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RESUMO 

No Brasil o câncer de mama é o mais frequente e a principal causa de morte entre as mulheres, com estimativa 
de 57 mil novos casos para 2014. A mamografia (2D) desempenha um papel importante na detecção precoce do 
câncer de mama, mas em alguns casos pode ser difícil a detecção de lesões malignas, devido sobreposição dos 
tecidos mamários. A Tomossíntese Digital da Mama (TDM:3D) reduz os efeitos da sobreposição, oferecendo 
melhor caracterização dos achados mamográficos. Porém, a dose pode duplicar quando comparada com a 
mamografia. Este estudo apresenta resultados dos testes de Razão Contraste Ruído (CNR) e qualidade da 
imagem em um equipamento de mamografia Siemens Mammomat Inspiration com tomossíntese. A CNR foi 
determinada com placas de Polimetilmetacrilato (PMMA) de 20 a 70 mm de espessura, e uma placa de alumínio 
de 10 mm² e 0,2mm espessura. A qualidade da imagem foi avaliada com o Simulador de Mama ACR. Na 
avaliação da qualidade da imagem, a detectabilidade das fibras e das massas foi idêntica nos sistemas 2D e 3D. 
Foram visualizadas 4,5 fibras e 4 massas em ambos modos. No modo 2D foram identificados 3,5 grupos de 
microcalcificações, e no 3D foram 3 grupos. A Dose Glandular Média para o simulador no modo 2D foi de 1,17 
mGy e 2,35 mGy para o modo 3D. O resultado reforça a importância do controle de qualidade no processo de 
obtenção das imagens e na conformidade obtida nos valores de CNR, assegurando qualidade de imagem e dose 
compatíveis nos processos 2D e 3D. 

1. INTRODUÇÃO

No Brasil o câncer de mama é o mais frequente e a principal causa de morte entre as 
mulheres, com estimativa de 57 mil novos casos para 2014 [1,2]. 

 Atualmente, o exame de mamografia (2D) desempenha um papel importante na detecção 
precoce do câncer de mama [3]. A quantidade de tecido fibroglandular presente na mama tem 
relação direta com a densidade mamográfica. Quando há uma alta densidade na imagem, 
pode haver uma dificuldade na detecção de lesões malignas, pois há a sobreposição de 
tecidos [4]. Dessa forma, se faz necessário utilizar uma técnica de imagem que possa detectar 
lesões, malignas ou não, as quais não são visualizadas no exame de mamografia. 

A Tomossíntese Digital da Mama (TDM: 3D) reduz os efeitos da sobreposição do tecido 
da mama, podendo oferecer uma melhor caracterização dos achados mamográficos e 
diminuindo a necessidade de incidências complementares adicionais [5]. 

Na TDM a aquisição de imagem é muito parecida com o método da mamografia digital 
convencional, a diferença é que o tubo de raios X rotaciona em torno da mama que 
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permanece em estado de compressão. Uma série de projeções adquiridas é reconstruída 
através de algoritmos [6]. 

A recente introdução da TDM na prática clínica requer procedimento de Controle de 
Qualidade (CQ) e medições de dose [7]. 

Esse estudo tem por objetivo implementar um CQ em um equipamento de TDB, e dessa 
forma,  fornecer uma rotina de práticas clínicas com doses aceitáveis para o paciente e para o 
profissional.  O trabalho foi realizado em uma clinica de radiodiagnóstico localizado na 
região de Curitiba. 

Os testes de qualidade em tomossíntese, utilizados nessa avaliação, foram baseados 
naqueles utilizados pela National Health Service Breast Screening Programme  (NHSBSP), 
European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic 
Service (EUREF), American Association of Physicists in Medicine (AAPM) e pela Portaria 
Federal 453/98.

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

As avaliações referentes aos testes de CQ em mamografia 2D e TDM: 3D foram 
realizados em uma unidade de mamografia Siemens Mammomat Inspiration.   

A determinação da Razão Contraste Ruído (CNR) para cada conjunto específico de 
parâmetros de exposição foi realizada com alumínio (Al) e placas de Polimetilmetacrilato 
(PMMA). Foram utilizadas placas da liga de Alumínio (Al tipo 1145), com 99,9% de pureza, 
com uma área quadrada de 10 mm e espessura de 0,2 mm, associada com placas de PMMA 
para a simulação das diversas espessuras de mama entre 20 e 70 mm. 

A qualidade da imagem foi avaliada com o Simulador de Mama recomendado pelo 
American College of Radiology (ACR) e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), 
modelo 450, o qual simula uma mama comprimida de aproximadamente 4,5 cm de espessura, 
e possui, no interior, detalhes de fibras, massas e microcalcificações. 

2.1.  Razão Contraste Ruído 

A avaliação de desempenho da CNR, em modo 2D, foi realizada através da exposição da 
placas de PMMA variando-se as espessuras de 20 a 70 mm. A folha de alumínio foi colocada 
ao lado direito da linha média da bandeja de suporte da mama e a 6 cm a partir da borda da 
parede torácica. Em todas as medições, a folha de Al foi colocada no topo de uma camada de 
PMMA de 20 mm de espessura.

Em uma primeira etapa, a exposição foi realizada utilizando o Controle Automático de 
Exposição (CAE) usando alvo/filtro de W/R. Após a identificação dos fatores de exposição 
kilovoltagem  pico (kVp), produto corrente versus tempo (mAs) para as espessuras de PPMA, 
os fatores de exposição foram reproduzidos no modo manual.  

Após o processo de aquisição as imagens foram avaliadas no modo raw data  com auxilio 
de uma Região de Interesse (ROI), de aproximadamente 5mm x 5mm posicionada no centro 
da imagem do Al e duas na região de fundo da parede torácica e no mamilo, localizados 
abaixo e acima da região da placa do Al, respectivamente, conforme a Fig. 1. 
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Figura 1. Representação das posições de ROI para calcular a CNR, modificado EUREF, 
(2013)

 Os dados obtidos, como Valor Médio do Pixel (VMP) e Desvio Padrão (DP) foram 
registrados para o cálculo da CNR, a partir do uso das ferramentas de análise disponibilizadas 
pelo mamógrafo. 

Para o método 3D, a CNR foi avaliada com a mesma metodologia aplicada para 2D, e as 
ROIs foram avaliadas na primeira imagem reconstruída de tomossíntese em incidência CC 
para cada espessura de PMMA [8]. 

Na Fig. 2a e 2b, são mostradas as imagens utilizadas para o cálculo da CNR em 
tomossíntese, onde em 2a temos a imagem contendo todos os dados da exposição no canto 
inferior esquerdo da imagem; em 2b os dados de uma das ROIs contendo os dados de VMP e 
DP .   

        a b 

Figura 2. Imagem de tomossíntese mamária com a placa de PPMA e o Al; a) temos a 
imagem contendo todos os dados da exposição no canto inferior esquerdo da imagem;  

b) os dados de uma das ROIs contendo os dados de VMP e DP . 
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A CNR é definida como razão entre a diferença no VMP entre detalhes contrastantes e o 
fundo de uma ROI, pelo DP de funda e da estrutura. Para cada uma das técnicas de exposição 
adquiridas, nos modos 2D e 3D, os VMPs e os DPs dos valores médios dos pixels foram
utilizados para calcular a CNR de cada espessura de PPMA exposta de acordo com a equação 
1.

CNR= VMP �PMMA�- VMP �Al�
�DP �PMMA�2+DP �Al�2

2

                                                     (1)

Onde VMP (PPMA) e VMP (Al) representam os valores médios de pixels nas regiões de 
Al e PPMA das imagens e DP (PPMA) e DP (Al) é o desvio padrão medido nas ROIs de 
PPMA e Al e são valores médios de pixels nas mesmas regiões. Deve-se lembrar que o DP é 
definido como a raiz quadrada positiva da variância [9]. Sabe-se que o desvio padrão consiste 
na distância de um valor arbitrário ao valor médio da variável sendo geralmente representado 
pela equação 2 [10]. 

�� � �� 	 ��


                                                                        (2) 

Onde �
 representa o valor da média da variável e � é um valor qualquer. A variância 
tem o objetivo de analisar o grau de variabilidade de determinadas situações, nas quais 
determina de forma mais específica as possíveis variações, no intuito de não comprometer os 
resultados da análise. A variância é medida através da equação 3 [10]. 

S2= � (X-X)


2N
i

N-1
                                                                             (3) 

Onde S2 é o símbolo usado para a variância, a medida eleva ao quadrado o valor de cada 
desvio em relação a média e depois soma todos os resultados (numerador da equação). Por 
fim, o valor da soma é dividido por N-1, que corresponde ao número total de escores menos 
1. Eleva-se ao quadrado para eliminar os sinais negativos de alguns desvios. Com isso têm-se 
que o DP do PPMA é definido como a raiz quadrada positiva da variância, conforme a 
equação 2, sendo a variância obtida com o auxílio das ferramenta do Excel [9] e [10]. 

2.2.  Simulador Mamográfico ACR 

Para a avaliação da qualidade da imagem, o simulador ACR foi posicionado no centro do 
detector de imagem próximo a borda da parede torácica, e exposto usando o modo de CAE 
com combinação alvo/filtro W/Rh. Nesse caso foi utilizado o modo combo do equipamento 
(2D + 3D), que forneceu dados referentes as imagem de mamografia e tomossíntese.  As 
imagens foram avaliadas em um monitor da marca BARCO da estação de trabalho com 
resolução de 3M Pixel. Em relação às imagens de tomossíntese, o primeiro corte reconstruído 
foi selecionado, pois nesse os elementos do simulador tem máxima resolução e encontram-se 
em foco. Todos os dados referentes à técnica de exposição usada e resultados da avaliação 
das imagens foram registrados. 

De acordo com a Portaria 453/98, os sistemas mamográficos devem ser capazes de 
identificar a imagem de uma fibra de 0,75 mm, uma microcalcificação de 0,32 mm e uma 
massa de 0,75 mm no simulador, com DGM de referência de 10 ±3 mGy [11]. 
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Em testes de CQ realizados há seis meses no equipamento de mamografia com dosímetro 
PTW DIADOS E (fabricante PTW, Freiburg, Germany) com detector semicondutor T60005-
1233, devidamente calibrado, constatou-se que a Dose Glandular Média (DGM) fornecida 
pelo software do mamógrafo difere, em média, 10% daquela estimada a partir da medição da 
grandeza kerma no ar na superfície da mama. Assim sendo, os valores de DGM apresentados 
neste trabalho no modo 2D são valores resultantes da medição do kerma, e no modo 3D são 
referentes aos valores de DGM obtidos diretamente dos valores registrados pelo dosímetro do 
mamógrafo nas exposições.  

3. RESULTADOS 

3.1.  CNR 

Através dos dados registrados e cálculos realizados, as medições da CNR em 2D para o Al 
de espessura 0,2 mm podem ser demonstradas na Tabela 1.  

Tabela 1.  Resultados da CNR para 2D  

PPMA
(mm) kVp mAs Alvo/filtro 

MGD

(mGy)

MGD

(mGy)
aceitável

CNR

*CNR NHSBSP

Mínimo / 
Satisfatório

20 24 80 W/Rh 0,7 < 1,0 14,6 4,2 / 6,2 

30 26 100 W/Rh 0,9 < 1,5 13,7 4,2 / 6,2 

40 27 140 W/Rh 1,2 < 2,0 11,2 4,2 / 6,2 

45 28 160 W/Rh 1,4 < 2,5 11,4 4,2 / 6,2 

50 28 200 W/Rh 1,7 < 3,0 11,5 4,2 / 6,2 

60 29 280 W/Rh 2,3 < 4,5 9,6 4,2 / 6,2 

70 30 450 W/Rh 3,4 < 6,5 9,9 4,2 / 6,2 

*Valores de referência da CNR conforme o NHSBSP (2013). 

Para o modo 3D os resultados obtidos são demonstrados na Tabela 2. Os valores 3D são 
referentes a primeira imagem de tomossíntese reconstruída.

Tabela 2.  Resultados da CNR para 3D  
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PPMA
(mm) kVp mAs Alvo/filtro

MGD

(mGy)

MGD

(mGy)
aceitável

CNR

**CNR
NHSBSP 

20 24 80 W/Rh 1,0 < 1,0 14,8 2,87 

30 26 100 W/Rh 1,3 < 1,5 13,6 2,40

40 27 140 W/Rh 1,8 < 2,0 11,7 2,06

45 28 160 W/Rh 2,1 < 2,5 9,4 1,87

50 28 200 W/Rh 2,4 < 3,0 8,6 1,72

60 29 280 W/Rh 3,3 < 4,5 7,0 1,46

70 30 450 W/Rh 5,1 < 6,5 5,6 1,36

**Valores de referência da CNR para Tomossíntese Mamária conforme o NHSBSP (2013). 

3.2.  Simulador ACR 

As estruturas simuladas foram analisadas em função de reconhecimento visual, no monitor 
3M pixel da workstation do console do mamógrafo. Na Tabela 3 abaixo, são apresentadas as 
técnicas utilizadas para 2D e 3D, os valores de DGM, e a pontuação obtida para ambos os 
métodos, como também os valores referência definidos pela Portaria 453/98. Com as imagens 
obtidas através da exposição do simulador foi possível pontuar os grupos de fibras, massas e 
calcificações para os dois sistemas.  

Tabela 3.  Valores obtidos através da exposição do simulador nos modos 2D e 3D 

Modo kVp mAs DGM/Ref.* Fibras /Ref.* Massas/Ref.* Micro / Ref.*
2D 27 93,8 1,2 /3,00 4,5 / 4 4 / 3 3,5 / 3 

3D 27 187,5  2,4 / 3,00 4,5 / 4 4 / 3 3 / 3 

* Referências para o modo 2D com os valores mínimos esperados pela Portaria 453/98. 

4. DISCUSSÕES 

4.1.  CNR 
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A CNR é o teste indicado como parâmetro para avaliar a qualidade de imagem em 
mamografia digital [9]. Ao se tratar-se de medições efetuadas em CNR para planos focais em 
reconstruções de tomossíntese, espera-se que tais medições sejam altamente dependentes do 
grau de nivelamento e dimensionamento inerente ao algoritmo de reconstrução. Qualquer 
interpretação dos valores absolutos de CNR em relação à qualidade de imagem precisa ser 
interpretada com cautela [7]. 

Sabe-se que os detalhes de uma imagem serão visíveis se a CNR necessária for mantida 
por ter um nível de ruído relativamente baixo. Entre esses fatores que influenciam a CNR, 
estão: o espectro de radiação, o tamanho do pixel, a dose no detector e as características do 
objeto de estudo [12].

No entanto, ao comparar a CNR calculada com os valores da CNR de literatura, que estão 
dentro do padrão, identificaram-se diferenças nos resultados obtidos entre os valores do 
documento do NHSBSP 2013 e este trabalho. Esta diferença pode estar associada com os 
fatores que influenciam a CNR, dos quais se destacam: o tipo de detector, o padrão de dose 
do exame e o rendimento do equipamento.  

O valor da CNR é correspondente a dose recebida no detector no momento da exposição. 
Mesmo com os valores abaixo dos utilizados como referência, observa-se que a CNR 
conservou um nível relativamente baixo de ruído, e os valores obtidos são compatíveis com a 
qualidade de imagem esperada.  Ao comparar com os resultados do teste de qualidade da 
imagem, usando o simulador de Mama ACR¸ o sistema mostrou-se sensível o suficiente em 
registrar estruturas filamentares, boa definição de imagem ao mostrar microcalcificações e 
grande capacidade em registrar imagem de massas tumorais, como recomendado pela 
Portaria 453/98, ou seja, para o sistema 3D a pontuação não pode ser inferior ao requisitado 
para o sistema 2D.  

4.2.  Simulador ACR 

Conforme demonstrado na Tabela 2, pode se observar que o resultado do teste com o 
simulador de mama encontra-se dentro dos padrões recomendados pelo ACR e pela Portaria 
453/98.

Para o número de fibras identificadas,tanto sistema 2D quanto no 3D superam as 
referências da Portaria 453/98. Esses objetos lineares de baixo contraste com diversos 
diâmetros simulam extensões de tecido fibroso, que ao serem expostos, permitem a medida 
da sensibilidade do sistema de produção da imagem em registrar estruturas filamentares no 
interior da mama [13].  

O grupo de massas não apresenta diferentes significativas quando comparados com os 
valores entre os sistemas 2D e 3D, sendo possível notar, ainda, um resultado que excede ao 
valor mínimo esperado pelo ACR. A capacidade de registar a imagem de massas tumorais é 
uma medida bastante realística da qualidade da imagem em mamografia.  

Quanto aos grupos de microcalcificações é possível perceber que o sistema 2D supera o 
3D, porém este último continua dentro dos padrões. Isto se dá devido o sistema 2D apresentar 
melhor definição de imagem [13]. Embora os médicos façam o laudo dos exames em 
monitores de 5 M pixel, estes resultados são relevantes, dado que, nas biópsias Core e biópsia 
a vácuo, são os monitores de 3M pixel da workstation do console do mamógrafo que são 
utilizados para visualização das lesões durante os procedimentos. 
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Quanto a DGM registrada pode-se observar que o modo 3D ofereceu o dobro da dose em 
relação ao 2D, porém, os valores ainda estão abaixo dos valores de referência para a 
espessura avaliada.

Quando comparados os valores de CNR, DGM e qualidade da imagem constata-se que um 
sistema bem ajustado pode produzir qualidade de imagem com dose baixa. O que garante as 
pacientes atendidas nestes equipamentos, a segurança de um procedimento onde o benefício 
supera os riscos. 

Outros testes de controle de qualidade no sistema de TDM e avaliação da dose a partir do 
kerma de entrada medidos com dosímetro semicondutor estão em andamento, e seus 
respectivos resultados estão ainda em processo de análise.  

5. CONCLUSÕES 

Os valores de CNR obtidos são compatíveis com a qualidade de imagem esperada, pois 
com os resultados com o teste do simulador de mama, o sistema mostrou-se sensível o 
suficiente para registrar estruturas filamentares, excelente definição de imagem ao mostrar 
microcalcificações e grande capacidade em registrar imagem de massas tumorais, ou seja, a 
CNR foi adequada para manter um nível relativamente baixo de ruído. 

Ao comparar os sistemas, os valores da DGM para o simulador ACR no modo 2D foi de 
1,2 mGy e 2,4 mGy para 3D, o que reforça a conformidade obtida nos valores de CNR, 
garantindo-se qualidade de imagem e dose compatíveis nos processos 2D e 3D. 

Os testes realizados mostraram-se adequados para o objetivo proposto pelo estudo, e seus 
resultados encontram-se dentro dos limites estabelecidos para essa técnica de aquisição de 
imagem. A qualidade da imagem no modo 2D e 3D atendem aos limites de conformidade. 
Dos resultados obtidos com o simulador ACR e de DGM para todas as espessuras avaliadas, 
foi possível demonstrar que durante a realização de tomossíntese no mamógrafo Siemens 
Mammomat Inspiration, a qualidade da imagem atende aos requisitos de qualidade sem 
exceder os limites de dose considerados aceitáveis para cada espessura de mama avaliada. 

Dessa forma, podemos afirmar que o equipamento oferece uma dose aceitável com 
qualidade de imagem apropriada para diagnóstico. 
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