saltam para a banda de 

condução, onde se movem livremente até serem capturados por uma das armadilhas, 

como pode ser visto na Figura 2.12 [Adaptada de 39]. 
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Figura 2.12: Modelo de bandas de energia para um material termoluminescente 

sendo irradiado. A radiação ionizante incide sobre o material, excitando os 

elétrons da banda de valência para a banda de condução. 

 

A existência de uma região de ocupação não permitida para os elétrons indica 

que os processos que regem a absorção de energia proveniente das radiações ionizantes 

são dependentes desta mesma energia, ou seja, os elétrons só absorverão energia que 

seja no mínimo suficiente para lhes permitir saltar da banda de valência para a banda de 

condução, atravessando a região proibida. 

Estas armadilhas de elétrons atuam como uma barreira de potencial, impedindo 

que os elétrons retornem à banda de valência. Ao aquecermos posteriormente o 

material, fornecemos aos elétrons energia suficiente para superar esta barreira e então 

retornar à banda de valência, se recombinando com os buracos, ou serem recapturados 

em armadilhas mais profundas, as quais atuam competitivamente aos buracos. Se a 

recombinação elétron-buraco for radiativa, teremos emissão termoluminescente, 

representada na Figura 2.13 [Adaptada de 39]. 
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Figura 2.13: Modelo de bandas de energia para um material termoluminescente 

previamente irradiado sendo aquecido. No material aquecido, os elétrons escapam 

das armadilhas e retornam à banda de valência, emitindo luz. 

 

Um material TL que contenha impurezas apresenta estados de energia eletrônica 

diferentes, que permanecem vazios até a irradiação do material, quando alguns elétrons 

excitados passam a ocupar tais estados. Estes estados ocupados são chamados de 

defeitos induzidos por radiação, os quais são definidos como qualquer excitação de 

elétrons ou de espécies atômicas que ocorra no material após a irradiação, mas que não 

ocorria previamente. Após a emissão TL, o material pode ser devolvido à sua condição 

inicial, através de um tratamento térmico, que tem como função liberar todos os elétrons 

que ainda estejam armadilhados. 

Existem diversos materiais que apresentam propriedades termoluminescentes, 

mas apenas alguns poucos possuem as características desejáveis para serem utilizados 

como dosímetro. Tais materiais são fabricados em formatos diferentes para atender as 

mais variadas aplicações. As formas mais comumente comercializadas são: pó, cristais 

cúbicos, chips, bastões, filmes finos e discos de Teflon impregnados. 

Para poder ter algum uso prático, principalmente em dosimetria, os materiais TL 

devem apresentar certo conjunto de características [38]: 

 Ter uma resposta linear para um amplo intervalo de doses; 

 Apresentar alta sensibilidade, mesmo para doses pequenas; 

 Ter uma resposta estável, mesmo sob condições climáticas 

desfavoráveis; 

 Ter uma resposta pouco dependente da energia dos fótons; 

 Ser reprodutível, mesmo para pequenas doses; 
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 Ter uma curva de emissão simples com um único pico bem resolvido. 

Claro que nenhum material TL consegue reunir todas essas características em 

conjunto. A escolha de cada material é feita com base no tipo de trabalho que se 

pretende realizar.  

Para uso no controle da qualidade em radiodiagnóstico, são desejáveis materiais 

que sejam tecido-equivalentes, ou seja, materiais que apresentem número atômico 

efetivo (média ponderada dos números atômicos dos elementos que constituem uma 

substância composta) similar ao do tecido humano e interajam com a radiação ionizante 

de modo aproximada a estes mesmos tecidos.  

Dentre os materiais TL que são tecido-equivalentes, podemos mencionar o 

Borato de Lítio ativado com Manganês - Li2B4O7:Mn e o Fluoreto de Lítio ativado com 

Magnésio e Titânio - LiF:Mg,Ti ou ativado com Magnésio, Cobre e Fósforo – 

LiF:Mg,Cu,P. 

Na medicina, os materiais TL mais comumente utilizados são o Fluoreto de Lítio 

ativado com Magnésio e Titânio - LiF:Mg,Ti, também conhecido como TLD-100 e o 

LiF:Mg,Cu,P, chamado de TLD-100H. 

Para feixes de fótons, o conceito de equivalência ao tecido está intimamente 

ligado ao número atômico efetivo do material, pois as interações das radiações com a 

matéria (efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares) são dependentes do 

número atômico efetivo do material sendo irradiado.  

A sensibilidade de um material TL é dependente das interações entre a radiação 

incidente com o mesmo, ou seja, quanto maior o número de interações que ocorrem no 

material, maior será a sua sensibilidade. Uma vez que as interações também são 

dependentes da energia da radiação, pois apenas algumas transições de estados 

eletrônicos são permitidas, podemos definir a sensibilidade como a intensidade do sinal 

TL por unidade de dose absorvida, tendo em vista que a intensidade do sinal é 

diretamente proporcional ao número de elétrons armadilhados.  

Dentre os fatores que afetam a resposta do material TL, os ambientais são os 

mais críticos. A temperatura é o fator que mais influencia essa resposta, sendo 

necessário aumentar os cuidados durante o armazenamento e transporte do material 

[39]. Outro fator muito importante é a umidade. O material deve estar protegido do 

calor e umidade, de preferência em recipientes à prova de luz. 

Para que o sinal TL seja considerado estável é necessário que o mesmo retenha a 

informação por um tempo prolongado. Quando acontece a perda de sinal estamos diante 
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de um fenômeno conhecido como desvanecimento. Se um sinal TL é instável e diminui 

com o tempo após a irradiação, o sinal é dito desvanecido. 

 O desvanecimento [37-40], mais conhecido pela denominação em inglês, 

fading, é uma característica de todo dosímetro TL definida pela liberação espontânea 

dos elétrons de suas armadilhas, proporcionando recombinações e a consequente 

emissão de luz pelo material. Este fenômeno pode ter várias causas, mas a que prevalece 

é a de origem térmica. Por esta razão, um TLD irradiado nunca vai reter 100% das 

cargas armadilhadas. Novamente, é importante conhecer o comportamento do 

desvanecimento do TLD [37], para realizar as devidas correções quando necessário. Na 

Figura 2.14 temos duas curvas de desvanecimento para o LiF:Mg,Cu,P. 

 

 

Figura 2.14: Gráfico ilustrando o efeito de desvanecimento para o LiF:Mg,Cu,P. 

Leituras feitas 1 dia (cinza) e 5 meses (preto) após irradiação [Adaptada de 40]. 

 

Para compreendermos o funcionamento de um TLD, devemos antes de tudo 

conhecer algumas das vantagens e desvantagens de sua utilização. 

Vantagens na utilização: 

 Dimensões reduzidas – Detector pontual; 

 Equivalência ao tecido; 

 Detectores integradores de dose 

 Não são necessários cabos durante a medida; 

 Elevada sensibilidade. Intervalo dosimétrico amplo; 

 Detectores reutilizáveis e baratos; 
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 Muitos materiais disponíveis para escolha; 

Desvantagens: 

 Dimensões reduzidas, o que em alguns casos leva a dificuldades no 

manuseio; 

 Leitura não imediata; 

 Instrumentação necessária à avaliação dos detectores é cara; 

 Ausência de registro permanente de dose no detector, o que impede uma 

releitura em casos de erro. 

  

As maiores áreas de uso dos materiais TL incluem: 

 Dosimetria pessoal: O objetivo primário é o monitoramento de dose nos 

trabalhadores devido à exposição ocupacional, podendo ser nas extremidades (mãos, 

braços, pés), corpo inteiro (radiação penetrante) e em tecidos (radiação não penetrante). 

O maior requisito de um TLD para esta aplicação é ser tecido-equivalente. 

 Dosimetria ambiental: Averiguar os níveis de radiação da Terra, que vêm 

sendo alterados pelo uso da radiação nuclear pelo homem, em usinas nucleares, testes 

com bombas atômicas e acidentes radiativos. Também avalia os níveis de radiação do 

espaço sideral, onde o nível de radiação devido aos raios cósmicos é muito elevado, 

sendo de interesse principal para missões espaciais. 

 Dosimetria na área médica: Avaliar os níveis de dose de radiação 

administrados aos pacientes durante exames que utilizam radiação ionizante ou em 

radioterapia, para aferir se a dose que o paciente está recebendo durante o tratamento ou 

exame não ultrapassa os limites de tolerância do mesmo. Também utilizado em 

pesquisas para otimização dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos. 

 

A intensidade da luz emitida por um material TL vai depender da quantidade de 

dose recebida durante o processo de irradiação e do tipo, número e distribuição das 

diferentes impurezas dentro do próprio material, do aquecimento, do tipo de energia 

utilizada e outros fatores como tempo, taxa de irradiação, temperatura de 

armazenamento, etc. A curva de emissão TL é aquela que representa a intensidade de 

luz emitida pelo material TL em função da temperatura e do tempo de aquecimento. A 

resposta do dosímetro é tomada como a área sob esta curva. Na figura 2.15, temos um 

exemplo da curva característica de um dosímetro TL. 
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Figura 2.15: Ilustração de curva característica de dosímetro TL, com área 

enegrecida abaixo, representando a resposta do dosímetro [Adaptada de 41]. 

 

A forma da curva depende dos tipos de armadilhas e dos centros de 

luminescência do material TL, da taxa de aquecimento e do aparelho detector utilizado. 

Em geral, ela é formada por vários picos, cada um indicando a presença de tipos 

diferentes de armadilha no material, e sendo caracterizados pela temperatura onde 

ocorre o máximo de emissão.  

A curva de emissão de um material TL ideal deve ter uma resposta linear para 

uma ampla faixa de dose, ou seja, a intensidade de luz emitida pelo material deve variar 

linearmente com a dose absorvida pelo mesmo. Contudo a maioria dos materiais TL 

apresenta respostas que não são inteiramente lineares, se tornando supralineares para um 

determinado valor de dose, que vai depender do material empregado, e depois sublinear 

ao atingir a saturação, razão pela qual se faz necessário realizar a devida correção por 

fatores de calibração. Abaixo, na figura 2.16, é vista uma adaptação da curva de emissão 

TL para o LiF:Mg,Cu,P. 
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Figura 2.16: Curva de Emissão TL do LiF:Mg,Cu,P [Adaptado de 37]. 

 

A região de resposta linear é a de maior interesse em dosimetria, uma vez que 

existe proporcionalidade entre a luminescência apresentada pelo material e a dose de 

radiação à qual este foi exposto, o que permite uma maior exatidão das medições. 

Na região supralinear, apesar de sua origem não ter sido ainda definitivamente 

explicada e sua resposta TL não ser proporcional à dose, é possível ainda realizar 

medições de dose nesta região, mas a exatidão dos resultados é inferior àquela obtida na 

região linear. 

Para doses acima de 10
5
 Gy, a curva de resposta da maioria dos dosímetros TL 

atinge a região de saturação. Este fenômeno é interpretado como uma diminuição do 

número de armadilhas disponíveis para a captura dos elétrons. Esta região não tem 

utilidade em dosimetria. 

Todo material TL tem um sinal residual, proveniente de excitações do cristal. 

Antes de ser utilizado, devemos tratar o material a fim de eliminar estes sinais 

indesejáveis, que de outra forma iriam interferir nas medições de dose realizadas. Este 

tratamento térmico é feito de forma a estabilizar as armadilhas presentes no material, 

preparando-o para a irradiação. 

Diversos tratamentos térmicos têm sido propostos na literatura para os diferentes 

materiais TL [37-42]. Cada um possui benefícios e desvantagens, dependendo de quais 

características do dosímetro se querem realçar. O reaproveitamento confiável de 



37 

 

materiais TL frequentemente requer o uso de estritos procedimentos de tratamentos 

térmicos.  

A resposta do TLD-100H é mais sensível quando comparada a do TLD-100, 

podendo ser até 30 vezes maior [40-45]. Além disto, a sua dose mínima detectável é 

muito inferior à do TLD-100, podendo registrar leituras da ordem de 10 µGy [42]. O 

seu tratamento térmico é outro fator de relevância, pois se o mesmo for tratado com uma 

temperatura superior a 250 °C, ele corre o risco de perder suas propriedades 

dosimétricas. 

Este dosímetro é considerado tecido-equivalente para o intervalo de energias 

utilizado na mamografia [43]. 

O tratamento térmico pós-leitura é dispensado, uma vez que sempre se realiza ao 

menos três leituras destes dosímetros, zerando sua resposta, mas também devido ao 

baixo nível de radiação ao qual os mesmos são submetidos (inferior a 10 mGy). 

Em particular, a dependência energética dos dois tipos de TLD (100 e 100H) é 

completamente diferente na região de energia delimitada pelo 
137

Cs e o 
60

Co. A resposta 

da dose como uma função da energia para os dois materiais é bem diferente. A resposta 

do TLD-100H diminui dramaticamente com a energia dos fótons, enquanto que o TLD-

100 mostra um suave aumento na mesma região de energia. A resposta da dose do 

TLD-100H mostra uma grande variação com a energia e deve ser levada em conta, caso 

os dosímetros TL sejam calibrados em uma qualidade de feixe e usados em outra [44]. 

O desvanecimento de materiais TL é um fenômeno durante o qual o material 

perde gradativamente sua capacidade de produzir luz após ter sido irradiado. É um 

efeito em dois passos, dependendo do tempo de irradiação: o primeiro (desvanecimento 

pré-irradiação) é a perda de sensibilidade do material, antes de ser irradiado, e o 

segundo (desvanecimento pós-irradiação) é a perda de sinal após a irradiação de um 

material. Em ambos os casos, o sinal – devido à irradiação externa do material – é 

altamente influenciado [40]. O comportamento do desvanecimento depende de vários 

fatores, tais como o tipo de material TL, o perfil de leitura, o processo de tratamento 

térmico, parâmetros de armazenamento e tempo [40].  

Quanto à reprodutibilidade, ambos os detectores apresentaram bons resultados 

(variação inferior a 2%) depois de 10 ciclos de irradiação e leitura [41,42]. O sinal 

residual do TLD-100H foi encontrado como sendo superior ao do TLD-100, 

correspondendo a 5% do valor da leitura, enquanto que para o último foi de 1,5% [44]. 

A resposta do TLD-100 para energias abaixo de 65 keV foi superestimada em relação à 
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dose de irradiação, indicando que este material possui uma dependência energética mais 

forte do que o TLD-100H [45]. 

O TLD-100H perde sua sensibilidade para temperaturas acima de 270 °C. Sua 

alta sensibilidade combinada com sua equivalência ao tecido são as principais vantagens 

deste material em aplicações de dosimetria pessoal [42]. Possui uma resposta energética 

consideravelmente diferente em relação ao TLD-100 na faixa de energias do 

radiodiagnóstico. A perda de eficiência do TLD-100H para baixas energias é uma 

vantagem para a equivalência ao tecido, uma vez que neutraliza a resposta devido ao 

aumento de probabilidade de ocorrência de efeito fotoelétrico. A linearidade da resposta 

do material vai de 1 µGy até 10 Gy [42]. A sensibilidade e a forma da curva de resposta 

são dependentes da temperatura máxima de leitura e dos parâmetros de tratamento 

térmico pré-irradiação [42]. A perda de sensibilidade do material até 1000 ciclos de 

leitura é inferior a 10% [42,43]. 

Seu único pico de emissão TL fica na região azul do espectro [42]. A localização 

do pico principal está em torno de 210 °C, o que é vantajoso para dosimetria devido ao 

seu baixo potencial para desvanecimento térmico [41]. Embora a forma da curva TL 

seja sensível à história térmica do material, sua forma e altura não se alteram, dentro do 

erro experimental, quando sujeito a um tratamento térmico na faixa de temperatura entre 

240 °C e 255 °C por 15 minutos. Assim, desde que a temperatura do tratamento esteja 

neste intervalo, o dosímetro pode ser reutilizado sem mudança significativa na sua 

sensibilidade [43].



39 

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 – Serviços Avaliados 

Neste trabalho, foram avaliados dez sistemas digitais em nove Serviços de 

Mamografia, sendo 8 (oito) no Município do Rio de Janeiro, 1 (um) no Município de 

Volta Redonda e 1 (um) no Município de Cuiabá. Para preservar o anonimato dos 

mesmos, atribuiu-se uma numeração a estes de 1 a 10, pois um dos serviços possuía os 

dois sistemas (CR e DR). 

Destes serviços, 7 (sete) utilizavam o sistema CR e 3 (três) empregavam o 

sistema DR de mamografia digital. Os sistemas CR incluíam os fabricantes Agfa 

(3 serviços), Kodak/Carestream (3 serviços) e Fuji (1 serviço). Os sistemas DR incluíam 

os fabricantes Siemens, GE e Lorad. 

É importante lembrar o fato de que a imagem gerada pelos sistemas digitais CR 

são representados por cassetes e uma leitora para estes e de certa forma independem (de 

uma forma geral, atribui-se a dose maior do sistema CR ao ajuste do mamógrafo e 

também devido ao equipamento antigo de mamografia. O sistema CR é adaptado ao 

sistema de mamografia convencional.) das características dos mamógrafos geradores do 

feixe de raios X. Já para os sistemas DR, o próprio mamógrafo possui um sistema de 

detecção que possibilita a formação das imagens. 

Na Tabela 3.1 abaixo estão listados os sistemas de imagem avaliados, de acordo 

com seus respectivos serviços. 

 

Tabela 3.1: Sistemas digitais avaliados em cada serviço de mamografia. 

Serviço Sistema Fabricante Tamanho do Pixel 

Serviço 1 CR Agfa 50 µm 

Serviço 2 CR Kodak/Carestream 50 µm 

Serviço 3 CR Agfa 50 µm 

Serviço 4 CR Kodak/Carestream 50 µm 

Serviço 5 CR Fuji 50 µm 

Serviço 6 CR Agfa 50 µm 

Serviço 7 CR Kodak/Carestream 50 µm 

Serviço 8 DR Siemens 70 µm 

Serviço 9 DR GE 100 µm 

Serviço 10 DR Lorad/Hologic 70 µm 
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3.2 – Objetos de Teste Desenvolvidos 

Os objetos de teste desenvolvidos neste trabalho e utilizados para avaliar alguns 

parâmetros da qualidade da imagem dos sistemas de mamografia digital foram 

financiados pelo Instituto Nacional de Câncer, INCA, em parceria com a Organização 

Pan-Americana da Saúde, OPAS. 

Um dos objetivos desta parceria era auxiliar o INCA na implantação de um 

Programa Nacional de Qualidade em Mamografia, PNQM, e assim, conjuntos com os 

objetos desenvolvidos poderiam ser utilizados no Programa. 

Os objetos foram desenvolvidos com base em recomendações internacionais 

[3,4,11], tendo como alvo avaliar a linearidade entre o Kerma no Ar incidente no 

detector e o valor médio de pixel da imagem formada (Figura 3.1), a resolução espacial 

por meio da função transferência de modulação (Figura 3.2) e a uniformidade do campo 

de imagem (Figura 3.3). 
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Figura 3.1: Projeto original do objeto de teste para avaliação da linearidade 

[Adaptado de 11]. 
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Figura 3.2: Projeto original do objeto de teste para avaliação da função 

transferência de modulação. 

 

 
Figura 3.3: Projeto de bloco retangular de PMMA para avaliação da uniformidade 

do campo de imagem. 
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Contudo, no decorrer do desenvolvimento destes objetos, verificou-se que 

poderia ser construído um objeto adicional (Figura 3.4), para a avaliação de parâmetros 

de contraste como a CNR e a SDNR em um único objeto. 

 
Figura 3.4: Projeto do objeto de teste para avaliação da CNR e da SDNR 

[Adaptado de 11]. 

 

Verificou-se ainda que o projeto original do objeto de teste para avaliação da 

linearidade não permitia a medição, com precisão razoável, do valor médio de pixel na 

imagem sob cada degrau, devido à limitação no tamanho da ROI criada pela pequena 

largura do degrau. 

Optou-se então por uma alteração no projeto, que diminuía o número de degraus, 

ao mesmo tempo em que se aumentava sua largura e altura, de modo a manter a mesma 

espessura máxima do objeto original (4 cm). Isto também possibilitou o uso de 

dosímetros termoluminescentes para medida do Kerma sob cada espessura (degrau) de 

PMMA, reduzindo, assim, o número de exposições necessárias para o teste e o tempo 

necessário para realizá-lo. 
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O objeto que deveria ser utilizado para avaliação da MTF também foi otimizado 

e modificado, para permitir com uma única exposição a avaliação da MTF nos eixos 

vertical e horizontal da imagem. 

As placas de PMMA utilizadas na avaliação da uniformidade poderiam também 

ser utilizadas na avaliação de um outro parâmetro, o espectro de potência do ruído (do 

inglês, Noise Power Spectrum – NPS), que devido à sua complexidade, não foi 

abordado neste trabalho. 

 

3.2.1 – Objeto utilizado para avaliação da Linearidade 

Para avaliação da linearidade do Kerma no Ar incidente no detector com o valor 

de pixel, foi construído um simulador em acrílico, em uma variação do sugerido pela 

International Electrotechnical Commission - IEC [11], constituído por 13 placas de 

acrílico com 3 mm de espessura, empilhadas, formando um stepwedge, como pode ser 

visto na Figura 3.5 abaixo. 

 

Figura 3.5: Protótipo do objeto de teste utilizado para avaliar a linearidade. 

 

Para evitar o deslocamento das placas durante o seu posicionamento, as mesmas 

foram afixadas pelas suas laterais com fita adesiva. 

Embaixo da última placa de acrílico, foi posicionada uma placa de mesmo 

tamanho, mas com apenas 1 mm de espessura, utilizada para facilitar o posicionamento 

dos dosímetros termoluminescentes. Estes tiveram, após a alteração do projeto, sua 

posição fixada em duas linhas, situadas a 5 cm e 7 cm de distância da borda do Bucky 

na parede torácica, para cada degrau do objeto. 
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Este novo projeto, também foi feito para que, ao invés de usar várias placas de 

mesma espessura de PMMA, fosse utilizado um único bloco usinado, com os degraus 

de espessura uniforme igual a 5 mm (Figura 3.6). 

 
Figura 3.6: Versão final do objeto de teste utilizado para avaliação da linearidade 

dos sistemas digitais. 

 

3.2.2 – Objeto utilizado para avaliação da MTF 

A primeira versão deste objeto de teste (Figura 3.7) mostrou-se não adequada 

por duas razões. Primeiro, a peça metálica foi inserida no acrílico e isto gerou um erro 

durante a avaliação das imagens, indicando que a placa não havia sido fabricada com a 

rugosidade na lateral requerida (5 µm). Esta precisão na borda é necessária para 

minimizar o erro na avaliação da imagem, devido ao tamanho dos pixels da imagem em 

mamografia (em torno de 50 m). A inclinação da placa é feita para tornar a avaliação 

dos pixels mais concisa em termos estatísticos (maior número de pixels sendo utilizados 

na avaliação). 

 

Figura 3.7: Protótipo do objeto de teste utilizado para avaliação da MTF. 
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O segundo problema foi a dificuldade de posicionamento da ROI de avaliação 

da MTF na imagem desta, devido ao pouco espaço para posicionamento entre a borda 

da placa e a borda do PMMA (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8: Imagem radiográfica do protótipo para avaliação da MTF. 

 

O objeto final (Figura 3.9) teve estes problemas corrigidos, uma vez que a placa 

metálica ficava solta sobre as placas de PMMA, permitindo seu livre posicionamento. 

 

Figura 3.9: Versão final do objeto de teste utilizado para avaliação da MTF dos 

sistemas digitais. 
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3.2.3 – Placas de PMMA utilizadas na avaliação da Uniformidade 

Este certamente constitui o objeto de teste mais simples e não foi projetado neste 

trabalho. Apenas optou-se por sua confecção a fim de criar o conjunto de objetos de 

teste. Além do teste de uniformidade, estas placas (Figura 3.10) são utilizadas na 

avaliação da CNR e SDNR, onde é necessária a variação de espessura de PMMA e 

também para a avaliação do NPS, não realizado aqui. 

 

Figura 3.10: Placas de PMMA utilizadas na avaliação da uniformidade, CNR, 

SDNR e NPS dos sistemas de imagem digital. 

 

3.2.4 – Objeto utilizado para avaliação de CNR e SDNR 

Este objeto de teste (Figura 3.11) foi idealizado para permitir a avaliação de 

CNR e SDNR com uma única exposição, bastando para isto colocar uma folha de 

alumínio de 2 mm de espessura sobre a região à direita, em substituição ao objeto feito 

apenas com as placas de acrílico e a folha de alumínio (Figura 3.12). 
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Figura 3.11: Protótipo desenvolvido para avaliação da CNR e SDNR. 

 

 

Figura 3.12: Primeira montagem experimental para avaliação da CNR. 

 

O objeto da Figura 3.11 ainda sofreu uma última modificação, para que as áreas 

de interesse fossem 3 quadrados com 4 cm de lado, a fim de tornar mais fácil o 

posicionamento da ROI durante a avaliação das imagens e também da folha de alumínio 

para o teste de CNR. 
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3.2.5 – Confecção dos Objetos de Teste 

Por se tratar de uma aquisição para o patrimônio público, o financiamento da 

usinagem dos objetos teve de passar por um processo de licitação bastante demorado, só 

sendo definitivamente aprovado em meados de 2011, quando este trabalho já estava em 

curso, e os objetos definitivos só ficaram prontos em abril de 2012. 

Sendo assim, todas as medições realizadas para este trabalho foram feitas com 

protótipos dos objetos, o que gerou algumas complicações, mas permitiu corrigir alguns 

erros sistemáticos encontrados, como a largura do degrau no objeto para avaliação da 

linearidade e o tamanho da lâmina metálica para a avaliação da MTF pelo método da 

borda. 

Com os protótipos, foi possível medir a uniformidade do campo de imagem e a 

linearidade para todos os serviços avaliados. Devido a problemas no acesso a alguns dos 

serviços, a MTF só foi avaliada para alguns dos mesmos, apenas para caracterizar a 

aplicabilidade de seu objeto de teste e a CNR foi avaliada apenas como teste. 

 

3.3 – Uso de Dosímetros Termoluminescentes para o Parâmetro Linearidade 

Na avaliação do parâmetro linearidade, que implica em observar uma relação 

linear entre o valor médio de pixel (VMP) e o Kerma no Ar incidente no detector (Ki), 

existem duas possibilidades de conduta. Ambas consistem em efetuar medições de Ki 

simultâneas à aquisição de imagens. 

No primeiro caso, são realizadas diversas exposições, cada uma com acréscimo 

de placas de acrílico de espessura idêntica, de modo a gerar diversas imagens, com 

valores de VMP e, consequentemente, de Ki diferentes utilizando para medida de 

Kerma no Ar uma câmara de ionização ou um dosímetro de estado sólido, devidamente 

calibrado. 

A segunda conduta, empregada neste trabalho, com o intuito de evitar diversas 

exposições, foi utilizado um penetrômetro (stepwedge) feito de PMMA, constituindo 

uma “escada” com uma espessura total de 4,0 cm. A largura dos degraus do 

penetrômetro foi ajustada de forma a permitir a medição do VMP na imagem com uma 

ROI de 1 cm
2
 de área. 

Por baixo do penetrômetro, é colocada uma placa com um par de furos por 

degrau, que permite a alocação de dosímetros termoluminescentes na forma de chips, 
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para medição do Ki. Cada furo possui 0,5 cm de diâmetro e seu centro se localiza a 2 cm 

do centro do furo adjacente, no mesmo degrau, deixando entre os mesmos uma área 

livre para a medida do VMP na região de interesse sem a interferência do TLD. 

O uso dos dosímetros TL permite que o Ki para cada uma das espessuras de 

PMMA seja medido em uma única exposição, minimizando assim o tempo necessário 

para a realização do teste. 

No decorrer do desenvolvimento dos objetos de teste, foi constatado (através de 

medições) que o material TL comumente utilizado, LiF:Mg,Ti, não oferecia a 

sensibilidade necessária às baixas doses em avalição. Por esta razão, pensou-se em 

utilizar o material LiF:Mg,Cu,P, por apresentar melhor resposta para baixas doses uma 

estabilidade semelhante àquela do LiF:Mg,Ti. 

Um conjunto de 100 destes dosímetros (Figura 3.13) foram gentilmente cedidos 

pelo CDTN, para a realização deste trabalho, com um protocolo de leitura e tratamento 

térmico na leitora Harshaw (Anexo A). 

 

Figura 3.13: Dosímetros TL no formato de chips utilizados neste trabalho. 

 

Como o PQRT/INCA possui um laboratório próprio de dosimetria TL com uma 

leitora PCL/Fimel, mas esta, infelizmente, não possui os mesmos parâmetros de 

configuração da leitora Harshaw, foi utilizada a leitora Harshaw 3500 (nº de série 

9708274) do Laboratório de Dosimetria Termoluminescente (LDT) da Divisão de 

Dosimetria (DIDOS) do IRD (Figura 3.14) e o programa WinREMS para aquisição dos 

dados. Posteriormente, foi feita uma tentativa de elaborar um protocolo de leitura e 

tratamento térmico para a leitora TL do PQRT (Anexo B), mas o mesmo ainda exige 

algum refinamento. 
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Figura 3.14: Leitora Harshaw 3500 do LDT, utilizada para leitura dos dosímetros 

TL deste trabalho. 

 

Os dosímetros foram calibrados com a fonte de césio do laboratório, estudando-

se a sua sensibilidade e linearidade de resposta para uma faixa de dose entre 0,2  e 

2 mGy, na energia da radiação gama do 
137

Cs (662 keV). 

Como o feixe de mamografia utiliza uma energia muito inferior (da ordem de 30 

vezes), foram feitas irradiações adicionais na energia de 28 keV, que corresponde ao 

espectro de energia mais utilizado na mamografia, a fim de corrigir a resposta do 

DOSÍMETRO TL em relação à energia. 

Para medições de Kerma no Ar incidente na faixa de energia utilizada neste 

trabalho, foi empregado um dosímetro de estado sólido UNFORS, modelo 535L, nº de 

série 144747, devidamente calibrado e rastreado ao LNMRI (Figura 3.15). Além desta 

calibração, o dosímetro UNFORS possui uma correção para dependência energética, 

fornecida pelo fabricante (transcrito no Anexo C), a ser aplicada em mamógrafos cuja 

combinação alvo/filtro seja W/Rh ou W/Al. 
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Figura 3.15: Dosímetro Unfors utilizado para calibrar os dosímetros TL. 

 

De acordo com o relatório do LNMRI, o dosímetro UNFORS foi calibrado 

utilizando o método da substituição, para 5 valores diferentes de Tensão, a saber 23, 25, 

28, 30 e 35 kV,  sendo o fator de correção para a qualidade de radiação Q (28kV), kQ 

igual a 1,067. 

 

3.3.1 – Escolha das Grandezas Dosimétricas 

De acordo com o protocolo TRS 457 da AIEA [46], três grandezas dosimétricas 

podem ser usadas em mamografia: o Kerma no ar incidente, Ki, o Kerma no ar na 

superfície de entrada, Ke, e a dose média nos tecidos glandulares da mama, conhecida 

como dose glandular média, DG. Embora esta última grandeza seja relacionada ao risco 

e, por esta razão, a de maior interesse, para controle da qualidade da imagem e 

calibração de dosímetros, as grandezas Ke e Ki, são mais usadas. 

A grandeza utilizada na avaliação da linearidade é o Kerma no Ar incidente na 

superfície do detector, a qual é obtida com o uso de fatores de calibração e demais 

fatores de correção para as medições. 

 

3.3.2 – Calibração dos Dosímetros Termoluminescentes 

Uma vez que nem todos os dosímetros TL fabricados possuem a mesma 

eficiência com relação à sua termoluminescência, as medições de seus sinais diferem 

após uma irradiação com a mesma dose absorvida ou Kerma no ar. Um conjunto típico 
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de algumas dezenas de dosímetros TL não selecionados previamente possui uma 

variação em sua sensibilidade individual entre 10 e 15%. Esta variação pode ser 

reduzida até cerca de 1% através de métodos específicos [46]. 

O conjunto fornecido pelo CDTN já possuía uma sensibilidade de 5,3%, 

contudo, optou-se pelo estabelecimento de um fator de sensibilidade individual ksi para 

cada dosímetro do conjunto, com o intuito de aproveitar o maior número possível de 

dosímetros. 

Procurando minimizar incertezas nas medições, dado o coeficiente de variação 

(5,3%) dos chips no conjunto, também se optou pelo estabelecimento de um coeficiente 

de correção para linearidade (klin) para cada um dos dosímetros. 

 

3.3.3 – Caracterizando os dosímetros 

Antes de utilizar os dosímetros, alguns procedimentos devem ser realizados a 

fim de determinar algumas de suas características. Uma dessas características seria a 

sensibilidade individual dos dosímetros, que deve observar certo procedimento, como 

segue: 

 

 Verificar a integridade física dos TLD a serem utilizados. No lote cedido 

pelo CDTN, um único chip apresentou durante a sua calibração uma avaria mecânica, 

sendo removido do grupo; 

 Separar 5 dosímetros para a leitura da radiação de fundo (background); 

 Colocar os dosímetros em um suporte apropriado e posicionar os 

mesmos para a irradiação no ar com uma fonte de 
137

Cs (Figuras 3.16 e 3.17); 
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Figura 3.16: Dosímetros TL em suporte, preparados para irradiação com Fonte de 
137

Cs. 

 

 

Figura 3.17: Arranjo experimental para a irradiação dos dosímetros TL. 

 

 Selecionar o tempo de exposição necessário no controle da fonte (Figura 

3.18) de modo que o Kerma no ar resultante fosse de 0,2 mGy durante a exposição. Em 

seguida, expor os dosímetros. 
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Figura 3.18: Controlador da Fonte de 
137

Cs. 

 

 Os dosímetros são removidos de seu suporte e preparados para a leitura. 

As leituras M1, M2, ... , Mn dos dosímetros são registradas, bem como as leituras M01, 

M02, M03, M04 e M05 da radiação de fundo. 

 O processo de irradiação e leitura foram repetidos para os valores de 

Kerma no ar de 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mGy.  

 

Foi feito um gráfico com as leituras de cada dosímetro em relação aos seus 

respectivos valores de Kerma no ar. Para cada um dos gráficos foi feito um ajuste linear, 

com coeficientes “a” e “b” positivos e R
2
 maior do que 0,99. Este ajuste foi utilizado 

como um fator de calibração (FC) para estimar o Kerma no ar da fonte de 
137

Cs medido 

pelos dosímetros, restando apenas as correções quanto à linearidade e energia quando 

for o caso. 
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3.3.4 – Seleção dos dosímetros 

Em primeiro lugar, calculamos o valor médio da leitura de fundo (background), 

BG , das leituras dos dosímetros BG01, BG02, BG03, BG04 e BG05, de acordo com: 

 

5/)( 0504030201 BGBGBGBGBGBG  .    [Eq. 3.1] 

 

O sinal de BG (background) foi encontrado comparando-se uma leitura da 

prancheta vazia com a de um chip que foi recentemente submetido ao tratamento 

térmico [43]. 

Em seguida, calcula-se o valor médio das leituras dos dosímetros corrigido pela 

leitura de fundo, TL , onde: 
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e o desvio padrão: 
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       [Eq. 3.3] 

 

É uma prática comum, nos laboratórios que trabalham com TLD, a remoção dos 

outliers, ou seja, os dosímetros cuja leitura corrigida para o background, )( BGTLi  , 

esteja fora de um intervalo com 3 desvios padrões, ))(3( iTLsTL . Felizmente, não 

houve outliers dentro do conjunto utilizado. 

Sendo assim, foi calculado o valor médio da leitura corrigida para o background. 

Em seguida os dosímetros foram separados em três grupos, para que pudessem ser 

utilizados nas avaliações de linearidade do sistema digital de imagem. 

Dentro de cada grupo, os dosímetros foram separados em pares, cada par 

correspondendo a um degrau do objeto de teste para avaliação da linearidade, com o 
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intuito de obter uma melhor precisão das medições realizadas e diminuir a incerteza 

introduzida pela resposta residual do TLD. 

Para cada dosímetro foi determinado um fator de sensibilidade individual, ks, 

que pode ser calculado com a equação: 

BGTL

TL
k

i

s




         [Eq. 3.4] 

onde o valor médio é calculado com a resposta de todos os dosímetros utilizados para 

leitura. 

 

3.3.5 – Estudo da Linearidade e Dependência Energética dos Dosímetros 

Todos os dosímetros submetidos à irradiação com 
137

Cs forneceram uma relação 

Kerma-resposta (RKr), calculada como a razão entre a média do sinal TL e o Kerma (Ki) 

recebido pelo conjunto de dosímetros com a exposição à fonte, através da equação 3.5: 

i

Kr
K

TL
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         [Eq. 3.5] 

Os resultados desta razão foram normalizados para o Kerma no ar de referência 

(KRef) de 1 mGy, a fim de determinar um fator de correção para  a não-linearidade da 

resposta dos dosímetros Flin, descrito na equação: 
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Com as medições feitas e os resultados dos cálculos de Flin, foi feito um gráfico, 

visto na Figura 3.19, e um ajuste polinomial de segunda ordem aos resultados, obtendo-

se a equação 3.7, abaixo, para cada chip utilizado, com um coeficiente de determinação 

R
2
 = 0,83. 

221 10588,4102482,10734,1 iilin KKF  

   [Eq. 3.7] 
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Flin Intercept 1,07384 0,01429

Flin B1 -0,12482 0,03252

Flin B2 0,04588 0,01448

 

Figura 3.19: Gráfico do Fator de correção para linearidade dos dosímetros TL. 

 

No caso da dependência energética, existem alguns fatores complicadores. Além 

dos dosímetros terem sido calibrados no feixe de radiação gama do 
137

Cs, de energia 

igual a 662 keV, e a energia do feixe utilizado para o teste de linearidade ser 

determinada pelo potencial selecionado no comando do mamógrafo (28 kVp) e a 

combinação alvo/filtro utilizada (neste trabalho Mo/Mo, embora sejam comuns, ainda, 

as combinações Mo/Rh, Rh/Rh e W/Rh), é difícil determinar com precisão a energia 

efetiva do espectro de raios X ao atravessar cada degrau do objeto de teste utilizado, 

devido à espessura variante do material absorvedor entre o feixe primário e os 

dosímetros. 

Para minimizar este problema, mas não eliminá-lo (sendo necessária sua 

avaliação em um trabalho futuro sobre as incertezas a serem consideradas para o 

conjunto de objetos desenvolvidos aqui), foi feita inicialmente uma estimativa de um 

fator de correção para a dependência energética, kQ, na resposta dos dosímetros para 

cada degrau, utilizando um dosímetro calibrado (Unfors) e a comparação entre a 

resposta dos dosímetros em cada degrau com a dose de 1 mGy e a resposta dos mesmos 

para esta dose no espectro de calibração do 
137

Cs. 
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Posteriormente, com a modificação dos objetos de teste, tanto o número quanto a 

espessura dos degraus no objeto para avaliação da linearidade dos sistemas digitais foi 

alterado. Desta vez, prevendo possíveis alterações no projeto, foi feita uma “curva de 

correção” (Figura 3.20), com um ajuste linear e R
2
 > 0,99; como visto na equação 3.8. 

xk QQ  010,07998,1
0,

       [Eq. 3.8] 
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Figura 3.20: Gráfico do Fator de correção para a dependência energética dos 

dosímetros TL em função da espessura de PMMA do degrau sob o qual os mesmos 

são alocados. 

 

Com esta curva, valores de kQ puderam ser calculados para os degraus com 

espessura antiga (3mm) e os degraus com a nova espessura (5mm). Em ambos os casos, 

a razão entre os fatores medidos e calculados foi inferior a 0,1%. 

 

3.3.6 – Procedimento de Calibração 

Uma vez que os fatores de correção para as medições foram determinados, 

podemos descrever o procedimento para a calibração dos dosímetros. 
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Em primeiro lugar, um dosímetro ou detector a ser utilizado como referência é 

colocado na posição de calibração abaixo de uma espessura de PMMA equivalente ao 

primeiro degrau do objeto de teste e o Kerma no Ar é medido para a qualidade de feixe 

desejada (para linearidade 28 kVp e as combinações alvo/filtro disponíveis). Deve-se 

lembrar que este procedimento deverá ser repetido para cada valor de espessura dos 

degraus do objeto de teste. 

A escolha do tempo de exposição (s) ou carga (mAs) é feita de modo a ser 

suficiente para produzir um valor de Kerma no Ar entre 1 e 10 mGy. Atenção especial 

deve ser dada a este passo, pois devido à sua grande sensibilidade, o LiF:Mg,Cu,P acaba 

por ter a sua “leitura mínima detectável” (LMD) aumentada quando irradiado com doses 

elevadas. 

Com a dose de referência medida e registrada, substitui-se o dosímetro de 

referência pelos TLD a serem utilizados abaixo do degrau com aquela espessura de 

PMMA, mantendo separados aqueles destinados a medir o valor de background, 

realizando uma exposição com a mesma técnica radiográfica usada para referência. 

Deve-se lembrar que todos os dosímetros deverão ser irradiados com uma espessura de 

PMMA equivalente à espessura do degrau que estará acima dos mesmos durante o teste 

Este ciclo de irradiação e leitura deve ser feito no mínimo 3 vezes para que se 

possa calcular a média da resposta TL. Após a leitura dos dosímetros, sua resposta deve 

ser corrigida pela leitura da radiação de fundo e então calculado o valor médio das 

leituras dos dosímetros (equação 3.9), levando em conta seu fator de sensibilidade 

individual. 

3

)(
3

1






 i

is

Q

BGTLk

TL
       [Eq. 3.9] 

onde ks é o fator de sensibilidade individual do dosímetro. 

O Kerma no Ar incidente no detector para cada degrau é então determinado pela 

fórmula: 

fadinglinQQcQi kFkFTLK 
0,

      [Eq.3.10]
 

onde kQ,Q0 é o coeficiente de correção para dependência energética do espectro sendo 

utilizado em relação ao 
137

Cs e kfading é a correção para o desvanecimento do sinal TL. 

Neste trabalho, não foram estudadas as características de desvanecimento do 

LiF:Mg,Cu,P. Contudo, foram encontradas na literatura [40-45] referências sobre o 
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baixíssimo efeito de desvanecimento neste material TL (inferior a 5% em um ano), 

quando preservado à temperatura ambiente e portanto kfading foi considerado igual a 1 

para todas as leituras realizadas. 

 

3.3.7 – Leitura e tratamento térmico dos chips TLD 

A leitura dos chips no LDT é feita após a realização de testes de estabilidade da 

leitora, que incluem três leituras de ruído de fundo, cinco leituras de luz de referência, 

feitas com a gaveta da leitora aberta e, por último, faz-se três leituras da prancheta onde 

o dosímetro fica posicionado na gaveta, sem o dosímetro, a fim de eliminar o sinal de 

fundo durante a leitura dos dosímetros TL. 

Os chips foram submetidos ao procedimento de leitura e tratamento térmico, 

recomendado pelo CDTN para o LiF:Mg,Cu,P, antes da calibração, conforme o 

protocolo abaixo : 

 Tratamento térmico pós leitura para retirada de sinais residuais durante 

10 minutos a 240 °C; 

 Irradiação dos detectores TL com diferentes valores de Kerma na fonte 

de 
137

Cs no LDT da DIDOS/IRD, sob espessura de equilíbrio eletrônico; 

 Os chips foram, após cada irradiação, armazenados por um período 

mínimo de 12 h e posteriormente submetidos à leitura na Leitora Harshaw 3500, com o 

programa WinREMS, utilizando o TTP com a seguinte configuração: 

 Pré-aquecimento a 135 °C por 8 s 

 Aquisição a 240 °C por 20 s 

 

Para evitar que os dosímetros sejam submetidos a temperaturas muito altas, o 

que poderia prejudicar suas propriedades, faz-se o tratamento térmico pós-leitura 

realizando o processo de leitura por três vezes, o que também diminui o percentual de 

sinal residual no dosímetro. 

A vantagem deste protocolo de tratamento térmico é que os chips estão prontos 

para uma nova irradiação imediatamente após a leitura.  
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3.3.8 – Avaliação das Incertezas 

A avaliação das incertezas nas medições feitas com TLD é obtida através da 

análise da equação 3.10: 

fadinglinQQCQi kFkFTLK 
0,       [Eq. 3.10]

 

onde kfading foi assumido como 1. 

 Tomando as derivadas parciais dos demais termos temos: 
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Então, a incerteza relativa pode ser expressa por: 
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onde: 

053,0
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é o desvio presente no lote e nas médias das leituras realizadas com todos os dosímetros 

durante a caracterização dos mesmos. 
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é o desvio percentual do perfeito ajuste da curva aos dados experimentais. 
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é o desvio experimental do perfeito ajuste da curva aos dados experimentais. 

17,0
lin

F

F

u
lin

 

é o desvio percentual máximo adotado a partir dos resultados obtidos já que o ajuste 

polinomial da curva possui um R
2
 = 0,83. 

Diante disto, temos em termos numéricos a incerteza relativa para a medição de 

Kerma no ar incidente no detector com dosímetros TL: 

%83,17
i

K

K

u
i

.
 

 

3.4 – Programa OBJ_IQ_reduced 

Este programa, desenvolvido pelo Prof. Dr. Nicholas Marshall [20], foi criado 

para permitir o cálculo de alguns dos parâmetros quantitativos da qualidade da imagem 

de equipamentos de radiografia e mamografia digital (CR e DR). Dentre esses 

parâmetros temos a função transferência de modulação, a razão sinal-ruído, a 

uniformidade do detector e o espectro de potência do ruído. 

O programa é distribuído gratuitamente por seu criador, para físicos interessados 

em realizar controle da qualidade em sistemas digitais de radiografia e mamografia e 

para parceiros em pesquisa. 

Para medida dos valores médios de pixel (VMP), em princípio poderia ser 

utilizado qualquer programa que conseguisse exibir/avaliar imagens digitais no formato 

DICOM, como o ImageJ e o IrfanView. Para minimizar a variação nas leituras feitas por 

diferentes programas, optou-se por realizar todas as leituras de VMP deste trabalho no 

programa desenvolvido pela equipe do Prof. Dr. Nicholas Marshall [20] na 

Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, chamado OBJ_IQ_reduced, na versão 3.0 

(Figura 3.21). 
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Figura 3.21: Tela inicial do Programa OBJ_IQ_reduced em sua versão 3.0. 

 

O programa foi fornecido pelo autor com o mero intuito de divulgar o trabalho 

realizado por sua equipe e ajudar aqueles que estão interessados em realizar testes de 

controle da qualidade de imagem em radiologia digital (radiografia e mamografia), nos 

sistemas CR e DR. 

É requerida, para o funcionamento do programa, a instalação de uma “máquina 

virtual”, para compilar o arquivo. Foi utilizada a versão 6.3 da “IDL Virtual Machine”, 

desenvolvida pela ITT Visual Information Solutions, que distribui o arquivo 

gratuitamente pela internet (Figura 3.22). 

Embora existam versões superiores da máquina virtual IDL, foi utilizada apenas 

a versão 6.3, pois esta não apresentou nenhum problema quando da compilação do 

programa do Dr. Marshall. Em contato posterior com o responsável pelo 

desenvolvimento do programa, descobriu-se que a diferença de arquitetura entre os 

sistemas operacionais (32 bits para Windows XP e Vista, 64 bits para o Windows 7 e 

versões superiores), cria limitações na execução do programa. 
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. 

Figura 3.22: Tela inicial da máquina virtual IDL. 

 

Para trabalhar com o programa, antes é necessário ajustar o arquivo de 

configurações do mesmo (Figura 3.23). Como padrão, o programa é fornecido com os 

arquivos de configuração “config_general.txt” e “config_mammo”. O usuário pode 

alterar os nomes destes arquivos para registrar as configurações de cada sistema 

avaliado. 

 

Figura 3.23: Tela do arquivo com as configurações de leitura das imagens DICOM 

de mamografia digital a serem avaliadas pelo programa. 

 



66 

 

O arquivo de configurações permite ao usuário informar ao programa os 

seguintes dados [20]: 

 Data_id: Nomear os arquivos onde os resultados das análises serão 

salvos; 

 Record: Determina o tamanho em pixels da região de interesse (ROI) 

para análise do espectro de potência do ruído – NPS (não avaliado neste trabalho); 

 Region: Determina o tamanho da região de interesse na análise do NPS 

(não avaliado neste trabalho); 

 Poly: Indica a ordem do polinômio usado para remover efeitos de baixa 

frequência na imagem; 

 Rebin: Tamanho dos intervalos de frequência espacial utilizados na 

análise da MTF e do NPS; 

 Rows: Número de linhas de saída dos eixos “u” e “v” utilizados na 

análise do NPS; 

 A, B e C: Respectivos coeficientes da equação de propriedades de 

transferência de sinal (STP); 

 STP_type: Tipo de STP da imagem analisada. LIN para sistemas DR e 

LOG para sistemas CR. 

 User_dx: Tamanho de pixel do sistema sendo estudado. Deve ser 

fornecido quando o tamanho do pixel não consta do cabeçalho da imagem DICOM a ser 

avaliada. Caso esta informação esteja presente no cabeçalho, a informação no arquivo 

de configuração é ignorada. 

Exceto para os nomes dos arquivos, o tipo de STP e o tamanho do pixel, todos 

os demais parâmetros do arquivo de configurações permaneceram iguais ao da 

Figura 3.21. Enquanto a alteração dos nomes dos arquivos de saída se faz necessária, o 

tipo de STP e o tamanho de pixel da imagem avaliada são importantes na análise das 

imagens em estudo neste trabalho. 

É recomendado criar um arquivo de configuração para cada sistema (fabricante) 

CR ou DR diferente, para agilizar a inserção de informações como o tipo de STP e 

tamanho do pixel. 

Para abrir arquivos no formato DICOM (utilizado neste trabalho), TIFF ou 

RAW (formato que contém todos os dados da imagem), bem como alterar os caminhos 
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de arquivo para imagens e saída do programa, além de carregar diferentes arquivos de 

configuração, deve-se consultar o menu File, como na Figura 3.24, abaixo. 

 

Figura 3.24: Menu File. 

 

Caso os valores de STP do sistema sejam conhecidas, mas não tenham sido 

informadas no arquivo de configuração, isto pode ser feito na guia STP, assim como 

selecionar o seu tipo (linear, logarítmica ou raiz quadrada), como visto na Figura 3.25. 

 

Figura 3.25: Guia para seleção dos parâmetros das STP. 
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É nesta aba que foram feitas todas as medições de VMP do teste de linearidade. 

Em comparação com o programa ImageJ, a variação entre o resultado das medições foi 

inferior a 3% e o desvio padrão percentual igualmente baixo, o que deu maior 

confiabilidade às medições que foram executadas com o OBJ_IQ_reduced. 

Uma vez que a STP do sistema tenha sido configurada, pode-se proceder à 

avaliação das imagens de acordo com os parâmetros de interesse disponíveis (MTF, 

NPS, Uniformidade, CNR, SNR, etc.). Na Figura 3.26, vemos as opções de análise para 

os parâmetros Uniformidade, CNR, SNR e Variância, este último ilustrando apenas a 

variância do VMP por toda a imagem em um gráfico 3D. 

 

Figura 3.26: Guia para seleção dos parâmetros de avaliação da uniformidade da 

imagem. 

 

Para avaliar a uniformidade existem duas possibilidades: 

 UNI_FIXED – A imagem é “cortada” a 1 cm em cada uma de suas 

bordas e a área interna é avaliada automaticamente pelo programa. 

 UNI_user – Permite ao usuário selecionar o tamanho da área a ser 

avaliada no teste de uniformidade. É uma função útil quando se possui um detector com 

suspeita de não uniformidade em região específica. 

Ambas as possibilidades fornecem o valor médio de pixel, seu desvio padrão e o 

coeficiente de variação das ROIs analisadas, além de gráficos em três e duas dimensões 

com a distribuição dos valores de pixel no campo da imagem, facilitando a identificação 

de pontos de não-uniformidade. 

Na avaliação da CNR, é essencial que as STP tenham sido determinadas 

previamente. Nesta opção, a rotina do programa solicita ao usuário que posicione duas 
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ROIs nas duas regiões sendo analisadas e calcula automaticamente a CNR, fornecendo 

também um valor de desvio padrão. 

Este parâmetro deve ser calculado para cada imagem de diferentes espessuras de 

PMMA, a fim de se obter a análise da CNR corretamente, referente à espessura de 

4,0 cm de PMMA. 

Na Figura 3.27 é vista a guia que permite a avaliação da MTF. Nesta guia, pode-

se informar o tamanho do pixel, caso isto não seja informado no cabeçalho da imagem 

DICOM sendo estudada. 

O usuário pode ainda escolher o tamanho da região a ser retroprojetada para 

cálculo da MTF (o padrão é 5 cm x 5 cm) e o tamanho do subpixel utilizado na 

reconstrução das curvas das funções de espalhamento que dão origem à MTF. Outra 

opção existente nesta aba é a seleção do tipo de MTF, horizontal e vertical, que deve ser 

indicada respectivamente à direção em que a resolução está sendo avaliada. 

 

Figura 3.27: Guia para seleção dos parâmetros de avaliação da MTF. 

 

Os coeficientes da reta ajustada também foram utilizados no programa 

Obj_IQ_reduced [20] em sua 3ª versão para determinar a propriedade de transferência 

de sinal característica (STP), que é empregada na linearização da imagem, processo que 

permite avaliar parâmetros desta, como a MTF, NPS, CNR e Uniformidade. 
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3.5 – Protocolo de Realização dos Testes 

Para realizar as avaliações com os objetos de teste, foram experimentadas várias 

combinações de técnicas radiográficas até que fossem atingidos valores médios de pixel 

que não saturassem o detector (o que impediria a determinação das STP com o teste de 

linearidade). 

A seguir estão descritos os protocolos para realização da avaliação dos 

parâmetros linearidade, uniformidade, MTF e CNR, com os objetos de teste 

desenvolvidos neste trabalho. 

 

3.5.1 – Linearidade 

A técnica radiográfica a ser utilizada deve ser escolhida de modo a minimizar 

fatores tendenciosos. É crucial que todo o processamento de imagem seja desativado 

(exceto a correção de pixels defeituosos), para que seja possível a avaliação da imagem 

bruta [19]. 

O timing na aquisição dos dados também é importante para as medições 

experimentais, porque a maioria dos sistemas possui algum desvanecimento do sinal 

com o tempo, de modo que é importante medir a resposta da imagem em um tempo 

seguinte à exposição que é consistente com o esperado no uso clínico. Isto não é um 

problema para os sistemas DR, mas para os sistemas CR, sim [19,28]. 

A linearidade deve ser avaliada com o seu respectivo objeto de teste, 

respeitando-se os seguintes passos: 

 Seleciona-se a técnica radiográfica (28 kV, 40 mAs) e a combinação 

alvo/filtro desejada (neste trabalho utilizou-se a combinação Mo/Mo); 

 Para sistemas CR, posiciona-se sobre o Bucky um cassete (é importante 

que seja sempre utilizado o mesmo cassete) e a bandeja para alocação dos dosímetros 

sobre este, centralizada em relação às laterais do mamógrafo e com uma de suas faces 

pareada com o lado da parede torácica no Bucky. Para os sistemas DR, a bandeja para 

alocação dos dosímetros deve ser posta diretamente sobre o Bucky, seguindo a mesma 

orientação quanto ao posicionamento; 

 Posiciona-se o objeto de linearidade alinhado com a bandeja, de modo 

que haja um par de TLD no centro de cada degrau. Dessa forma, uma coluna de 
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dosímetros estará a 5 cm de distância da parede torácica e a outra estará a 7 cm, já que 

existe uma distância de 2 cm entre os centros dos furos de cada degrau; 

 Realiza-se uma exposição, obtendo-se uma imagem bruta, sem 

processamento; 

 Na imagem bruta, deve-se realizar medições dos valores médios de pixel 

(VMP) a uma distância aproximada de 6 cm da parede torácica, ou seja, entre os dois 

chips TLD, para cada um dos degraus do objeto. A ROI utilizada para esta medida de 

pixel deve possuir idealmente 1 cm
2
; 

 Constrói-se um gráfico dos VMP em função das leituras de dose obtidas 

com os TLD; 

 Adiciona-se uma linha de tendência ao gráfico com seu respectivo ajuste 

linear, obtendo-se um R
2
 > 0,99; 

 Os resultados obtidos são anexados ao relatório do equipamento quando 

do estabelecimento dos valores de linha de base para futuras referências. 

 

O desvio padrão associado à medida do VMP de cada degrau é utilizado na 

decomposição das componentes do ruído, utilizando-se a equação 2.6. A linearização do 

VMP para sistemas CR, necessária para o cálculo das componentes do ruído neste 

sistema é dada por: 

         (
   

 
),        [Eq. 3.16] 

devido à resposta logarítmica deste sistema e seu “desvio padrão linearizado” é: 

   
 

 
     (

   

 
),         [Eq. 3.17] 

Estas duas equações são também usadas na determinação das componentes do 

ruído. 

 

3.5.2 – Uniformidade 

Para realizar o teste de uniformidade do campo de imagem, deve-se posicionar 

na saída do tubo de raios X do mamógrafo um bloco (ou as placas de PMMA do 

conjunto desenvolvido neste trabalho) de 4 cm de PMMA, utilizando a mesma técnica 

radiográfica do teste de linearidade (28 kVp, 40 mAs e a combinação alvo/filtro 

desejada, neste trabalho, Mo/Mo). 
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O objeto é posicionado na saída do tubo com o intuito de produzir uma imagem 

uniforme no receptor de imagem. Se um sistema CR estiver sendo avaliado, deve-se 

realizar o teste com o cassete em cima e dentro do Bucky, para realizar comparações 

sobre a presença de artefatos, por exemplo. 

Em seguida, a imagem é avaliada com o programa OBJ_IQ_reduced, sem 

processamento (exceto a correção para pixels defeituosos). Áreas de não uniformidade 

podem ser causadas pelo desgaste natural das placas de imagem (sistemas CR) ou 

detectores (sistemas DR), mas também podem ocorrer devido às falhas no sistema de 

conversão do sinal armazenado nos receptores em imagem, por exemplo, diminuição do 

ganho. 

 

3.5.3 – Função Transferência de Modulação (MTF) 

O objeto de teste para avaliação da MTF constitui-se basicamente de uma placa 

metálica com uma borda bem afiada (rugosidade ≈ 5 µm), entreposta a duas placas de 

PMMA com 2 cm de espessura cada. Este arranjo deve ser posicionado de modo que as 

placas estejam centralizadas lateralmente e alinhadas com a borda da parede torácica do 

Bucky e o teste deve ser feito preferencialmente sem a grade. 

A placa metálica deve estar levemente inclinada (≈ 3-5 °), de modo a aumentar o 

número de pixels amostrados durante os cálculos realizados pelo programa na imagem 

obtida. 

Para aquisição da imagem, deve-se utilizar uma técnica radiográfica de 28 kV, 

20 mAs, Mo/Mo, a fim de não saturar o detector. Recomenda-se a realização dos testes 

para todos os tamanhos de ponto focal disponíveis. Além disto, a MTF deve ser 

avaliada nas direções horizontal (paralela à parede torácica) e vertical (perpendicular à 

parede torácica). As imagens obtidas são avaliadas no programa OBJ_IQ_reduced, que 

fornece tanto um gráfico quanto um arquivo no formato “.csv” para formatação em 

qualquer programa que leia este tipo de arquivo. Retira-se dos gráficos os valores de 

frequência espacial para os quais a MTF atinge 10% de seu valor nas direções 

horizontal e vertical. 

Os resultados obtidos são registrados no relatório do equipamento quando do 

estabelecimento dos valores de linha de base para futuras referências. 
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Se a borda da placa metálica não for devidamente polida, o gráfico apresentará 

uma deterioração (distorção) que se acentua com a diminuição do valor da MTF, 

tornando os resultados não confiáveis ou até mesmo inviabilizando o teste. 

Embora seja esperada uma perda de resolução espacial ao longo do tempo 

(devido ao desgaste natural do ponto focal no tubo de raios-X), esta deterioração não 

deve ser muito extensa ou brusca. 

 

3.5.4 – Razão Contraste Ruído (CNR) 

Este procedimento deve ser realizado buscando-se aperfeiçoar a relação dose x 

qualidade da imagem. O objetivo principal seria minimizar a dose de radiação que as 

pacientes recebem em seus exames, mantendo-se a qualidade da imagem em níveis 

aceitáveis. 

Diferentemente do teste de linearidade e MTF, este teste deve ser realizado 

utilizando-se o controle automático de exposição, para controlar o kVp, o mAs e a 

combinação alvo/filtro. 

A variação na razão contraste ruído é introduzida pela espessura total de PMMA 

utilizada para produzir as imagens. 

O objeto de teste deve ser posicionado sobre o Bucky, centralizado lateralmente 

e faceado com a parede torácica. Em uma das regiões demarcadas, coloca-se uma folha 

de 0,2 mm de alumínio, a fim de gerar o contraste nos valores de VMP a serem 

medidos. Como o objeto de teste já possui 20 mm de PMMA de espessura, o 

procedimento deve ser repetido para 30, 40, 45, 50, 60 e 70 mm de espessura. 

Em seguida, as imagens são avaliadas no programa OBJ_IQ_reduced, usando a 

função adequada na mesma guia do teste de uniformidade. Os resultados são então 

avaliados percentualmente em relação à medida para 50 mm de PMMA. Os resultados 

obtidos na aceitação do equipamento devem ser utilizados para comparação em testes 

futuros.
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 – Resultados de Avaliação dos Serviços para o Parâmetro Linearidade 

A seguir, temos os resultados obtidos na avaliação da linearidade entre o Kerma 

no Ar incidente no detector (Ki) e o valor médio de pixel (VMP). Foram obtidos os 

coeficientes “a” e “b” das retas ajustadas aos dados obtidos, bem como os respectivos 

coeficientes de determinação R
2
, que podem ser vistos na Tabela 4.1, comparados com 

valores de Referência [28] encontrados na literatura. 

A Figura 4.1 ilustra um dos gráficos de linearidade obtidos com os dados e sua 

reta ajustada. 

Tabela 4.1: Coeficientes da melhor reta ajustada aos dados experimentais para os 

10 serviços avaliados neste trabalho. 

Serviço a [28] b [28] a  b R
2 

Serviço 1 0,27 54,8 4452,9 6883,7 0,999 

Serviço 2 - - 426,2 650,72 0,9975 

Serviço 3 0,27 54,8 1754,6 9588,1 0,9779 

Serviço 4 - - 849,77 4194,2 0,9897 

Serviço 5 -502/-512 510 128,07 214,74 0,9947 

Serviço 6 0,27 54,8 541,81 298,78 0,9997 

Serviço 7 - - 2,7952 25,794 0,9988 

Serviço 8 63/85 0,2/0,24 1,2124 71,133 0,9997 

Serviço 9 -7/330 0,08/13 2,8055 137,93 0,9974 

Serviço 10 -25/82 0,26/13,4 2,2867 52,285 0,9999 

 

 

Figura 4.1: Gráfico da linearidade obtido com os dados do Serviço 10. 
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A seguir, temos três imagens radiográficas (Figura 4.2) dos objetos de teste 

utilizados na avaliação da linearidade. A imagem da esquerda ilustra o projeto original, 

com diversas placas de acrílico sobrepostas, sem os dosímetros termoluminescentes. No 

centro, temos o projeto original com os dosímetros alocados em uma placa por baixo do 

objeto. Na direita, vemos a imagem radiográfica do objeto em sua versão final. 

 

 
Figura 4.2: Imagens radiográficas dos objetos utilizados na avaliação da 

linearidade. 

 

De posse dos coeficientes de linearidade, foram avaliadas as imagens de 

uniformidade e MTF e também foi possível fazer estimativas das componentes do ruído 

relativo quântico, eletrônico, estrutural e total, como pode ser visto nas figuras 4.3 a 

4.12 a seguir. 

 
Figura 4.3: Gráfico das componentes do ruído em relação ao valor médio de pixel 

linearizado para o Serviço 1. 
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Figura 4.4: Gráfico das componentes do ruído em relação ao valor médio de pixel 

linearizado para o Serviço 2. 

 

 
Figura 4.5: Gráfico das componentes do ruído em relação ao valor médio de pixel 

linearizado para o Serviço 3. 
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Figura 4.6: Gráfico das componentes do ruído em relação ao valor médio de pixel 

linearizado para o Serviço 4. 

 

 
Figura 4.7: Gráfico das componentes do ruído em relação ao valor médio de pixel 

linearizado para o Serviço 5. 
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Figura 4.8: Gráfico das componentes do ruído em relação ao valor médio de pixel 

linearizado para o Serviço 6. 

 

 
Figura 4.9: Gráfico das componentes do ruído em relação ao valor médio de pixel 

linearizado para o Serviço 7. 
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Figura 4.10: Gráfico das componentes do ruído em relação ao valor médio de pixel 

linearizado para o Serviço 8. 

 

 
Figura 4.11: Gráfico das componentes do ruído em relação ao valor médio de pixel 

linearizado para o Serviço 9. 
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Figura 4.12: Gráfico das componentes do ruído em relação ao valor médio de pixel 

linearizado para o Serviço 10. 

 

O ruído total é dado pela soma das três componentes, ruído quântico, eletrônico 
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inerente das placas de imagem utilizadas no sistema CR, enquanto que para os sistemas 

DR, espera-se um nível maior de ruído eletrônico, criado pela captação dos fótons de 

raios X e sua conversão em sinal elétrico. 

 

4.2 – Resultados de Avaliação dos Serviços para o Parâmetro MTF 

Abaixo são apresentados na Tabela 4.2 os resultados obtidos para MTF nos 
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Tabela 4.2: Valores de frequência (resolução) espacial medidos. 

Serviço Sistema 
50% da MTF 

[4] 

20% da MTF 

[4] 
50% da MTF 

20% da 

MTF 

Serviço 1 CR 2,0 4,5 1,0 2,1 

Serviço 2 CR 2,0 4,5 - - 

Serviço 3 CR 2,0 4,5 0,3 1,9 

Serviço 4 CR 2,0 4,5 - - 

Serviço 5 CR 3,0 6,0 - - 

Serviço 6 CR 2,0 4,5 - - 

Serviço 7 CR 2,0 4,5 0,3 3,2 

Serviço 8 DR 5,0 9,0 4,9 8,6 

Serviço 9 DR 3,5 6,0 5,1 8,0 

Serviço 10 DR 6,5 9,0 5,5 9,5 

 

Na avaliação da MTF, o programa OBJ_IQ_reduced calcula antes as funções  

espalhamento de linha - LSF e espalhamento de borda – ESF. Nas Figuras 4.13 e 4.14, 

são ilustrados os resultados com o protótipo e o objeto final. 

 

 

Figura 4.13: Gráfico da função LSF obtido com o programa OBJ_IQ_reduced 

para o protótipo do objeto de teste da MTF (esquerda) e para o objeto final 

(direita). 
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Figura 4.14: Gráfico da função ESF obtido com o programa OBJ_IQ_reduced 

para o protótipo do objeto de teste da MTF (esquerda) e para o objeto final 

(direita). 

 

Pode ser observada no lado direito da primeira imagem nas Figuras 4.13 e 4.14 

uma oscilação razoável do sinal. Esta oscilação é amplificada no gráfico final da MTF, 

distorcendo o seu sinal, como será visto para alguns dos Serviços avaliados, Figuras 

4.15 a 4.20. 

 

 
Figura 4.15: Gráfico da MTF obtido com o programa OBJ_IQ_reduced para o 

protótipo do objeto de teste da MTF no Serviço 1 (CR). 
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Figura 4.16: Gráfico da MTF obtido com o programa OBJ_IQ_reduced para o 

protótipo do objeto de teste da MTF no Serviço 3 (CR). 

 

 
Figura 4.17: Gráfico da MTF obtido com o programa OBJ_IQ_reduced para o 

protótipo do objeto de teste da MTF no Serviço 7 (CR). 
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Figura 4.18: Gráfico da MTF obtido com o programa OBJ_IQ_reduced para o 

objeto de teste final da MTF no Serviço 8 (DR). 

 

 

Figura 4.19: Gráfico da MTF obtido com o programa OBJ_IQ_reduced para o 

objeto de teste final da MTF no Serviço 9 (DR). 
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Figura 4.20: Gráfico da MTF obtido com o programa OBJ_IQ_reduced para o 

objeto de teste final da MTF no Serviço 10 (DR). 

 

Abaixo, Figura 4.21, vemos uma versão simplificada do gráfico da MTF com os 

resultados fornecidos pelo programa OBJ_IQ_reduced no formato “.csv”. 

 

 

Figura 4.21: Gráfico da MTF obtido com os resultados do programa 

OBJ_IQ_reduced para o objeto de teste da MTF no Serviço 10 (DR). 
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Como esperado, os sistemas CR apresentaram uma resolução espacial muito 

inferior em relação aos sistemas DR. 

 

4.3 – Resultados de Avaliação dos Serviços para o Parâmetro Uniformidade 

Nas figuras 4.22 a 4.30 são apresentados os resultados para uniformidade dos 

Serviços avaliados. Embora o programa OBJ_IQ_reduced forneça resultados de um 

modo quantitativo, na rotina clínica, basta a avaliação qualitativa das imagens, para a 

identificação de algumas não uniformidades ou artefatos na imagem. 

Serão ilustrados apenas os casos dos serviços que apresentaram alguma não 

uniformidade, já que os demais se encontravam sem artefatos, por estarem uniformes, 

obviamente. 

 
Figura 4.22: Gráfico em 3-D do campo de imagem do Serviço 1 (CR). O 

achatamento nas bordas do campo se deve ao desgaste natural da placa de 

imagem. 
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Figura 4.23: Distribuição 2-D dos valores de pixel no teste de uniformidade do 

Serviço 1 (CR). Devido a essa diferença nos valores de pixel, a fim de 

homogeneizar a imagem deve ser aplicada uma correção (filtro matemático no 

processamento da imagem) para uniformidade. 

 

 

 
Figura 4.24: Imagem radiográfica de cassete CR no Serviço 4. A mancha no canto 

inferior direito é uma razão para remoção do mesmo para uso, pois se houver 

tecido mamário com lesão na área do artefato, a imagem da lesão poderia ser 

mascarada. Este exemplo ilustra a necessidade de avaliação periódica (recomenda-

se uma base mensal) de todos os cassetes dos Serviços em relação à uniformidade. 
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Figura 4.25: Distribuição 2-D dos valores de pixel no teste de uniformidade do 

Serviço 7 (CR). Imagem SEM a correção de uniformidade. A variação nos valores 

de pixel da esquerda para a direita se deve ao efeito anódico. 

 

 
Figura 4.26: Distribuição 2-D dos valores de pixel no teste de uniformidade do 

Serviço 7 (CR). Imagem COM a correção de uniformidade. A variação nos valores 

de pixel da esquerda para a direita se deve ao efeito anódico. 
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Figura 4.27: Gráfico em 3-D do campo de imagem do Serviço 8 (DR). O sistema 

apresenta falhas características de seu sistema de imagem, com detectores 

avariados localmente. 

 

 
Figura 4.28: Distribuição 2-D dos valores de pixel no teste de uniformidade do 

Serviço 8, citado acima. Nota-se claramente o defeito no detector na porção central 

do lado direito. 
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Figura 4.29: Mesma Distribuição 2-D da figura anterior, desta vez com correção 

para uniformidade de campo. 

 

 
Figura 4.30: Gráfico em 3-D do campo de imagem do Serviço 10 (DR). Nota-se que 

a variação no campo da imagem é mínima. 

 

Em geral, as não uniformidades observadas podem ser corrigidas com 

ferramentas simples de processamento de imagem, que já estão automaticamente 

selecionadas para a geração das imagens dos exames. Assim, as variações causadas por 

defeitos no detector (Serviço 8) podem ser facilmente removidas, embora isto não seja 

tão simples para o desvio na uniformidade causado pelo efeito anódico. 
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4.4 – Resultados de Avaliação dos Serviços para o Parâmetro CNR 

Algumas medições deste parâmetro foram realizadas em dois dos serviços 

considerados neste trabalho, apenas a título de teste. Abaixo, nas Tabelas 4.3 e 4.4, 

temos os resultados que puderam ser feitos com o objeto de teste final para os Serviços 

9 e 10, ambos DR. 

 

Tabela 4.3: Valores de CNR obtidos para o Serviço 9. 

Espessura CNR VMP (Al) VMP (Bg) 
SD 

(medio) 

CNR 

relativa 

CNR 

Referência [3] 

2 cm 13,60 2180,28 2296,96 9,09 132% > 115% 

3 cm 12,62 2221,84 2334,04 9,44 121% > 110% 

4 cm 10,99 2207,81 2309,16 9,82 110% > 105% 

5 cm 9,17 2213,87 2297,36 9,43 100% > 100% 

7 cm 7,39 2265,19 2335,72 9,09 84% > 90% 

 

Tabela 4.4: Valores de CNR obtidos para o Serviço 10. 

Espessura CNR VMP (Al) VMP (Bg) 
SD 

(medio) 

CNR 

relativa 

CNR 

Referência [3] 

2 cm 11,074 455,438 548,582 8,411 120,0 > 115% 

3 cm 10,240 465,250 553,429 8,612 111,0 > 110% 

4 cm 9,725 468,084 553,012 8,733 105,4 > 105% 

5 cm 9,226 463,669 544,342 8,744 100,0 > 100% 

7 cm 6,999 474,906 539,703 9,259 75,9 > 90% 

 

Os resultados marcados em vermelho são os únicos a estarem em desacordo com 

a recomendação da literatura [3], o que significa que medidas podem ser tomadas a fim 

de aperfeiçoar a relação contraste ruído a fim de melhorar a qualidade da imagem. 
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5 – CONCLUSÃO 

A tecnologia de sistemas digitais trouxe diversos benefícios para os exames 

radiográficos. Um deles é a considerável eliminação das repetições de imagens por erro 

técnico ou no processamento dos filmes radiográficos. Uma vez que as imagens são 

digitais, muitos ajustes quanto ao contraste e realce de detalhes são possíveis. 

Este trabalho foi idealizado para criar um conjunto de objetos de teste que fosse 

mais acessível aos serviços de mamografia no Brasil, uma vez que o custo de 

importação de alguns objetos que existem no mercado, torna-se praticamente proibitivo 

para pequenos serviços. 

Além disto, os objetos apresentados aqui permitem a realização de um conjunto 

razoável de testes da qualidade da imagem para sistemas digitais CR e DR, 

possibilitando a otimização da qualidade dos exames e uma redução na dose para os 

pacientes submetidos à mamografia. 

Devem ser aperfeiçoadas tanto a metodologia de avaliação das medições de 

linearidade, quanto os valores dos fatores de correção de linearidade e dependência 

energética se os dosímetros TL forem utilizados na rotina. A faixa de Kerma no Ar 

medida com os objetos, muitas vezes ultrapassa os valores abrangidos pelo fator de 

correção para linearidade, o que torna a aplicação deste fator bastante tendenciosa. 

Embora o gráfico com os coeficientes para correção da dependência energética 

tenha sido estabelecido para todas as espessuras de PMMA utilizadas no objeto de teste 

da linearidade, o mesmo só foi elaborado para a combinação alvo/filtro de 

Molibdênio/Molibdênio. 

A “alta” variação na resposta dos TLD (cerca de 5%) contribuiu para aumentar 

significativamente a incerteza das medições e consequentemente tem efeitos sobre os 

coeficientes do gráfico de linearidade. Embora seja admitida uma incerteza de até 30% 

nas medições de dose de entrada na pele para mamografia, deve-se adotar maior rigor 

para as medições da qualidade de imagem. 

Os objetos de teste para avaliação da MTF, CNR e Uniformidade, apresentaram 

bons resultados nos testes realizados, em especial, no Serviço 10, que pode ser 

amplamente explorado, podendo ser adotados na avaliação de outros sistemas de 

mamografia sem maiores problemas. 

Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, estando de acordo com o 

que foi encontrado na literatura. 
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Como extensões deste em trabalhos futuros, podem ser citadas: 

 Estudo completo das incertezas de todos os objetos de teste; 

 Otimização do protocolo de leitura do TLD-100H para a leitora Fimel e 

ampliação do estudo dos fatores de correção (linearidade e dependência energética) 

deste dosímetro para feixes de mamografia; 

 Determinar coeficientes de correção para a dependência energética de 

todas as combinações alvo/filtro disponíveis nos mamógrafos utilizados atualmente; 

 Aplicação dos objetos de teste a serviços de mamografia digital em todo 

o país, dentro do proposto pelo Programa Nacional de Qualidade em Mamografia. 
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ANEXO A – PROTOCOLO DE LEITURA E TRATAMENTO TÉRMICO DO 

TLD-100H NA LEITORA HARSHAW 

 

Tratamento térmico para o TLD 100-H na leitora Harshaw, recomendado pelo 

Laboratório de Calibração de Dosímetros do CDTN: 

 

 Seleção visual da estrutura física dos detectores; 

 Tratamento térmico, pós-leitura, para retirada de sinais residuais durante 

10 minutos a 240 °C; 

 Irradiação dos detectores TL com a dose desejada; 

 Leitura dos dosímetros de acordo com o TTP (Time-Temperature 

Profile) recomendado. 

 

O TTP deve possuir a seguinte configuração: 

- Elements Enable: i 

- Pré-aquecimento: 

o Temperatura: 135 °C 

o Tempo 8 (10) s 

- Aquisição: 

o Taxa de aquecimento: 12 (10)°C/s 

o Temperatura máxima: 240 °C 

o Tempo: 20 (23 1/3) s 

- Remoção de Sinal Residual (tratamento térmico) 

o Remoção de sinal residual com T = 240 °C por 10 s 

o Repetir o protocolo de leitura dos dosímetros 2 vezes. 

 

Os valores que se encontram entre parênteses no TTP são os praticados pelo 

LDT/IRD, para os dosímetros LiF:Mg,Cu,P. 
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ANEXO B – PROTOCOLO DE LEITURA E TRATAMENTO TÉRMICO DO 

TLD-100H NA LEITORA PCL/FIMEL 

Uma vez que na leitora PCL da Fimel, utilizada no PQRT/INCA, o tempo de 

pré-aquecimento, t1, e o tempo de leitura (aquisição), t2, devem ser iguais, foi feita uma 

tentativa de estabelecer um TTP alternativo para a leitura dos TLD 100-H, pelo método 

da tentativa e erro e após algumas medições, chegou-se ao TTP indicado abaixo. O 

mesmo pode e deve ser otimizado em trabalhos futuros, a fim de se adequar à rotina do 

PQRT. 

 

TTP obtido que mais se assemelhava aos resultados obtidos na leitora 

Harshaw 3500: 

 Pré-aquecimento: 

o Temperatura T1 = 150 °C 

o Tempo t1 = 10 s 

 Aquisição: 

o Temperatura máxima: 250 °C 

o Tempo 10 s 

 Remoção de Sinal Residual (tratamento térmico) 

o Repetir o protocolo de leitura dos dosímetros 2 vezes. 
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ANEXO C – CORREÇÃO DO DOSÍMETRO UNFORS PARA AS 

COMBINAÇÕES ALVO/FILTRO DE W/RH E W/AG 

 Para corrigir as medições de Kerma no Ar, feitas com o Unfors 535L deve ser 

usado um fator de correção, pois o mesmo vem de fábrica calibrado para um feixe de 28 

keV com combinação alvo/filtro de Molibdênio. O fabricante fornece tais fatores para 

as combinações alvo/filtro de W/Rh (Tungstênio/Ródio) e W/Ag (Tungstênio/Prata), 

com e sem a pá de compressão do mamógrafo no caminho do feixe, conforme é visto a 

seguir. 

Combinação alvo filtro de W/Rh 

Equação para o fator de correção: 

F = a*kV
3
 + b*kV

2
 + c*kV + d      [Eq. AC.1] 

 

Tabela C.1: Coeficientes da Equação para o fator de correção da combinação 

W/Rh. 

Coeficientes para W/Rh 

 a b c D 

Sem a pá -4,631*10
-5 

4,625*10
-3

 -0,1572 2,596 

Com a pá -5,075*10
-5 

5,075*10
-3

 -0,1721 2,745 

 

 

Figura C.1: Curva do fator de correção da resposta do dosímetro Unfors para a 

combinação alvo/filtro de W/Rh. 
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Combinação alvo filtro de W/Ag 

Equação para o fator de correção: 

F = a*kV
3
 + b*kV

2
 + c*kV + d      [Eq. AC.2] 

 

Tabela C.2: Coeficientes da Equação para o fator de correção da combinação 

W/Ag. 

Coeficientes para W/Ag 

 a b c D 

Sem a pá -5,933*10
-5 

6,123*10
-3

 -0,2142 3,307 

Com a pá -6,130*10
-5 

6,307*10
-3

 -0,2193 3,326 

 

 

 

Figura C.2: Curva do fator de correção da resposta do dosímetro Unfors para a 

combinação alvo/filtro de W/Ag. 

 

A incerteza estimada para a correção é de 3%, assumindo uma distribuição 

normal e um intervalo de confiança de 95%. 


