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RESUMO

A mamografia é uma técnica que possibilita a detecção precoce do câncer de  mama.  Por  ser  a técnica mais
utilizada para essa finalidade e que também para ser realizada necessita da utilização da radiação ionizante,
torna-se necessário à otimização dos parâmetros técnicos para realização do exame. A otimização maximiza a
qualidade da imagem enquanto minimiza a dose. Uma forma objetiva de realizar  a  otimização  é  através  da
Figura de Mérito (FOM). O objetivo dessa pesquisa é comparar dois parâmetros de qualidade de imagem FOM
(Figura de Mérito) e CNR (Razão Contraste Ruído) com a finalidade de perceber se o comportamento dos dois
parâmetros é semelhante no processo de otimização da técnica radiográfica em mamografia digital utilizando
CR.  Para  isso  foram  realizadas  duas  análises  com  simuladores  (CIRS  e  PMMA) de mama de 4,5 cm de
espessura, no mamógrafo Siemens Mammomat 3000 Nova. Onde o Kerma no ar incidente foi medido com os
fatores de exposição obtidos para cada imagem realizada no que possibilitou o cálculo da DGM para esses
parâmetros. Com os valores de Dose Glandular Média e os valores de CNR associados a cada imagem, foi
calculado, através da Figura de Mérito, a técnica otimizada. Foram feitas comparações destes parâmetros.
Ambos mostraram resultados diferentes, mas os simuladores de mama evidenciaram equivalência em seus
resultados.

1. INTRODUÇÃO

A mamografia é a técnica mais utilizada para a detecção precoce do câncer de mama [1],
possibilitando sua identificação em fases iniciais, que por sua vez aumentam as chances de
tratamento e cura [2]. Reduzindo assim a mortalidade e aumentando a sobrevida das
pacientes [3]. A mesma, devido à exposição aos raios X, possui relação com o risco
carcinogênico, apesar de raramente causar a doença, mas este tem um aumento discreto
quanto mais frequente for à exposição [2]. Além disso, a qualidade da imagem possui uma
relação estreita com a mamografia, interferindo diretamente no diagnóstico. Por isso é
relevante destacar as condições de exposição adequadas para garantir a maximização
desta[4,5].

A maximização da qualidade da imagem pode ser alcançada juntamente com a minimização
da dose de radiação empregada no exame, de tal forma que seja possível à realização deste,
através da otimização da técnica [6,7]. Uma forma objetiva de se realizar a otimização da
técnica em mamografia digital é utilizando a FOM (Figura de Mérito), um parâmetro que
representa o desempenho de um sistema sob condições específicas. Existem várias definições
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da mesma [8]. Alguns autores definiram a Figura de Mérito como a razão do quadrado da
Relação Contraste-Ruído pela DGM (Dose Glandular Média) [9,10,11,12]. O objetivo desse
trabalho é comparar dois parâmetros de qualidade de imagem FOM (Figura de Mérito) e
CNR (Razão Contraste Ruído) com a finalidade de perceber se o comportamento dos dois
parâmetros é semelhante no processo de otimização da técnica radiográfica em mamografia
digital utilizando CR (Radiologia Computadorizada), bem como comparar esses parâmetros
para os dois simuladores: CIRS 50/50 e PMMA utilizando a mesma espessura de 4,5 cm.

2. METODOLOGIA

Para realizar a otimização da técnica radiográfica neste trabalho foram utilizados dois
simuladores de mama: CIRS (glandularidade 50/50) e o PMMA (polimetilmetacrilato), com a
espessura de 4,5 cm. Com cada simulador foi produzido uma análise para avaliar o
desempenho do sistema estudado (Siemens Mammomat 3000 Nova), instalado no
LARAM/CDTN, aplicando a Figura de Mérito.

As imagens dos simuladores foram adquiridas com diferentes tensões (26, 28, 30, 32 e 34kV)
e carga gerada pelo controle automático de exposição (CAE), nas combinações anodo/filtro
disponíveis no mamógrafo (Mo/Mo, Mo/Rh e W/Rh). As imagens foram salvas em modo raw
data. Posteriormente, o detector de estado sólido Unfors RaySafe Xi com o detector de
mamografia, R/F & Mammo foi posicionado a 4,5 cm de altura e a 6 cm da parede torácica,
para a medida do Kerma no ar incidente, Ki, com os parâmetros de exposição correspondente
a cada imagem. O Kerma no ar incidente sofreu correções para o inverso do quadado da
distancia e rendimento do equipamento de mamografia. Utilizando o software Image J foram
determinadas duas ROIs nas imagens obtidas, uma no local de uma placa de alumínio e outra
fora do alumínio. Registrou-se o valor médio (M1) e o desvio padrão (SD) do valor do pixel
na ROI fora do alumínio, como também se registrou o valor médio (M2) do valor do pixel na
ROI no alumínio. Em seguida subtraiu-se M1 de M2 e foi feita a razão com o desvio padrão
do valor de pixel (SD) fora do alumínio para calcular a Razão Contraste Ruído (CNR) (Eq.1)
[13].

                                                                   (1)

Onde:

: Razão Contraste Ruído

: Valor Médio do Pixel ROI fora do Alumínio

: Valor médio do Pixel ROI no Alumínio

: Desvio Padrão ROI fora do alumínio

Com o Kerma no ar Incidente medido e os fatores de conversão (g, c e s) determinados por
Dance [14,15], foi feito o calculo da Dose Glandular Média (DGM) (Eq. 2).

(2)

Onde:

Dose Glandular Média
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 Kerma no ar Incidente

É o coeficiente de conversão de  para DGM que depende da espessura da mama e
camada semi-redutora.

É o coeficiente de conversão de  para DGM que depende da espessura da mama e
glandularidade.

: Fator de correção que depende da combinação anodo/filtro.

A análise dos dados foi feita utilizando como parâmetro a Figura de Mérito (FOM), que
consiste na divisão da CNR ao quadrado pela DGM (Eq. 3) [10].

                                                                (3)

Onde:

: Figura de Mérito

: Razão Contraste Ruído

: Dose Glandular Média

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Figura de Mérito - FOM

A Figura 1 apresenta a relação entre FOM e tensão (kV) (26, 28, 30, 32 e 34) para a espessura
de 4,5 cm de PMMA, nas três combinações anodo/filtro disponíveis no mamógrafo (Mo/Mo,
Mo/Rh e W/Rh) e o produto da carga pelo tempo (mAs) obtida a partir do controle
automático de exposição (CAE).

Figura 1- Relação entre FOM e Tensão (kV), PMMA de 4,5cm de espessura.

A FOM apontou comportamento aproximadamente linear com a tensão, sendo máxima na
condição W/Rh aliada a tensão do tubo de 30 kV e 32 kV.
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A Figura 2 representa a relação entre FOM e kV ( 26, 28, 30, 32 e 34 kV) para a espessura de
4,5 cm do simulador CIRS, nas três combinações anodo/filtro disponíveis no mamógrafo
(Mo/Mo, Mo/Rh e W/Rh) e o produto da carga pelo tempo (mAs) obtida a partir do controle
automático de exposição (CAE).

Figura 2- Relação entre FOM e Tensão (kV), CIRS de 4,5cmm espessura.

A FOM apresentada com o simulador CIRS evidenciou comportamento semelhante da FOM
representada pelo PMMA. A combinação anodo/filtro otimizada foi mantida apontado apenas
uma pequena diferença na tensão do tubo acima de 30 kV.

Assim como relatado por Perez [12] a FOM não apresentou uma grande dependência com a
tensão, visto que os valores de tensão foram muito próximos.
Aminah et al. [16] realizou um estudo sobre o desempenho de um mamógrafo Siemens
Mammomat Novation, onde um dos fatores avaliados pelo autor foi a qualidade da imagem,
realizou seu estudo usando a ferramenta de avaliação aplicando a FOM (CNR^2/DGM),
semelhante a esta pesquisa, nas seguintes condições: 2, 4 e 6 cm de espessura dos simuladores
CIRS (galndularidades de 30/70, 50/50 e 70/30) e PMMA, combinações anodo/filtro Mo/Mo,
Mo/Rh e W/Rh, com uma gama de tensões e mAs (produto carga pelo tempo). Os autores
consideraram uma CNR máxima de 3 como referência, avaliando também a função CAE.
Para todas as espessuras na glandularidade de 50/50 a condição otimizada também se
encontrava na combinação anodo/filtro W/Rh, como encontrado em nossa pesquisa. Vale
destacar que a tensão encontrada para a espessura de 4,0 cm foi 27 kV que é próxima a
encontrada neste trabalho, já que a espessura avaliada em nossa pesquisa foi de 4,5 cm. Nas
figuras 3 e 4 pode-se visualizar essas informações.

Outro autor que utilizou a FOM, como empregada neste trabalho e que chegou a conclusão
semelhante foi Baldelli et al. [9]. Os autores avaliaram dois mamógrafos Lorad-Hologic,
utilizando as combinações anodo filtro disponíveis nos mamógrafos (MoRh e MoMo
(Sistema Original) e W/Rh e W/Ag (Novo Sistema)). Foram adquiridas imagens com
diversos simuladores de mama, com diferentes glandularidades, condições espectrais, nas
seguintes espessuras: 4, 5 e 6 cm. A combinação W/Rh foi considerada a condição ótima para
todas as espessuras. Novamente para a espessura de 4 cm e tensão 28 kV, como a encontrada
em nossa pesquisa.
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3.2 Razão Contraste Ruído

A Figura 3 apresenta a relação entre a CNR (Razão Contraste Ruído) e tensão (kV) ( 26, 28,
30, 32 e 34),  para a espessura de 4,5 cm do simular de PMMA, nas três combinações
anodo/filtro disponíveis no mamógrafo (Mo/Mo, Mo/Rh e W/Rh) e o produto da carga pelo
tempo (mAs) obtida a partir do controle automático de exposição (CAE).

Figura 3 Relação entre CNR e Tensão (kV), com simulador de PMMA.

A CNR na figura 3 acima apresenta um comportamento decrescente com o aumento da
energia do feixe de raios X. a dados expressou valores máximos na combinação anodo/filtro
Mo/Mo correlacionado com a tensão de 26 kV. A CNR diferiu da condição otimizada
apontada pela FOM, em 26 kV, como também com relação a combinação anodo filtro, como
pode ser observado na figura, demonstrando melhor performance para a combinação Mo/Mo.

A Figura 4 apresenta a relação entre a CNR (Relação Contraste Ruído) e tensão (kV) (26, 28,
30, 32 e 34),  para a espessura de 4,5 cm do simular CIRS, nas três combinações anodo/filtro
disponíveis no mamógrafo (Mo/Mo, Mo/Rh e W/Rh) e o produto da carga pelo tempo (mAs)
obtida a partir do controle automático de exposição (CAE).

Figura 4 Relação entre CNR e a Tensão (kV), com simulador CIRS.
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A CNR apresentada na figura 4 mostrou comportamento equivalente a representada na figura
3, como já era esperado, haja visto que os dois simuladores são similares na gladularidade e
têm a mesma espessura. Como Izdihar et al. [10] expressou em seu trabalho, o contraste
diminuiu com o aumento do potencial do tubo, devido a diminuição da diferença entre os
coeficientes de atenuação linear do material da placa de alumínio e do fundo da imagem.

4. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos da FOM para os dois simuladores testados neste estudo apresentaram-
se semelhantes, considerando que nas situações testadas a combinação anodo/filtro apontada
para a condição otimizada foi a W/Rh como uma pequena variação na tensão do tubo,
apontando que os dois simuladores possuem glandularidade muito próximas. Esta
semelhança também é apresentada nos gráficos da CNR plotados com a tensão, em razão de
que indicaram o mesmo comportamento decrescente e a técnica otimizada Mo/Mo associado
com a tensão 26 kV. A CNR não corroborou os resultados apresentados pela FOM.
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