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RESUMO 

 
O avanço da tecnologia nos últimos anos tem proporcionado à produção de aparelhos cada vez mais sofisticados, 

objetivando com isso obter imagens médicas com alto nível técnico e também facilitar a operacionalidade dos 

equipamentos. Com a finalidade de garantir um diagnóstico mais preciso com o mínimo de dose sem expor 
pacientes para obter dados e verificar o desempenho de um sistema radiográfico para fins de controle de 

qualidade utilizam-se os chamados fantomas. Fantomas são modelos físicos ou computacionais usados para 

simular o transporte da radiação ionizante, suas interações nos tecidos do corpo humano e avaliar a deposição de 

energia. Além de serem feitos de materiais com comportamento semelhante aos tecidos humanos quando 

expostos à radiação ionizante, os chamados materiais tecido-equivalente. Neste trabalho, descreve-se a 

construção de um fantoma físico que permite a execução dos principais testes de aceitação dos protocolos de 

controle de qualidade em radiografia digital. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As imagens radiológicas proporcionam informações importantes para a decisão dos futuros 

passos de um diagnóstico, um tratamento ou acompanhamento de um procedimento. Assim, é 

necessário estabelecer um controle de qualidade das imagens, obtidas a partir da interação da 

radiação ionizante com o paciente, para minimizar erros de interpretação e identificação de 

estruturas, garantindo um diagnóstico mais preciso com o mínimo de dose (energia 

depositada) no paciente. FURQUIM; COSTA, 2009 [2]. 
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Em radiografia digital, o feixe de raios X transmitido através do paciente é convertido em 

uma imagem digital. Logo após, esta é exibida em um monitor, podendo ser apagada (se a 

qualidade não foi satisfatória) ou corrigida (se qualquer melhoramento for necessário) para 

finalmente ser enviada pela rede de computadores do hospital a qualquer departamento 

WILLIAMS et al., 2007[13] ; LYRA et al., 2010.[9] 

 

Verificar o desempenho de um sistema radiográfico para fins de controle de qualidade tem 

sido historicamente uma tarefa difícil, com diferentes padrões e múltiplos testes. Diversas 

organizações vêm publicando protocolos com orientações relativas ao controle de qualidade e 

testes de aceitação para sistemas de radiografia digital. Entre estas organizações estão o 

King’s Centre for the Assessment of Radiological Equipment in the United Kingdom 

(KCARE), a America’s Association of Physicists in Medicine (AAPM) e o Australian 

College of Physical Engineers in Medicine ACPSEM LYRA et al., 2010.[9] 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Radiografia Digital 

 

A radiologia digital é o ramo do diagnóstico médico que emprega sistemas computacionais 

nos diversos métodos para a aquisição, transferência, armazenamento, ou simplesmente 

tratamento das imagens digitais adquiridas NÓBREGA, 2002 [10]. 

 

A radiologia diagnóstica tem como função principal diagnosticar patologias. Assim, é 

necessário estabelecer um controle de qualidade das imagens, obtidas a partir da interação da 

radiação ionizante com o paciente, para minimizar erros de interpretação e identificação de 

estruturas, garantindo um diagnóstico mais preciso com o mínimo de dose (energia 

depositada) no paciente FURQUIM; COSTA, 2009 [2]. 

 

A imagem digital é apresentada em uma tela de computador ou filme radiográfico na forma 

de uma matriz formada pelo arranjo de linhas e colunas. Na intersecção das linhas com as 

colunas forma-se a unidade básica da imagem digital, o pixel (picture element). Para que a 

imagem digital possa interpretada como a imagem de um objeto ou de uma estrutura 

anatômica os dígitos de cada pixel da imagem são convertidos em tons de cinza numa escala 

proporcional a seus valores. A imagem digital final será o resultado do arranjo de uma grande 

quantidade de pixels apresentando tonalidades diferentes de cinza e formando no conjunto 

uma imagem apreciável NÓBREGA, 2002 [10]. Elas podem ser geradas nos diferentes 

equipamentos de diagnóstico por imagem, como a Mamografia digital, o Raios X 

computadorizado, a Angiografia por subtração, Densitometria óssea e a Fluoroscopia. 

2.2 Qualidade da imagem 

 

A qualidade da imagem refere-se à fidelidade com que uma estrutura anatômica que está 

sendo examinada é mostrada na radiografia. As características mais importantes da qualidade 

da radiografia são a resolução espacial, o contraste, o ruído e os artefatos. 

 

 Resolução espacial: refere-se à habilidade de mostrar a imagem de pequenos objetos 

que possuem alto contraste de objeto tais como interface osso-tecido, 

microcalcificações nos seios ou calcificações no pulmão.  
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 Contraste: tem relação com o grau de nitidez das linhas estruturais de uma 

radiografia. A visibilidade do detalhe refere-se à habilidade de visualizar o detalhe 

registrado quando o contraste da imagem e a densidade óptica são otimizados. 

 

 Ruído: é um artefato eletrônico e se caracteriza pela presença de “granulação” na 

imagem.  

 

  Artefato: são densidades ópticas indesejáveis ou manchas em uma radiografia 

BUSHONG, 2010 [1]. 

 

 Disponibilização das imagens em redes de computação: Uma vez disponibilizada em     

rede a imagem poderá ser compartilhada simultaneamente por diversos usuários, 

assim como, médico do paciente e médico radiologista ou ainda permitindo que um 

terceiro profissional em qualquer lugar do mundo possa emitir um parecer 

NÓBREGA, 2002 [10]. 

2.3 Controle de Qualidade 

 

Por ser o radiodiagnóstico a causa mais significativa de exposição humana à radiação de 

fontes artificiais, a International Commission on Radiological Protection (ICRP) formulou 

uma série de recomendações visando à redução da dose média. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS), apoiada nestas recomendações, estabeleceu medidas eficazes para a proteção 

do paciente, iniciando um Programa de Garantia da Qualidade (PGQ). Um programa de 

controle de qualidade aceitável consiste em três etapas FURQUIM; COSTA, 2009 [2]: 

 

 Teste de Aceitação: são testes iniciais que se realizam quando se compra um 

equipamento. Devem verificar todas as possibilidades de utilização do equipamento 

de acordo com o contrato de compra e venda. 

 

 Teste de constância: avaliação rotineira dos parâmetros técnicos de desempenho. 

 

 Teste de desempenho: é uma “fotografia” do estado de um equipamento em um dado 

momento. 

 

A qualidade de imagens de radiografia digital é geralmente determinada por três principais 

parâmetros físicos: contraste, resolução espacial e ruído LANÇA; SILVA, 2008 [8]. O 

contraste é definido como a média das diferenças de intensidade relativa entre duas 

localizações na imagem. O contraste de um sistema de imagem é descrito pela curva de 

resposta característica. A resolução espacial pode ser definida como a habilidade do sistema 

para distinguir traços vizinhos em uma imagem. O ruído surge de uma série de fontes (ruído 

eletrônico, quântico, etc.) e produz variações aleatórias no sinal que pode obscurecer 

informações úteis em uma imagem de diagnóstico. 

 

Estes parâmetros de qualidade são, geralmente, avaliados pelo SNR (Signal-to-Noise Ratio), 

MTF (Modulation Transfer Function) e NPS (Noise Power Spectrum). Juntos, eles formam 

uma base para a descrição da qualidade da imagem. 
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O MTF representa a habilidade de um detector para reproduzir objetos de alto contraste com 

vários tamanhos na imagem resultante, e, portanto, representa a relação entre contraste e 

resolução espacial. O SNR é o indicador mais significante de qualidade de imagem e 

representa a relação entre contraste e ruído em uma imagem. O NPS representa a relação 

entre o ruído e a resolução espacial. Ele pode ser entendido como a variância da intensidade 

dos pixels distribuída entre os vários componentes de frequência. 

 

Estes fatores contribuem para o cálculo do DQE (Detective Quantum Efficiency) que é o 

parâmetro mais adequado para descrever a desempenho de imageamento de um sistema de 

radiografia digital. O DQE é a medida do efeito combinado do ruído, do contraste e da 

resolução espacial.  

2.4 Fantomas  

 

Fantomas são modelos físicos ou computacionais usados para simular o transporte da 

radiação ionizante, suas interações nos tecidos do corpo humano e avaliar a deposição de 

energia. Quando o fantoma possui detalhes anatômicos, como a forma e a distribuição 

espacial dos órgãos, ele é chamado de antropomórfico. Os fantomas são geralmente 

construídos com o propósito de realizar tanto controle de qualidade de equipamentos em 

radiodiagnostico quanto avaliações dosimétricas em aplicações nucleares. 

Um fantoma físico é feito de materiais equivalentes a tecidos humanos. Idealmente, os 

materiais tecido-equivalentes devem ter a mesma densidade e o mesmo coeficiente de 

atenuação (μ) dos tecidos humanos simulados HINTENLANG et al., 2010 [3]. A figura 1 

mostra exemplos de fantomas físicos. 

 

 

                                 
                                        (a)                                                               (b) 

                          

 

 

Figura 1: Fantomas utilizados para controle de qualidade em radiografia digital. (a) 

Fantoma Radiography / Fluoroscopy QA, Modelo 903 (CIRS). (b) Fantoma RAP 

(Realistic Analytical Phantom) (PINA et al., 2004). 
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Figura 2: Uma série de fantomas antropomórficos desenvolvida na Universidade da 

Florida. 

 

 

Há uma grande variedade de materiais tecido-equivalentes que podem ser usados na 

construção de fantomas físicos como, por exemplo, plásticos, resinas, géis, líquidos 

orgânicos, soluções químicas, entre outros. THOMAS, 1999 [12]; SILVA, 2010 [11]. A 

Tabela 1 mostra alguns materiais listados na ICRU 44 1989 [5] que são comumente utilizados 

para construção de fantomas. 

 

 

Tabela 1: materiais tecido-equivalentes listados na ICRU 44 (1989). 

 

Materiais Substitutos Descrição 
Densidade 

(g/cm
3
) 

2-Etoxietanol (gordura) C4H10O2; Etilglicol 0,93 

Acrílico (músculo) (C5H8O2)n; Polimetilmetacrilato (PMMA) 1,17 

Alumínio (osso) Al 2,7 

Cera de Parafina (gordura) CnH2n+1, n > 15; Resina, ozocerite, alcano 0,93 

Enxofre (osso) S 1,92 – 2,07 

Gesso de Paris (osso) CaSO4.2H2O; Gesso natural 2,32 

Magnésio (osso) Mg 1,74 

Mylar/Melinex (músculo) (C10H8O4)n; Politereftalato de Etileno (PET) 1,40 

Nylon-6 (músculo) (C6H11NO)n; Poliamida, Nylon 6/6 1,13 

Poliestireno (músculo) (C8H8)n 1,03 – 1,06 

Polietileno (gordura) (C2H4)n 0,95 

P.T.F.E (osso) (C2F4)n; Politetrafluoretileno, Teflon 2,10 

P.V.C (osso) (C2H3Cl)n; Policloreto de Vinilo 1,35 
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Em geral, os tecidos mais importantes que precisam ser representados são o muscular 

(esquelético), o adiposo, o ósseo (estes três, representando mais de 70% da massa corporal), o 

pulmonar (importante devido às perturbações nas distribuições de dose) e alguns tecidos de 

radiossensibilidade considerável como os seios, olhos, pele, ovário, testículo e tireoide 

ICRP60, 1991[4]. Avaliações dosimétricas em radioterapia podem envolver órgãos 

específicos tais como o cérebro, o fígado, os rins, etc. ICRU 44, 1989 [5]. 

 

Qualquer fantoma usado para dosimetria ou outras medidas radiológicas, deve cumprir os 

seguintes requisitos ICRU 48, 1992 [6]: As geometrias do fantoma, suas dimensões físicas 

externas e internas, devem estar conforme aquelas especificadas, dentro dos limites 

requeridos pela aplicação. Os materiais tecido-equivalentes usados na construção de um 

fantoma devem ter suas composições químicas e densidades conhecidas ou as propriedades 

de espalhamento e absorção de radiações sabidas, para o tipo e energia da radiação em 

questão. Além disso, devem introduzir erros nas estimativas de dose absorvida ou na 

atenuação da radiação maiores que aqueles permitidos para a aplicação. 

 

As dimensões transversais de fantomas usados em imageamento radiológico devem ser iguais 

as dimensões físicas planejadas com uma tolerância de 5 mm. Para a espessura total dos 

fantomas e para a profundidade das estruturas reproduzidas, contudo, a tolerância deve ser de 

0,5 mm. Esta tolerância deve ser reduzida para 0,1 mm para aplicações de fótons de baixa 

energia tais como mamografia ICRU 48, 1992 [6]. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia para construção do fantoma baseia-se no protocolo IEC 62220-1 2003 [7]. O 

fantoma será composto por dois módulos de modo que, a partir das suas imagens, seja 

possível calcular o DQE. Para isso, o Grupo de Dosimetria Numérica vem desenvolvendo o 

software COQUIM (Controle de Qualidade de Imagens Médicas). Os códigos para cálculo do 

DQE estão sendo desenvolvidos, concomitantemente, por outro projeto de iniciação 

científica. 

 

 NPS: fornece a magnitude e distribuição de frequência do ruído 

 SNR: representa a relação entre contraste e ruído em uma imagem 

 MTF: representa a relação entre contraste e resolução espacial 

 

O primeiro módulo consistirá de uma placa homogênea de acrílico ou PMMA – polimetil-

metacrilato é um material termoplástico rígido, transparente e incolor e pode simular o tecido 

muscular. Possui elementos químicos como C5, H8, O2 que estão presentes no corpo humano 

e possui uma densidade de 1,17 g/cm³. As dimensões são 25 x 25 cm e espessura de 8 mm 

(Figura 3). Das imagens obtidas desse módulo, serão calculados o NPS e SNR. 
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Figura 3: Placa homogênea de acrílico. 

 

 

No segundo módulo do fantoma houve uma modificação no material a ser utilizado. 

Anteriormente um dos materiais que iria compor o segundo módulo era o tungstênio, mas 

devido à insuficiência desse material no Brasil e o alto custo para importá-lo sua utilização 

tornou-se inviável. Devido a essa intercorrência substituímos pelo chumbo. 

 

O chumbo é um metal pesado com uma densidade relativa de 11,30 g/cm³ de coloração 

branco-azulado, tornando-se acinzentado quando exposto ao ar. O símbolo “Pb” do chumbo é 

uma abreviatura do nome latino “plumbum”. Altamente maleável baixa condutividade 

elétrica e altamente resistente à corrosão. Também é único no isolamento eficaz, na proteção 

contra os raios X e Gama evitando a exposição e malefícios dos referidos raios, por parte dos 

profissionais que diariamente estão em contato com os mesmos. 

 

O segundo módulo destina-se ao cálculo do MTF. Suas características gerais são 

apresentadas no protocolo IEC 62220-1 (Figura 4). Ele consiste em duas placas de chumbo 

uma com 25x10 cm e 3 mm de espessura, sobreposta a outra  com 15x7 cm e 1 mm de 

espessura. 

           

      

         
Figura 4: Placa homogênea de chumbo. 
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Figura 5: Módulo 2 do fantoma a ser desenvolvido. Adaptada de IEC 62220-1 (2003). 

    

4. CONCLUSÃO 

 

Os fantomas utilizados no Brasil são em sua maioria importados e de custo financeiro 

relativamente elevado. Embora possam ser considerados eficientes para o uso em controle de 

qualidade, o preço e a burocracia da importação, provavelmente, são empecilhos para a 

aquisição desses fantomas por parte dos serviços de radiologia. Assim, a construção de um 

fantoma físico para controle de qualidade de imagens em radiografia digital utilizando 

materiais de baixo custo é de extrema importância. A perspectiva do trabalho consiste em 

finalizar e fazer as respectivas dosimetrias no fantoma. Atualmente, estamos na fase de 

construção do fantoma. 
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