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IMPLANTAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA DE 
CONTROLE DE QUALIDADE EM UM SERVIÇO DE MAMOGRAFIA 

 

 
 

RESUMO 
 
O exame de mamografia permite a detecção precoce do câncer de mama. Quando a imagem é realizada 
adequadamente, se consegue observar em fase inicial lesões tão pequenas que podem tratadas com menos 
sofrimento para a paciente e com menor custo. Para conseguir visualizar estas lesões a qualidade da imagem tem 
que ser a melhor possível. Por este motivo os Serviços de mamografia devem implantar programas de controle 
de qualidade em todos os níveis profissionais. O Ministério da Saúde no Brasil publicou em 2012 a Portaria 531, 
que instituindo o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM), obrigando definitivamente os 
serviços implantar o seu próprio programa de controle de qualidade. Os testes apresentados neste trabalho fazem 
parte do programa de controle de qualidade desenvolvido para ser realizado pelo técnico de radiologia. Portanto, 
o objetivo deste trabalho é adaptar e aplicar um programa de controle de qualidade, a nível técnico, em um 
serviço de mamografia dentro de um Hospital Universitário. Após o treinamento da equipe técnica do Serviço 
para realizar os testes, uma série de avaliações foi realizada e a alguns resultados preliminares foram obtidos, 
como exemplo a criação de hábitos para avaliar visualmente os monitores e mamógrafo e tomar decisões para 
solucionar os problemas. Também foi identificada a necessidade de trocar as placas de imagem por 
apresentarem artefatos não removíveis após limpeza 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O exame de mamografia permite a detecção precoce do câncer de mama. Quando a imagem é 
obtida adequadamente, se consegue observar microcalcificações com dimensões de centenas 
de micrometros [1], portanto, quanto mais alta a qualidade da imagem maior será a 
possibilidade de detecção [2]. Por isso os serviços de mamografia devem seguir as 
orientações para manter a qualidade da imagem [3]. 
  
No Brasil a Portaria 453 foi publicada em 1998 [4] indicando alguns testes de controle de 
qualidade, porém ainda incompletos para se alcançar imagens com qualidade. Em 2012 o 
Ministério da Saúde publicou a Portaria 531 [5], que institui o Programa Nacional de 
Qualidade em Mamografia (PNQM). Esses documentos tornaram se aliados às mulheres 
brasileiras, exigindo aos serviços a implantação do programa de controle de qualidade. 
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Os testes de controle de qualidade, CQ, apresentados neste trabalho foram desenvolvidos para 
serem realizados pelo técnico de radiologia. Uma breve descrição da metodologia a ser 
desenvolvida ao realizar os testes é fornecida pelo protocolo da Agência Internacional de 
Energia Atomica, AIEA [2]. 
O objetivo deste trabalho é adaptar e aplicar um programa de controle de qualidade inicial, 
em um serviço de mamografia em um hospital universitário.  
 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para garantir a qualidade do exame mamográfico é necessária a aplicação de um conjunto de 
testes de controle de qualidade que pode ser iniciado pelo operador do mamógrafo, 
monitorado pelo físico e confirmado pelo radiologista quando esse analisa a imagem 
mamográfica. 
 
Neste estudo é abordado somente o controle de qualidade a ser realizado pelo técnico em 
radiologia. Incialmente foram priorizados os seguintes itens: capacitação em CQ da equipe 
técnica que realiza o exame, implantação de um sistema de registro de informações dentro do 
Serviço, inspeção e limpeza do sistema mamográfico, condições de visualização e impressão 
da imagem e avaliação da imagem utilizando o simulador Phantom Mama. Os dados foram 
coletados diariamente, semanalmente e até semestralmente, dependendo da frequência que foi 
estabelecida para o teste realizado. Os procedimentos de qualidade foram aplicados no 
Serviço de Mamografia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho UFRJ. Esse 
Serviço possui um mamógrafo da marca GE modelo DMR que trabalha com sistema de 
radiografia computadorizada, CR, da marca Kodak DirectView Elite CR System. As imagens 
são impressas em uma impressora laser marca Kodak DryView 6800 e os laudos são 
elaborados em uma estação de trabalho com monitores da marca Totoku modelo 
MDL2116A. Os seguintes procedimentos de CQ foram realizados: 
 
2.1. Inspeção do monitor, limpeza e condições de visualização  
 
As condições de visualização do monitor foram avaliadas diariamente em relação às marcas 
de impressões digitais, poeira e outras marcas que pudessem interferir na interpretação da 
imagem. Em seguida utilizando pano limpo e levemente umidecido foi realizada a limpeza. 
  
2.2. Checagem no sistema de mamografia digital 
 
Antes de iniciar as atividades diárias de exames no sistema de mamografia digital foram 
relizados alguns procedimentos para averiguação das condições gerais de uso do mamógrafo. 
Foram observadas se haviam peças soltas, rachaduras na placa de compressão e no bucky, a 
integridade dos cabos, a higiene no bucky e foi verficada visualmente a situação geral da 
unidade mamográfica. 
 
2.3. Inspeção visual para artefatos 
 
Neste procedimento foi feita a verficação visual para artefatos.Aanalises diárias de imagens 
clinicas foram realizadas a fim de inspecionar a presença de quaisquer artefatos 
possivelmente causados por poeira, arranhões ou qualquer outro defeito na placa de imagem, 
IP, que interfira na qualidade da imagem. Os artefatos observados foram quantificados, 
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especificados e relacionados com a identificação da IP. Os resultados foram registrados no 
formulário e as correções foram feitas através da limpeza da placa de imagem. 
 
 
2.4. Sensitometria da impressora a laser 
 
A impressora a laser Kodak 6800 DryView do Serviço foi avaliada. Foi usada a imagem 
contendo uma escala em tons de cinza produzida pela impressora para checar a calibração 
diária. Os valores de densidade ótica, DO, nessas imagens foram medidas em cinco degraus 
de tons de cinza. A média dos valores de DO em cada degrau obtidos durante os cinco 
primeiros dias do teste, foi considerada como o valor de referência, VR. De acordo com o 
protocolo da AIEA [2] os valores de DO dos seguintes degraus foram medidos: Dmáx (degrau 
de maior DO), DD (subtração do degrau com DO mais próxima e maior que 2,20 pelo degrau 
com DO mais próxima e superior de 0,45), DM (degrau com DO média mais próximo que 
1,20, mas não inferior) e Base + Fog (degrau de DO menor). Os níveis de tolerância são 
estabelecidos de acordo com variações a partir de cada valor de referência anterirormente 
calculado, as variações aceitáveis são as seguintes: para Dm e DD os valores da densidade 
ótica podem variar VR±0,15, para Dmáx o valor não deve ser menor que VR-0,15 e para 
Base+Fog a densidade ótica deve se manter em um valor inferior ao VR+0,03. Os resultados 
de DO obtidos diáriamente foram comparados com os valores de referência e observados se 
os desvios ultrapassaram os valores aceitáveis. 
 
2.5. Apagamento da placa de imagem 
 
O apagamento dos IP foi executado diáriamente antes do início dos exames a fim de reduzir o 
surgimento de artefatos na imagem, imagens “fantasmas” de exames anteriores ou qualquer 
outro item que reduza a qualidade da imagem clínica e possa dificultar o diagnóstico. 
 
2.6. Controle de qualidade no monitor 
 
Foram realizadas verificações semanais por meio da inspeção visual no monitor da estação de 
trabalho e no monitor de obtenção da imagem. A imagem padrão do fabricante TG18-QC foi 
utilizada. Esta imagem normalmente encontra-se armazenada na estação de trabalho. Os 
parâmetros considerados na avaliação da imagem TG18-QC foram: qualidade geral da 
imagem, evidência de manchas, evidência de outros artefatos, degraus verticais de tons de 
cinza, distorção geométrica, luminância, números de letras visíveis. No monitor de 
diagnóstico também foi feita a verificação utilizando a imagem clínica padrão, onde os itens 
inspecionados foram: área de fora da imagem da mama e área de tecido mamário denso. 
 
2.7. Limpeza do negatoscópio 
  
A verificação e limpeza do negatoscópio foram realizadas semanalmente. Através da 
inspeção visual procurou-se a presença de manchas ou marcas na superfície do acrílico e 
também variação na uniformidade da luminância que pudessem inteferir no diagnóstico. A 
limpeza foi feita quando necessária utilizando material adequado a fim de manter as 
condições de uso do equipamento. No caso deste Serviço, o negatoscópio era usado somente 
para comparar mamografias anteriores com as atuais. 
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2.8. Qualidade da imagem com o Phantom Mama 
 
A manutenção da qualidade da imagem e da técnica usada no mamógrafo foi avaliada 
semanalmente utilizando o simulador de mama, Phantom Mama, que possui objetos inseridos 
simulando fibras, massas tumorais e microcalcificações. Também foi avaliada na imagem do 
fantoma a resolução, a variação de baixo contraste e o valor médio do pixel. Estes itens são 
verificados no monitor de laudo e registrados. O fantoma foi exposto utilizando o controle 
automático de exposição, CAE, no modo STD AUTO, standard automático, na segunda 
célula mais próxima da parede torácica. Dessa forma os dados da técnica radiográfica são 
anotados e avaliados ao longo do tempo.  
 
2.9. Verificações de segurança e funcionamento na sala de exame e equipamento 
 
Para garantir o bom funcionamento mecânico e elétrico do mamógrafo verificações são 
realizadas mensalmente no Serviço e os dados são anotados no formulário. Foram observados 
os seguintes itens: temperatura da sala, peças soltas, rachaduras na placa de compressão e 
bucky, integridade dos cabos elétricos, integridade do mamógrafo, integridade da blindagem 
do paciente e do operador e disponibilidade da solução de limpeza da placa de compressão.  
 
2.10. Qualidade da imagem impressa 
 
Para verificar a qualidade da imagem impressa é realizado um teste trimestralmente ou 
quando se suspeita de uma redução na qualidade da imagem devido a problemas na 
impressora laser. Esse teste é realizado utilizando uma imagem padrão disponibilizada pelo 
fabricante do sistema mamográfico. Neste trabalho foi utilizada a imagem de teste SMTPE. 
Esta imagem é impressa e são analisados os comprimentos das linhas verticais e horizontais, 
e a visibilidade da diferença entre a densidade ótica nos quadrados 0%-5% e 95%-100%. 
Também foi analisada a presença de manchas ou artefatos na imagem. 
 
2.11. Análise de repetição de imagens 
 
Este teste tem como objetivo determinar o número e a causa de mamografias digitais 
repetidas. A análise desses dados contribui para identificar formas de melhorar o desempenho 
do sistema e reduzir repetições de imagens digitais e consequentemente a dose na paciente. 
Essa avaliação pode ser realizada trimestralmente ou quando for alcançada uma quantidade 
de pelo menos 250 imagens repetidas. As principais causas de exposições repetidas incluem 
erro de posicionamento da mama, imagens tremidas devido ao movimento da paciente, sub 
ou superexposição no detector, artefatos inaceitáveis, falhas no equipamento de raios X, 
falhas de software e nenhuma imagem adquirida embora uma exposição tenha sido feita. A 
taxa de repetição aceitável é até 5%, porém o ideal é que não ultrapasse a 2%. 
 
2.12. Sensibilidade da placa de imagem e artefatos 
 
A uniformidade na sensibilidade das placas de imagem utilizadas na rotina do Serviço de 
mamografia foi avaliada. Também foi observada a presença de artefatos relacionados ao IP. 
Este procedimento deve ser realizado semestralmente ou quando ocorrer alguma alteração no 
sistema CR. Todas as placas de imagem foram avaliadas expondo uma placa de 
polimetilmetacrilate, PMMA, com 4,0 cm de espessura cobrindo toda superfície do receptor 
de imagem. As imagens foram feitas utilizando o CAE na segunda célula mais próxima da 
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parede torácica e os dados de técnica radiográfica (kV, alvo/filtro e mAs) obtidos em cada IP 
foram registrados no formulário. A variação de mAs e o índice de exposição para cada 
imagem foi comparado e estabelecido se a diferença estava dentro dos valores aceitáveis.  
 
 

3. RESULTADOS 
 
Todos os procedimentos descritos neste trabalho estão sendo adaptados para a realidade do 
Serviço de mamografia de um hospital universitário. Foi realizado treinamento para a equipe 
técnica com o objetivo de implementar os testes. Foram confeccionados os formulários de 
dados e adequação para o sistema digital CR. Como algumas avaliações são visuais, não 
foram gerados resultados numéricos, porém o mais importante é a criação de hábitos e 
consciência da cultura da qualidade entre os profissionais do Serviço. Entretanto, alguns 
resultados preliminares foram obtidos. A figura 1 mostra o gráfico com os resultados das 
densidades óticas dos degraus avaliados nas imagens do teste da sensitometria da impressora 
laser. Os valores de referência e níveis de tolerância foram aplicados para cada DO de acordo 
com a AIEA [2]. É possível observar para os respectivos dias avaliados que ocorreu variação 
da DO além dos níveis de tolerância em alguns dias. Neste caso a assistência técnica do 
fabricante deve ser notificada para evitar que o problema persista e influencie na qualidade da 
imagem mamográfica. 
 

 
 
Figura 1: valores da densidade ótica medida em diferentes dias para os degraus, Dmáx, 

DM, DD e Base+Fog no teste da impressora Laser. 
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A qualidade geral do sistema mamográfico foi testada avaliando a imagem do fantoma 
exposto no modo semi-automático com 28 kV e combinação alvo/filtro Mo/Mo. A tabela 1 
apresenta os valores de mAs obtidos, o valor do índice de exposição, o número de fibras, o 
número de massas, o número de microcalcificações, o número de objetos de baixo contraste 
visibilizados na imagem utilizando o monitor de laudo e foi anotado o valor médio do pixel 
da imagem. Pode ser observado que nas três primeiras semanas do teste os valores de mAs, 
em média, foram 13% menores do que nas semanas seguintes. Isso pode ter ocorrido devido a 
adaptação dos operadores em realizar adequadamente o procedimento para esta medida.  
 
 

Tabela 1: Análise da imagem do Phantom Mama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 2: Valores de mAs, índice de exposição, número de artefatos e desvio entre os 
valores de mAs e do índice de exposição obtidos no teste de sensibilidade entre os IP. 

 
Data 05/06/2013  26/06/2013 

Identificação 
do IP mAs Índice de 

Exposição 
Número de 
artefatos  mAs Índice de 

Exposição 
Número de 
artefatos 

CCD 81 2135 17  77 2187 9 
CCE 82 2137 15  77 2187 14 
MLD  79 2097 40  74 2134 38 

Mínimo: 79 2097 -  74 2134 - 
Máximo: 82 2137 -  77 2187 - 

Média: 80,6 2123 -  76 2169 - 
Desvio (%): 3,7% 1,9% -  3,9% 2,4% - 

 
 
A tabela 2 mostra os resultados do teste de sensibilidade entre as IP de tamanho 18 x 24 cm 
utilizadas no serviço. As placas foram expostas no modo automático. O teste foi repetido 
vinte e um dias depois para verificar principalmente a quantidade de artefatos encontrados na 

Ano: 2013 Registro de Dados 

Data do teste (dia/mês)  03/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 

Identificação do Cassette CCD CCD CCD CCD CCD CCE 

mAs 83 77 76 93 87 91 

Índice de Exposição 2225 2182 2188 2151 2207 2247 

Número de Fribras  5 4 6 5 6 5 

Número de Massas  5 4 5 4 4 4 

Número de Microcalcificações 3,5 4 3 4 4 4 

Número de objetos de baixo contraste 7 7 7 7 7 7 

Valor médio de pixel – VMP 678 703 1120 1077 1070 1098 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 
 

imagem. Foi observado que mesmo após a limpeza dos IP uma grande quantidade de 
artefatos se manteve visível. Em ambas as datas, o desvio do valor de mAs entre as placas 
ficou dentro do valor de tolerância de 5%.  
 
 

4. CONCLUSÕES 
 
A criação da cultura da qualidade pela equipe técnica do Serviço foi o ponto mais importante 
na implantação do programa de controle de qualidade. Observam-se monitores e 
negatoscópios de laudo limpos e procedimentos simples que antes não ocorriam, atualmente 
são realizados com frequência.  
 
De acordo com a avaliação dos resultados observados no teste da impressora a laser, ficou 
evidente a importancia da sensitometria neste equipamento para garantir a qualidade final da 
imagem impressa. 
 
Foi observado na avaliação da imagem do Phantom Mama que a qualidade geral da imagem 
deve ser melhorada.  
 
Foi identificada a necessidade de trocar as placas de imagem por apresentarem artefatos não 
removíveis, mesmo após a limpeza. 
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