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ABSTRACT 
�

Mammography� is�currently�the�most�effective�method�of�diagnosis�and�detection�of�breast�pathologies.�The�
main�interest�in�this�kind�of�exam�comes�from�the�high�incidence�rate�of�breast�cancer�and�necessity�of�high�
quality� images� for� accurate� diagnosis.� Digital� mammography� systems� have� several� advantages� compared� to�
conventional� systems,� however� the� use� of� digital� imaging� systems� is� not� always� integrated� to� an� image�
acquisition� protocol.� Therefore,� it� is� questionable� if� Digital� systems� truly� reduce� the� dose� received� by� the�
patient,� because� many� times� is� introduced� in� the� clinics� without� optimization� of� the� image� acquisition�
protocols.�The�aim�of�this�study�is�to�estimate�the�value�of�incident�air�Kerma�and�mean�glandular�dose�(MGD)�
in� patients� undergoing� conventional� and�digital� mammography� systems� in� Recife.� This� study� was�conducted�
with�650�patients�in�three�hospitals.�The�value�of�incident�air�Kerma�was�estimated�from�the�measurement�of�
the� yield� of� equipment� and� irradiation� parameters� used� for� each� patient.� From� these� results� and� using� the�
methodology� proposed� by� Dance� et� al.� the� value� of� the� average� glandular� dose� was� calculated.� The� results�
obtained�show�that�the�lowest�value�of�MGD�was�found�with�conventional�screen�film�system,�indicating�that�
the� parameters� for� image� acquisition� with� digital� systems� are� not� optimized.� It� was� also� observed� that� the�
institutions�with�digital�systems�use�lower�breast�compression�values�than�the�conventional.��

1. INTRODUÇÃO

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais incidente 
entre as mulheres. Quando é diagnosticado precocemente apresenta grandes chances de cura. 
Os dois métodos mais eficazes para a detecção do câncer de mama são o exame clínico da 
mama e a mamografia [1]. Hoje em dia, são utilizados três diferentes sistemas de 
mamografia: O equipamento convencional, conhecido também como tela-filme, e os 
equipamentos digitais de radiografia computadorizada (CR) e de radiografia digital direta 
(DR). Os sistemas de mamografia digital apresentam inúmeras vantagens, quando 
comparados ao sistema convencional, relacionadas à aquisição, tratamento e armazenamento 
da imagem. Uma das principais vantagens é que o sistema digital apresenta uma ampla faixa 
dinâmica para a formação da imagem em comparação ao sistema convencional, cuja resposta 
é representada pela curva sensitométrica do filme. Neste caso a faixa dinâmica corresponde 
ao intervalo linear da curva. Nos sistemas digitais a resposta é mais ampla e linear com a 
exposição, de modo que a resposta do detector digital melhora com o aumento da exposição, 
não apresentando saturação. Com este comportamento do sistema digital pode ocorrer uma 
sobre-exposição do paciente sem que se perceba na imagem pois com os recursos de pós-
processamento da imagem obtém-se uma imagem adequada par ao diagnóstico [2]. 
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Uma vantagem do convencional é que tem uma resolução espacial mais alta que os digitais 
que, por sua vez, tem a resolução limitada pelo tamanho do pixel, porém estudos realizados 
por FICHER e FARIDAH, mostram que são detectadas mais microcalcificações nos sistemas 
digitais quando comparados ao convencionais. Isso é devido a alta resolução de contraste [3] 
[4]. Em relação as principais diferenças entre os sistemas CR e DR podemos citar que no 
sistema CR pode-se utilizar o mesmo equipamento de raios-X e trocar apenas o filme por 
uma placa de imagem (placa de fósforo) e a processadora de filmes por uma leitora CR, tendo 
um gasto menor, enquanto que a tecnologia DR necessita a substituição do equipamento de 
raios-X por um mamógrafo que tem o sistema DR acoplado, que vai adquirir e processar a 
imagem automaticamente, fornecendo a leitura direta da imagem [5].   

A utilização de sistemas digitais de imagem nem sempre vem acompanhada da otimização 
dos protocolos de aquisição da imagem. Portanto, é questionável se na prática o uso destes 
sistemas realmente reduz a dose recebida pelo paciente. Neste sentido, é importante a 
realização de estudos para a avaliação da proteção radiológica dos pacientes bem como para o 
estabelecimento de protocolos que contribuam para a otimização dos procedimentos com a 
produção de imagens de alta qualidade com a menor dose ao paciente. 

O presente trabalho tem como objetivo estimar o valor do Kerma ar incidente, Kerma de 
entrada na superfície e a dose glandular média (DGM) em pacientes que realizam 
mamografias em sistemas convencionais e digitais de Recife. 

2. METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado em três estabelecimentos, sendo um hospital privado (A), um 
público (B) e uma clínica privada (C). O mamógrafo da clínica A é da marca Siemens e 
modelo Mammomat 3000 Nova e é integrado com um leitor CR da Kodak modelo 
Carestream DirectView CR 975 que processa e produz imagens digitais diretamente a partir 
de imagens latentes capturadas em écrans de fósforo de armazenamento. O mamógrafo da 
clínica B é do modelo Mammomat 1000, fabricado pela Siemens e utiliza o sistema 
convencional de tela-filme A processadora automática dos filmes utilizada nesta instituição é 
de fabricação da Kodak, modelo X-Omat 2000. O mamógrafo da clínica C é da marca 
Hologic e modelo Selenia, com um receptor da imagem baseado na tecnologia de captura 
direta com TFT e selênio amorfo.  

Inicialmente foram realizados  os testes de controle de qualidade estabelecidos pela portaria 
453/98 do ministério da saúde [6] para verificar a conformidade dos mamógrafos. Em 
seguida foram acompanhados os exames de 650 pacientes, tendo sido registrados, os 
parâmetros de irradiação utilizados em cada clínica (kV, mAs, combinação anodo/filtro) bem 
como a espessura da mama comprimida e a idade da paciente. O valor do kerma ar incidente 
foi estimado a partir da medida do rendimento do equipamento e dos parâmetros de 
irradiação. 

2.1. Determinação do Rendimento dos Equipamentos 

Para calcular o valor do Kerma ar incidente necessita-se do valor do rendimento do tubo e 
este foi calculado da seguinte maneira: A câmara de ionização PTW Freiburg, modelo SFD 
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#2, devidamente calibrada, foi posicionada 4,5 cm acima do suporte de mama sobre um 
material equivalente ao ar (isopor), centralizado lateralmente e a 4 cm da parede torácica, 
como visto na figura 1. O mamógrafo foi utilizado em modo manual para realizar as medidas. 
Foi selecionado 50 mAs e medidas foram realizadas para diferentes valores de tensões e 
combinação anodo-filtro utilizados na clínica[7]. O dispositivo de compressão da mama foi 
mantido durante estas medidas para obter o rendimento do equipamento nas condições de 
irradiação das pacientes. 

Figura 1. Imagem do posicionamento da câmara de ionização para as medidas do 
rendimento do mamógrafo.

Para cada combinação de tensão e anodo-filtro obteve-se a média de três leituras (L), no 
ponto de referência, obtidas com a câmara de ionização e corrigidas pelos fatores de pressão e 
temperatura e fator de calibração da câmara e este valor foi normalizado pelo mAs e  
calculado o rendimento para a distância de 1 m do foco.  

� � �
���� ���	�
�����������������������������������������������������������������
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2.2. Kerma Ar Incidente ( Ka,i) e Kerma Ar na Entrada da Superfície da Pele ( Ka,e) 

O Kerma ar incidente é o Kerma medido no eixo central do feixe incidente à distância foco-
superfície da pele e não inclui o retroespalhamento[8]. Logo, para calculá-lo é necessário 
saber a qual distância o foco está do detector e a espessura da mama da paciente para que seja 
possível corrigir pela distância. É necessário saber os parâmetros de exposição que foram 
utilizados para produzir a imagem (Tensão, produto da corrente pelo tempo de exposição e 
combinação anodo-filtro) e relacioná-los com o cálculo do rendimento que foi feito 
previamente. Para tanto, para o calculo do Ka,i determina-se pela curva de rendimento o 
valor correspondente à tensão e combinação anodo-filtro utilizados no exame da paciente e 
multiplica-se pelo valor de mAs utilizado no exame, corrigindo para o valor da distancia foco 
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pele. Esta distancia é determinada pela subtração da distancia foco-sensor e da espessura da 
mama. A equação utilizada é: 

	� � � � � ��� � � �
����

���� � ����
���������������������������������������������������

Onde:
Ka,i é o kerma ar incidente na pele da paciente. 
mAs é o produto corrente pelo tempo obtido na realização do exame da paciente. 
��� é a distância foco-sensor, geralmente de 65 cm. 
X é a espessura da mama comprimida.  

Através do Kerma ar incidente e do fator de retroespalhamento (B) pode-se calcular o Kerma 
de entrada na superfície (Ka,e).  

	� � � �	� � � ����������������������������������������������������������������

O fator de retroespalhamento é fornecido no documento Protocolos de dosimetria em 
mamografia da Comissão Europeia em função da camada semi-redutora. Os valores estão 
apresentados na tabela 1[9].  

�
Tabela 1.  Valores do retroespalhamento. 

�
CSR 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65
Fator B 1,07 1,07 1,08 1,09 1,1 1,11 1,12 1,12 1,13

Para tanto foi necessário determinar o valor da CSR para as condições de irradiação utilizadas 
nas clinicas em estudo. 

A camada semi-redutora (CSR) é a espessura necessária para reduzir a intensidade do feixe 
de radiação à metade do valor inicial. Para o cálculo desta foi utilizada a câmera de ionização 
PTW Freiburg modelo SFD#2, devidamente calibrada e filtros de alumínio de várias 
espessuras. Estes filtros foram inseridos entre o equipamento de raios-X e a câmera (figura 
2). Foram realizadas leituras para diferentes espessuras de alumínio de modo que tivesse uma 
leitura cujo valor fosse maior que a metade da leitura sem filtro e tivesse outra leitura cujo 
valor fosse menor que a metade da leitura sem filtro. 
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Figura 2. Imagem ilustrativa do posicionamento da câmara e dos filtros referente ao 
teste da camada semi-redutora

Os valores das leituras foram utilizados na equação 4 para o cálculo da CSR e em seguida, o 
valor da CSR foi verificado para saber estava adequado ou não através da equação 4 e tabela 
2 [7].

�� � � !"�# $%&
��'( ')* +,�!(��# $%&��'" ')��* +

$%&'( '"* +
                                  (3) 

onde :
L0 = Leitura sem filtro  
La = Leitura superior a metade da leitura sem filtro 
Xa = Espessura de alumínio correspondente a “La” 
Lb = Leitura inferior a metade da leitura sem filtro  
Xb = Espessura de alumínio correspondente a “Lb”   

-.
/00 1 ����� 2 �� � 2 � -./00 1 � (4)

Tabela 2. Valores de “c” 

Combinação Anodo/filtro Valor de “c”
Mo/Mo 0,12
Mo/Rh 0,19
Rh/Rh 0,22
W/Rh 0,30
W/Ag 0,32
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2.3. Cálculo da Dose Glandular Média 

O valor da dose glandular média (DGM) foi obtido através do valor do Kerma ar incidente 
multiplicado por coeficientes de conversão dependentes do tipo de anodo/filtro, da 
glandularidade da mama e da camada semi-redutora específicos para as condições de 
irradiação de cada paciente de acordo com a equação abaixo, onde os coeficientes s, g e c são 
encontrados nas tabelas feitas pelo Dance e Colaboradores. Um ponto importante é que essa 
metodologia de cálculo de dose só é válida para pacientes entre 40 e 64 anos, logo os dados 
foram posteriormente filtrados para pacientes entre essas idades [10]. 

�34 � ��� � 5 � 6 � 	� ��������������������������������������������������������7�

Os valores de “5” são dados em uma tabela que depende da camada semi-redutora (CSR) e 
da espessura da mama. O coeficiente “s” depende apenas da combinação anodo/filtro 
utilizada para a produção da imagem e o coeficiente “c” depende da glandularidade da mama, 
da espessura da mama e da CSR. Já a glandularidade da mama depende tanto da espessura da 
mama comprimida quanto da idade da paciente.   

Para o cálculo dos valores de “g” e “c” são indispensáveis o cálculo da CSR e para isso a 
mesma foi calculada para todas as tensão e combinações anodo-filtro utilizadas para produzir 
a imagem da mama da paciente e sua conformidade foi analisada por referências da Agencia 
Internacional da Energia Atômica [7].  

Na figura 3 é apresentado de forma resumida o esquema do calculo da dose glandular média. 

Figura 3. Esquema das etapas de cálculo da dose glandular média
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3. RESULTADOS 

3.1. Análise dos Testes de Controle de Qualidade. 

Foram realizados os testes de força de compressão, reprodutibilidade e exatidão da tensão e 
tempo de exposição, rendimento do tubo, camada semi-redutora, qualidade da imagem no 
fantoma de mama e colimação do feixe. Todos os testes se encontraram dentro dos conformes 
com exceção da camada semi-redutora calculada para o filtro de molibdênio na clínica A. 
Neste caso os valores de CSR encontrados foram ligeiramente maiores que os estabelecidos 
como aceitáveis  no protocolo de dosimetria em mamografia da  IAEA [7], como pode ser 
visto na tabela 3. 

Tabela�3.�Valores�de�Camada�semi�redutora�
�

Tensão – Anodo 
/Filtro 

CR
(Clínica A) 

Convencional
(Clínica B) 

DR
(Clínica C) 

Limites

25 Mo/Mo 0,38 0,29 0,33 0,28-0,37
26 Mo/Mo 0,40 0,30 0,37 0,29-0,38 
27 Mo/Mo 0,41 0,31 0,38 0,30-0,39
28 Mo/Mo 0,42  0,39 0,31-0,40 
28 Mo/Rh 0,34 0,31-0,47
29 Mo/Mo - 0,39 0,32-0,41 
29 Mo/Rh 0,36 0,37 0,32-0,48
30 Mo/Mo - 0,40 0,33-0,42 
30 Mo/Rh 0,44 0,40 0,33-0,49
31 Mo/Mo - 0,40 0,34-0,43 
31 Mo/Rh 0,45 0,41 0,48 0,34-0,50
32 Mo/Rh - 0,41 0,48 0,35-0,51 
33 Mo/Rh - 0,41 0,49 0,36-0,52
34 Mo/Rh - 0,40 0,50 0,37-0,53 
35 Mo/Rh - 0,50 0,38-0,54

3.2. Análise dos Pacientes e Parâmetros de Irradiação Utilizados 

Ao analisar a 4 abaixo, observa-se  que nos sistemas digitais a kilovoltagem aplicada é maior 
que nos sistemas convencionais. Isso pode ser explicado pois nos sistemas convencionais há 
uma menor flexibilidade para controlar o contraste da imagem no filme, daí  
o espectro é escolhido em função de fornecer o contraste mais adequado e a tendência para 
produzir esses contraste é de ter energias em torno de 26 kV para mamas médias. Imagens 
com baixas energias produzem maiores doses já que os feixes de baixa energia serão 
absorvidos pela pele da paciente sem ter utilidade na imagem. Nos sistemas digitais não 
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existe essa preocupação com o contraste, pois ele pode ser alterado depois da aquisição da 
imagem, logo a preocupação com a imagem é em obter uma boa relação sinal-ruído que, por 
sua vez, melhora com o aumento da intensidade da radiação[11]. 
Observa-se também que  nos sistemas digitais é utilizada uma maior faixa de carga de 
trabalho (mAs) do que no sistema convencional. Isto se deve ao fato que no sistema tela-
filme um aumento na intensidade da radiação acarreta a saturação da densidade óptica do 
filme e não haverá imagem com contraste adequado para o diagnóstico. No caso dos sistemas 
digitais, a faixa dinâmica dos detectores digitais é ampla, resultando sempre em imagem com 
contraste adequado independente se a intensidade é alta ou baixa e além disso quanto maior a 
intensidade da radiação melhor é a relação sinal -ruído [2]. 

Os resultados também mostram que nas clinicas que utilizam sistemas digitais os valores das 
espessuras de mama comprimida estão maiores do que na clinica B, indicando que a  força de 
compressão utilizada foi menor. A força de compressão média aplicada no equipamento DR 
foi de 80 N, menor que 110 N que seria a força mínima recomendada pela Portaria 453/90[6]. 

As espessuras máximas de pacientes com prótese foi entre 9 e 10 cm na clínica A, porém só 
tiveram 3 pacientes com esse critério, já na clínica C as espessuras máximas das pacientes 
com prótese foram 7,3 cm, 7,5 cm e 8 cm e também só tiveram 3 pacientes.    

Tabela 4: Valores máximos e médios dos parâmetros utilizados nas pacientes e dados 
das pacientes. 

�
Clínica Valores Tensão 

(kV)
mAs Espessura de 

mama 
comprimida(cm) 

Idade
(anos)

A (CR) Médios 30 124 6,6 53,64
Min-Max 27 - 31 22 - 464 2,5 – 10 15 - 82 

B (Conv.) Médios 28,2 85 5 50
Min-Max 25 - 34 14,4 - 205 3 - 7,6 28 - 76 

C (DR) Médios 30 87 5,9 52,58
Min-Max 34 - 35 38 - 460 2,1 – 10 14 - 89 

3.3. Análise do Kerma ar incidente, Kerma ar de entrada na superfície e Dose 
Glandular Média. 

As figuras 4 e 5 mostram os resultados  do valor do kerma ar incidente e kerma ar na entrada 
da pele, respectivamente, que foram obtidos  nas três clinicas estudadas. O gráfico mostra a 
distribuição Box&whiskers dos valores obtidos de Ka,i. Nesta distribuição os limites do  
retângulo correspondem ao valor do primeiro e terceiro quartil, isto é 25% e 75% dos dados.  
O retângulo contém 50% dos dados. A linha no interior do retângulo indica a mediana dos 
dados e o ponto no retângulo indica  o valor da média. As semi-retas indicam o valor máximo 
e mínimo dos dados. Em casos de ocorrência de valores fora da distribuição estes são 
indicados por círculos ou asteriscos e são conhecidos como outliers. A análise dos dados da 
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figura 4 mostra que  a distribuição dos valores de Kai na clinica A e C é mais elevada do que 
na clinica B, que utiliza o sistema tela-filme.  Os dados também mostram que nas três clinicas 
ocorrem alguns dados outliers, chegando a 57 mGy na clinica A, 26,2 mGy na clinica B e 63 
mGy na clinica C.

Figura 4: Gráfico box&whiskers do Kerma incidente no ar (Ka,i) para todas as 
espessuras. A linha no interior do retângulo representa o valor da mediana e o ponto no 

interior do retângulo representa o valor médio. 

      (A)                   (B) 

Figura 5: Gráfico box and Whiskers do Kerma de entrada na superfície para pacientes 
com mamas comprimidas de espessura entre 4 e 6 cm (A) e para todas as espessuras (B).  

A figura 5A mostra os resultados de Ka,e para as pacientes com valores de espessura de 
mama comprimida entre 4 a 6 cm, enquanto que a figura 5B mostra a distribuição dos valores 
de Ka,e para todas as espessuras de mama. A análise dos dados da figura 5A mostra que 50% 
dos pacientes das clinicas A e C receberam valores de Ka,e acima de 10 mGy que é o valor 
de referência do protocolo europeu [9]. Somente no sistema convencional observou-se que a 
maioria dos valores de Ka,e atendem a este requisito.  
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Encontra-se também doses mais extremas em equipamentos digitais do que no convencional, 
isso deve-se ao fato já comentado anteriormente de que em equipamentos convencionais a 
utilização de altos valores de doses logo é percebida pelo enegrecimento e saturação do filme, 
o que não ocorre com os sistemas digitais. Por esta razão as técnicas não percebem que estão 
utilizando parâmetros de irradiação que resultam em alta dose na paciente.  

Analisando os pontos extremos (outliers) da 5B, é visto no equipamento DR, por exemplo, 
existe um outliers de 63 mGy que corresponde a uma paciente de 46 anos e o produto da 
corrente pelo tempo utilizado para produzir essa imagem foi 460 mAs o que requer uma 
atenção especial já que é uma paciente jovem que ainda realizará muitas mamografias ao 
longo da sua vida, o que aumenta o risco de  indução de câncer. 

A figura 6 apresenta os resultados da dose glandular média calculada para as pacientes que 
realizaram os exames nas 3 clinicas estudadas. Na figura 6A são apresentados os valores de 
DGM para todas as pacientes acompanhadas neste estudo, enquanto que na figura 6B são 
apresentados os resultados com pacientes de mamas comprimidas entre 4 e 6 cm. Analisando 
os dados observa-se que os valores da dose glandular média considerando todas as pacientes 
(figura 6A) da clinica A, que utiliza o equipamento CR, é a que apresenta maior dispersão 
com valores até maiores que 10 mGy. A faixa de maior incidência de DGM nesta clinica é 
entre 3 a 3,5 mGy. Na Clínica B que utiliza o sistema convencional este valor está entre 1 e 
1,5 mGy e da clínica C, que possui o mamógrafo DR, a faixa de maior incidência é entre 2 a 
2,5 mGy. Já quando analisamos apenas os resultados de pacientes cujas  espessuras de mama 
comprimida está  entre 4 e 6 cm, (figura 6B), nota-se  que as clínicas A e C apresentam 
distribuição similar com o valor mais provável entre 2 e 2,5 mGy, enquanto que a clinica B o 
valor mais provável é entre 1,5 a 2 mGy. Estes dado mostra que na clinica A e C houve maior 
número de pacientes com espessura de mama comprimida maior do que no caso da clinica B, 
provavelmente isso decorre da menor força de compressão utilizada pelas técnicas nas 
clinicas que utilizam sistemas digitais.

(A) (B)

Figura 6: Gráfico referente a faixas de DGM calculadas para todas as espessuras (A) e 
para espessuras entre 4 e 6 cm (B)  
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Tabela 5. Valores de dose glandular média encontrados na literatura 

Autor País Quantidade 
De pacientes 

DGM
(DR)

DGM
(DR)

DGM
(CR)

DGM
(conv)

Este trabalho Brasil 650 2,74 - 2,79 1,58
Hendrick et 

al [12] 
Canadá 49528 1,7 2,5 2,1 - 

Kawaguchi et 
al [13] 

Japão 300 2,08 - - -

Morán et al 
[14]

Espanha 5034 1,88 - - - 

Cristina et al 
[15]

Brasil 50 - - 2,15 -

Young [16] Reino
unido

2.296 - - - 2,37 

Gentry et al 
[17]

EUA 4.400 - - - 1,49

Comparando os valores de DGM com valores encontrados na literatura, como mostrado na 
tabela 5, verifica-se que para os equipamentos digitais, a dose glandular média encontrada 
neste trabalho foi maior do que nos demais trabalhos, porém a diferença não é grande. Existe 
também, muita variação nas doses encontradas na literatura, por exemplo no trabalho de 
Hendrick et al [12]. Verifica-se que em um equipamento DR a dose foi de 1,7 mGy  e em 
outro foi de 2,5 mGy. Em relação aos equipamentos convencionais verificou-se que a dose 
encontrada neste trabalho se encontra na faixa de dose encontrada em outros trabalhos da 
literatura.

4. CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram que os valores de Ka,i, de Ka,e e do DGM obtidos neste estudo 
foram menores para o caso da clínica que utiliza o sistema convencional que as duas clinicas 
que utilizam sistemas digitais. Entre estas a clinica que utiliza o sistema CR apresentou 
maiores valores de doses do que a clinica que utiliza o sistema DR. Observou-se também que 
nas instituições com sistemas digitais a força de compressão da mama utilizada foi menor que 
no sistema tela-filme, dado este que pode também estar contribuindo para o aumento da dose. 
Estes resultados indicam também que as clínicas com sistemas digitais não estão com os 
parâmetros  de irradiação otimizados. 
O programa de controle de qualidade em mamografia já existe há muito tempo no pais, o que 
resultou na melhoria da qualidade de imagem e redução de dose nas clinicas que utilizam a 
tecnologia convencional. A rápida mudança para os sistemas digitais não foi acompanhada 
com a implantação de programas de garantia da qualidade nas clínicas com sistemas digitais. 
Os dados deste trabalho enfatizam a necessidade de otimizar os procedimentos em 
mamografia digital. 
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