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RESUMO

Discutimos neste trabalho a avaliação do
comportamento de sietemas mamográficos utilizando o
método convencional de análise pelaa funções de
transferência. Para tanto, é feita uma investigação
para avaliar o comportamento daa FTMs em diversas
orientações da fenda no campo de radiaçào.

Identificamos, então, regiões no campo am qua deverão
ser obtidas imagens mais nítidas, o qua é mostrado
por um conjunto da FTMs mais largas e de maior valor
de primeiro mínimo de freqüência espacial, para cada
sistema investigado. A essas regiões adotamos a
denominação de Região Ótima.

INTRODUÇÃO

Desde 1969, quando Rossmann discutiu a aplicação das
Funções de Transferência para obter a ralação
antrada/aaída de sistemas radiogr&ficos, tem sido
possível prever a performance desses sistemas na
formação da imagem. Como as imperfeições do sistema
real causam perda da resolução da distribuição da
imagem em relação à distribuição do objeto, a Função
de Transferência de Modulação (FTM) é utilizada para
avaliar tais distorções.

Para que a teoria das Funções de Transferência possa
ser aplicada, porém, a sistemas radiolõgicos de
imagem, duas condições são necessárias: que o sistema
aaja (a) linear a (b) invariante. Todavia, é preciao
expor que um sistema radíográf ico, de modo geral, não
satisfaz nenhuma dessas condições, visto que: (1) a
ralação entre a luminosidade que permite a
visualização da imagem e a densidade ótica do filma
não é linear; e (2) o formato de um objeto será
diferente na imagem dependendo de sua posição no
campo de radiação.

Buscando contornar essea problemas, tabalhos prévios
|1, 2, 3) propuseram restrições que viabilizaram o
emprego das funções de transferência aos sietemas
radiográficos. Deiae modo, a linearidade é mantida
sa, em vez de considerarmos a densidade ótica,
passarmos a considerar a exposição efetiva de raios-X
que atingiu o filme. Da mesma maneira, a condição da
invariáncia espacial poda ser satiafeita ae tomarmos
pequenas áreas dentro do plano-imagem onde as
variações de formato de imagem da um objeto sejam
desprezíveis.

Por isso, a partir dessas restrições, os trabalhos
que ss propuseram a investigar a qualidade de
sistemas radiográficos pelas funções da transferência
[2, 4, 5] fizeram essa valiação alinhando os
dispositivos experimentais perfeitamente no centro do
campo. Além disso, a maioria dessas investigações
considerava o foco dos sistemas avaliados como
perfeitamente redondos, «ando-lhes atribuído
geralmente um único valor (2, 4, 6).

Todavia, Doi [7] considerava qua podaria sar usado

como uma medida minima a determinação de duas Funções
de Transferência óticas (FTOs) unldimensionais em
duas direções (paralela e perpendicular ao eixo do
tubo de raios-X) para avaliar sistemas radiográficos.
Isso, porém, passou a ser utilizado sistematicamente
nos procedimentos de avaliação desses sistemas.

Consideramos questionável o aspecto discutido acima,
fundamentalmente por dois motivos: (1) num sistema
isotrõpico, isto é, aquele em que a orientação do
objeto não ê importante uma vez que a FTM é
rotacionalmente simétrica, uma única FTM seria
suficiente para descrever o comportamento do sistema;
(2) em sistemas não isotrõpicos (cujos focos têm
dimensões diferentes entre si), é necessário
determinar a FTM bidimensional, o que, na prática,
significa obter FTMs unldimensionais em todas
possíveis orientações no campo; a determinação apenas
da FTM paralela a da FTM perpendicular(0 a 90') em
relação ao eixo do tubo, ao nosso ver, só seria
válida se a variação das FTMs intermediárias a elas
fosse linear.

como, em investigações prévias que realizamos,
verificamos que os focos de diversos sistemas
mamográficos testados apresentavam formatos
retangulares ou, no melhor dos casos, ovais,
consideramos que há sérios riscos nas simplificações
verificadas na literatura para aplicação prática do
método de avaliação pelas funções de transferência.
Por isso, este trabalho propõe um investigação mais
extensiva, avaliando a performance de sistemas
mamográficos não isotrõpicos em diversas orientações
do campo a fim de estabelecer uma correspondência
mais solida com os princípios teóricos do método.

METODOLOOIA

O procedimento experimental consistiu em realizar
testes de campo junto a mamógrafos, utilizando um
dispositivo para obtenção de imagem de fenda no
centro do feixe de raios-X e efetuar a digitalização
e processamento daquelas imagens em nosso
laboratório.

0 dispositivo experimental para obtenção das imagens
é composto por uma mesa formada por placas de
acrílico e alumínio que sustentam uma gaveta d*
acrílico onde é acondícionado o cassete com filme
radiográf ico. Essas placas são móveis, possibilitando
deslocamento nas direções paralela e perpendicular ao
eixo do tubo de raios-X. Sobra a mass é colocado um
suporte formado por duas haataa de alumínio qua
sustentam o dispositivo de fenda. Sobre essas hastes
adaptou-se um anal da alumínio com 36 furos-guias,
separados da 10° cada um, que permitem ajustar a
fenda de modo a orientá-la am diversos ângulos em
relação ao eixo catodo-anodo. Todos esses
dispositivos sio dispostos sobre um quadro da barras
de alumínio , preso em quatro suportes feitos d*
alumínio maciço que podem ser ajustados para alinhar
o dispositivo paralelamente ao plano do eixo do tubo
de raios-X.
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dos tastaa, utilixando filnes CRONEX HKF33-BLUE da
OuPont, foram obtidas imagens da fanda an 10
orientações do campo dasda 0 até 90*. As imagens
foram, posteriormente, digitalizada» num
microdansitfimatro Optronics a procaisadas paio método
convancional [8] para obtenção das FELs a
correspondente* FTMs nua microcomputador PC.

UOTLTADOS

Tabela I. Valores da primeiro mínimo de freqüência
espacial

Nas figuras 1 e 2 apresentamos os resultados obtidos
após digitaliraçao a processamento das imagens de
fanda tomadas junto a dois mamografos. A figura 1
corresponde As FTMs para aa 10 orientações
consideradas, para um mamógrafo KAKNOIUT Siemens a a
figura 2, para um MAMM0DIACHOST Philips. Oa tamanhos
da foco, detarminadoa a partir da medida da largura
das imagens de fanda a 0 a a 90* - efetuada num
comparador ótico Mitutoyo - (oram oa seguintest (a)
MAMMOMAT - 0,66 X 2.14 MB; (D) MAMMODMSNOST - 1,20
X 0,74 mm. Por observação das imagens produsidaa pelo
método da câmara de orifício, verificamos que o
formato de ambos os focos era basicamente retangular.

• 30

cot*» por

1.00

nouw i
oMM* oer «fiMlMçlo tn

A* condições operacional» utilitadas nos testas
forami 40 kVp - 12S mAs para o Manmomat • 35 kVp -
2,S s para o Hammodiagnost. tm ambos os casos foram
empregadas distância foco-filme da é0 em a distância
foco-objato da 30 em.

Na tabela I sko aprssentsdos os valores de primeiro
mínimo da freqüência espacial dss MU» para cada
ângulo d* orientação da fanda para cada equipamento,
determinados a partir das figuras 1 a 2.

Angulo
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Primeiro mínimo da freq. eepacial
(ciclos/mm)

Hammomat Mammodiagnoat

0,47

0,47

0,50

0,55

0,62

0.72

0,94

1,34

1,58

1,48

1.40

1,40

1,48

1,48

1.32

1.10

0.95

O.BS

0,86

0,86

DISCUSSÃO B COMCUfS&U

Pelos resultados das figuras 1 a 2 e da tabela I,
dois aspectos ressaltam d* imediatot

(1) a não linearidade nas variações entre FTMs
"adjacentes", visível também paios valores da
primeiro mínimo; por exemplo, enquanto a variação do
primeiro mínimo para o Mammomat, entra 40 a 50*. foi
da 0,10 c/mm - 16% -, entre SO e 60*. foi de 0,22
c/mm - mais de 30% (indo a mais de 47% - 0,40 c/mm -
entre 60 e 70*);

(2) a existência da regiões distintas da orientação
quanto ao desempenho do sistema, representadas por
conjuntos da FTMs mais largas ou mais estreitas.

Avaliando o primeiro aspecto acima, podamos concluir
qua realmente nâo se podem negligenciar as
recomendaç6ea para uma avaliação mais completa de
sistemas radiográficos com focos da dimensões
diserspantas. Nko há linearidade na variação entre
PTMs resultantes para as diversas orientações
consideradas e esse fato demonstra ser insuficiente
avaliar sistemas dessa tipo a partir da apenas duas
FTMs (perpendicular e paralela ao eixo do tubo),
tornando-se necessária, portanto, uma investigação
mais ampla. Todavia, isso ê um sério complicador, uma
vez qua o método que aqui estamos considerando já é
bastante complexo na sua forma convencional.

Contudo, a segunde observação falta no inicio deste
Item reflete um important* aspactoi notamos que, para
ambos os mamografos avaliados neste estudo, há uma
região da orientação do campo para a qual o
comportamento do sistema é melhor - s faixa com PTMs
mais largas a de maior valor da primeiro minimo da
freqüência espacial - o que, na prática, eignifica a
produção de imagens mais nítidas. Para o Hammomat,
essa ragião surge nas orientações da 70 a 90* a para
o Manmodiagnost, da 0 a 40*.

Notamos que parece haver uma espécie d* "salto* entre
as orientações da 60 a 70* na figura 1 a entra 40 a
50' na figura 2. fssa variação mais pronunciada,
tanto na largura quanto no primeiro minimo para as
•TM» naquelas raspactivas orientações, marca um
limite dentro do campo entre regiões de imagens mais
pobrss e da imagens mais nítidas, essa última a que
denominamos aqui de "Região ótima".
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varif icamoa, portanto, qua, para littMtt
manográficoe nio isotrópicos como oa investigados,
con foco* retangulares ou ovaia, 4 necessário una
avaliação mai» extenaiva para qua o método daa
funçõee d» tranaferencie tanha um eignificado mais
conaiatente. Tal avaLiaçio, por aua vai, permite
identificar a Regilo Ótima da cada sistema,
determinada palc conjunto da FTHa maia largaa. E,
como conclusão, é noaaa propoata qua, uma vez
definida aaaa rag1*0, o radiologist» utiliza-a para
obter imagens u n nitida» a, assim, aprimorando a
qualidada da imagan final, consequentemente facilita
o diagnóstico.
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