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OTIMIZAÇÃO DA MAMOGRAFIA DIGITAL VARIANDO A 

GLANDULARIDADE 

  

RESUMO 

A mamografia é uma das ferramentas mais importantes para a detecção precoce do câncer de 

mama. A glandularidade é um parâmetro importante da composição do tecido mamário que varia 

com a idade da mulher e com suas características genéticas. O principal objetivo desta 

investigação é fazer um estudo da otimização na mamografia  digital, que considere diferentes 

valores de glandularidade, visando implementar novos protocolos que melhorem a qualidade 

da imagem e/ou diminuíam a dose de radiação nos exames mamograficos. Como criterio de 

otimização foi utilizado a Figura de Mérito (FOM) definida como o quadrado da figura de 

qualidade da imagem invertida (IQFINV) dividido pela Dose Glandular Média (DGM). Foram 

realizados estudos por simulação por Monte Carlo utilizando o código GATE/Geant4 para o 

cálculo da Dose Glandular Normalizada (𝐷𝑔𝑁) e medições experimentais com o mamógrafo 

digital Hologic Modelo Selenia instalado no Centro de Pesquisas em Ciências e Tecnologias 

das Radiações (CPqCTR) da Universidad Estadual de Santa Cruz (UESC). Foi obtido uma 

nova tabela de 𝐷𝑔𝑁 baseada na simulação por Monte Carlo utilizando o código 

GATE/GEANT4, para três glandularidades do phantom CIRS de 6.0 cm de espessura. Foi 

determinado um novo conjunto de parâmetros otimizados para exame mamográfico referentes 

a espessura de mama 6.0 cm e diferentes glandularidades. O estudo foi validado utilizando os 

phantoms CIRS, TORMAM e ACR comparando os valores CNR, SNR e  DGM das imagens 

obtidos com os parâmetros otimizados e os obtidos com as quatro tabelas AEC da Hologic que 

são os parâmetros de otimização propostos pelo fabricante. Com os novos parâmetros a 

qualidade das imagens se mantiveram no mesmo patamar comparando-os com as imagens 

obtidas pelas quatro tabelas AEC da Hologic (T0, T1, T2 e T3) e a DGM diminuiu para todas as 

glandularidades, obtendo uma redução do 50 % no melhor dos casos. Desta forma utilizando a 

metodologia proposta neste trabalho foram aprimorados os parâmetros automáticos AEC 

recomendados pelo fabricante. 
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OPTIMIZATION OF DIGITAL MAMMOGRAPHY WITH VARIATION OF 

GLANDULARITY  

  

ABSTRACT 

 

The mammography is one of the most important tools for the early detection of breast cancer. 

The glandularity is an important parameter of the composition of the breast tissue that varies 

with the woman's age and with its genetic characteristics. The main objective of this 

investigation is to do a study of the optimization in digital mammography, which considers 

different values of glandularity, aiming to implement new protocols that improve the quality 

of the image and/or decrease the dose of radiation in the mammographic exams. As an 

optimization criterion, the Figure of Merit (FOM) defined as the square of the 𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉 divided 

by Mean Glandular Dose (DGM) was used. Monte Carlo simulation studies, using the 

Gate/Geant4 code, were used to calculate the Normalized Glandular Dose (𝐷𝑔𝑁) and 

experimental measurement with the Hologic Model Selenia digital mammography located at 

the Research Center in Radiation Sciences and Technologies (CPqCTR) of the State University 

of Santa Cruz (UESC), Bahia, Brazil. A new 𝐷𝑔𝑁 table based on Monte Carlo simulation using 

the GATE/GEANT4 code was obtained for breasts with 20, 30 and 50% of glandularity and 6 

cm of thickness. With the new acquisition parameters obtained the DGM decreased for all 

glandularities, achieving a reduction of 50 % at best, maintaining the quality of the images at 

the same level. The study was validated using the CIRS, TORMAM and ACR phantoms by 

comparing the CNR, SNR and DGM values of the images obtained with the optimized 

parameters, as well as those obtained with the four Hologic AEC tables which are the 

optimization parameters proposed by the manufacturer.  Thus, using the methodology proposed 

in this work, the automatic AEC parameters recommended by the manufacturer were improved. 
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Figura 1. Tipo de câncer mais incidente em mulheres por países no ano 2018. 

1. Introdução 

 

1.1. Contextualização e motivação  

 

No ano 2018 segundo a Global Cancer Observatory (BRAY, 2018) no mundo o tipo de câncer 

mais incidente em mulheres foi o de mama. Dos 185 países que se tem dados em 154 deles o 

câncer de mama foi o mais incidente representando o 83 % do total seguido do colo uterino em 

28 países o que representa o 15 %. Essa diminuição é representada na Figura 1 na qual se 

observa a incidência por diferentes tipos de câncer no mundo por países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BRAY, 2018) 

 

No Brasil o comportamento é o mesmo, pois se estima que no ano de 2019 no Brasil haverá uma 

ocorrência de 282 mil novos casos de câncer nas mulheres, sendo o mais incidente o câncer de 

mama com 21 % (60 mil) do total de câncer relatado. Vale destacar que nas análises, não está 

sendo contabilizado o câncer de pele não-melanoma, segundo o Instituto Nacional de Câncer 

(INCA, 2019). Na tabela 1 têm-se a descrição da estimativa do número de casos novos de 

câncer no Brasil para mulheres segundo a localização primária. A distribuição da incidência de 

câncer em todo Brasil para as mulheres varia por região geográfica, onde na Regiões Sul e Sudeste 

concentram o maior índice de ocorrência, chegando até 70 % de casos novos; sendo que, na 
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Região Sudeste, encontra-se quase a metade dessa incidência. Existe, entretanto, grande 

variação na magnitude e nos tipos de câncer entre as diferentes Regiões do Brasil. 

Tabela 1. Estimativa para o ano 2019 do número de casos novos de câncer no Brasil para 

mulheres segundo a localização primária 

  Localização Primaria Casos Porcentagem (%) 

Mama Feminina 59700 21.14 

Cólon e Reto 18980 6.72 

Colo do Útero 16370 5.80 

Pulmão 12530 4.44 

Estômago 7750 2.74 

Outras Localizações 167120 59.17 

Todas as Neoplasias Malignas 282450 100.00 

 

Fonte: (INCA, 2019) 

 

Nas Regiões Sul e Sudeste, o padrão da incidência mostra que predomina o câncer de mama, 

bem como os cânceres de pulmão e de intestino. A Região Centro-Oeste, apesar de semelhante, 

incorpora em seu perfil os cânceres do colo do útero e de estômago entre os mais incidentes. 

Nas Regiões Norte e Nordeste, apesar de também apresentarem o câncer de mama entre os 

principais, a incidência dos cânceres do colo do útero e estômago tem impacto importante nessa 

população. A Região Norte é a única do país onde as taxas do câncer de mama e do colo do útero 

se equivalem entre as mulheres (INCA, 2019). Não há uma única causa para a aparição do 

câncer de mama, pois, diversos fatores influenciam como por exemplo: hormonais, ambientais 

e hereditários estão relacionados a essa doença. O risco de desenvolver câncer de mama 

aumenta com a idade, especialmente a partir dos 50 anos. E a detecção dessa enfermidade em 

etapas iniciais pode ser muito importante para o posterior tratamento, possibilitando que estes 

sejam menos agressivos e aumentando a chance de sobrevida da paciente, reduzindo a 

mortalidade.   

No início do século XX os raios X começaram a ser usados para o diagnóstico de alguns tipos 

de câncer. A radiografia das mamas teve início em 1913, mas apenas na década de 1970 foi 

criado um aparelho especifico: o mamógrafo. Este equipamento especializado na detecção do 

câncer de mama (QIAN, 2013) foi desenvolvido devido as características anatômicas e 
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Figura 2. Variação do coeficiente de atenuação linear em função da energia dos fótons 

teciduais da mama (HAMMERSTEIN, 1979). A formação da imagem radiológica e a 

diferenciação dos tecidos está diretamente ligada aos coeficientes de atenuação dos raios X 

para cada tecido. Na mamografia precisa-se distinguir estruturas com o fundo de tecido 

mamário que é composto basicamente pelos tecidos adiposo e glandular tendo este último um 

coeficiente de atenuação muito próximo ao coeficiente de uma massa tumoral dificultando a 

obtenção de imagens com um bom contraste apresentando apenas uma pequena diferença na 

região entre 15 keV e 18 keV como se pode observar na Figura 2. O principal objetivo do 

exame de mamografia é detectar o câncer de mama antes que seja possível detectá-lo 

diretamente por um exame clínico, pois já nessa etapa avançada a probabilidade de metástases 

e de mortalidade aumentam consideravelmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BUSHBERG, 2012). 

 

O aumento do contraste para melhorar a qualidade das imagens leva consigo um aumento da 

dose no paciente já que na mamografia se utiliza radiação ionizante. Então é muito importante 

ter em conta que existe um risco de indução do câncer associado a doses de radiação recebida 

por pacientes submetidos à mamografia (BUSHBERG, 2012; PRESTON, 2002; PAUWELS, 

2016). A dose glandular média (DGM) é a grandeza mais utilizada para descrever a dose 

absorvida na mama, além de ser a grandeza recomendada pela Comissão Internacional de 
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Proteção Radiológica (ICRP, 1991) para a dosimetria na mamografia por estar diretamente 

associada ao risco radio-induzido. A DGM não pode ser medida diretamente é por isso que se 

calcula indiretamente usando os fatores de conversão estabelecidos mediante simulação por 

Monte Carlo por (DANCE, 1990, 2000, 2009, 2016; SOBOL, 1997; HERNANDEZ, 2015) e 

por medições do Kerma na superfície das mamas.  

A Figura de Mérito (FOM) é uma quantidade usada para caracterizar o desempenho de um 

dispositivo, um sistema ou um método, com respeito a suas alternativas. Na mamografia se 

utiliza para encontrar a melhor relação entre qualidade da imagem e o risco radio induzido pela 

radiação. Aqui está unido o conceito de otimização que busca a melhor relação risco- benefício 

e requer, por tanto a minimização de dose sem comprometer a qualidade da imagem. Estudos 

anteriores como os feitos por (FAUSTO, 2017; ROJAS, 2017), utilizam a FOM para otimizar 

os parâmetros de aquisição das imagens na mamografia. Estes autores utilizam como FOM a 

razão de IQFINV
2  dividido por a DGM, segundo (ROJAS, 2017) usando a Figura de Mérito 

descrita anteriormente se obtém uma boa qualidade da imagem com uma menor dose de 

radiação em relação aos parâmetros ajustados automaticamente pelo mamógrafo. O IQFINV 

corresponde a um fator de qualidade da imagem objetivo, que está ligado aos diversos 

parâmetros técnicos de aquisição de imagem e pode ser associado a uma maior capacidade de 

detecção das microcalcificações que é um indicador de encontrar câncer.   

Nesta pesquisa se fará um estudo da otimização da mamografia digital visando implementar 

novos protocolos utilizando como base a metodologia descrita por (ROJAS, 2017) de modo 

que melhore a qualidade da imagem e/ou diminuía a dose de radiação, considerando diferentes 

glandularidades na mama. 

 

1.2. Estado da Arte 

 

1.2.1. Dosimetria na mamografia 

 

O tecido glandular é muito radio-sensível pelo que tem o alto risco de carcinogênese associado 

com o estudo mamográfico. É por isso que a avaliação da dose na mama é incluída em todos os 

programas de controle de qualidade (IAEA, 2011). Pelo fato de ser um exame de 

radiodiagnostico é imprescindível levar em consideração os princípios básicos de proteção 

radiológica preconizados pelo (ICRP, 1991). Todo exame deve resultar em benefício para o 

paciente, pelo que tem que estar clinicamente justificado. Depois na prática a dose no paciente 

deve ser mantida tão baixa quanto razoavelmente possível. Por isso, estudos de otimização em 
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mamografia digital ajudam a fornecer qualidade do exame e proteção ao paciente. A DGM é 

calculada indiretamente utilizando fatores de conversão que relacionam o Kerma (Energia 

cinética transferida à matéria) em ar incidente na superfície da mama com a DGM. Inicialmente 

os fatores de conversão foram estabelecidos por (HAMMERSTEIN, 1979) e também foram 

calculados utilizando o Método de Monte Carlo por (DANCE, 1980) para espectro de raios X 

convencionais usado em xero-mamografia. Logo (DANCE, 1990) fez o cálculo por Monte 

Carlo dos fatores de conversão para uma ampla variedade de espectros como por exemplo para 

as combinações alvo/filtro: Mo/Mo, W/Mo, W/Rh, W/Pd, W/Al com potenciais variando 

aproximadamente entre 23 a 35 kVp. Neste estudo as tabelas de valores de conversão do Kerma 

no ar para a dose glandular media obtidas posteriormente foram adotadas no protocolo Europeu 

de Controle de Qualidade (IAEA, 2011). O modelo da mama utilizado nas simulações foi um 

semicilindro de 4.5 cm de espessura com diâmetro de 16 cm. O modelo tem uma região central 

composta de uma mistura de 50 % de glandularidade e também considera uma região que simula 

a pele, composta de tecido adiposo com 0.5 cm de espessura. A definição da DGM foi 

expressada da seguinte maneira: 

 
(1)                                                              𝐷𝐺𝑀 = 𝐾𝑝𝑔    [mGy] 

 
                  

 Onde:  

 

(K) é o valor do Kerma no ar medido experimentalmente no phantom de acrílico sem 

retroespalhamento e com a bandeja posicionada; 

(p) é o fator de conversão entre a espessura equivalente do phantom (de acrílico) 

para a espessura de mama; 

(g) relaciona o Kerma com a DGM e foi tabulado em função da espessura da mama.  

 

Depois (BOONE, 1999) publicou tabelas dos valores de conversão de Kerma no ar para DGM, 

chamado Dose Glandular Normalizada por unidade de Kerma (𝐷𝑔𝑁) para as seguintes 

combinações de alvo/filtro: Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh, W/Rh, W/Pd e W/Ag. Neste trabalho os 

valores de 𝐷𝑔𝑁 tabulados foram calculados para mamas mais espessas que não tinham sidos 

estudadas, as espessuras foram de 2 até 12 cm variando em 1 cm. Enquanto a espessura da 

mama padrão nos Estados Unidos é de 4.2 cm tem muitas mulheres que a espessura das mamas 

pode chegar até 12 cm o mais, pelo que as tabelas reportadas neste trabalho foram mais úteis 

para essas pacientes. Já no ano 2000, Dance e colaboradores fizeram um novo estudo (DANCE, 
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2000) onde calcularam novos fatores de conversão mudando a glandularidade e as espessuras 

das mamas. Também como as composições de mamas e espessura mudam com a idade e para 

facilitar o cálculo da DGM, a proposta foi correlacionada a composição da mama em função de 

sua espessura para dois grupos de idades de 40-49 anos e de 50-64 anos. Neste trabalho o autor 

calculou a DGM da seguinte maneira: 

 
(2)                                                              𝐷𝐺𝑀 = 𝐾𝑔𝑐𝑠    

 
 

Onde:   

(c) é um fator de correção para mamas de composições diferentes a 50 % de glandularidade;  

(s) é o fator de correção para os espectros experimentais (Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh, Rh/Al, 

W/Rh); 

(K) é o valor do Kerma no ar medido experimentalmente na superfície da mama 

comprimida;  

(g) relaciona o Kerma no ar com a DGM e foi tabulado em função da espessura da 

mama.  

 

Com o desenvolvimento de novos equipamentos e com diferentes combinações alvo/filtro, no 

ano 2009 (DANCE, 2009) calculou novos valores para (s) da equação (2) para os espectros de 

W/Ag e W/Al e utilizou para seu cálculo nas simulações os espectros de raio X do modelo 

matemático de (BOONE, 1997). Depois (HERNANDEZ, 2015) demostrou que utilizando um 

modelo de mama heterogêneo a DGM chegava a ser 30 % menor que a reportada com os 

modelos onde se considera a mama como uma estrutura homogênea. Para provar isso ele 

construiu um modelo heterogêneo de mama onde o tecido mamário é voxelizado. Os voxels 

são a unidade cúbica mais pequena que compõe um objeto tridimensional pelo que constitui a 

unidade processável mínima de uma matriz tridimensional e é, portanto, o equivalente do pixel 

em um objeto 2D. Nessa proposta cada voxels contém tecido glandular e tecido adiposo, mas 

eles não estão misturados o que na hora da simulação pode-se obter com mais facilidade a 

energia depositada no tecido glandular, conforme descrito na seguinte equação: 

(3)                             𝐷𝑔N(E)ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑜 =
𝐸𝑔

𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡

𝑛𝑔𝑚𝑔 𝑥 𝐾(𝐸)
       [

mGy

mGy
]                    

Onde: 

(𝐸𝑔
𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡

) é a energia total depositada em todos os voxels que contém tecido 
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glandular; 

(𝑛𝑔) é o número total de voxels que contem tecido glandular;  

(𝑚𝑔) é a massa de um simples voxels glandular;  

(K(E)) é o Kerma de entrada na superfície da pele.  

                                                                                                                                                

Assim, desta forma para calcular o valor da DGM é só multiplicar o 𝐷𝑔N(E)ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑜 obtido 

através da simulação pelo Kerma experimental medido na superfície da mama. Neste modelo 

heterógeno abriu um campo ainda mais realista da distribuição da Dose nas mamas, já que 

permite o cálculo da dose em pacientes de maneira mais precisa, pois ele tem em conta a 

distribuição dos tecidos e outras estruturas internas que não são levados em consideração 

quando é utilizado o modelo homogêneo. Mesmo o modelo homogêneo não sendo tão realista 

tendo em alguns casos uma superestimação de dose até 30 %, ele hoje em dia é o mais utilizado 

para os controles de qualidade e otimização de equipamentos, devido as dificuldades atuais na 

implementação e uso do modelo heterógeno pois existe uma grande variedade na distribuição 

dos tecidos e composições entre as mulheres pelo que um único modelo heterogêneo não seria 

útil para estimar a dose.  

 

1.2.2. Qualidade de imagem 

 

A qualidade da imagem é um parâmetro muito importante na mamografia pois o exame deve 

ter a capacidade de detectar pequenas estruturas como microcalcificações e massas, que são os 

signos mais comuns da aparição do câncer de mama (MACKENZIE, 2016). Uma detecção em 

etapas iniciais dessas estruturas é decisiva para o diagnóstico precoce, e posterior tratamento e 

cura da paciente. Uns dos problemas que se apresenta na mamografia está na necessidade de 

distinguir estruturas com um fundo de tecido mamário que é composto por tecido adiposo e 

glandular, tendo o tecido glandular o coeficiente de atenuação muito próximo a uma massa 

tumoral. Vale informar que, estas estruturas mostram uma leve diferença nas energias próximas 

aos 20 kVp (YAFFE, 2013; HILL, 2013). Devido a esse problema na mamografia normalmente 

os kVp empregados não superam os 35 kVp. O contraste é gerado pela diferença entre os 

coeficientes de atenuação dos tecidos. O qual depende do espectro de raio X utilizado, que é 

determinado pelo kVp, pela seleção do anodo e a filtração da radiação. Pelo que o contraste é 
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medido pela diferença de sinal do detector entre duas estruturas de composições diferentes 

(BUSHBERG, 2012).  

Umas das métricas mais utilizadas para avaliar a qualidade da imagem são a (SNR) razão sinal 

ruído e a (CNR) razão contraste ruído (BORG, 2012). A SNR é obtida pela razão do sinal em 

uma região de interesse no detector pelo ruído associado, enquanto o CNR é a grandeza que 

depende além do ruído, da diferença nos coeficientes de atenuação do detalhe de interesse e o 

tecido do fundo. Skubic no ano 1989 (SKUBIC, 1989) fez um estudo do efeito da composição 

da mama na dose absorvida e o contraste da imagem. Para isso ele utilizou métodos 

experimentais e computacionais para o cálculo com três composições diferentes de tecido 

glandular e adiposo, que foram glandular/adiposo: 30/70, 50/50 e 70/30 utilizando phantoms 

de 3 cm e 5 cm de espessura. Skubic demostrou que quando aumenta a glandularidade da mama 

diminui o contraste, mais acentuadamente na mama pequena e quando foram empregados feixes 

de baixa energia. Dance também fez um estudo no ano 1992 (DANCE, 1992) onde ele 

demostrou que o contraste decresce com o aumento do kVp, sendo dependente da composição 

e espessura da mama, e do tipo da grade utilizada.  

Recentes estudos (ROJAS, 2017; FAUSTO, 2017) utilizaram como métrica para avaliar a 

qualidade da imagem o IQFINV o qual se define como: 

 

(4)                                                           𝐼𝑄𝐹𝑖𝑛𝑣 = 𝑐
𝑁

∑ 𝐷𝑖𝐶𝑖
𝑡ℎ𝑁

𝑖=1

       [𝜇𝑚−2 ∙ 10−3]                                             

 

O IQFinv representa o limite de detecção para estruturas de diâmetro 𝐷𝑖 que pode ser 

visualizado como o menor contraste 𝐶𝑖
𝑡ℎ (KARSSEMEIJER, 1996). Pelo que uma melhor 

imagem é quem tem maior IQFinv porque pode visualizar detalhes pequenos com o menor 

contraste. 

 

1.2.3. Figura de Mérito na mamografia  

 

Para comparar o desempenho entre sistemas mamográfico semelhantes e seus parâmetros de 

exposição sob o critério da qualidade da imagem e a dose, é que foi proposta a Figura de Mérito 

(FOM). A FOM é um índice calculado para qualquer sistema mamográfico e cuja magnitude 

reflete o seu desempenho, ou seja, quanto maior for o valor da FOM, melhor é seu desempenho 

(AICHINGER, 2012; FAUSTO, 2017). O uso da FOM é útil nas investigações para comparar 
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a relação que deve existir entre qualidade da imagem e a DGM. Isso pode ser interpretado como 

quais são as condições em que há uma menor DGM na paciente sem afetar a qualidade da 

imagem ou qual é a melhor qualidade da imagem sem ter uma mudança muito grande na DGM. 

Em (SAMEI, 2005) aplicou-se a FOM num protótipo de mamógrafo digital onde se avaliou a 

utilização da combinação alvo/filtro W/Rh em comparação Mo/Mo para diferentes espessuras 

da mama.  No ano 2008 (WILLIAMS, 2008) utilizou a FOM para otimizar parâmetros de 

exposição (alvo/filtro/kVp) em cinco equipamentos de mamografia diferentes Full Field Digital 

Mammography (FFDM). Dois anos depois (BALDELLI, 2010) utilizou uma FOM onde 

comparou mamógrafos FFDM para investigar o efeito da combinação alvo/filtro em detectores 

de selênio amorfo (a-Se) e para a otimização das técnicas radiográficas. Até o ano 2012 a FOM 

foi utilizada sob diferentes condições, incluindo diferentes combinações alvo-filtro, diferentes 

kVp e diferentes espessuras de mamas simuladas. Borg e colaboradores (BORG, 2012) fez um 

estudo onde revisou os benefícios e desvantagens do uso das propostas da FOM na mamografia 

digital até aquele momento que eram as propostas utilizadas por (SAMEI, 2005; DELIS, 2007; 

WILLIAMS, 2008; KANAGA, 2010). Nesses trabalhos os autores definiram a FOM como o 

quadrado de uma grandeza que está relacionada com a qualidade da imagem dividido por outra 

que está relacionada com a dose na mama.  Borg chegou à conclusão que, a FOM definida 

como a razão entre o CNR2 e a DGM é o mais adequado para a comparação entre sistemas 

mamográficos. Mas deixou em aberto para futuras pesquisas pois precisavam ser avaliadas o 

uso da FOM para a comparação entre sistemas devido a fatores dependentes do sistema e do 

fabricante, como o tamanho do pixel. No entanto, o autor afirmou que é necessário considerar 

que o próprio CNR também pode ser uma métrica não confiável devido aos processamentos de 

imagens ou algoritmos corretivos que não são aparentes nas imagens (RAW, ou formato cru) 

resultantes que é uma denominação genérica de formatos de arquivos de imagens digitais que 

contém a totalidade dos dados da imagem tal como é captada pelo detector.  

 Tomal no ano 2013 (TOMAL, 2013) fez um estudo semi analítico para selecionar o espectro 

ótimo de raios X na mamografia digital. A autora utilizou a FOM definida como a razão entre 

o (
𝐶𝑁𝑅

√𝐾𝑎𝑖𝑟
)2 onde 𝐾𝑎𝑖𝑟 é o Kerma de colisão no ar na entrada da mama e 𝐷𝑔𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅  (Dose glandular 

média normalizada) para diferentes combinações Alvo/Filtro, espessuras das mamas, 

diferentes glandularidades e diferentes grades antiespalhamento. Demostrou que os espectros 

de ânodo-W combinados com filtros de Mo, Pd e Ag mostram um melhor desempenho em 

comparação com Mo/Mo tradicionalmente empregada na mamografia para todas as mamas 

utilizadas. Depois no ano de 2015 a mesma autora (TOMAL, 2015) fez outro estudo onde 
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comparou os espectros de raios X otimizados e aqueles selecionados automaticamente pelo 

equipamento para dois mamógrafos diferente utilizando a FOM definida como a razão entre o 

𝐶𝑁𝑅2 e a DGM.  Mostrou que o mecanismo de seleção automática em ambos mamógrafos 

poderiam ser reajustados para otimizar a relação entre a qualidade de imagem e a DGM. 

 Estudos mais recentes (ROJAS, 2017; FAUSTO, 2017) tem estudado a otimização tendo em 

consideração a métrica IQFinv. O qual corresponde a um fator de qualidade da imagem que está 

ligado aos diversos parâmetros técnicos de aquisição de imagem que pode ser associado a uma 

maior capacidade de detecção das microcalcificações. Esta nova ferramenta para o cálculo da 

FOM mediante o IQFinv   mostra uma grande diferença aos trabalhos feitos até o momento. Já 

que nos estudos anteriores, a FOM é comumente usada como parâmetros de imagem por 

exemplo, a relação contraste-ruído ou relação sinal-ruído, enquanto o IQFinv  usa a curva 

contraste-detalhe como métrica. Isso favorece especialmente a detecção de microcalcificações 

associado ao espectro utilizado. Outro fato que constituiu uma vantagem com outros estudos é 

que utilizando a nova proposta permitiu a sua aplicação em imagens processadas 

(BEKTEMUR, 2018; ROJAS, 2017; FAUSTO, 2017), enquanto as outras FOM propostas são 

aplicadas em imagens RAW que não são as utilizadas pelos radiologistas para realizar o 

diagnóstico clínico.  No estudo de (FAUSTO, 2017) foi feito no equipamento Senograph GE, 

e ficou em aberto o cálculo dessa FOM para diferentes glandularidades e a aplicação em outros 

mamógrafos. 

 Logo (ROJAS, 2017) aplicou a mesma metodologia em outro equipamento, especificamente 

o mamógrafo digital Hologic Selenia. A autora utilizou o phantom ACR e o phantom 

TORMAM a 4.5 cm e 7.5 cm de espessura respetivamente. Os parâmetros encontrados fizeram 

com que a qualidade das imagens se mantivesse constante comparada com as imagens 

escolhidas automaticamente pelo equipamento, mas diminuiu a DGM em mais do 20 %. 

Também se demostrou que a combinação Mo/Rh é superior à combinação Mo/Mo, pois a FOM 

para a combinação Mo/Rh é muito maior. Isso provou que muitas vezes os parâmetros 

escolhidos no modo AEC não são os melhores por isso é recomendável fazer um estudo da 

otimização do mamógrafo para conhecer se tem uma configuração que faz com que a DGM 

possa diminuir sem perder qualidade de imagem. Uma limitação desse estudo foi que só se fez 

a otimização dos parâmetros de exposição para uma glandularidade fixa de 50 %.  Ainda hoje 

em dia não se testou está FOM para diferentes glandularidades, além disso não existe nenhum 

estudo da FOM onde se tenham diferentes glandularidades para uma espessura de mama fixa.  

 



 

 

11 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Estudar a otimização da mamografia digital considerando diferentes valores de glandularidades 

para uma espessura de mama fixa. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Obter a 𝐷𝑔𝑁 mediante a simulação em Geant4/Gate para 6.0 cm de espessura da mama e 

20, 30 e 50 % de glandularidade; 

2. Obtenção dos parâmetros otimizados utilizando a metodologia descrita por (Fausto, 2017; 

Rojas, 2017) para espessura das mamas de 6.0 cm e variando os valores de glandularidade 

CIRS (20/80, 30/70, 50/50); 

3. Comparar e analisar as imagens obtidas com os parâmetros otimizados e das quatro tabelas 

AEC da Hologic utilizando a métrica SNR, CNR e o valor da DGM nas imagens obtidas 

com os phantoms TORMAM, CIRS e ACR. 
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2. Fundamentação Teórica 

 

2.1. Interação da radiação eletromagnética com a matéria 

Quando um feixe de raios X passa através de qualquer material, existem três alternativas para 

cada fóton. Ele pode penetrar o material sem interagir, pode interagir com o material e ser 

completamente absorvido depositando sua energia ou pode ser espalhado de sua direção 

original depositando uma parte de sua energia. Embora outras interações entre fótons e átomos 

possam ocorrer, na área de Física Médica consideram-se cinco interações de fótons como a 

matéria, elas são: 

 

1. Espalhamento Compton; 

2. Efeito fotoelétrico; 

3. Espalhamento Rayleigh; 

4. Formação de pares; 

5. Fotodesintegração. 

 

A probabilidade de ocorrência de cada uma dessas interações são dadas pela seção de choque, 

normalmente representada por 𝜎 para cada interação. Ela tem dimensões de área, para as 

colisões em que um feixe de partículas atinge um alvo, a seção de choque representa a área de 

interação que cada átomo do alvo apresenta do feixe. Se essa área for atingida, ocorre a reação.  

Dos cinco processos mencionados anteriormente os primeiros três são relevantes para raios X 

em radiologia diagnóstica.  Deles os primeiros dois são os mais importantes, como resultado 

da transferência da energia para os elétrons, que então transmitem essa energia para o material 

em muitas (quase todas pequenas) interações de força-coulomb ao longo de seu caminho 

percorrido. Além disso, o espalhamento Compton resulta na emissão de radiação espalhada que 

dá origem a muitos problemas nas imagens médicas com raios X. O espalhamento Rayleigh é 

elástico; o fóton é apenas redirecionado através de um pequeno ângulo sem perda de energia.  

A produção de par elétrons/pósitrons como se pode observar na Figura 3 predomina quando a 

energia do fóton é alta, já que é o único dos processos de interação de fótons com o meio cuja 

secção de choque cresce continuamente com a energia do fóton. Para a ocorrência de esta 

interação é preciso pelo menos de uma energia de fótons de 1.022 MeV. O fóton incidente é 

absorvido na interação e toda sua energia é convertida em massa de repouso e energia cinética 

de um par partícula-antipartícula ambas carregadas. Considerando aqui somente o par elétron-
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pósitron, embora seja possível a criação de outros pares de partículas-antipartículas, desde que 

a energia do fóton seja superior à massa de repouso do par. As interações fotonucleares são 

significativas apenas para a energia de fótons acima de alguns milhões de elétron volts 

(BUSHBERG, 2012).  

Consequentemente, para a faixa de energia de raios X diagnóstico temos que o coeficiente de 

atenuação é dado por: 

 

(5)                                                                 𝜇 = 𝜇𝑒𝑓 + 𝜇𝑒𝑐 + 𝜇𝑒𝑟         [𝑚𝑚−1]                            

Onde: 

𝜇𝑒𝑓  é o coeficiente de atenuação para o Efeito Fotoelétrico; 

𝜇𝑒𝑐  é o coeficiente de atenuação para o Espalhamento Compton; 

𝜇𝑒𝑟  é o coeficiente de atenuação para o Espalhamento Rayleigh. 

 

Figura 3. Processos dominantes de Interação dos fótons com a matéria em função da energia 

do fóton e do número atômico do meio material 

 

Fonte: (SÁ, 2017) 

 

2.1.1. Espalhamento de Rayleigh 

 

O espalhamento de Rayleigh (Figura 4) é maior em baixas energias dos fótons. O fóton 

incidente interage com o átomo como um todo, não com o núcleo ou elétrons de forma 

individual pelo que não perde energia e sua direção praticamente não muda ou é apenas 

redirecionado através de um pequeno ângulo. Nas aplicações medicas só o máximo do 3 % das 

interações sofre espalhamento Rayleigh. 



 

 

14 

 

Figura 4. Espalhamento de Rayleigh 

 

Fonte: Autor 

 

 

Este é o único tipo de interações entre os raios X e a matéria que não produzem ionização já 

que o espalhamento coerente não transfere energia para o meio, exceto a pequena parcela 

necessária ao recuo do átomo, garantindo a conservação de momento no processo pelo que não 

produzem ionizações. Seu único efeito é a mudança da direção da radiação incidente em termos 

de secção eficaz que é pelo menos de uma ordem de magnitude menor que a secção eficaz 

fotoelétrica. 

 

2.1.2. Efeito fotoelétrico 

 

Para que efeito fotoelétrico (Figura 5) tenha lugar o fóton incidente deve ter uma energia (hv) 

maior que a energia de ligação (Eb) do elétron. Normalmente o fóton incidente interage com o 

elétron das camadas mais internas, nesse caso o elétron da camada interna absorve toda a 

energia do fóton e sai expulsado com um excesso de energia cinética dada pela diferença entre 

a energia do fóton e a energia da ligação do elétron nessa camada, como se mostra na seguinte 

equação: 

 

(6)                                                                 Ec= hv -Eb                   [ J ] 

 

O fotoelétron percorre, em média, alguns mm através do material criando a seu passo pares de 

íons dos outros átomos até ceder toda sua energia. O fotoelétron já em repouso é incorporado 

a um íon positivo, enquanto o átomo alvo original fica com uma vacância em sua camada 

interna. Um elétron das camadas mais externas rapidamente ocupa a vacância dele, pelo que 
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ele também deixa uma vacância em sua camada correspondente e emitindo seu excesso de 

energia em forma de raios X caraterístico. 

Figura 5. Efeito fotoelétrico 

 

Fonte: Autor 

 

A probabilidade de ocorrência da absorção fotoelétrica depende do número atómico do material 

alvo e da energia do fóton incidente, especificamente é diretamente proporcional a Z3 e 

inversamente proporcional a (hv) como se observa na Figura 3 o predomínio desta interação 

dos fótons com a matéria na região branca da esquerda. 

 

2.1.3. Espalhamento Compton 

 

O fóton incidente interage com o elétron de um átomo preferentemente das camadas mais 

externas, a grande diferença de energia entre o fóton incidente (𝐸𝛾) e o elétron da camada mais 

externa faz com que seja só transferido uma parte da energia do fóton ao elétron.  

Figura 6. Espalhamento Compton 

 

Fonte: (Tauhata, 2003) 

 

Como o fóton não transfere toda sua energia, este é espalhado com uma energia menor que a 

de fóton incidente (𝐸𝛾
´ ). Após a interação, o fóton possui uma nova direção e uma energia igual 
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a diferença entre sua energia inicial e a energia cinética do elétron ejetado (𝐸𝑐), desprezando a 

energia de ligação. Este processo ioniza o átomo, e há transferência de energia para os elétrons 

do meio. A probabilidade de uma interação Compton diminui conforme aumenta a energia do 

fóton incidente e o número atômico do núcleo alvo.     

 

 

2.2. Grandezas Dosimétricas 

 

2.2.1. Kerma 

 

O significado de Kerma (K) é: “energia cinética transferida à matéria”. Esta grandeza foi 

introduzida pela primeira vez no ano 1962 para ter em conta de forma explícita as duas etapas 

do processo através do qual as partículas sem carga (fótons e nêutrons) depositam sua energia 

na matéria por onde eles passam. Essas partículas interagem e transferem parte de sua energia 

cinética a partículas carregadas (principalmente elétrons) que depositam sua energia através de 

colisões (ionização e excitação) de átomos ou há perda de energia de forma continua através 

de radiação de freamento. O Kerma, define-se formalmente para partículas sem carga pela 

razão 
𝑑𝐸𝑡𝑟

𝑑𝑚
⁄  onde  (𝑑𝐸𝑡𝑟) é a soma das energias cinéticas iniciais de todas as partículas 

carregadas liberadas por partículas sem carga numa massa (dm) do material: 

 

(7)                                                                 𝐾 =
𝑑𝐸𝑡𝑟

𝑑𝑚
               [ 

J

kg
= Gy]    

A unidade de Kerma no Sistema Internacional (SI) é o J/kg que recebe o nome de Gray (Gy) 

 

2.2.2. Dose Absorvida 

 

A grandeza física mais importante em radiobiologia, radiologia e proteção radiológica é a Dose 

Absorvida (D), que se relaciona com a energia da radiação absorvida, intimamente ligada a 

danos biológicos. Ela é definida como:  

 

(8)                                                                 𝐷 =
𝑑𝐸𝑎𝑏

𝑑𝑚
               [ 

J

kg
= Gy]    

 

Onde  (𝑑𝐸𝑎𝑏) é a energia média depositada pela radiação em um volume elementar de massa 

(dm).  



 

 

17 

 

2.2.3.  Dose Glandular Média 

 

O tecido glandular é o mais radio-sensível na mama, em comparação, por exemplo, com o 

tecido adiposo ou a pele. Portanto é amplamente aceito que a dose média para o tecido 

glandular caracteriza de maneira mais útil o risco de carcinogênese. 

Como para a maioria das doses em órgãos, a Dose Glandular Média (DGM) não pode ser 

medida diretamente, mas é calculada para espessuras de compressão de mama especificas sob 

certas suposições (principalmente em relação à glandularidade) dependendo do Kerma medido 

experimentalmente na superfície de entrada da mama. O cálculo dos fatores de conversão 𝐷𝑔𝑁 

para o cálculo da DGM é feito através de simulações por Monte Carlo, onde assumem que a 

mama é uma mistura homogênea de tecido adiposo e glandular (DANCE 1990, 2000, 2009, 

2016; BOONE, 1999). Este fator é a razão entre a dose depositada no tecido glandular entre o 

Kerma na entrada da mama (𝐾𝑎𝑟). Na literatura se tem dados para diferentes espessuras de 

mama, glandularidade, combinação alvo/filtro, diferentes kVp, além da camada semi redutora 

(HVL). Pelo que a DGM pode ser estimada a através da equação (9) como segue. 

 

(9)                                                    DGM= 𝐾𝑎𝑟𝐷𝑔𝑁             [mGy] 

2.3.  Produção dos raios X 

Os raios X são produzidos quando elétrons altamente energéticos interagem com o alvo, 

convertendo alguma parte de sua energia cinética em radiação eletromagnética. Quando os 

elétrons viajam do catodo em direção ao anodo, eles são acelerados pela diferença de potencial 

entre esses eletrodos e ganham energia cinética (AINCHINGER, 2012; OKUNO, 2016). 

Uma pequena parte dos elétrons incidentes sobre o alvo no tubo de raios X se aproxima dos 

núcleos atômicos, podendo perder de uma única vez uma fração considerável de sua energia 

cinética, emitindo um fóton de raios X, ou seja, o fóton de raios X é produzido quando um 

elétron sofre uma desaceleração brusca. A radiação gerada dessa maneira é conhecida como 

radiação de freamento ou bremsstrahlung. Os fótons de raios X podem ter qualquer energia, 

desde valores próximos de zero até um valor máximo, determinado pela energia do elétron 

incidente que está dada pela diferença de potencial aplicado entre o cátodo e o ânodo. Os raios 

X característicos mostrados como os picos na Figura 7, são produzidos quando átomos do 

material alvo são ionizados por partículas incidentes e possuem energia necessária para retirar 

elétrons das camadas eletrônicas mais internas. 
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Figura 7. Espectro de raios X. 

 

Fonte: (BUSHBERG, 2012) 

 

Neste caso ocorre uma vacância temporária, que torna o átomo instável e faz com que elétrons 

das camadas mais externas se desloquem para preencher a vaga.  Ao se deslocar de um nível 

mais externo para um mais interno na estrutura eletrônica, o elétron libera o excesso de energia 

na forma de radiação eletromagnética ionizante, cuja intensidade e igual a diferença das 

energias de ligação das camadas eletrônicas correspondentes (BUSHBERG, 2012). 

Então o espectro de emissão dos raios X possui um componente contínuo (bremsstrahlung) e 

um componente discreto chamado de raios X caraterísticos (AINCHINGER, 2012). 

2.4. Características do Mamógrafo 

Nesta secção é descrito de maneira simples os principais componentes do mamógrafo que são 

o tubo de raios X, a filtração inerente, a filtração adicional, o colimador, a bandeja de 

compressão, o suporte da mama, grade antiespalhamento e o detector. 

A mamografia é uma imagem das estruturas internas da mama, tecidos com densidades e 

composições semelhantes, de absorção muito baixa, e com um pequeno contraste intrínseco. 

Na imagem o radiologista procura massas pequenas (Resolução de alto contraste) e 

microcalcificações (Alta resolução espacial). De modo que para detectar este tipo de detalhe é 

necessário que o feixe de radiação seja de uma energia muito menor do que o habitual no raios 

X convencionais (BUSHBERG, 2012).  A distância de foco-imagem geralmente varia entre 60 

cm e 66 cm, embora existem mamógrafos com distâncias maiores, distâncias inferiores 

resultaria em maior desfoque geométrico forçando tamanhos de foco menores. Por outro lado, 

as distâncias maiores requerem o uso de intensidades de corrente mais elevadas para impedir 

que os tempos de disparos sejam excessivamente elevados, o que pode também envolver o uso 
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de tamanhos de foco maiores. Um aspecto fundamental em que a mamografia difere do 

equipamento convencional é a localização geométrica dos componentes da formação da 

imagem como pode ser observado na Figura 8. Em vez de um feixe de raios X simétrico com 

o foco alinhado com o centro do receptor da imagem, na mamografia um feixe assimétrico é 

usado, cujo eixo é alinhado com uma borda do receptor, o que corresponde à parede torácica 

do paciente. Assim, a borda do feixe de radiação intercepta com a borda do dispositivo de 

compressão e a borda do receptor de imagem. Além desta forma, o maior fluxo de raios X é 

produzido na área perto da parede torácica, onde também a espessura da mama é maior. A 

janela do tubo de raio X é composta de Berílio e sua espessura é normalmente inferior a 1 mm, 

absorvendo fótons de energias baixas. 

Para uma espessura típica da mama (entre 3 cm e 6 cm mama comprimida) se recebe um 

excelente contraste com raios X de energias entre 17 keV-22 keV pois o tecido glandular e a 

massa tumoral mostram uma leve diferença entre os coeficientes de atenuação próximo aos 20 

keV.  

Figura 8. Mamógrafo modelo Selenia da Hologic. 

 

Fonte: Autor 

 

Normalmente nos equipamentos de mamografia é comum o uso de Molibdênio como alvo, 

além de uma pequena filtração adicional deste mesmo material (Figura 9b) ou de Rh para 

diminuir a quantidade de fótons que não favorecem a formação da imagem. O Molibdênio é 

utilizado pois produz raios X característicos em 17.4 e 19.6 keV (Figura 9a) pelo que o feixe 

da radiação tem uma porcentagem muito elevada de energia na escala de interesse. Alguns 

mamógrafos incluem também outro ânodo de um material diferente do molibdênio, tipicamente 

Ródio ou Tungstênio, para a realização de mamografia de mama mais densa ou mais espessa 
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pois por exemplo o Ródio produz raios X característicos de 20.2 e 22.7 keV, pelo que vai ter 

um feixe mais penetrante de radiação. 

 

Figura 9. (a) Espectro de raios X para alvo de Mo à 25 kVp. (b) Espectro de raios X para alvo 

de Mo à 25 kVp e filtragem de 30 μm de Mo e 25 kVp. 

 

Fonte: Autor.  

 

Os tamanhos de ponto focal do feixe de elétrons no ânodo geralmente variam de 0.1 a 0.15 mm 

(foco fino), utilizado principalmente em técnicas de magnificação, e 0.3 a 0.4 mm (foco grosso) 

para técnicas sem amplificação. Todos os mamógrafos têm geradores de alta frequência com 

caraterísticas um pouco diferentes dos usados na radiografia geral. As tensões que usam são 

inferiores, tipicamente entre 23 kVp e 35 kVp. Enquanto as correntes anódicas variam entre 4 e 

400 mAs geralmente. 

 Como na imagem o médico procura detalhes e objetos de tamanho muito pequeno, a resolução 

do sistema precisa ser o mais alto possível. Os equipamentos de mamografia também possuem 

um sistema de colimação que permite variar o tamanho do campo. O compressor ou dispositivo 

de compressão está alinhado com o tubo de raios X e o receptor de imagem. Um par de pedais 

permite que o operador baixe e levante o compressor de mama até atingir uma força de 

compressão programada ou o limiar de dor que o paciente pode suportar como se mostra na 

Figura 8. O mamógrafo também inclui um sistema de descompressão automático, de modo que 

quando a radiação é completa, o compressor libera o paciente. A força de compressão também 

é programável e os valores de 100 N – 150 N são comuns. O material do compressor de mama 

é geralmente de PMMA e é importante que seja tão fino quanto possível para reduzir o 

endurecimento do feixe de radiação, mas também suficientemente robusto e indeformável para 

evitar prejudicar o paciente.  Os raios X transmitidos através da mama contêm radiação 

primária e espalhada. A radiação primária transporta informações sobre as características dos 
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coeficientes de atenuação da mama e fornece o máximo contraste possível ao detector. A 

radiação espalhada é um aditivo na imagem, que faz uma variação gradual da distribuição de 

radiação que degrada o contraste do objeto e adiciona ruído aleatório no mesmo. 

 

Figura 10. Representação de uma grade celular cruzada. 

 

Fonte: (GRAY, 2004) 

 

 Esta radiação dispersa que atinge o detector pode ser reduzida pelo uso da grade 

antiespalhamento pois ela, ao ser colocada entre a mama e o receptor de imagem, diminui o 

número de fótons espalhados que chegam a ele (Figura 10). As grades na mamografia 

transmitem cerca de 60% a 70% dos raios X primarios e absorvem entre o 75 % e 85 % da 

radiação espalhada (BUSHBERG, 2012).   

Os sistemas de detecção usados hoje na atualidade na mamografia digital podem ser 

classificados em dois grupos: detectores de radiografia computadorizada (CR) e detectores de 

radiografia digital (DR). Os sistemas (CR) foram introduzidos por Fuji no ano 1981, consistem 

em placas de fósforos fotoestimuláveis. O princípio físico deste sistema de detecção consiste 

na absorção pelos elétrons da rede cristalina dos fótons de raios X que incidem nela. Aqui os 

elétrons passam a níveis mais elevados de energia metaestáveis, onde eles são presos formando 

a imagem latente estável durante várias horas. Durante o processo de leitura da placa, um feixe 

de luz laser altamente focalizada estimula os elétrons a retornarem ao nível de energia mais 

baixo ou ao nível fundamental (luminescência estimulada). A transição para este nível é 

realizada através de transições entre níveis de energia intermediários associados a um material 

dopante que é introduzido na rede cristalina. O comprimento de onda dos fótons de luz emitidos 

depende do dopante utilizado e é diferente daquele associado à luz do laser. O número de fótons 

de luz emitidos neste processo é proporcional ao número de fótons de raios X incidentes na 

placa. A luz emitida é coletada por um fotomultiplicador onde ocorre a conversão em sinal 
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elétrico e sua posterior amplificação e digitalização. Nos sistemas (CR), uma vez que a imagem 

é adquirida, é necessário apagar as informações residuais, o que normalmente é conseguido 

varrendo todo o fósforo com um feixe de luz intensa que esvazia as armadilhas eletrônicas 

(BUSHBERG, 2012). Os detectores (DR) possuem um processo único entre aquisição e 

composição da imagem. Seu mecanismo de funcionamento pode ser directo ou indireto 

(BUSHBERG, 2012). Nos sistemas de converção direta é usado um fotoconductor que 

converte os fótons de raios X em pares de elétrons-buracos de maneira direta. A carga gerada 

é armazenada e medida como um sinal eletrônico. Os detectores mais difundidos deste tipo são 

aqueles feitos com selênio amorfo (a-Se) como material fotocondutor. O feixe de raios X 

transmitido pela mama é absorvido pela camada de selênio gerando pares de elétrons-buracos. 

A carga gerada é coletada pela aplicação de um campo elétrico intenso entre um par de 

eletrodos localizados nas superfícies superior e inferior da camada de selênio. A carga é lida 

por uma matriz de fotodiodos ativa em contato direto com a superfície inferior do selênio e 

convertido em sinal eletrônico por um circuito eletrônico. O processo indireto utiliza uma 

camada de material fósforo-luminescente que, ao ser irradiado com raios X, libera fótons de 

um comprimento de onda maior. Estes fótons são detectados por fotodiodos e posteriormente 

convertidos em sinal eletrônico para a formação da imagem. 

  

2.5. Lei de atenuação exponencial 

 

Quando um feixe paralelo de N0  fótons mono-energéticos atravessam uma placa plana de 

material de espessura d, o número N de fótons transmitidos é dado por: 

 

(10)                                                     𝑁 = 𝑁0𝑒−𝜇𝑑            

 

Onde 𝜇 é o coeficiente de atenuação linear. Na equação (10) também se cumpre para a 

intensidade do feixe de fótons (AINCHINGER, 2012; OKUNO, 2016). Mas como os raios X 

emitidos por um tubo de raios X são poli-energéticos ou seja, o espectro de emissão é contínuo 

em energia, com energia máxima fixada pela diferença de potencial aplicada entre os eletrodos 

do tubo. Pelo que para aplicar a lei de atenuação exponencial se tem que fazer uma pequena 

correção, em vez de utilizar  
𝜇(𝐸)

𝜌
, tem que utilizar-se o coeficiente mássico de atenuação efetivo 

(
𝜇

𝜌
)𝑒𝑓 o qual depende do espectro de raios X utilizado (AINCHINGER, 2012; OKUNO, 2016), 

pelo que a equação (10) fica da seguinte maneira: 
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(11)                                                   𝑁 = 𝑁0𝑒
−(

𝜇

𝜌
)𝑒𝑓∗𝑑∗ 𝜌

        

 

2.5.1. Regra das misturas para o cálculo do coeficiente de atenuação mássico 

 

O coeficiente de atenuação mássico para um material, cuja composição é mista, é determinado 

pela regra de Bragg, onde o coeficiente de atenuação mássico para a mistura é dado pela soma 

dos coeficientes de atenuação mássicos de cada elemento que compõe o material (MURTY, 

2005).  

 

(12)                                     (
𝜇

𝜌
)𝑚𝑖𝑠𝑡 = ∑ 𝜔𝑖𝑖 (

𝜇

𝜌
)𝑖           [

 cm2

g
] 

Onde 𝜔𝑖 é a fração do peso de i-ésimo elemento presente no material, e (
𝜇

𝜌
)𝑖 é o coeficiente de 

atenuação mássico do elemento. Essa regra despreza qualquer efeito de mudança na função de 

onda do átomo, sendo assim uma estimativa do coeficiente de atenuação mássico. 

2.6. Qualidade de imagem 

O termo radiografia refere-se aos procedimentos para obter, gravar, exibir e usar a informação 

transmitida a um detector por um feixe de raios X. Imagens satisfatórias são registradas 

somente se informações suficientes forem transmitidas ao detector a partir dos raios X que 

deixam o paciente, e posteriormente o sinal será convertido em uma imagem radiográfica de 

diferentes níveis de cinza. A seguir se mostra os principais critérios para avaliar a qualidade 

das imagens.  

 

2.6.1. Contraste 

 

O contraste é definido em geral como a diferença na densidade radiográfica entre duas regiões 

adjacentes da imagem. Assim, ele é gerado pelas diferenças de atenuação da radiação X pelos 

tecidos irradiados. Além disso, o contraste na imagem é afetado pelo espectro de raios X 

(combinação Alvo/Filtro) e determinado pela tensão aplicada. O contraste da radiação é 

transformado nas diferenças da densidade ótica na mamografia tela-filme (contraste da 

imagem) ou em diferenças nos valores do pixel na imagem digital. A capacidade do sistema de 

converter as alterações de densidade dos tecidos do paciente em informação da imagem é 

chamada resolução de contraste.  
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Figura 11. Formação da imagem no detector. 

 

Fonte: (MASSERA, 2018). 

 

Na Figura 11 é possível observar a definição do contraste na imagem radiográfica como a 

diferencia na exposição entre o objeto de interesse e o fundo. Pode-se observar um feixe 

paralelo de fótons monoenergéticos incidentes sobre a mama comprimida que possui duas 

regiões com diferentes coeficientes de atenuação: tecido sadio (B) e alguma estrutura anômala 

(C) (MASSERA, 2018). Matematicamente o contraste é definido pela equação (13) para as 

regiões (B) e (C)  que são uma região de tecido sadio e outra com tecido maligno 

respetivamente. 

 

(13)                                              𝐶 =
𝐼𝐵−𝐼𝐶

𝐼𝐵
= 1 −

𝐼𝐶

𝐼𝐵
  

Onde (𝐼𝐵  𝑒 𝐼𝐶 ) são as intensidades registradas no detector como nível de sinal para as regiões 

B e C respetivamente.  

 

2.6.2. Ruído 

 

O ruído refere-se à incerteza com a qual o sinal é registrado na imagem (Figura 11), onde se 

sobrepõe à informação. Este pode ser reconhecido em áreas homogéneas de tecido por 

flutuações na densidade ótica. Uma imagem radiológica é construída pelos fótons individuais 

de raios X absorvidos na área do detector onde a contribuição de cada fóton de raios X é 

adicionada à imagem. Quantos mais fótons sejam absorvidos por unidade de área, mais 

informação se tem e menores são as flutuações devidas ao ruído. A distribuição de Poisson 
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pode ser usada para quantificar o ruído (BARRETT, 1996). Pelo que o ruído normalmente é 

definido como a variância 𝜎2 do sinal da imagem. 

 

2.6.3. Resolução Espacial 

 

A resolução espacial é uma medida do menor detalhe discernível em uma imagem. 

Quantitativamente, pode ser expressada em diferentes formas, sendo que as mais comuns são 

pares de linha por unidade de distância e pontos (pixels) por unidade de distância. Por exemplo 

como se observa na Figura 12, ao elaborar um diagrama com linhas verticais pretas e brancas 

dispostas alternadamente, cada uma com uma largura de t unidades. A largura de um par de 

linhas é, dessa forma, igual a 2t e há 
1

2𝑡
 , pares de linha por unidade de distância. 

Numericamente, se a largura de uma linha for 0.1 mm, temos 5 pares de linha por unidade de 

distância (mm). Uma definição amplamente utilizada de resolução de imagem é o maior 

número de pares de linha discerníveis por unidade de distância. Em termos simples, a resolução 

espacial diz respeito a quão pequeno um objeto pode ser visto em um determinado sistema de 

imagens.  

 

Figura 12.  Padrão de teste para determinar o desempenho da resolução da imagem, em 

unidades de pares de linhas/mm. 

 

 

Fonte: (SMITH, 2003) 

A grande maioria dos sistemas de imagem em radiologia é digital, e claramente o tamanho do 

elemento de imagem (pixel) em uma imagem estabelece um limite para o que teoricamente 

pode ser discenivel nessa imagem. Embora seja verdade que não é possível resolver um objeto 

que é menor que o tamanho do pixel, também é verdade que um pode detectar um objeto de 

alto contraste que é menor que o tamanho do pixel se a amplitude do sinal for grande o 

suficiente para afetar significativamente o valor da escala de cinza desse pixel. Pelo que 
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imagens com pixels pequenos têm o potencial de fornecer alta resolução espacial, muitos outros 

fatores também afetam a resolução espacial e, em muitos casos, não é o tamanho do pixel que 

é o fator limitante na resolução espacial (BUSHBERG, 2012). 

 

2.6.4. Razão Sinal-Ruído 

 
Na imagem digital cada um dos pixels armazena um valor, o qual representa o valor do seu 

tom de cinza devido ao nível de exposição à radiação.  O valor médio do pixel (MVP) é a soma 

de todos os valores dos pixels na região de interesse (B) dividido por o número de pixels nessa 

área, pelo que o MVP é o sinal médio (Figura 11). Pelo que a Razão Sinal-Ruído (SNR) 

quantifica a razão entre o MVP e seu respectivo ruído relacionado com as flutuações na 

exposição. Na imagem digital a SNR de uma região pode ser calculada como se observa na 

seguinte equação. 

 

(14)                                               SNR =
MVP𝐵

σ𝐵
                 

 

2.6.5. Razão Contraste-Ruído 

 

A medida da Razão Contraste-Ruído (CNR) é o método mais usado para avaliar o contraste 

em um sistema digital. Como o contraste é variável na imagem digital, torna-se mais 

significativo representar a qualidade da imagem em termos da CNR, para se considerarem as 

diferenças visuais na imagem. Pelo que o CNR avalia a relação entre o contraste na imagem e 

o ruído relativo. Esta pode ser definida como mostra a equação 15. 

 

(15)                                              CNR =
MVP𝐵−MVP𝐶

√σ𝐵
2 −σ𝐶

2

2

                 

Onde MVP𝐵  é o valor médio do pixel em uma região B e MVP𝐶  é o valor médio do pixel em 

uma região C e 𝜎𝐵 𝑒 𝜎𝐶  são seus respectivos desvios (Figura 11). Estas regiões podem ser uma 

estrutura de contraste e a outra correspondente a uma região de fundo. 

 

2.6.6. Função de Transferência de Modulação 

 

Nos análises de sistemas de imagem, a Função de Transferencia de Modulação (MTF) é usado 

para expressar a transferência da amplitude do sinal de imagem para cada espectro com 
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dferentes frequencias espaciais do detalhe a ser visualizado (Figura 13). A redução na 

transferência de contraste é o resultado de perdas de resolução no sistema de imagem.  Para os 

sinais de entrada senoidais com frequências de 1, 2 e 4 ciclos/mm (Figura 13.a), os níveis de 

contraste registrados foram 87%, 56% e 13%, respectivamente, nas imagens medidas. Para 

qualquer uma dessas três freqüências medidas individualmente, se a transformada de Fourier 

fosse computada no sinal gravado, o resultado seria um pico na freqüência correspondente 

(Figura 13.a, lado direito).  

 

Figura 13. (a) Sinais sinusoidais são incidentes em um detector (intensidade em função da 

posição), e três frequências diferentes são mostradas como funções de entrada. (b) Redução da 

amplitude do sinal na saída do detector em função da frequência espacial. 

 

Três desses picos são mostrados na Figura 13.b, a amplitude do pico em cada freqüência reflete 

a transferência de contraste (retida) nessa freqüência. Esta figura mostra o MTF, que ilustra a 

resolução espacial de um sistema de imagem como uma função da frequência espacial do sinal 

de entrada. 

Os sinais medidos pelo sistema de imagem (Figura 13.a, lado direito) contem a mesma 

amplitude nas entradas em todos os casos, mas a amplitude do sinal medido é reduzida em 

comparação com a do sinal de entrada. Essa redução na amplitude é resultado de perdas de 

resolução no sistema de imagem, que são maiores com sinais de freqüências mais altas. Para o 

cálculo da MTF é usado um phantom de modulação, o qual tem pares de linhas com diferentes 

espaçamentos (Figura 12) e o resultado é reportado segundo a Figura 13. 

 

Fonte: (BUSHBERG, 2012) 
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2.6.7.  Espectro de Potência de Ruído. 

 

Uns dos problemas de quantificar o ruído como função da variância 𝜎2 do sinal da imagem é 

o fato de não ter em consideração a distribuição espacial do mesmo (Figura 14). As 

características espaciais ou temporais das flutuações de ruído podem ser descritas pelo Espectro 

de Potência de Ruído (NPS), o qual pode ser expresso em uma dimensão como: 

(16)                             N𝑃𝑆(𝑓𝑥 , 𝑓𝑦) = |∬[𝑆(𝑥, 𝑦) − 𝑆̅]𝑒−2𝜋𝑖(𝑥𝑓𝑥+𝑦𝑓𝑦)𝑑𝑥 𝑑𝑦|
2
 

 

Onde 𝑓𝑥  é a freqüência correspondente à dimensão (x) e 𝑓𝑦  é a freqüência correspondente à 

dimensão (y) e 𝑆̅ é o sinal médio na imagem S(x,y). Assim como o MTF fornece uma medida 

bastante aceitavel do sistema de imagem de como ele opera para uma determinada frequencia 

espacial de uma sinal de entrada, o NPS produz uma medida informativa e dependente de 

freqüência de como um sistema de imagem opera na entrada de ruído.  

  

Figura 14. Influência da textura do ruído no sinal da imagem 

 

Fonte: (BUSHBERG, 2012) 

 

O NPS é essencialmente um desdobramento dependente da freqüência da variância e, de fato, 

a integral do NPS em todas as freqüências é igual à variância 𝜎2(Equação 17). 

(17)                                            𝜎2 = ∬ 𝑁𝑃𝑆(𝑓𝑥 , 𝑓𝑦)𝑑𝑓𝑥𝑑𝑓𝑦           

 

O espectro de potência de ruído é uma ferramenta analítica usada por cientistas de imagem, 

mas geralmente não é usada no cenário de radiologia clínica. É uma medida importante quando 

se considera o design de novos sistemas de imagem e na avaliação abrangente de sistemas de 

imagens de pesquisa. 
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2.6.8. Eficiência de Detecção Quântica 

 

O sistema de imagens também pode ser caracterizado pelo quão bem elas transmitem 

informações entre a entrada e saída do detector (AINCHINGER, 2012). A Eficiência de 

Detecção Quântica DQE é adequada para quantificar esse comportamento. A DQE é definida 

como a razao entre o quadrado do 𝑆𝑁𝑅𝑆𝐴𝐼  na saida do sistema de adquisição entre o 𝑆𝑁𝑅𝐸𝑁𝑇 

na entrada (Equação 18). 

 

(18)                                                 𝐷𝑄𝐸 =
(𝑆𝑁𝑅𝑆𝐴𝐼)2

(𝑆𝑁𝑅𝐸𝑁𝑇)2 

 

    O 𝑆𝑁𝑅𝐸𝑁𝑇   para o para um sistema de imagem de raio X é √𝑆 (AINCHINGER, 2012), onde 

S é a fluência média de fótons incidente sobre o sistema de imagem. Além 𝑆𝑁𝑅𝑆𝐴𝐼  (Equação 

19) depende do MTF e do NPS. O MTF mostra o quão bem o sistema processa a sinal, e o NPS 

descrive o qual bem o sistema de adquisição processa o ruido da imagem. 

 

(19)                                           𝑆𝑁𝑅𝑆𝐴𝐼
2 =

|𝑀𝑇𝐹|2

𝑁𝑃𝑆
       

                                    

 Com as definições descritas anteriormente para os SNR na entrada e na saida do sistema de 

aquisição, o DQE é dado por:  

(20)                                                𝐷𝑄𝐸 =
𝑘 |𝑀𝑇𝐹|2

𝑆∗ 𝑁𝑃𝑆
 

Onde (k) é uma constante que converte unidades, e seu valor é geralmente definido como o 

quadrado do valor médio do pixel nas imagens usadas para medir o NPS.  

 

2.6.9.  Modelo de Rose 

 

No ano 1973 Rose (AICHINGER, 2012) criou um modelo empírico que descreve a 

visualização nas imagens das estruturas em função da sua espessura (C) e o seu diâmetro (D). 

Definindo que pequenas estruturas precisam de um alto contraste para serem visualizadas, 

enquanto estruturas de maiores dimensões poderiam ser visualizadas com um contraste muito 

menor na equação 21.  

(21)                                        C ∙ 𝐷 = 𝑘 

 

Onde (C) é o contraste e (D) é o tamanho do detalhe. A equação 21 relaciona o produto do 

contraste com o detalhe no limiar de visibilidade, sendo essa relação constante. O parâmetro 
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(k) é importante na quantificação da qualidade da imagem. Quando a qualidade da imagem e 

melhor, pequenos detalhes são visualizados em menor contraste. Logo, quanto menor for o 

valor de (k), melhor é o sistema de imagem. Limites para o valor de (k) ocorrem por causa das 

propriedades dos sistemas de detecção e pelas restrições de doses no paciente. 

 

2.6.10. Analises Contraste-Detalhe 

No analise contraste-detalhe é comumente usada para determinar o desempenho dos sistemas 

de imagens. Foi introduzida para imagens médicas na década de 1970 e desde então tem sido 

amplamente utilizada em Tomografia computorizada [COHEN, 1979], ressonância magnética 

[CONSTABLE, 1991], mamografia [ROBSON, 1995], entre outras aplicações [SMITH, 1982; 

CHOTAS, 2001].  

Figura 15. Análise Contraste-Detalhe. (a) Imagem do phantom do teste Contraste-Detalhe (b) 

Curva Contraste-Detalhe 

 

Fonte: (POGUE, 2006) 

Os teste de Contraste-Detalhe típicos contêm series de objetos que representam uma variedade 

de contrastes e diâmetros, geralmente em um padrão regularmente espaçado (Figura 15.a).  O 

phantom pode ter objetos de tamanho discreto ou tamanhos continuamente variados, e cada 

tamanho de objeto é repetido com contrastes variados em relação ao fundo. Uma representação 

teórica de um phantom Contraste-Detalhe é mostrado na Figura 15.a, com o tamanho do objeto 

aumentando da esquerda para direita e o contraste aumentando verticalmente. A curva 

Contraste-Detalhe são representações gráficas do modelo de Rose e é construída no limiar de 

visibilidade, ou seja, é o limite entra a região entre onde podem ser visualizados os discos e 

outra onde não é possível  detectá-lo (Figura 15.b). 

 

2.7. Simulação em Monte Carlo 

As simulações em Monte Carlo podem ser descritas como métodos estatísticos que utilizam 

números aleatórios como a base para a solução de problemas relacionados com processos 
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estocásticos. O conceito geral das simulações por Monte Carlo é a criação de um modelo, o 

mais parecido possível ao sistema real e simular as interações com o sistema, baseado no 

conhecimento a priori da probabilidade de ocorrência durante a amostragem aleatória das 

funções de densidade de probabilidade. Devido à natureza estocástica dos processos de 

radiação e detecção de emissões, o método de Monte Carlo é especificamente interessante para 

a física médica. 

Quando se trabalha no campo das radiações ionizantes o Método de Monte Carlo faz uso das 

distribuições de probabilidade que caracterizam as interações individuais para simular a 

trajetória das partículas nos diferentes materiais. Todos os dados físicos que vão a determinar 

o transporte das partículas estarão nos algoritmos dos códigos usados. De modo que as 

diferentes partículas (fótons, nêutrons, partículas alfa, etc.), ao atravessar o material sofrem 

uma serie de interações com os átomos que as formam, dando origem a fenômenos de absorção, 

espalhamento e produção de partículas secundárias, etc., aos quais tem uma distribuição de 

probabilidades. Pelo que este método é o gestor das distribuições de probabilidades para 

reproduzir os fenômenos que tem lugar no sistema a estudar e assim quantificar as grandezas 

de interesse para a solução do problema proposto.   

Na atualidade se tem desenvolvido muitos códigos para aplicações gerais e específicas 

baseados neste método, entre os mais importantes se encontram PENELOPE (BARO, 1995), 

MCNP-4C (BRIESMEISTER, 2000), EGS4 (NELSON, 1985), GEANT4 (AGOSTINELLI, 

2003), GATE (GATE, 2018), os quais são complexos e requerem um alto nível de perícia para 

chegar a dominá-los completamente.   
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3. Materiais e Métodos 

 

Nos seguintes fluxogramas (Figura 16, 17, 18 e 19) se descrevem resumidamente os 

procedimentos metodológicos necessários para conseguir o objetivo geral desta pesquisa, a 

mesma está agrupada em quatro etapas, de acordo com os objetivos planejados. 

 

Primeira Etapa 

A primeira etapa (Figura 16) está dividida em duas fases. Na primeira fase se realizou a 

caracterização do mamógrafo estudado para conhecer seu funcionamento e as caraterísticas do 

mesmo para poder fazer a simulação em Gate o mais realista possível. Cada vez que foram 

feitas medições experimentais era efetuado uma imagem do phantom (American College of 

Radiology) ACR antes e depois das mesmas. Para verificarmos e garantirmos a estabilidade do 

sistema mamográfico. Na segunda fase, foi feita a validação e calibração das simulações do 

mamógrafo no software livre GEANT4/GATE através da 𝐷𝑔𝑁 e o HVL para todos os modelos 

de mamas e kVp utilizados. Os resultados obtidos para a 𝐷𝑔𝑁 foram comparados com 

(DANCE, 2000) por ser as tabelas de conversão do Kerma no ar para DGM adotadas no 

protocolo Europeu de Controle de Qualidade . 

 

Figura 16. Metodologia da Primeira Etapa. 

 

Fonte: Autor. 

 

Segunda Etapa 

Na primeira fase da segunda etapa (Figura 17) se calculou o IQFINV para 3.5 cm, 4.5 cm e 6.0 

cm de espessura do objeto simulador CDMAM/PMMA. Se definiu a espessura do objeto 

simulador CDMAM/PMMA como a combinação das placas de PMMA e a placa de 0.5 cm do 

objeto de teste CDMAM. Logo na segunda fase se calculou a espessura do objeto simulador 

CDMAM/PMMA equivalente para as 3 glandularidades dos phantoms CIRS, já que o IQFINV 

só pode ser medido no objeto simulador CDMAM/PMMA. Para ter dois phantoms equivalentes 
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a transmissão de fótons entre elas tem que ser iguais. Pelo que tem que ter a mesma razão entre 

o Kerma após atravessar o phantom e o Kerma na superfície do dele. A seguir neste capítulo 

se explicara com mais detalhe o procedimento aplicado. Com o cálculo da espessura do objeto 

simulador CDMAM/PMMA equivalente para cada phantom CIRS e com os valores do IQFINV  

para 3.5 cm, 4.5 cm e 6.0 cm obtidos na primeira fase da segunda etapa se procedeu o cálculo 

do IQFINV  semi empírico para diferentes glandularidades de mamas CIRS. Neste capítulo na 

secção 3.4.2 será apresentado mais detalhadamente o procedimento para o cálculo do IQFINV   

semi empírico. 

  

Figura 17. Metodologia da Segunda Etapa. 

 

Fonte: Autor. 

 

Terceira Etapa 

Na primeira fase da terceira etapa (Figura 18) é descrito os procedimentos para encontrar os 

parâmetros físicos selecionados pelo equipamento mamográfico no modo automático de 

exposição para as diferentes glandularidades dos phantoms CIRS de 6.0 cm de espessura. Esses 

parâmetros são obtidos no modo de exposição chamado AEC, onde A/F, kVp e mAs são os 

parâmetros físicos automáticos de aquisição da imagem, ou seja, a otimização proposta pelo 

fabricante para as quatro tabelas AEC da Hologic. 

Na segunda fase foi adotada a metodologia utilizada por (ROJAS, 2017) para a otimização dos 

parâmetros de aquisição da imagem no mamógrafo Selenia da Hologic. Aqui o objetivo 

fundamental foi descobrir os parâmetros de aquisição que vão fornecer a melhor relação entre 

qualidade da imagem e DGM para uma determinada espessura de mama e glandularidade. Para 

obter a Figura de Mérito (FOM) com a qual se quer realizar a otimização dos parâmetros físicos 

de aquisição se precisa a obtenção do IQFINV e da DGM.  O IQFINV   foi calculado seguindo o 

procedimento descrito na terceira fase da segunda etapa. A DGM foi calculada mediante a 

simulação desenvolvida em GEANT4/GATE (GATE, 2018).  

O objetivo da otimização é encontrar a combinação A/F, kVp e o mAs otimizados. Utilizando 

resultados anteriores (ROJAS, 2017) para uma mama de 4.5 cm e 7.5 cm de espessura e 50 % 
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de glandularidade a melhor combinação A/F foi Mo/Rh. Então utilizando este resultado 

fixamos a combinação alvo/filtro em Mo/Rh pois em nosso caso temos três combinações de 

mamas de 6.0 cm de espessura pelo que é de espera-se que seja mantido o mesmo resultado 

para uma mama de espessura intermédia. A escolha do mAs é feita experimentalmente para 

cada phantom CIRS que fizera com que no detector o  MVP for o mais próximos a 400 que é 

o valor recomendado pelo fabricante (NHSBSP, 2009).  

 

Figura 18. Metodologia da Terceira Etapa. 

 

Fonte: Autor. 

Com esse valor de mAs se calculou o Kerma para cada mAs e kVp, para assim calcular a DGM 

utilizando os valores da 𝐷𝑔𝑁 obtidos através da simulação e o Kerma medido 

experimentalmente para cada phantom CIRS de diferentes glandularidades e 6.0 cm de 

espessura. A FOM é calculada para cada kVp na faixa disponível no mamógrafo para cada mAs 

escolhido na etapa anterior. Depois foi feito o gráfico FOM vs kVp para cada phantom para a 

combinação Mo/Rh. Procurou-se a melhor curva de ajuste para cada glandularidade, sendo 

definido o kVp ótimo aquele que apresente maiores valores na curva de ajuste. Ao final desta 

etapa se obtém os parâmetros físicos de aquisição otimizados, A/F*, kVp* e mAs* para cada 

glandularidade. 

 

Quarta Etapa 

Figura 19. Metodologia da Quarta Etapa. 

 

Fonte: Autor. 
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A quarta etapa do trabalho (Figura 19) tem como objetivo validar os resultados da otimização, 

comparando os valores do SNR, CNR e a DGM nas imagens dos phantoms CIRS, TORMAM 

e ACR adquiridas com os parâmetros automáticos de exposição das quatro tabelas AEC da 

Hologic que são os parâmetros propostos pelo fabricante e das imagens obtidas com os 

parâmetros otimizados, e assim verificar que as imagens otimizadas mantêm ou superam a 

qualidade das imagens obtidas pela otimização proposta pelo fabricante. Os parâmetros 

otimizados foram testados nos phantoms TORMAM e ACR já que o phantom antropomórfico 

TORMAM é uma referência para Europa nos testes de controle de qualidade e o phantom ACR 

é o utilizado nos mesmos testes nos Estados Unidos. Assim, garantimos a aplicabilidade dos 

parâmetros otimizados em três phantoms (CIRS, TORMAM e ACR) de origens diferentes. 

3.1. Características do equipamento utilizado nesta investigação 

O equipamento instalado no CPqCTR é o mamógrafo digital Hologic Model Selenia. Antes de 

realizar as medições primeiramente fez-se a manutenção preventiva e calibração do mesmo 

pelo técnico da empresa nos dias 20/02/2018 e o 30/08/2018. Foi testado toda parte mecânica 

e eletrônica, além da calibração de tensão de 24 kVp até 35 kVp para  40, 28, 14, 8, 4 mAs para 

foco grosso e para 16 mAs para foco fino. Apenas foi feita a calibração para aqueles mAs, pois 

depois o próprio mamógrafo faz uma extrapolação para os outros valores que ele tem. Também 

foi calibrada a compressão, a dose, o alinhamento do campo luminoso com o campo de radiação 

e o tempo de exposição. 

O mamógrafo apresentado na Figura 20 possui um tubo de raios X de Mo com filtros de Mo e 

Rh. O gerador pode atingir uma faixa de tensão de 20 kVp até 39 kVp, enquanto o mAs vai 

desde 4 até 400. Ele tem duas dimensões para o ponto focal, fino (0.1mm) e grosso (0.3 mm), 

dependendo do tipo de exame que será realizado. O ângulo do ânodo é biangular, onde para o 

ponto focal grosso é 16 graus e para o foco fino é de 10 graus. O tubo de raios X tem uma 

inclinação de 6 graus, o que faz com que o ângulo total seja de 22 graus para foco grosso e 16 

graus para foco fino em relação ao plano do receptor de imagem. 

Antes de interagir o feixe de raios X com o paciente, ele é filtrado dependendo da espessura da 

mama e do exame que será realizado. Há a filtração inerente de Be de 0.8 mm e depois tem 

duas possibilidades de filtragem que podem ser 0.03 mm de Mo ou 0.03 mm de Rh. A distância 

fonte-detector (SID) é 66 ± 1 cm, e a distância do alvo até suporte da mama é 64 ± 1 cm. O 

compressor de mama é feito de policarbonato. O sistema de colimação permite a criação de 

cinco tamanhos de campo diferentes, desde o menor que é de 7.0 x 8.5 cm até 24 x 29 cm que 
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é o maior campo. Como a radiação espalhada reduz o contraste, e na mamografia um alto 

contraste é necessário, os equipamentos de mamografia modernos trazem intrínseco a grade 

antiespalhamento, ou seja, o médico pode fazer estudos com a grade se quiser ou não. A 

finalidade da grade é reduzir a radiação dispersa que atinge ao detector. No caso do mamógrafo 

do CPqCTR, a grade usada é “HTC Grids Improve Mammography Contrast” (GRAY,  2004) 

feita de cobre, tem 23 linhas por cm e 4:1 é a razão entre a altura da grade e o espaçamento das 

linhas de cobre. Está posicionada como se observa na Figura 20 entre o suporte de mama feito 

de fibra de carbono e o detector. 

O detector que utiliza esse sistema digital é um detector DR que convertem os fótons de raios 

X em sinais digitais para exibição em monitores de alta resolução. Este receptor tem uma área 

de 24 cm x 29 cm, e é um detector do tipo campo plano e de captura direta, com um 

fotocondutor de selênio amorfo. O tamanho do pixel é de 70 𝜇𝑚 e a imagem tem 2560 x 3328 

pixels. 

Figura 20. Componentes do equipamento. 

 

Fonte: (BUSHBERG, 2012). 

 

3.2. Simulação por Monte Carlo  

 

Nas simulações por Monte Carlo foi utilizado o Gate o qual é um software livre dedicado a 

simulações de imagens (SPECT, PET, CT, OPTICAL, Radioterapia) e está baseado no código 

Geant4. A primeira versão foi lançada em maio de 2004, desde essa data até a atualidade 25 

novas versões tem saído. Entre suas aplicações podemos encontrar: desenho de detectores, 

otimização da aquisição e os protocolos de processamento, métodos de quantificação, 
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dosimetria, estimação da matriz do sistema usada em reconstruções tomográficas entre outras. 

Uma das principais caraterísticas é que GATE está escrito em C++, é amigável ao usuário, pois 

as simulações podem ser desenhadas e controladas facilmente utilizando macros sem nenhum 

conhecimento de programação.  

Além disso, ele faz as simulações explicitamente sob o tempo, pelo que é possível simular 

movimentos do detector, do paciente, decaimento radiativo, seguimento de fótons óticos, 

tempo morto, tempo de vô e cinética de marcadores. Também pode interpretar geometrias 

analíticas e voxelizadas e desde o ponto de vista do custo computacional pode rodar em uma 

arquitetura de cluster, ou seja, pode ser diminuído os tempos das simulações (GATE, 2018). 

 

3.2.1. Campo de radiação 24 cm x 29 cm 

 

Uns dos pontos mais importantes em uma simulação é a construção da geometria do feixe de 

raios X. Como se pode observar na Figura 21, o ângulo de apertura do feixe de raios X para 

que alcance o maior campo de radiação que é 24 cm x 29 cm tem que ser a soma do ângulo 2 

e 5, igual a 16.205 graus. Como o feixe não é simétrico, foi necessário calcular também o 

ângulo com relação ao campo de visão igual a 79.695 graus. 

 

Figura 21. Campo de radiação de 24 cm  x 29 cm. 

 

Fonte: Autor. 
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3.2.2. Modelo geométrico da câmara de ionização (RADCAL, 2005) 

 

A câmara de ionização utilizada nas medições experimentais do Kerma tem um volumem ativo 

de 6 cm3 e trabalha na faixa de energia de 10 até 40 keV. O conjunto dosimétrico está composto 

pelo eletrômetro modelo 9015 da Radcal acoplado à câmara de ionização dedicada à 

mamografia modelo 10x 5-6M (Figura 22.b). No GATE se fez a geometria da câmara de 

ionização como um paralelepípedo de 2 x 1.5 x 2 cm de ar (Figura 22.a), dando em seu conjunto 

um volume de 6 cm3. 

 

Figura 22. (a) Modelo da câmara de ionização em GATE. (b) Arranjo experimental da câmara 

de ionização. 

 

Fonte: Autor. 

 

3.2.3. Modelo geométrico para o cálculo do HVL 

 

Para o cálculo do HVL se utilizou a mesma configuração sugerida no Protocolo ANVISA 

(ANVISA, 2005) e na (IAEA, 2011) onde a câmara de ionização foi localizada a 4 cm da parede 

torácica e a 4.5 cm do suporte de mama como podemos observar na Figura 22. Foi calculado o 

HVL através da equação (22) para cada kVp na faixa escolhida (25 kVp até 31 kVp) e para cada 

combinação A/F utilizado (Mo/Mo e Mo/Rh).  

 

(22)                                         HVL =
𝑥𝑏ln ( 2

𝐿𝑎
𝐿0

)−𝑥𝑎𝑙𝑛(2
𝐿𝑏
𝐿0

)

ln (
𝐿𝑎
𝐿𝑏

)
        [mmAl]  

Onde: 

(𝐿0) Leitura de exposição para cada kVp; 

(𝐿𝑎) Leitura de exposição imediata superior a 𝐿0 2⁄ ; 

(𝐿𝑏) Leitura de exposição imediata inferior a 𝐿0 2⁄ ; 

(𝑥𝑎) Espessura das placas de Alumino correspondente à leitura de  𝐿𝑎; 
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(𝑥𝑏) Espessura das placas de Alumínio correspondente à leitura de  𝐿𝑏. 

Foram utilizadas placas de alumínio de 99 % de pureza e com espessuras de 0.1 mm para a 

medição de 𝐿𝑎 𝑒 𝐿𝑏 utilizando o arranjo experimental observado na Figura 22.b. As placas de 

Alumínio foram colocadas sobre o compressor da mama a 20 cm do detector como se mostra 

na Figura 22. 

 

3.2.4. Modelo da mama 

 

Para o modelo da mama foi utilizada a metodologia sugerida por (DANCE 1990, 2000) onde 

ele fez o cálculo dos fatores de conversão do Kerma no ar para DGM em um intervalo de 

espessuras de mama, com diferentes glandularidades e combinações de alvo/filtro. A mama 

padrão usada foi um semicírculo de 16 cm de diâmetro de secção circular composto de uma 

mistura homogênea de 50, 30 e 20 % de glandularidade.  

Figura 23. Modelo da mama sugerida por (DANCE 1990, 2000). 

 

Fonte: Autor. 

Ao redor da mistura homogênea tem uma camada de tecido adiposo de 5 mm de espessura. A 

altura da mama padrão foi de 6.0 cm. Na Tabela 2 se descreve a composição elementar do 

tecido adiposo e glandular da mama segundo (HAMMERSTEIN, 1979). 

 

Tabela 2. Composição elementar da mama e dos tecidos que a compõem. 

Tecido Densidade Elemento Químico 

g/𝒄𝒎𝟑 H C N O P 

Adiposo 0.93 11.2 61.9 1.7 25.1 0.1 

Glandular 1.04 10.2 18.4 3.2 67.7 0.5 
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Mama 

50:50 

0.982 50 % de Tecido 

Glandular 

50 % de Tecido 

Adiposo 

Mama 

30:70 

0.963 30 % de Tecido 

Glandular 

70 % de Tecido 

Adiposo 

Mama 

20:80 

0.952 20 % de Tecido 

Glandular 

80 % de Tecido 

Adiposo 

 

Fonte: (HAMMERSTEIN, 1979) 

3.2.5. Espectro da fonte de raios X 

 

Para a geração do espectro de raios X do mamógrafo Selenia se utilizou o modelo desenvolvido 

por Hernandez em 2017 denominado MASMICS (HERNANDEZ, 2017). Este espectro é 

baseado em uma interpolação de spline cúbico do espectro de raios X para ânodo de Mo 

simulado em MCNP6 (GOORLEY, 2013).  

 

Figura 24. Espectro de raios X para ânodo de Mo. 

 

Fonte: (HERNANDEZ, 2017). 

 

Esses espectros estão contabilizados em uma planilha interativa (HERNANDEZ, 2017) onde 

o ânodo é de Mo com 0.5 keV de resolução energética desde 20 kVp até 49 kVp. Uma 

caraterística importante deste gerador de espectros é que permite a mudança de filtragem 

segundo a necessidade do pesquisador. Na Figura 24 se mostra um exemplo da saída da planilha 

para o espectro de raio X para ânodo de Mo e 25 kVp. Os espectros de raio X obtidos para 

ânodo de Mo foram colocados como fonte de emissão na simulação por Monte Carlo feita em 

GATE. 
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3.2.6. Calculo da DGM simulada 

 

A DGM foi calculada utilizando o método dos três fatores de conversão 3FCs (KRAMER, 

2008; GISSELL, 2016; ZANKL, 2002), onde se calcula a dose depositada em uma mistura 

homogênea, em nosso caso composto por tecido adiposo e glandular. Segundo este método a 

DGM pode calcular-se como: 

 

(23)                                   𝐷𝐺𝑀𝑠𝑖𝑚 = 𝐷𝑚𝑎𝑚𝑎𝑓1𝑓2𝑓3                        

 

Onde DGM é a Dose Glandular Média simulada e 𝐷𝑚𝑎𝑚𝑎 é a dose absorvida na mistura 

homogênea da mama. O fator 𝑓1 corresponde à fração de massa do tecido glandular com relação 

à massa total da mama, calcula-se segundo a seguinte equação: 

 

(24)                                             𝑓1 = 𝑓𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑 =
𝑚𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑

𝑚𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑+𝑚𝑎𝑑𝑖𝑝𝑜𝑠𝑜
             

 

Onde:  

(𝑚𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑) é a massa do tecido glandular; 

(𝑚𝑎𝑑𝑖𝑝𝑜𝑠𝑜) é a massa do tecido adiposo; 

O segundo fator 𝑓2 é a relação entre os coeficientes de absorção massa-energia do tecido 

glandular em relação ao coeficiente de absorção massa-energia de toda a mama e pode ser 

calculado como: 

(25)                                             𝑓2 =

𝜇𝑒𝑛
𝜌

(𝐸𝑓)𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑

𝑓𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑
𝜇𝑒𝑛

𝜌
(𝐸𝑓)𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑+𝑓𝑎𝑑𝑖𝑝𝑜𝑠𝑜

𝜇𝑒𝑛
𝜌

(𝐸𝑓)𝑎𝑑𝑖𝑝𝑜𝑠𝑜
                   

 

Onde  
𝜇𝑒𝑛

𝜌
(𝐸𝑓) são os coeficientes de absorção massa-energia do tecido glandular e adiposo 

respetivamente para uma energia específica, reportados na bibliografia (NIST, 2001) e fgland, 

fadiposo são as frações de massa do tecido glandular e adiposo respetivamente. O fator f3 é igual 

a 1 pois esse fator se introduz na equação (23)  para corrigir a dose devido à produção de 

elétrons secundários no tecido ósseo e em nosso caso que é a DGM este termo não influi, pois, 

a mama não está composta por tecido ósseo (HAMMERSTEIN, 1979). Então substituindo  (24) 

e (25) em (23) obtemos: 
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(26)                                    𝐷𝐺𝑀𝑠𝑖𝑚=𝐷𝑚𝑎𝑚𝑎  
𝑓𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑  

𝜇𝑒𝑛
𝜌

(𝐸𝑓)𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑

𝑓𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑
𝜇𝑒𝑛

𝜌
(𝐸𝑓)𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑+𝑓𝑎𝑑𝑖𝑝𝑜𝑠𝑜

𝜇𝑒𝑛
𝜌

(𝐸𝑓)𝑎𝑑𝑖𝑝𝑜𝑠𝑜
             

 

3.2.7. Simulação padrão em Gate 

 

A simulação feita em GEANT4/GATE foi considerando as mesmas dimensões e caraterísticas 

reais do Mamógrafo do CPqCTR. O primeiro que se definiu foi a fonte de maneira pontual 

localizada na posição (0, 64, 0) com o espectro obtido na secção 3.2.5, para qualquer 

combinação Alvo/Filtro. O feixe foi calculado para que tivesse o ângulo de abertura que 

atingira o maior campo de radiação que é 24 x 29 cm, segundo a secção 3.2.1 e colocando 

colimadores de chumbo entre o filtro de Mo ou Rh e o suporte de mama.  

Seguidamente na posição (0, 61.3, 0) se colocou a filtragem de Mo ou Rh e o compressor da 

mama como uma caixa de 29 x 0.3 x 24 cm na posição (0, 6.15, 12) para o cálculo da 𝐷𝐺𝑀𝑠𝑖𝑚 

da mama de 6.0 cm de espessura. A posição do compressor de mama para o cálculo de Kerma 

e do HVL foi colocado na posição (0, 20.15, 12) segundo o Protocolo ANVISA (ANVISA,  

2005) e (IAEA, 2011).  Para o modelo da mama foi utilizado a metodologia proposta na secção 

3.2.3. Respeitando as dimensões e materiais fornecidos pelo fabricante se colocou na simulação 

o suporte da mama o qual é feito de fibra de carbono como uma caixa de 29 x 0.12 x 24 cm na 

posição -0,06 cm no eixo Y (Figura 22.a).  

O detector foi posicionado a -2,5 cm no eixo Y (Figura 22.a) como uma caixa de ar de 29 x 1 

x 24 cm. Não foi preciso na simulação da grade antiespalhamento pois o objetivo de nossa 

simulação é o cálculo de 𝐷𝐺𝑀𝑠𝑖𝑚, o Kerma e o HVL, não qualidade da imagem. Além disso 

se colocou no detector um KillActor (GATE, 2018)  o qual permite eliminar todas as histórias 

que interagem na geometria, fazendo que em nossa mama não chegaram fótons espalhados que 

contribuiriam na Dose. O número de histórias simuladas em todas as simulações para ter um 

erro baixo foi de 2000 milhões. Todo o explicado anteriormente pode ser visualizado com mais 

detalhes nas linhas de código contidas no Apêndice 1 e nas Figura 22.a e Figura 23. O código 

do Apêndice 1 é referido à simulação feita para Mo/Rh e mama de 6.0 cm.  

 

 

3.2.8. Analises dos resultados para a DGM simulada 

 

A saída do Gate resulta na Dose total em cada pixel. Mas como a mama é feita de uma mistura 

homogênea de tecido glandular e tecido adiposo foi necessário aplicar a metodologia descrita 
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na secção 3.2.6. Para obter o resultado final se desenvolveu um código em python2 o qual 

utilizou as librarias medpy e numpy para o cálculo da DGM simulada. O código é apresentado 

no Apêndice 2. 

 

3.2.9. Calibração da simulação computacional 

 

Uns dos pontos mais importantes numa simulação por Monte Carlo é calibrar e validar a 

simulação para que os resultados obtidos sejam os mais próximos a realidade. Para validar a 

simulação se precisa primeiro validar o espectro utilizado. Para conseguir isso foram 

comparados o HVL experimental com o HVL da simulação. Para que o espectro na simulação 

seja o mais próximo ao espectro real do mamógrafo foi necessário testar em todos os kVp 

utilizados. Logo de validado o espectro através do HVL, é necessário validar a simulação. Para 

conseguir isso se comparou a 𝐷𝑔𝑁 obtida na simulação com os fatores de conversão de Kerma 

no ar em DGM  reportados na bibliografia no trabalho de Dance e colaboradores (DANCE, 

2000). 

Depois de ter validada a simulação se tem que calibrar a mesma, já que nas simulações o que 

temos são histórias e no arranjo experimental mAs. Para isso foram utilizados os valores do 

Kerma no ar medidos experimentalmente e os valores de Kerma no ar simulados utilizando o 

modelo geométrico descrito na secção 3.2.2. Para a calibração foi utilizado o valor do Kerma 

na câmara de ionização localizada a 4 cm da parede torácica e a 6.0 cm do suporte para mama 

de 6.0 cm de espessura. Para o cálculo da Dose foi utilizado a metodologia descrita na secção 

3.2.8. Como a geometria utilizada para as medições experimentais do Kerma no ar e a utilizada 

na determinação dos Kermas simulados são iguais, então é de esperar que a razão entre o Kerma 

no ar experimental e a DGM experimental seja igual a razão entre o Kerma no ar simulado e a 

DGM simulado. Então o válido experimentalmente tem que cumprir-se também na simulação, 

pelo que:   

 

(27)                      
𝐾𝑒𝑥𝑝[𝑚𝐺𝑦/𝑚𝐴𝑠]

𝐷𝐺𝑀𝑒𝑥𝑝[𝑚𝐺𝑦/𝑚𝐴𝑠]
=

𝐾𝑠𝑖𝑚[𝑚𝐺𝑦/ℎ𝑖𝑠𝑡]

𝐷𝐺𝑀𝑠𝑖𝑚[𝑚𝐺𝑦/ℎ𝑖𝑠𝑡]
         

Onde: 

(𝐾𝑒𝑥𝑝) é o Kerma no ar experimental; 

(𝐷𝐺𝑀𝑒𝑥𝑝) é a DGM experimental; 

(𝐾𝑠𝑖𝑚) é o Kerma no ar simulado; 

(𝐷𝐺𝑀𝑠𝑖𝑚) é a DGM simulada; 
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Então vamos a obter: 

 

(28)              𝐷𝐺𝑀𝑒𝑥𝑝[𝑚𝐺𝑦/𝑚𝐴𝑠] =
 𝐷𝐺𝑀𝑠𝑖𝑚[𝑚𝐺𝑦/ℎ𝑖𝑠𝑡]

𝐾𝑠𝑖𝑚[𝑚𝐺𝑦/ℎ𝑖𝑠𝑡]
𝐾𝑒𝑥𝑝[𝑚𝐺𝑦/𝑚𝐴𝑠]   /*[mAs] 

 

                                                    Onde a 𝐷𝑔𝑁 = 
 𝐷𝐺𝑀𝑠𝑖𝑚

𝐾𝑠𝑖𝑚
   [

mGy

mGy
] 

Logo, para estimar a DGM experimental basta só multiplicar a 𝐷𝑔𝑁 pelo Kerma experimental. 

Então obtemos finalmente: 

 

(29)                                        𝐷𝐺𝑀𝑒𝑥𝑝 = 𝐾𝑒𝑥𝑝[𝑚𝐺𝑦]𝐷𝑔𝑁          [mGy] 

3.3. Procedimentos Experimentais  

3.3.1. Cálculo do Kerma 

 

As medições do Kerma no ar foram realizadas usando uma câmara de ionização específica para 

mamografia. Ela tem um volumem ativo de 6 cm3, a qual trabalha em uma faixa de energia de 

10 até 40 keV. O conjunto dosimétrico é composto pelo eletrômetro modelo 9015 da Radcal 

acoplado à câmara de ionização dedicada à mamografia modelo 10 x 5-6M. Na Figura 25,  

pode-se observar todo o conjunto e seu posicionamento.  

 

Figura 25. Arranjo experimental da câmara de ionização. 

 

Fonte: Autor 
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O Kerma experimental foi medido nas superfícies dos objetos simuladores utilizados, pelo que 

foi posicionada a 6 cm do suporte da mama já que os três phantoms utilizados tem 6 cm de 

espessura. 

 

3.3.2. Cálculo do HVL 

 

Para o cálculo de HVL se utilizou a mesma configuração sugerida no Protocolo ANVISA 

(ANVISA, 2005)  e na (IAEA, 2011) onde a câmara de ionização foi localizada a 4 cm da 

parede torácica e a 4.5 cm do suporte de mama, para cada kVp na faixa escolhida (25 kVp até 

31 kVp) e para cada combinação A/F utilizado (Mo/Mo e Mo/Rh). Pelo que se utilizou a mesma 

equação da secção 3.2.3. 

 

3.3.3. Objetos simuladores de mama 

 

Foram utilizados três diferentes objetos simuladores nesta pesquisa. O phantom ACR que tem 

uma espessura de 4.5 cm e uma glandularidade de 50 % (Figura 26). 

 

Figura 26. Phantom ACR. 

 

Fonte: Autor. 

 

O phantom CIRS antropomórfico (Massera, 2018), o qual tem três phantoms que possuem uma 

forma semicilíndrica envoltos com uma capa removível que simula a pele adiposa de 0.5 cm. 

Eles têm diferentes glandularidades e espessuras, além de ter pequenas estruturas 

representando calcificações, estruturas de baixo contrastes e fibras. Na Tabela 3 pode-se 

observar as caraterísticas de cada phantoms.  
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Tabela 3. Espessura e glandularidade dos phantoms CIRS. 

Espessura (cm) Glandularidade (%) 

4 50 

5 30 

6 20 

Fonte: Autor. 

O conjunto da CIRS, também tem placas retangulares de composição uniforme com espessuras 

de 0.5 cm, 1.0 cm e 2.0 cm. Cada uma dessas espessuras vai ter cada uma delas três proporções 

de glandularidades, que são 30, 50 e 70 %. 

 

Figura 27. Configuração dos phantoms CIRS para 6.0 cm. 

 

Fonte: Autor. 

Se fixo 6.0 cm de espessura para os três phantoms CIRS para experimentalmente poder fazer 

o estudo da glandularidade como único parâmetro dos phantoms que mudasse. Assim, os 

parâmetros otimizados podem ser testados nos phantoms experimentais e analisar a qualidade 

das imagens. Para manter-se 6.0 cm de espessura dos phantoms CIRS e variar só a 

glandularidade se fez o seguinte arranjo. Como o modelo do phantom CIRS cilíndrico de 50 % 

de glandularidade tem uma espessura de 4 cm (Tabela 3), colocamos encima dele 2 cm da placa 

CIRS que é composto de placas retangulares com a mesma composição em relação a 

glandularidade (Figura 27). O mesmo se fez para o phantom CIRS cilíndrico de 30 % de 

glandularidade, só que colocamos encima dele 1 cm da correspondente placa retangular.  

O último objeto simulador utilizado é o phantom TORMAM antropomórfico da companhia 

LEEDS TEST OBJECT. O phantom é feito de uma placa semicilíndrica de acrílico de 1.5 cm 

de espessura e está dividido em duas metades: numa possui estruturas que representam 

calcificações, fibras e estruturas de baixo contraste, na outra metade simula a distribuição real 

de tecidos da mama. O phantom também possui placas adicionais de acrílico que podem ser 

adicionadas para variar sua espessura total, atingindo um máximo de 8 cm. Na Figura 28 pode-

se observar todos os detalhes dele. 
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Figura 28. Phantom TORMAM. 

 

Fonte: Leeds Test Object Ltd.  

 

3.3.4. Resposta do detector 

 

Para as análises, das imagens obtidas e cálculo de diversas grandezas de interesse é necessário 

a verificação da linearização do sinal na imagem usando a curva resposta do detector 

(NHSBSP, 2009). Para isso foi utilizado 40 mm de PMMA colocado o mais próximo da saída 

do tubo de raios X. Para seu cálculo foi selecionado a seguinte combinação alvo/filtro de 

Mo/Rh com 28 kVp. Depois para se saber qual o mAs que devia ser utilizado, se fez uma 

exposição com o modo AEC selecionado para 28 kVp e combinação alvo/filtro Mo/Rh. Depois 

disso, se fizeram várias exposições com valores de mAs que variaram em torno do valor fixado 

previamente pelo AEC. Para cada imagem se obteve o Kerma no ar com a câmara de ionização 

modelo Radcal 2005, posicionada no suporte da mama. Depois para ajustar o valor que 

precisamos no referencial na superfície do detector foi utilizado a lei do inverso do quadrado 

da distância, multiplicado pelo grid transmission fator (GTF) obtido segundo (NHSBSP, 

2009).  Para obter a curva de resposta do detector, se fez um gráfico entre o MVP vs Kerma no 

ar na entrada do detector, pelo que as curvas esperadas são dadas pela equação  

 

(30)                                        𝑀𝑉𝑃 = 𝑏 𝑥 𝐾 + 𝑎                                         

  

Feito o ajuste dos dados experimentais com a equação (30), se obteve os valores dos parâmetros 

a e b, então os valores de MVP linearizados ficam da seguinte forma: 

 

(31)                                       𝑀𝑉𝑃´ =
𝑀𝑉𝑃−𝑎

𝑏
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3.4.   Qualidade da Imagem 

 

A principal ferramenta para avaliar a qualidade das imagens na mamografia usa o teste de 

CDMAM (Contrast detail phantom) desenvolvido pelo (Artinis Medical System BV, 

Nijemegen, Netherlands). Com esta técnica pode-se determinar o limite de contraste do sistema 

de aquisição da imagem em função do diâmetro do objeto (secção 2.6.9). O CDMAM está 

constituído por uma base de alumínio Al 1050 (99.5 % de alumínio puro) com 0.5 mm de 

espessura contendo discos (99.99 % de ouro puro) de diferentes espessuras e diâmetros, 

totalmente protegida por uma cobertura de polimetil-metacrilato (PMMA). Os discos de ouro 

foram depositados sobre a base por meio de vaporização, sendo colocados dois discos em cada 

célula, um no centro e outro das mesmas dimensões em uma das esquinas. As medidas precisas 

dos discos cobrem um intervalo de espessura de 0.03 𝜇𝑚 até 2.0 𝜇𝑚 e diâmetros que vão de 

0.06 mm até 2.0 mm sendo no final 16 diâmetros diferentes como se mostra na Figura 29. Na 

placa de PMMA há uma cavidade de 2 mm de profundidade, que acomoda a base de alumínio 

com os discos de ouro, o conjunto (PMMA+Alumínio) tem uma espessura total de 5 mm 

(KARSSEMEIJER, 1996). Porém é termos de equivalência, a atenuação dele é 

aproximadamente a um bloco de PMMA de 1 cm de espessura (PERRY, 2006). 

Figura 29. Objeto de teste CDMAM 3.4. 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 29 pode-se olhar com mais detalhe a disposição do CDMAM 3.4.  Para fazer o teste 

com o CDMAM ele foi posicionado entre blocos de PMMA para emular a espessura 

equivalente da mama (Figura 30).  
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Figura 30. Posicionamento experimental do CDMAM entre blocos de PMMA. 

 

Fonte: (FAUSTO, 2017). 

 

Com as imagens do CDMAM pode-se obter a curva de contraste vs detalhe (AICHINGER, 

2012) que permite avaliar o limiar de visibilidade do sistema em função do Alvo/Filtro, do kVp 

e do mAs selecionado. As medições da curva contraste vs detalhe pelo analises de pessoas é 

muito tediosa, precisa de perícia e além de consumir muito tempo pela componente subjetiva 

da pessoa humana. É por isso que foi desenvolvido o software por (KARSSEMEIJER, 1996), 

que realiza a leitura das imagens digitais do CDMAM com objetividade e consegue uma boa 

confiabilidade com o desempenho humano médio (KARSSEMEIJER, 1996). A grandeza que 

obtém do software é o IQFINV  o qual determina um valor ao limiar do contraste 𝐶𝑖
𝑡ℎ na imagem 

para cada detalhe Di. Pelo que o IQFINV  é dado por a equação 32, o número 16 da somatória 

está associado aos 16 cilindros que tem o objeto de testes CDMAM de diferentes diâmetros.  

 

(32)                                     𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉 =
100

∑ 𝐶𝑖
𝑡ℎ𝐷𝑖

16
𝑖=1

           [𝜇𝑚−2 ∙ 10−3]                                             

 

Se utilizaram três arranjos experimentais para o cálculo do IQFinv, eles foram 3.5 cm Figura 

31.a, 4.5 cm Figura 31.b, e o outro foi de 6.0 cm Figura 31.c. A distância de CDMAM ao 

detector se manteve igual a 2 cm, em todos os arranjos, para não variar a geometria do objeto 

de teste em relação a fonte de radiação e o detector. Para o arranjo experimental de 6.0 cm foi 

colocado 2 cm de PMMA embaixo e encima dele foi colocado 3.5 cm de PMMA. Enquanto 

para 3.5 cm de espessura, foi colocado também 2 cm de PMMA embaixo do CDMAM e encima 

dele 1.0 cm de PMMA, dando em seu conjunto 3.5 cm. 
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Figura 31. Arranjo para o objeto simulador CDMAM/PMMA. (a) 3.5 cm. (b) 4.5 cm. (c) 6.0 

cm. 

 

Fonte: (FAUSTO, 2017). 

 

Todas as imagens obtidas com o CDMAM para o cálculo do IQFINV  para as três espessuras 

experimentais foram realizadas com o valor de MVP de 400 recomendado pelo fabricante 

(NHSBSP, 2009), pois é onde o detector tem o seu melhor desempenho. O valor de mAs 

selecionado para cada kVp para cada espessura foi aquele para o qual se obteve na imagem 

RAW um MVP próximo de 400 (NHSBSP, 2009), o qual foi medido na imagem do CDMAM 

usando uma ROI de 400 mm2, em uma região sem as estruturas cilíndricas de ouro. 

 

3.4.1. Equivalência 

 

Para poder utilizar o objeto de teste CDMAM para o cálculo do IQFINV   devemos utilizá-los 

de maneira que as caraterísticas de transmissão entre a espessura do objeto simulador 

CDMAM/PMMA e as mamas CIRS sejam equivalentes. Pelo que a espessura equivalente tem 

que ter a mesma razão entre o Kerma após atravessar o phantom e o Kerma na superfície do 

phantom. Essa razão entre os Kermas pode ser obtida utilizando-se a seguinte equação: 

 

(33)                                   
𝐾𝐶𝐷𝑀𝐴𝑀

𝐾0𝐶𝐷𝑀𝐴𝑀

=
𝐾𝐶𝐼𝑅𝑆

𝐾0𝐶𝐼𝑅𝑆

 

Então podemos reescrever (33) utilizando a equação (11) da seguinte maneira: 

(34)                [𝑒
−(

𝜇

𝜌
)

𝑒𝑓
∗𝑑∗ 𝜌

]𝐶𝐷𝑀𝐴𝑀 = [𝑒
−(

𝜇

𝜌
)

𝑒𝑓
∗6 𝑐𝑚∗ 𝜌

]𝐶𝐼𝑅𝑆              
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O coeficiente de atenuação efetivo depende do espectro energético utilizado, porém nos 

servimos do espectro teórico, explicado na secção 3.2.5. para calcular analiticamente para todas 

as energias utilizadas e empregamos a relação obtida na equação (34) para seu cálculo. Portanto 

a espessura equivalente foi a média dos resultados obtidos para todos os espectros utilizados. 

 

3.4.2. Determinação do IQFINV   semi empírico para cada phantom CIRS de 6.0 cm de 

espessura e diferentes glandularidades. 

 

Para calcular o IQFINV   semi empírico para qualquer phantom CIRS o primeiro que precisamos 

conhecer é a espessura do objeto simulador CDMAM/PMMA equivalente para cada phantom 

utilizando a metodologia descrita na secção 3.4.1.  

 

Figura 32. Variação do 𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉   em função da espessura do objeto simulador 

CDMAM/PMMA. 

 

Fonte: Autor. 

Então se propõe que para uma espessura (x) do objeto simulador CDMAM/PMMA equivalente 

ao phantom CIRS de qualquer glandularidade e espessura, o IQFINV   semi empírico pode ser 

estimado utilizando a função de ajuste obtida a partir do IQFINV   medido experimentalmente 

(Figura 31) e da espessura equivalente calculada analiticamente utilizando a metodologia 

descrita na secção 3.4.1 obtendo assim a seguinte relação. 
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(35)                                      𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉
𝑆𝐸 =𝑓𝑘𝑉𝑝

(𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎)       [𝜇𝑚−2 ∙ 10−3]                                             

Onde:  

𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉
𝑆𝐸  é o 𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉 semi empírico; 

𝑓𝑘𝑉𝑝
(𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎) é a função de ajuste do 𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉 em função da espessura do objeto simulador 

CDMAM/PMMA para cada kVp. 

 

Depois de testar diferentes tipos de funções no programa Curve Expert (HYAMS, 2011) o 

ajuste linear foi quem melhor descreveu os dados experimentais. Um exemplo do procedimento 

se pode observar com mais detalhe na Figura 32 para o ajuste linear.  Foi calculado 

experimentalmente o IQFINV   para três kVp e três espessuras do objeto simulador 

CDMAM/PMMA. Essas curvas nos mostram que aumentando a espessura do objeto simulador 

CDMAM/PMMA para a mesma combinação A/F,  kVp e garantindo a chegada do mesmo sinal 

no detector (400 MVP) a detecção de contraste/detalhe menor diminui. O significado Físico 

pode ser associado, a que o IQFINV   está relacionado ao limiar do contraste/detalhe para cada 

cilindro do CDMAM, que por sua vez quando se atenua mais o feixe diminui o 

contraste/detalhe e diminui o valor do IQFINV,   quando se garante que a quantidade de fótons 

que chegam no detector para qualquer espessura do objeto simulador CDMAM/PMMA seja o 

mesmo. Com a função de ajuste para cada kVp e com o valor da espessura do objeto simulador 

CDMAM/PMMA pode-se calcular o IQFINV   semi empírico (Equação 35), avaliando na função 

de ajuste a espessura equivalente.  

 

3.5. Figura de Mérito 

 

A figura de mérito (FOM) utilizada neste trabalho foi a proposta por (FAUSTO, 2017; ROJAS, 

2017) onde o valor da FOM é diretamente proporcional ao quadrado do IQFINV    e inversamente 

proporcional a DGM. 

(36)                                        FOM =
IQFINV

2

DGM
                   [𝜇𝑚−4𝑚𝐺𝑦−1 ∙ 10−6]                                             

(ROJAS, 2017) demostrou que utilizando essa métrica de avaliação os resultados foram 

melhores que os fornecidos pelo mamógrafo no modo AEC, pois com uma DGM menor se 

logrou manter a qualidade da imagem, pelo que se fez uma otimização dos parâmetros dele.  O 

IQFINV   corresponde a um fator de qualidade da imagem objetivo, que está ligado aos diversos 

parâmetros técnicos de aquisição de imagem que pode ser associado a uma maior capacidade 

de detecção das microcalcificações. A DGM está relacionada com o risco radio-induzido na 
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mama devido à radiação no exame mamográfico.  O IQFINV foi calculado utilizando a 

metodologia proposta na secção 3.4. Enquanto para fazer o cálculo da DGM foi através das 

simulações em Gate para o cálculo da 𝐷𝑔𝑁. Primeiro precisou-se escolher o mAs, a escolha foi 

feita experimentalmente para cada phantom CIRS, se selecionou aquele mAs que garanta no 

detector o MVP o mais próximos a 400, que é o valor recomendado pelo fabricante (NHSBSP, 

2009). Com esse valor se calculou o Kerma experimental para cada A/F, mAs e kVp, para 

assim calcular a DGM utilizando a simulação em Monte Carlo e a equação 29. 

A curva FOM vs. kVp será construída com os valores de IQFINV   semi empírico e a DGM para 

as três glandularidades das mamas. O kVp ótimo (kVp)
* é o que presenta o valor máximo na 

curva de ajuste (FAUSTO, 2017). O estudo em função do mAs não é necessário pois como se 

fez a medida do mAs que for o mais próximo de 400 para cada phantom CIRS de diferentes 

glandularidades, a resposta do detector será a melhor possível para esses valores (NHSBSP, 

2009), sendo o mAs escolhido o ótimo (mAs)*. 

 

3.5.1. Análises da definição de FOM na mamografia para o caso do SNR 

Na Figura é observado simplificadamente duas regiões (C) e (B) de materiais diferentes, mas 

com detalhe de baixo contraste entre eles já que 𝜇𝐶 ∙ 𝑑 ≈ 𝜇𝐵 ∙ 𝑑 . Aqui 𝜇𝐶  é o coeficiente de 

atenuação do material (C) e 𝜇𝐵 é o coeficiente de atenuação do material (B). No detector a sinal 

∆𝐼 é dado pela diferenças de intesidades entre as duas regiões (C) e (B).  

Figura 33. Formação da imagem no detector. 

 

Fonte: (MASSERA, 2018) 

Pelo que o sinal no detector ∆𝐼 pode ser escrito como: 

(37)                                            ∆𝐼 = (𝐼1 − 𝐼2 ) 
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Como na Figura 33 o que temos é detalhe de baixo contraste, as intensidade para as estruturas 

(B) e (C) podem ser escritas como  𝐼1 ≈ 𝐼2= 𝐼. Nesse caso o contraste é dado como: 

(38)                                               C=
(𝐼1−𝐼2 )

𝐼1
= 1 − 𝑒(𝜇𝐵−𝜇𝐶)∙𝑑 

Na equação (38) o expoente da função exponencial tende a 0, já que 𝜇𝐶 ∙ 𝑑 ≈ 𝜇𝐵 ∙ 𝑑. Pelo que 

𝑒(𝜇𝐵−𝜇𝐶)∙𝑑 pode ser substiuido utilizando a relação da serie de taylor para a função exponencial 

que é dada por: 

(39)                               𝑒(𝜇𝐵−𝜇𝐶)∙𝑑  ≈  1 + (𝜇𝐵−𝜇𝐶) ∙ 𝑑 

Substituindo a equação (39) em (38), obtemos o seguinte: 

(40)                                               C=
(𝐼1−𝐼2 )

𝐼1
= −(𝜇𝐵−𝜇𝐶 ) ∙ 𝑑 

Considerando que ∆𝜇 = 𝜇𝐶−𝜇𝐵  a equação (40) pode ser rescrita finalmente como: 

(41)                                               C=(𝐼1 − 𝐼2 ) = ∆𝜇 ∙ 𝑑 ∙ 𝐼1 

 

Substituindo a equação (41) em (37) e considerando que 𝐼1 ≈ 𝐼2= 𝐼, ∆𝐼 pode ser obtido como: 

(42)                                             ∆𝐼 = ∆𝜇 ∙ 𝑑 ∙ 𝐼 

 

A habilidade de detectar o objeto na imagem radiológica, por exemplo no objeto com 

coeficiente de atenuação (C) na Figura 33,  é dado pela razão entre a diferença de intensidades 

∆𝐼 e o nível de ruído. Essa relação tem que manter-se o maior possível, tendo alguns autores 

(ROSE, 1948; ROSE,  1973) que definem que essa relação deve ser pelo menos entre 3-5 para 

que um detalhe de imagem possa ser reconhecido pelo olho humano com confiabilidade 

suficiente. Essa relação é chamada razão sinal ruído, matematicamente definida como: 

 

(43)                                          SNR= 
∆𝐼

𝜎𝐼
 

Onde 𝜎𝐼  denota o desvio padrão da intensidade de fundo devido a processos de ruído. O ruído 

é uma flutuação encontrada no sinal da imagem que degrada sua qualidade e consequentemente 

a detecção das estruturas presentes na imagem. Existem diferentes fontes de ruído na 

mamografia digital, as quais são: Ruído quântico explicado a seguir, Ruído eletrônico que é 

dado pelos elétrons presentes na eletrônica do detector que não são provenientes do sinal dos 

eventos detectados originalmente e Ruído estrutural que representa um padrão reproduzível na 
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imagem que reflete diferenças no ganho nos elementos individuais do detector (BUSHBERG, 

2012).   

Figura 34. Contribuição de diferentes fontes de ruído para o mamógrafo Senographe GE 

 

Fonte: (MASSERA, 2018) 

Na Figura 34 se pode observar o ruído relativo para as diferentes fontes de ruído em função do 

valor do pixel no detector. Aqui o valor do ruído diminui com o aumento do valor de pixel no 

detector para todas as fontes excetuando o ruído estrutural que permanece constante já que vai 

depender das características do detector, e é independente do valor de pixel. Quando é baixa a 

quantidade de fótons detectada o ruído quântico é dominante, não é surpreendente que o ruído 

quântico seja geralmente a forma dominante de ruído nas imagens. Está associado a natureza 

estocástica de interação de fótons com a matéria, que é descrita por uma distribuição de Poisson 

(AICHINGER, 2012). 

Pelo que o método estatístico de Poisson é usado para caracterizar e quantificar o ruído 

(BARRET, 1981). Então o ruído é definido como: 

 

(44)                                              𝜎 = √𝑁 

   

Onde (N) vão a ser o número médio de fótons registrados em cada elemento detector. 

Matematicamente (N) pode ser escrito da seguinte maneira. 

 

(45)                                               N=𝜙𝐴휀 
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Onde 𝜙 (fótons/mm2) é a fluência de fótons que incidem no detector com uma eficiência 휀 e 

numa área do elemento do detector A (mm2). Para uma dada qualidade de feixe de raios X 

(AICHINGER, 2012), ∆𝐼 no plano do receptor de imagem também pode ser expresso pela 

diferença correspondente no número médio de fótons registrados em cada elemento detector 

∆𝑁. Pelo que a equação (37) pode ser modificada da seguinte maneira: 

 

(46)                                           ∆𝑁 = (𝑁1 − 𝑁2 ) 

 

Fazendo o mesmo analises feito para a equação (37) mas agora para a equação (46), finalmente 

obtemos: 

 

(47)                                              ∆𝑁 = ∆𝜇 ∙ 𝑑 ∙ 𝑁 

 

Quando é considerado somente o ruído quântico para o SNR na imagem radiológica ou no 

imagem receptor ideal segue que: 

(48)                                             SNR= 
∆𝑁

𝜎𝑁
   

 

Substituindo a equação (44) e (47) em (48) obtemos para o SNR: 

(49)                                             SNR=∆𝜇 ∙ 𝑑 ∙ √𝑁 

 

A Figura de mérito (FOM) é definida para o SNR como o cociente do quadrado do SNR 

dividido pela Dose como se mostra na seguinte equação. 

(50)                                           𝐹𝑂𝑀 =
𝑆𝑁𝑅2

𝐷𝑜𝑠𝑒
 

 Em um sistema de imagem otimizado, a maior parte do ruído da imagem é causada pelo 

número limitado de fótons de raios X detectados. Substituindo a equação (49) em (50) e 

considerando a correlação linear entre  N com a Dose, já que se duplicamos o número médio 

de fótons registrados em cada elemento detector a Dose também vai ser duplicada. Então na 

equação (50) em termos de dependência pode ser reescrita a seguir. 

(51)                                                    𝐹𝑂𝑀 =  (∆𝜇 ∙ 𝑑)2 

 

Consequentemente, o valor da equação (51) é essencialmente independente da dose.  

 

3.5.2.  Definição da FOM como o quadrado do IQFINV dividido pela DGM 
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Para a seleção do quadrado do (𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉
2 ) dividido pela dose glandular média na definição da 

FOM escolhida por (FAUSTO, 2017), inicialmente se procedeu partindo da forma usada 

comumente para a definição da FOM na mamografia (BORG, 2012). Nesta forma, a FOM é a 

razão entre o quadrado do indicador de qualidade da imagem, dividido pela dose glandular 

média, assim quedo definida a FOM no (FAUSTO, 2017).  

Em particular, com o objetivo de comparar os valores de FOM entre diferentes imagens, em 

esta nova definição de FOM se necessita assegurar que o valor médio do número de pixels em 

cada imagem seja mantido constante, usando diferentes combinações de kVp, mAs e 

Anodo/filtro.   O limiar de visibilidade obtido a partir da imagem CDMAM (contraste-detalhe 

phantom) é fortemente influenciado pelos mAs e, portanto, pelo número de pixels ativados no 

detector (MPV). Por esse motivo, foi adotado para a definição da FOM o método [Ranger 

2010] escolhendo combinações de mAs e kVp para obter todas as imagens com níveis 

próximos de exposição.  

 

Figura 35. Relação entre o 𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉 vs mAs para 4.5 cm de espessura de mama e 50 % de 

glandularidade. 

 
 

Fonte: (ROJAS, 2017) 

O IQFINV aumenta com o crescimento de mAs e, portanto, aumenta com o número de fótons. 

Como se pode observar na Figura 35, a dependência do IQFINV com o mAs corresponde à 
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função de raiz quadrada. Assim, similarmente ao SNR (Secção 3.5.1), o uso do quadrado do 

IQFINV também permite remover a dependência do FOM com os mAs. 

O IQFINV pode ser definido tendo em consideração os resultados experimentais (Figura 35) 

conforme a equação (52) 

 

(52)                                           𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉 = 𝛼 ∙ √𝑚𝐴𝑠 + 𝛽 

 

Na Figura 36 é apresentado o gráfico do MVP vs Kerma. Pode-se observar o cálculo da curva 

resposta do detector para o A/F de Mo/Rh, o qual tem um comportamento linear, cumprindo 

com os requerimentos do fabricante (NHSBSP, 2009) além dos trabalhos da literatura para este 

tipo de detectores (MARSHALL, 2011). Como se pode detalhar na Figura 36 a medida que 

diminui o Kerma existe um ponto mínimo identificado como o coeficiente linear da curve de 

ajuste não sendo 0, no caso igual a 58.144, que seria o mesmo deslocamento apresentado com 

o parâmetro  𝛽 na equação (52). Esse deslocamento esta associado a eficiência quantica de 

detecção do detector e da atenuação que sofre o raio X ao passar atraves do phantom 

caraterizando a quantidade de fotons que chegam ao detector. 

 

Figura 36. Resposta do detector para Mo/Rh e 28 kVp. 

 
Fonte: Autor. 

Matématicamente é possivel fazer uma traslação dos eixos para assim poder tirar o 

deslocamento apresentado na equação (52) no parâmetro 𝛽. Uma vez que o origem do sistema 
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de eixos coordenados se colocam no ponto 𝑂´(0, 𝛽) do sistema original, as coordenadas ficam 

da seguinte forma: 

(53)                                         𝑚𝐴𝑠 = 𝑚𝐴𝑠´ 

 

(54)                                     𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉 = 𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉
´ + 𝛽 

                     

 

Substituindo a equação (53) e (54) em (52) obtemos finalemente: 

 

(55)                                     𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉
´ = 𝛼 ∙ √ 𝑚𝐴𝑠´ 

A definição de FOM de (FAUSTO, 2017) é mostrada na equação (36) a qual é diretamente 

proporcional ao quadrado do 𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉  dividido pela DGM. Substituindo a equação (55) em (36) 

obtemos: 

(56)                                         FOM= 
(𝛼∙√ 𝑚𝐴𝑠´)

2

𝐷𝐺𝑀
 

 

(57)                                         FOM= 
𝛼2∙ 𝑚𝐴𝑠´

𝐷𝐺𝑀
 

 

Finalmente (57) pode ser reescrita em função da dependencia (Equação 58), considerando a 

correlação linear entre a DGM com  𝑚𝐴𝑠´, assim demostramos consequentemente, o valor da 

equação (58) é essencialmente independente da dose, já que se duplicamos o mAs, 

consequentemente duplicamos o número de pixels ativados no detector, portanto também 

duplicamos a DGM. 

(58)                                         FOM=𝛼2 

 

Demostrando-se que a definição da FOM sugerida por (FAUSTO, 2017) pode ser escrita 

igualmente da forma definida pelas anteriores FOM na mamografia como a razão entre o 

quadrado do indicador de qualidade da imagem, dividido pela dose glandular média (BORG, 

2012). 

 

3.6. Comparação dos parâmetros físicos otimizados com os parâmetros automáticos 

 

Foram obtidos os parâmetros físicos otimizados (A/F*, kVp
*, mAs*) que são os valores que 

resultam na melhor razão entre a qualidade de imagem e a DGM quando se utiliza a FOM 

definida pela Equação 36 para as três glandularidade. Assim, surge a necessidade de valida-

los, para isso foram comparados com os parâmetros automáticos escolhidos pelo mamógrafo 



 

 

60 

 

utilizando as quatro tabelas AEC da HOLOGIC para cada phantom CIRS da mesma espessura 

e diferentes glandularidades. Foram realizadas 3 imagens, para cada kVp na faixa utilizada para 

os phantoms CIRS, ACR e TORMAM com as duas series de parâmetros: os otimizados e os 

dados pelas tabelas AEC da HOLOGIC que são as T0, T1, T2, T3.  A métrica escolhida para 

avaliar a qualidade das imagens foi a SNR, CNR e a DGM, para definir com qual combinação 

de parâmetros é adquirida a imagem com melhores características, mantendo a melhor relação 

entre qualidade da imagem e DGM. 

 

3.7. Incerteza das medidas 

 

A análise de um experimento de física exige a avaliação da confiabilidade dos valores medidos 

por meio dos instrumentos. Não é possível encontrar o valor exato de uma grandeza, uma vez 

que ele só pode ser medido com um instrumento, que sempre tem limitações. A física faz uso 

das teorias da probabilidades e estatística na representação de suas medidas. Quando é uma 

medição direta a grandeza de interesse determina-se a partir dos instrumentos de medição. 

Então precisamos conhecer com exatidão do instrumento a ser utilizado (einst), pelo que 

podemos expressar o resultado como:  

 

(59)                                              �̅� ±  𝜎𝑇         

 Aqui �̅� é o valor médio da grandeza medida, e 𝜎𝑇 é o erro total da média.  

 𝜎𝑇 pode ser calculado da seguinte forma:  

(60)                                            𝜎𝑇 = √𝛿2 + 𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡
2                                  

 

Onde   é o erro aleatório e pode ser calculado como se observa a seguir: 

 

(61)                                              𝛿 =
1

√𝑁(𝑁−1)
√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖                     

 

Quando a medição é indireta a grandeza de interesse determina-se a partir de equações e 

grandezas intermediárias. Por tanto precisamos conhecer a exatidão de todos os instrumentos 

a serem utilizados (einst_1, einst_2, einst_3, ....). Também necessitamos calcular o valor médio e o erro 

total da média pela equação (59) para todas as grandezas intermediarias envolvidas na equação 

matemática que será utilizada. Logo temos que calcular o valor da grandeza de interesse por 
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meio da equação matemática envolvida e depois calcular o valor do erro por meio da equação 

de propagação de incerteza dada pela equação a seguir:  

 

(62)                                           ...

222

2 
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z

f

y

f

x

f
                            

O resultado seria então dado pela seguinte equação:   

 

(63)                                              𝑋 ±  𝜎𝑥 

 

Na presente investigação a equação (59) foi aplicada para as medidas do IQFINV  pelo software 

CDMAM 3.4 (KARSSEMEIJER, 1996) e de L0, La, Lb, K medidas com a câmara de ionização. 

No caso da câmara de ionização a incerteza instrumental é 0.001 mGy que é a menor medida 

que o monitor apresenta. O erro instrumental para o cálculo da incerteza do IQFINV é 

desconhecida já que o fabricante do software CDMAM 3.4 não dá esse valor.  Quando se 

calculou a DGM pelo método de Dance (DANCE 1990, 2000) se fez a propagação de incertezas 

segundo a equação (62) para o Kerma, HVL e para os fatores de conversão fornecidos pelo 

autor. Para os cálculos das incertezas na simulação no software Gate (GATE, 2018) se procedeu 

da seguinte maneira. Cada voxels do Gate dá o valor da incerteza relativa para a medição da 

Dose ou o Kerma. Foi desenvolvido um código em python2 para sua interpretação e para sua 

conversão em erro absoluto. Como temos vários voxels o que se fez foi a propagação das 

incertezas usando a equação (62) das incertezas da simulação em cada voxels para obter 

finalmente a incerteza absoluta final da simulação (GATE, 2018). Também se utilizou a 

equação (62) para o cálculo da incerteza associada a FOM através da propagação das incertezas 

do IQFINV e da DGM e para o cálculo da 𝐷𝑔𝑁 através da propagação de erros do DGM 

simulado e o Kerma simulado. 
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4. Resultados e Discussão 

 

            Na presente pesquisa inicialmente foi realizada a caraterização do mamógrafo do 

CPqCTR para avaliar o funcionamento e composição do mesmo. Depois se fez o cálculo do 

HVL tanto para a simulação como experimentalmente para poder validar o espectro de raio X 

utilizado nas simulações, assim, garantimos que os cálculos das simulações fossem o mais 

próximo das medições experimentais. A seguir estão os resultados da primeira etapa de esta 

investigação.  

 

4.1. Primeira Etapa 

 

4.1.1. Medições e cálculo do HVL experimental e simulado  

 

Para a medição do HVL se utilizou a metodologia descrita na secção 3.2.3, onde se seguiu a 

configuração sugerida no Protocolo ANVISA (ANVISA, 2005) e na (IAEA, 2011). A câmara 

de ionização utilizada foi a Radcal, 2005, secção 3.2.2. Na Tabela 4 pode-se observar os 

resultados obtidos para as duas combinações de Alvo/Filtro. 

 

Tabela 4. HVL experimental 

A/F Mo/Mo Mo/Rh 

kVp 
HVL 

(mmAl) 

𝛔𝐇𝐕𝐋 

(mmAl) 

HVL 

(mmAl) 

𝛔𝐇𝐕𝐋 

(mmAl) 

25 0.34 0.01 0.42 0.01 

26 0.36 0.01 0.44 0.01 

27 0.37 0.01 0.46 0.01 

28 0.38 0.01 0.47 0.01 

29 0.39 0.01 0.47 0.01 

30 0.40 0.01 0.48 0.01 

31 0.40 0.01 0.49 0.01 

 

Logo após de obter o HVL experimental do mamógrafo se calculou o HVL através da 

simulação por Monte Carlo no software livre Gate o qual está baseado no código Geant4. Na 

simulação teve que ser colocado o espectro de raios X para as duas combinações Alvo/Filtro 

que se aproximasse o mais possível ao espectro real do mamógrafo do CPqCTR para logo fazer 

os cálculos pertinentes nelas. Se utilizou o modelo MASMICS apresentado na secção 3.2.5 
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com mais detalhe. Os espectros gerados no modelo MASMICS foram utilizados como fonte 

de emissão. Os resultados do HVL simulado são apresentados a seguir.  

Tabela 5. HVL simulado 

A/F Mo/Mo Mo/Rh 

kVp HVL 

(mmAl) 

𝛔𝐇𝐕𝐋 

(mmAl) 

HVL 

(mmAl) 

𝛔𝐇𝐕𝐋 

(mmAl) 

25 0.34 0.01 0.43 0.01 

26 0.36 0.01 0.44 0.01 

27 0.37 0.01 0.45 0.01 

28 0.38 0.01 0.46 0.01 

29 0.39 0.01 0.47 0.01 

30 0.40 0.01 0.48 0.01 

31 0.40 0.01 0.48 0.01 

 

Na figura 37 observa-se a comparação entre o HVL experimental e HVL simulado para as duas 

combinações de Alvo/Filtro possíveis no mamógrafo estudado. Como se pode apreciar há 

grande semelhança entre os espectros simulado e o experimental do mamógrafo, já que o valor 

simulado está dentro da barra de incerteza. O maior afastamento entre eles foi para 27 kVp e 

Mo/Rh (Tabelas 4 e 5), chegando o erro relativo máximo de 0.549 %.  

 

Figura 37. Comparação do HVL experimental vs HVL simulado para as duas combinações 

A/F. 

 

 

Cabe ressaltar que como o valor do coeficiente de atenuação diminui bastante com o aumento 

da energia dos fótons é por isso que aumenta a penetrabilidade do feixe, pelo que o HVL 
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aumenta com o aumento do kVp porque ele é inversamente proporcional ao coeficiente de 

atenuação (Figura 37). 

 

4.1.1. Cálculo do Kerma Simulado para 6.0 cm de espessura 

 

No cálculo do Kerma mediante as simulações em Gate, mantem-se as mesmas condições 

fixadas nas medições experimentais. Na Tabela 6 pode observar-se o Kerma simulado por 

histórias registrado na câmara de ionização para a combinação Mo/Rh.  

 

Tabela 6. Kerma para Mo/Rh por historias 

kVp Kerma 

[mGy/hist] 

𝝈𝑲𝒆𝒓𝒎𝒂 

[mGy/hist] 

25 1.77E-15 2E-17 

26 1.77E-15 2E-17 

27 1.75E-15 2E-17 

28 1.74E-15 2E-17 

29 1.72E-15 2E-17 

30 1.71E-15 2E-17 

31 1.71E-15 2E-17 

 

4.1.2. DGM simulada para Mo/Rh 

 

Nesta secção foi calculado a DGM para os três modelos de mama CIRS utilizados. A mama 

foi simulada utilizando a metodologia sugeria por Dance (DANCE 1990, 2000) secção 3.2.4.  

Tabela 7. DGM simulada para Mo/Rh por historias 

kVp         50 % de glandularidade 30 % de glandularidade 20 % de glandularidade 

DGM 

[mGy/hist] 

𝝈𝑫𝑮𝑴 

[mGy/hist] 

DGM  

[mGy/hist] 

𝝈𝑫𝑮𝑴 

[mGy/hist] 

DGM 

[mGy/hist] 

𝝈𝑫𝑮𝑴 

[mGy/hist] 

25 3.32E-16 4E-18 3.65E-16 4E-18 3.84E-16 4E-18 

26 3.40E-16 4E-18 3.73E-16 4E-18 3.92E-16 4E-18 

27 3.46E-16 4E-18 3.79E-16 4E-18 3.98E-16 5E-18 

28 3.50E-16 4E-18 3.83E-16 4E-18 4.02E-16 5E-18 

29 3.54E-16 4E-18 3.86E-16 4E-18 4.05E-16 5E-18 

30 3.57E-16 4E-18 3.89E-16 4E-18 4.07E-16 5E-18 

31 3.59E-16 5E-18 3.91E-16 4E-18 4.09E-16 5E-18 
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   No Gate foi colocado um Actor de Dose (GATE, 2018) nas mamas simuladas, esse Actor dá 

o valor da Dose na mama completa. No entanto na simulação se tem uma mistura composta de 

tecido adiposo e tecido glandular. É por isso que se teve que utilizar o método dos três fatores 

de conversão descrito na secção 3.2.6, já que o que queremos calcular é a DGM (Dose 

Glandular Media) simulada. Para o cálculo da DGM simulada foi desenvolvido um código em 

python2 secção 3.2.8 que obteve o valor final da DGM simulada. Na Tabela 7 pode observar-

se os resultados obtidos da DGM simulada por histórias para os três modelos de mama CIRS. 

Aqui é observado que o valor da DGM para as três glandularidades aumenta com o aumento 

do kVp  quase linearmente, já que ao aumentar o kVp aumenta a deposição de energia no tecido 

glandular para a mesma quantidade de fótons. 

 

4.1.3. 𝐷𝑔𝑁 para os três modelos de mama CIRS 

 

A 𝐷𝑔𝑁 é a relação que tem a DGM simulada e o Kerma simulado, secção 3.2.9. Utilizando a 

equação 29, multiplicando a 𝐷𝑔𝑁 pelo Kerma medido experimentalmente na superfície da 

mama obtemos a DGM experimental. Na Tabela 8 se mostra a 𝐷𝑔𝑁 calculada pela simulação 

para as três glandularidades dos phantoms CIRS com 6.0 cm de espessura. 

 

Tabela 8. 𝐷𝑔𝑁 para Mo/Rh 

kVp 50 % de 

glandularidade 

30 % de 

glandularidade 

20 % de 

glandularidade 

𝑫𝒈𝑵 𝝈𝑫𝒈𝑵  𝑫𝒈𝑵 𝝈𝑫𝒈𝑵  𝑫𝒈𝑵 𝝈𝑫𝒈𝑵  

25 0.187 0.003 0.206 0.003 0.216 0.003 

26 0.192 0.003 0.211 0.003 0.222 0.003 

27 0.198 0.003 0.217 0.003 0.227 0.004 

28 0.202 0.003 0.221 0.003 0.231 0.004 

29 0.206 0.003 0.225 0.004 0.235 0.004 

30 0.209 0.003 0.228 0.004 0.239 0.004 

31 0.210 0.003 0.229 0.004 0.239 0.004 

 

Utilizando os resultados apresentados na Tabela 8 se observa na Figura 38 a comparação dos 

valores da 𝐷𝑔𝑁 deste trabalho com os fatores de conversão obtidos no trabalho de (DANCE, 
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2000) e a dependência da 𝐷𝑔𝑁 com o aumento do kVp do feixe para as diferentes 

glandularidades mostrados com cores diferentes no gráfico para cada phantoms CIRS de 6 cm 

de espessura. Com o aumento do kVp também aumenta a 𝐷𝑔𝑁 pois a qualidade do feixe tem 

dependência inversamente proporcional com o coeficiente de atenuação que diminui com o 

aumento do kVp, pelo que a maior qualidade do feixe terá maior deposição de energia no tecido 

glandular mamário. A variação da 𝐷𝑔𝑁 com a mudança de glandularidade é grande e o aumento 

da 𝐷𝑔𝑁 com a diminuição da glandularidade é devido ao aumento da porcentagem de dose em 

profundidade para mamas com mais gorduras (DANCE, 2000).  

 

Figura 38. Comparação dos valores da 𝐷𝑔𝑁 deste trabalho e os de (DANCE, 2000) por kVp 

 

 

Neste ponto do trabalho se completou a primeira etapa da pesquisa. Se realizou a caracterização 

do mamógrafo do CPqCTR, para poder fazer a simulação em Gate o mais realista possível. Na 

segunda fase desta etapa, foi feita a validação e calibração das simulações de Monte Carlo do 

mamógrafo em GEANT4/GATE através da 𝐷𝑔𝑁 e o HVL para todos os modelos de mamas 

utilizados e kVp. Os resultados obtidos foram comparados com (DANCE, 2000), observando-

se grande semelhança entre o 𝐷𝑔𝑁 e os fatores de conversão de Kerma no ar em DGM obtidos 

por (DANCE, 2000), já que o valor simulado está dentro da barra de incerteza (Figura 38). 
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4.2. Segunda Etapa 

 

4.2.1. Escolha do mAs 

 

Foi utilizado a combinação Mo/Rh no mamógrafo para as espessuras de mamas compreendidas 

entre 3.5 cm, 4.5 cm e 6.0 cm pois segundo (ROJAS, 2017) essa combinação de Alvo/Filtro dá 

a maior relação entre qualidade da imagem e DGM. O primeiro que se fez foi a escolha do mAs 

para cada kVp para a combinação Mo/Rh que fizera que o valor do MVP no detector fosse o 

mais próximo a 400 (NHSBSP, 2009), o qual é o valor de MVP recomendado pelo fabricante. 

Os valores selecionados estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Escolha do mAs para 3.5 cm, 4.5 cm e 6.0 cm de espessura do objeto simulador 

CDMAM/PMMA e A/F de Mo/Rh. 

kVp Espessura do Phantom CDMAM 

3.5 cm 4.5 cm 6.0 cm 

mAs mAs mAs 

25 75 140 350 

26 60 110 280 

27 50 85 220 

28 40 75 170 

29 32.5 60 140 

30 28 50 110 

31 24 42.5 90 

 

4.2.2. Cálculo do IQFINV para cada kVp e mAs escolhido, para 3.5, 4.5 cm e 6.0 cm de 

espessura do objeto simulador CDMAM/PMMA. 

 

Com o mAs escolhido na secção 4.2.1. para as três espessuras do objeto simulador 

CDMAM/PMMA se procedeu o cálculo do IQFINV  para cada uns deles. Para isso se utilizou o 

procedimento explicado com mais detalhe na secção 3.4. Para se obter a incerteza dos dados 

experimentais se repetiu 3 vezes no mínimo e se obteve na faixa de 25 kVp até 31 kVp com 16 

imagens para o cálculo do IQFINV. Na Figura 39 pode-se observar o IQFINV  com seus 

respectivos desvios padrões para as três espessuras do objeto simulador CDMAM/PMMA. Ao 
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aumentar a espessura do objeto simulador CDMAM/PMMA o valor de IQFINV  diminui, pois a 

transmissão de fótons através desse volume diminui a razão 𝑒
−(

𝜇

𝜌
)

𝑒𝑓
∗𝑑∗ 𝜌

 onde (
𝜇

𝜌
)

𝑒𝑓
 é o 

coeficiente de atenuação efetivo e d é a espessura do phantom. Além disso, o coeficiente de 

atenuação diminui com o aumento da energia dos fótons, é por isso que aumenta a 

penetrabilidade do feixe, portanto se diminui a quantidade de mAs para se manter os 400 MVP 

no detector, pelo que diminui o contraste além de diminuir o  IQFINV   que envolve a equação 

32 que se traduz em na detecção de detalhes Di  com um limiar do contraste 𝐶𝑖
𝑡ℎ mais alto. 

 

Figura 39. Gráfico do 𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉 vs kVp  para as três espessuras do objeto simulador 

CDMAM/PMMA 

 

 

4.2.3. Equivalência entre o objeto simulador CDMAM/PMMA e as três espessuras de 

Phantoms CIRS de diferentes glandularidades utilizados. 

 

Seguindo os procedimentos metodológicos na segunda fase da segunda etapa se procedeu ao 

cálculo da equivalência entre o objeto simulador CDMAM/PMMA e as três espessuras de 

Phantoms CIRS, procedimento descrito na secção 3.4.1. Mas como os coeficientes de 

atenuação são diferentes para cada espectro utilizado, para cada um dele se obtém uma 

espessura equivalente, portanto se fez o cálculo para todos os espectros utilizados e o resultado 

apresentado é  a média dos resultados obtidos. Na Tabela 10 mostram-se os resultados. 
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Tabela 10. Espessura do objeto simulador CDMAM/PMMA equivalente para cada Phantom 

CIRS. 

Espessura/Glandularidade 

CIRS 

CDMAM/PMMA 𝝈𝐂𝐃𝐌𝐀𝐌/𝐏𝐌𝐌𝐀 

6.0 cm/ 20 % 4.43 cm 0.12 

6.0 cm/ 30 % 4.63 cm 0.14 

6.0 cm/ 50 % 5.02 cm 0.14 

 

4.2.4.  IQFINV semi empírico dos phantoms CIRS de 6.0 cm de espessura e 20, 30 e 

50 % de glandularidade. 

 

Como experimentalmente há limitações para obter a espessura do objeto simulador 

CDMAM/PMMA equivalente pois só temos placas de 1 cm de espessura de PMMA, foi 

desenvolvida a metodologia proposta na secção 3.4.2 para a estimativa do valor do IQFINV. Foi 

medido o IQFINV experimental para 3.5 cm, 4.5 cm e para 6 cm de espessura do objeto 

simulador CDMAM/PMMA, os resultados são apresentados nas Figuras 39 e 40. 

Figura 40. Gráfico do 𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉  vs Espessura (cm) para as três espessuras do objeto simulador 

CDMAM/PMMA para todos os kVp utilizados. 
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Na Figura 40 foi calculado experimentalmente o IQFINV  para os kVp compreendidos entre 25 

e 31 e para três espessuras diferentes do objeto simulador CDMAM/PMMA. O ajuste que 

melhor descreve os dados experimentais é o linear. O significado físico pode ser associado, a 

que o IQFINV   está relacionado ao limiar do contraste/detalhe para cada cilindro do CDMAM, 

que por sua vez quando se atenua mais o feixe diminui o contraste/detalhe e diminui o valor do 

IQFINV,   quando se garante que a quantidade de fótons que chegam no detector para qualquer 

espessura do objeto simulador CDMAM/PMMA seja o mesmo. Na Tabela 11 pode-se observar 

o resultado do ajuste linear com para todos os kVp utilizados. 

 

Tabela 11. Ajuste linear para cada kVp utilizado experimentalmente. 

kVp 𝐲 = 𝐚 + 𝒃𝒙 

a 𝛔𝐚 b 𝛔𝐛 𝐑𝟐 

25 
144.53 1.03 -5.73 0.18 0.998 

26 
143.29 1.23 -6.09 0.31 0.995 

27 
143.35 1.32 -6.67 0.30 0.996 

28 
135.61 1.83 -5.61 0.40 0.990 

29 
140.37 2.99 -7.50 0.66 0.985 

30 
141.99 2.03 -8.81 0.46 0.995 

31 
132.83 4.79 -7.94 1.11 0.961 

 

Com a função de ajuste para cada kVp (Tabela 11) e com o valor da espessura equivalente 

(Tabela 10) pode-se calcular o IQFINV semi empírico (Equação 35) só avaliando na função de 

ajuste a espessura equivalente. Os resultados para cada phantom CIRS podem ser visualizados 

na Tabela 12. 

Tabela 12. 𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉  semi empírico para os tres phantoms CIRS 

kVp CIRS 20/80 CIRS 30/70 CIRS 50/50 

𝑰𝑸𝑭𝑰𝑵𝑽
𝑺𝑬  𝝈𝑰𝑸𝑭𝑰𝑵𝑽

𝑺𝑬   𝑰𝑸𝑭𝑰𝑵𝑽
𝑺𝑬  𝝈𝑰𝑸𝑭𝑰𝑵𝑽

𝑺𝑬  𝑰𝑸𝑭𝑰𝑵𝑽
𝑺𝑬  𝝈𝑰𝑸𝑭𝑰𝑵𝑽

𝑺𝑬  

25 119.1 1.5 118.0 1.5 115.8 1.6 

26 116.3 2.0 115.1 2.1 112.7 2.2 

27 113.8 2.0 112.5 2.1 109.9 2.2 

28 110.8 2.6 109.6 2.7 107.4 2.8 

29 107.1 4.3 105.6 4.4 102.7 4.6 

30 103.0 3.1 101.2 3.2 97.8 3.3 

31 97.7 6.9 96.1 7.1 93.0 7.4 
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4.3. Terceira Etapa. 

 

Seguindo o procedimento metodológico da terceira etapa, se procedeu com o cálculo dos 

parâmetros automáticos (AEC) escolhidos pelo equipamento usando as quatro tabelas AEC 

disponíveis no mesmo. Essas quatro tabelas para qualquer espessura e glandularidade da mama 

dá os valores do Alvo/Filtro, kVp, mAs melhores, é dizer a otimização proposta pelo fabricante. 

Para a obtenção se fez 3 disparos para cada phantom CIRS de diferentes glandularidades e para 

cada tabela para observar o comportamento e a reprodutibilidade do mamógrafo. Para todos os 

casos o equipamento mostrou estabilidade na escolha dos parâmetros pois eles não mudaram 

para uma mesma tabela AEC do mamógrafo. Na Tabela 13 pode-se observar com mais detalhe 

os valores e parâmetros para cada phantom CIRS. Para os três phantoms teve uma mudança da 

escolha da combinação Alvo/Filtro e os parâmetros para cada uma das tabelas AEC da Hologic. 

Pois para as Tabelas T0 e T1  a escolha foi Mo/Mo e para T3 e T4 foi Mo/Rh.  

 

Tabela 13. Parâmetros automáticos (AEC) para os phantoms CIRS de 6 cm e diferentes 

glandularidades. 

Tabela 

AEC 

Glandularidade kVp Alvo/Filtro mAs DGM 

(mGy) 

𝛔𝑫𝑮𝑴 

(mGy) 

T0 20 % 31 Mo/Mo 68 2.47 0.04 

T0 30 % 31 Mo/Mo 78 2.68 0.04 

T0 50 % 31 Mo/Mo 93 2.91 0.04 

T1 20 % 29 Mo/Mo 106 3.03 0.04 

T1 30 % 29 Mo/Mo 121 3.16 0.04 

T1 50 % 29 Mo/Mo 149 3.60 0.06 

T2 20 % 32 Mo/Rh 61 2.11 0.03 

T2 30 % 32 Mo/Rh 69 2.16 

 

0.03 

T2 50 % 32 Mo/Rh 80 2.27 

 

0.04 

T3 20 % 31 Mo/Rh 67 2.03 

 

0.03 

T3 30 % 31 Mo/Rh 76 2.22 

 

0.03 

T3 50 % 31 Mo/Rh 93 2.42 0.03 
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Temos uma limitação para encontrar os parâmetros automáticos AEC para os phantoms 

TORMAM e ACR de 20 % e 30 % de glandularidades pois ambos phantoms tem uma 

composição de 50 % de glandularidade. A seguir na Tabela 14 pode-se observar a escolha 

desses parâmetros para as quatro tabelas AEC da Hologic para os phantoms TORMAM e ACR 

de 50 % de glandularidade com 6.0 cm de espessura. Para sua obtenção se procedeu da mesma 

forma como se fez com os phantoms CIRS. 

  

Tabela 14. Parâmetros automáticos (AEC) para os phantoms TORMAM e ACR  de 6 cm de 

espessura e 50 % glandularidade. 

Tabela 

AEC 

Phantom kVp Alvo/Filtro mAs DGM 

(mGy) 

𝛔𝑫𝑮𝑴 

(mGy) 

T0 TORMAM 32 Mo/Rh 86.2 2.45 0.05 

T0 ACR 32 Mo/Rh 79.7 2.26 0.05 

T1 TORMAM 29 Mo/Mo 174.2 4.18 0.07 

T1 ACR 29 Mo/Mo 151.7 3.64 0.05 

T2 TORMAM 32 Mo/Rh 90.0 2.55 0.03 

T2 ACR 32 Mo/Rh 80.7 2.29 0.03 

T3 TORMAM 31 Mo/Rh 104.1 2.71 0.03 

T3 ACR 31 Mo/Rh 93.4 2.43 0.03 

 

 

4.3.1.  Escolha do mAs para a faixa utilizada de kVp de cada phantom CIRS com 

diferentes glandularidades. 

 

O cálculo do IQFINV semi empírico na secção 4.2.5. foi para o MVP mais próximos a 400 que 

é o valor recomendado pelo fabricante para cada espessura equivalente do objeto simulador 

CDMAM/PMMA aos phantoms CIRS. Para calcular o valor de mAs no phantom CIRS pode-

se fazer experimentalmente medindo o MVP nos phantoms CIRS de 6.0 cm de espessura e 

diferentes glandularidades experimentalmente.  Portanto o valor de mAs selecionado para cada 

kVp e para cada glandularidade do phantom CIRS foi aquele para o qual se obteve na imagem 

RAW um MVP próximo de 400 (NHSBSP,  2009) de cada phantom CIRS usando uma ROI de 

50 mm2 no centro da imagem, onde não tem nenhuma estrutura. Na figura 41 é apresentado a 

escolha do mAs para cada kVp e para os três phantoms CIRS de diferentes glandularidades. 
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Figura 41. Gráfico entre mAs vs kVp para os três phantoms CIRS de diferentes glandularidades 

com 6.0 cm de espessura. O valor escolhido do mAs foi o que deu um MVP mais próximo de 

400 na imagem RAW. 

 

 

 

4.3.2. Kerma experimental para cada mAs escolhido para cada phantom CIRS. 

 

Se fez a medida do Kerma experimental para cada mAs escolhido na secção 4.3.1, para cada 

phantom CIRS. Para isso se utilizou a câmara de ionização Radcal, 2005, conforme 

metodologia apresentada na secção 3.2.2. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 15. 

Como se pode observar na Tabela 15 quando aumenta o kVp para as três glandularidades o 

comportamento é o mesmo, é dizer tem uma diminuição do Kerma. Isso é devido que como ao 

aumentar o kVp aumenta o HVL deste, para obter no detector 400 MVP precisamos de menos 

mAs (Figura 41), essa diminuição do mAs para cada kVp se traduz em menos Kerma 

experimental. 
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Tabela 15. Kerma experimental para cada mAs escolhido para cada phantom CIRS. 

kVp CIRS 20/80 CIRS 30/70 CIRS 50/50 

Kerma 

[mGy] 

𝝈𝑲𝒆𝒓𝒎𝒂  

[mGy] 

Kerma 

[mGy] 

𝝈𝑲𝒆𝒓𝒎𝒂  

[mGy] 

Kerma 

[mGy] 

𝝈𝑲𝒆𝒓𝒎𝒂 

[mGy] 

25 
9.3575 0.0251 10.4750 0.0255 13.3050 0.0354 

26 
8.3650 0.0250 9.7100 0.0252 11.5750 0.0255 

27 
7.4285 0.0250 8.1445 0.0256 10.4580 0.0255 

28 
7.1720 0.0253 8.0615 0.0251 10.2100 0.0269 

29 
6.6485 0.0250 7.6275 0.0250 9.5735 0.0256 

30 
6.3350 0.0253 6.9500 0.0252 8.5070 0.0266 

31 
5.8440 0.0250 6.4890 0.0257 7.6875 0.0280 

 

 

 

4.3.3. DGM para o mAs escolhido para cada phantom CIRS. 

 

Utilizando a 𝐷𝑔𝑁 calculada através da simulação em Gate na secção 4.1.4 e multiplicando-a 

pelo Kerma medido experimentalmente na secção 4.3.2 podemos obter a DGM experimental 

utilizando a equação 29. Na Tabela 16 se pode observar com mais detalhe o resultado. 

 

                     Tabela 16. Cálculo da DGM para as três glandularidades dos phantoms CIRS com     

6.0 cm de espessura. 

kVp CIRS 20/80 CIRS 30/70 CIRS 50/50 

DGM 

[mGy] 

𝛔𝐃𝐆𝐌  

[mGy] 

DGM 

[mGy] 

𝛔𝐃𝐆𝐌  

[mGy] 

DGM 

[mGy] 

𝛔𝐃𝐆𝐌 

[mGy] 

25 
2.025 0.031 2.156 0.033 2.491 0.040 

26 
1.854 0.029 2.049 0.032 2.226 0.036 

27 
1.688 0.027 1.764 0.027 2.067 0.034 

28 
1.660 0.026 1.780 0.028 2.060 0.034 

29 
1.565 0.025 1.714 0.027 1.970 0.033 

30 
1.511 0.024 1.584 0.025 1.779 0.029 

31 
1.399 0.022 1.486 0.023 1.617 0.027 
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Como se pode observar na Tabela 16 para todas as glandularidades estudadas existe uma 

diminuição da DGM experimental com o aumento do kVp. Esse fenômeno está relacionado 

com a diminuição do mAs utilizado para cada tensão (Figura 41), já que para manter o nível 

de sinal (MVP) no detector, um maior kVp precisa de uma menor mAs. 

 

4.3.4. FOM para cada kVp e glandularidade estudadas do phantom CIRS de 6.0 cm de 

espessura. 

 

Utilizando a FOM definida por (FAUSTO, 2017; ROJAS, 2017) (Equação 36), calculamos seu 

valor para cada Phantom CIRS de 6 cm de espessura e diferentes glandularidades. Na Tabela 

17 são mostrados os resultados.  

Tabela 17. Cálculo da FOM para as três glandularidades 

kVp CIRS 20/80 CIRS 30/70 CIRS 50/50 

FOM 𝝈𝐅𝐎𝐌  FOM   𝝈𝐅𝐎𝐌  FOM   𝝈𝐅𝐎𝐌  

25 
7010 204 6458 196 5380 171 

26 
7297 274 6465 254 5708 237 

27 
7672 301 7171 293 5840 254 

28 
7390 370 6753 351 5604 309 

29 
7335 597 6512 552 5356 486 

30 
7016 432 6466 420 5373 374 

31 
6817 973 6211 925 5345 859 

 

Na Tabela 17 podemos observar que para as três glandularidades o valor maior da FOM tendo 

em consideração a incerteza é 27 kVp. Como função de ajuste foi selecionada uma distribuição 

gaussiana, pois geralmente ela fornece um ótimo ajuste para a FOM (FAUSTO, 2017; ROJAS, 

2017). Para nosso caso a distribuição gaussiana deu um R2 de 0.88, 0.97, 0.97 para as 

glandularidades 20/80, 30/70 e 50/50 respectivamente apresentado na Tabela 18.  

Tabela 18. Estatística do ajuste gaussiano para cada glandularidade estudada. 

𝑦 = 𝑦0 + (
𝐴

𝑤√𝜋/2
)𝑒−2(

𝑥−𝑥𝑐
𝑤

)2

 

Parâmetros Glandularidade 

20/80 30/70 50/50 

𝑅2 0.88 0.97 0.97 
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Parâmetros Glandularidade 

20/80 30/70 20/80 

𝑦0 6974.22 6455.77 5322.15 

𝐴 1666.04 1144.47 1287.22 

𝑥𝑐 27.218 27.33 26.86 

𝑤 1.94 0.88 1.89 

 

Nas Figuras 42, 43 e 44 são apresentados os resultados da FOM vs kVp para as três 

glandularidades estudadas de 6.0 cm de espessura e combinação de A/F de Mo/Rh. Para o 

cálculo da FOM para os parâmetros escolhidos automaticamente pelo equipamento se fez o 

seguinte. Com a combinação Alvo/Filtro, e os valores de kVp, mAs e DGM para cada phantoms 

mostrados nas Tabela 13 e Tabela 14, e com a espessura equivalente para cada phantom (Tabela 

10) se procedeu o cálculo do IQFINV através do objeto simulador CDMAM. Seguidamente se 

calculou a FOM para cada tabela AEC da Hologic para cada phantom utilizando a equação 36. 

Podemos observar que os dados dos parâmetros otimizados apresentam um valor da FOM 

maior para cada glandularidades quando é comparado com a FOM obtidas com os parâmetros 

escolhidos automaticamente pelo mamógrafo (To, T1, T2 e T3). Com a curva de ajuste para 

cada glandularidade foi possível determinar o valor do kVp que corresponde ao máximo valor 

da FOM. Na Tabela 18 se observa o resultado do ajuste para cada série de dados. 

 

Figura 42. FOM do phantom CIRS de 20 % de glandularidade com 6.0 cm de espessura. 
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Figura 43. FOM do phantom CIRS de 30 % de glandularidade com 6.0 cm de espessura 

 

 

Figura 44. FOM do phantom CIRS de 50 % de glandularidade com 6.0 cm de espessura 

 

 

Na Tabela 19 apresentamos os parâmetros otimizados para cada phantom CIRS. Ao observar 

o resultado e compará-lo com os parametros escolhidos automaticamente pelo equipamento na 
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Tabela 14, é interesante resaltar que para os parâmetros otimizados o kVp para todas as 

glandularidades diminui até 27. 

 

Tabela 19. Parâmetros otimizados no phantom CIRS para as três glandularidades estudadas. 

Espessura (cm) Glandularidade kVp otimizado Alvo/Filtro mAs 

6.0 20/80 27 Mo/Rh 100 

6.0 30/70 27 Mo/Rh 120 

6.0 50/50 27 Mo/Rh 140 

 

Nesta etapa da pesquisa já foi calculado a FOM para cada kVp na faixa disponível no 

mamógrafo. Foi obtido os parâmetros automáticos de aquisição escolhidos pelo mamógrafo 

para cada dos phantom CIRS e para os phantoms TORMAM e ACR de 50 % de glandularidade 

e 6.0 cm de espessura. Também foram obtidos os parâmetros físicos de aquisição otimizados, 

A/F* kVp
* e mAs* para os três phantoms CIRS de 6.0 cm de espessura.  
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4.4. Quarta etapa 

Nesta etapa do trabalho tem como objetivo validar os resultados da otimização, comparando 

os valores de CNR, SNR e DGM nas imagens dos phantoms CIRS, ACR, TORMAM 

adquiridas com os parâmetros automáticos de exposição e das imagens obtidas com os 

parâmetros otimizados, e assim verificar que as imagens otimizadas mantêm ou superam a 

qualidade das imagens obtidas pela otimização proposta pelo fabricante utilizando as quatro 

tabelas AEC da Hologic.  

 
 

4.4.1. Teste de validação do A/F, kVp e mAs otimizado para cada glandularidade do 

phantoms CIRS. 

 

Cada vez que foram feitas medições era efetuado uma imagem do phantom ACR antes e depois 

das mesmas para garantir a estabilidade do sistema. As Figuras 45 e 46 mostram o valor medido 

encontrado para o CNR e o SNR respetivamente para o ACR de 4.5 cm de espessura e 50 % 

de glandularidade.   

Figura 45. Flutuação do CNR ao longo do período da investigação. 

 

 

O período das medidas foram de 28/06/2018 até 15/02/2019.  Os valores médios das métricas 

de interesse foram as seguintes: CNR=3.08 ± 0.01 e a SNR=55.0 ± 0.2. As flutuações ao longo 

das medidas feitas, estão relacionadas com a temperatura da sala, temperatura do detector além 

1 
2 
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da humidade e a calibração semanal do mamógrafo. Os parâmetros se mantiveram na faixa 

aceitável mostrando o equipamento um bom funcionamento. Já que segundo o teste de 

avaliação da qualidade da imagem indica que o valor da CNR na imagem não pode variar mais 

de 15 % do valor da CNR medido no teste de aceitação, o qual foi de 2.9 para a massa de maior 

tamanho, e o valor da SNR deve ser sempre maior ou igual a 50. Os resultados destacados 

como região 1, todos ocorridos no dia 30/08/2018, foi devido ao processo de manutenção do 

mamógrafo realizado junto com o técnico credenciado e o da região 2, aconteceu no dia 

24/09/2018, quando houve queda na rede elétrica na universidade. Nesses dois dias não se 

coletou nenhum dado para esta investigação. 

 

Figura 46. Flutuação do SNR ao longo do período da investigação. 

 

Para realizar a comparação dos parâmetros encontrados na otimização com os parâmetros 

automáticos, se fizeram 3 imagens para cada combinação descrita nas Tabelas 13, 14 e 19 para 

os phantoms CIRS, TORMAM e ACR. É preciso destacar que como neste estudo se está 

utilizando a equivalência entre o objeto simulador CDMAM/PMMA e o phantom CIRS, temos 

uma limitação para o phantom TORMAM e ACR pois como eles são de 50 % de 

glandularidades só temos como comparar a glandularidade de 50 % ficando pendente o teste 

para 30 % e 20 % com 6.0 cm de espessura.  Foram medidos o SNR, CNR e DGM em cada 

umas delas, além de olhar a detecção das mesmas quantidades de estruturas (fibras, massas e 

microcalcificações) nas imagens feitas no modo AEC (Tabela 13) com as quatro tabelas da 

1 
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Hologic (T0, T1, T2, T3) e as obtidas com os parâmetros encontrados na otimização (Tabela 19). 

Além dos parâmetros encontrados para os phantoms ACR e TORMAM de 50 % de 

glandularidade com 6.0 cm de espessura (Tabela 14). Os resultados encontrados podem-se 

observar nas seguintes figuras e no apêndice 3 para o CNR, SNR e DGM para os phantoms 

CIRS de 20 %, 30 % e 50 % de glandularidade e para os phantoms TORMAM e ACR de 50 % 

de glandularidade.   

Figura 47. Comparação do CNR entre os parâmetros AEC das quatro tabelas da Hologic (T0, 

T1, T2, T3)   e os parâmetros otimizados para diferentes phantoms utilizados. 

 

 

Figura 48. Comparação do SNR entre os parâmetros AEC das quatro tabelas da Hologic (T0, 

T1, T2, T3)   e os parâmetros otimizados para diferentes phantoms utilizados. 

 



 

 

82 

 

Figura 49. Comparação do DGM  entre os parâmetros AEC das quatro tabelas da Hologic (T0, 

T1, T2, T3)   e os parâmetros otimizados para diferentes phantoms utilizados. 

 

 

Ao comparar os resultados das Figuras 47, 48 e 49 com relação ao CNR, SNR e DGM 

respetivamente dos parâmetros otimizados (vermelho) com os parâmetros AEC das quatro 

tabelas de otimização da Hologic (escala de cinza) pode observar-se que para todos os casos, 

os novos parâmetros apresentam uma diminuição da DGM em todas as glandularidades até um 

49.5 %. Ao analisar a qualidade das imagens com as duas métricas bem estabelecidas pela 

comunidade internacional que são o CNR, SNR se observou que o CNR em todas as imagens 

presentou valores iguais ou superiores chegando até um 17 %, enquanto o SNR das imagens 

obtidas com os parâmetros otimizados foram valores próximos e ligeiramente menores. 

Também como medida de confiabilidade se observaram todas as imagens na WorkStation do 

CPqCTR para analisar as imagens e comparar à detecção das pequenas estruturas como fibras, 

massas e microcalcificações. Como os parâmetros otimizados se observaram a mesma 

quantidade de estruturas que com os obtidas com os parâmetros escolhidos automaticamente 

pelo equipamento. Podemos afirmar depois de feito esta pesquisa que a escolha dos parâmetros 

automáticos pelo equipamento para as quatro tabelas da Hologic possivelmente está baseada 

na métrica SNR que é uma métrica menos acurada em comparação com a métrica CNR pois 

só tem em consideração o sinal numa região sem estruturas e o respectivo ruído nessa área. Na 

opinião de vários autores segundo (PERRY, 2006), o CNR seria a medida certa para quantificar 

a qualidade das imagens em espessuras diferentes da espessura padrão. Assim, acreditamos que 

os parâmetros da Tabela 20 vão ser os parâmetros físicos que fornecerão a melhor relação entre 

qualidade da imagem e dose na paciente para mama de 6.0 cm de espessura e 20 %, 30 % e 50 
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% de glandularidade, já que ao comparara-los com os parâmetros escolhidos automaticamente 

pelo equipamento, adquirem uma imagem de igual qualidade, mas com uma DGM reduzida 

em até um 49.5 %.  
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5. Conclusões 

 

 Neste trabalho foi obtido uma nova tabela de 𝐷𝑔𝑁 baseada na simulação por Monte 

Carlo utilizando o código GATE/GEANT4, para três glandularidades do phantom 

CIRS de 6.0 cm de espessura.  

 Foi aplicada com sucesso a FOM, definida como o quadrado do IQFINV dividido pela 

DGM para a otimização dos parâmetros do mamógrafo para os phantoms CIRS de 6.0 

cm e diferentes glandularidades. 

 Foi obtido um novo conjunto de parâmetros otimizados para exame mamográfico 

referentes a espessura de mama 6.0 cm e diferentes glandularidades. Os parâmetros de 

qualidade de imagem se mantiveram no mesmo patamar comparando-os com as 

imagens obtidas pelas quatro tabelas AEC da Hologic (T0, T1, T2 e T3). A DGM 

diminuiu para todas as glandularidades, obtendo uma redução do 50 % no melhor dos 

casos quando utilizamos os parâmetros otimizados, em comparação com os parâmetros 

automáticos (AEC).  

 Com os parâmetros otimizados o kVp para todas as glandularidades diminuiu até 27, 

além da combinação Alvo/Filtro deu diferente nas Tabelas To e T1.  

 Foi criado um novo procedimento para o cálculo do IQFINV que está relacionado com a 

transmissão de fótons através dos phantoms. Utilizando-se o critério de equivalência 

entre o phantom CIRS e o objeto de teste CDMAM com suas respectivas placas 

PMMA. 

 Foram validados os resultados, com relação os valores de CNR, SNR e DGM nas 

imagens dos phantoms CIRS, ACR e TORMAM adquiridas com as quatro tabelas AEC 

da Hologic que são os parâmetros de otimização propostos pelo fabricante e das 

imagens obtidas com os parâmetros otimizados. 

 Assim, a FOM utilizada, que é a razão entre o 𝐼𝑄𝐹𝐼𝑁𝑉
2  e a DGM, mostrou-se útil no 

aprimoramento dos parâmetros do protocolo AEC recomendados pelo fabricante. 

  Como futuros trabalhos é recomendado utilizar a mesma metodologia desta pesquisa 

em outras espessuras e glandularidades. Assim, poderíamos obter uma função geral que 

relacionasse a escolha dos parâmetros no mamógrafo com a espessura e glandularidade. 
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7. Apêndices 

 
 

 

7.1. Apêndice 1 
 

Linhas de código referido à simulação feita no Gate para Mo/Rh e mama de 6.0 cm. 

 

#===================================================== 
# VISUALISATION 
#===================================================== 
 
#/vis/disable 
 
# TASK: 
# Run the visualisation macro file 
# 
/vis/open  OGLSQt 
/vis/viewer/set/viewpointThetaPhi   60  60  
/vis/viewer/zoom                    2 
/vis/drawVolume 
/tracking/storeTrajectory           1 
/vis/scene/add/trajectories  
/vis/scene/endOfEventAction         accumulate 
 
# TASK: 
# Run the verbosity macro file  
#  
#===================================================== 
# GEOMETRY 
#===================================================== 
# TASK: 
# OPEN AND COMPLETE THE FILE 
#  
/gate/geometry/setMaterialDatabase                         ../GateMaterials.db 
 
/gate/world/geometry/setXLength 200. cm 
/gate/world/geometry/setYLength 200. cm 
/gate/world/geometry/setZLength 200. cm 
/gate/world//vis/forceWireframe 
/gate/world/setMaterial Vacuum 
 
##VIEW AXIS 
/vis/scene/add/axes 
 
/gate/world/daughters/name RH 
/gate/world/daughters/insert box 
/gate/RH/geometry/setXLength 29. cm  
/gate/RH/geometry/setYLength 0.030 mm  
/gate/RH/geometry/setZLength 24 cm 
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/gate/RH/placement/setTranslation 0. 60. 12 cm 
/gate/RH/setMaterial Rodio 
/gate/RH/vis/forceWireframe 
 
#     MAIN BOX 
/gate/world/daughters/name soporte_mama  
/gate/world/daughters/insert box 
/gate/soporte_mama/geometry/setXLength 29 cm  
/gate/soporte_mama/geometry/setYLength 0.12 cm  
/gate/soporte_mama/geometry/setZLength 24  cm 
/gate/soporte_mama/placement/setTranslation 0. -0.06 12 cm 
/gate/soporte_mama/setMaterial FibraCarb 
/gate/soporte_mama/vis/forceSolid 
 
/gate/world/daughters/name DET 
/gate/world/daughters/insert box 
/gate/DET/geometry/setXLength 29. cm  
/gate/DET/geometry/setYLength 1.  cm  
/gate/DET/geometry/setZLength 24  cm 
/gate/DET/placement/setTranslation 0. -2.5  12.  cm 
/gate/DET/setMaterial Air 
/gate/DET/vis/forceSolid 
 
################################################ 
################################################ 
 
/gate/world/daughters/name R1  
/gate/world/daughters/insert box 
/gate/R1/geometry/setXLength 29 cm  
/gate/R1/geometry/setYLength 1. mm  
/gate/R1/geometry/setZLength 12 cm 
/gate/R1/placement/setTranslation 21.75 33 6 cm 
/gate/R1/setMaterial Lead 
/gate/R1/vis/forceSolid 
 
/gate/world/daughters/name R2  
/gate/world/daughters/insert box 
/gate/R2/geometry/setXLength 29 cm  
/gate/R2/geometry/setYLength 1. mm  
/gate/R2/geometry/setZLength 12 cm 
/gate/R2/placement/setTranslation -21.75 33 6 cm 
/gate/R2/setMaterial Lead 
/gate/R2/vis/forceSolid 
 
/gate/world/daughters/name R3  
/gate/world/daughters/insert box 
/gate/R3/geometry/setXLength 29 cm  
/gate/R3/geometry/setYLength 1. mm  
/gate/R3/geometry/setZLength 24 cm 
/gate/R3/placement/setTranslation 0 33 -12 cm 
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/gate/R3/setMaterial Lead 
/gate/R3/vis/forceSolid 
 
/gate/world/daughters/name R4  
/gate/world/daughters/insert box 
/gate/R4/geometry/setXLength 29 cm 
/gate/R4/geometry/setYLength 1. mm  
/gate/R4/geometry/setZLength 24 cm 
/gate/R4/placement/setTranslation 0 33 24 cm 
/gate/R4/setMaterial Lead 
#/gate/R4/vis/forceSolid 
 
############################################# 
###########Paleta#de#compresion############################## 
 
/gate/world/daughters/name COMPRESION 
/gate/world/daughters/insert box 
/gate/COMPRESION/geometry/setXLength 29. cm  
/gate/COMPRESION/geometry/setYLength 3. mm  
/gate/COMPRESION/geometry/setZLength 24 cm 
/gate/COMPRESION/placement/setTranslation 0. 6.15 12 cm 
/gate/COMPRESION/setMaterial PMMA 
/gate/COMPRESION/vis/forceSolid 
 
 
################################## 
##########Caixa################# 
 
/gate/world/daughters/name CI 
/gate/world/daughters/insert box 
/gate/CI/geometry/setXLength 29. cm  
/gate/CI/geometry/setYLength 6 cm  
/gate/CI/geometry/setZLength 24 cm 
/gate/CI/placement/setTranslation 0. 3  12 cm 
/gate/CI/setMaterial Vacuum 
/gate/CI/vis/forceWireframe 
 
/gate/CI/daughters/name waterCylinder1 
/gate/CI/daughters/insert cylinder 
/gate/waterCylinder1/geometry/setRmin 0. cm 
/gate/waterCylinder1/geometry/setRmax 8. cm 
/gate/waterCylinder1/geometry/setHeight 6. cm 
/gate/waterCylinder1/geometry/setPhiStart 0. deg 
/gate/waterCylinder1/geometry/setDeltaPhi 180. deg 
/gate/waterCylinder1/placement/setTranslation 0. 0.  -12. cm 
/gate/waterCylinder1/placement/setRotationAxis 1 0 0 
/gate/waterCylinder1/placement/setRotationAngle 90. deg 
/gate/waterCylinder1/setMaterial Adipose 
/gate/waterCylinder1/vis/forceWireframe 
/gate/waterCylinder1/vis/setColor red 
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/gate/waterCylinder1/vis/forceSolid 
/gate/waterCylinder1/daughters/name waterCylinder 
/gate/waterCylinder1/daughters/insert cylinder 
/gate/waterCylinder/geometry/setRmin 0. cm 
/gate/waterCylinder/geometry/setRmax 7.5 cm 
/gate/waterCylinder/geometry/setHeight 5. cm 
/gate/waterCylinder/geometry/setPhiStart 0. deg 
/gate/waterCylinder/geometry/setDeltaPhi 180. deg 
/gate/waterCylinder/placement/setTranslation 0. 0.  0. cm 
#/gate/waterCylinder/placement/setRotationAxis 1 0 0 
#/gate/waterCylinder/placement/setRotationAngle 90. deg 
/gate/waterCylinder/setMaterial Mama5050 
#/gate/waterCylinder/vis/forceWireframe 
/gate/waterCylinder/vis/setColor cyan 
/gate/waterCylinder/vis/forceSolid 
 
/gate/geometry/rebuild 
 
#===================================================== 
# PHYSICS 
#===================================================== 
 
# TASK 
# BASED ON THE SPECT PHYSICS LIST 
# DEFINE A LIST OF PROCESSES FOR PET APPLICATIONS 
 
/gate/physics/addProcess PhotoElectric 
/gate/physics/processes/PhotoElectric/setModel StandardModel 
 
/gate/physics/addProcess Compton 
/gate/physics/processes/Compton/setModel StandardModel 
 
/gate/physics/addProcess RayleighScattering 
/gate/physics/processes/RayleighScattering/setModel PenelopeModel 
 
/gate/physics/addProcess ElectronIonisation 
/gate/physics/processes/ElectronIonisation/setModel StandardModel e- 
/gate/physics/processes/ElectronIonisation/setModel StandardModel e+ 
 
/gate/physics/addProcess Bremsstrahlung 
/gate/physics/processes/Bremsstrahlung/setModel StandardModel e- 
/gate/physics/processes/Bremsstrahlung/setModel StandardModel e+ 
 
/gate/physics/addProcess PositronAnnihilation 
 
/gate/physics/addProcess eMultipleScattering e+ 
/gate/physics/addProcess eMultipleScattering e- 
/gate/physics/processList Enabled 
/gate/physics/processList Initialized 
#===================================================== 
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# CUTS 
#===================================================== 
 
# TASK 
# DEFINE A CUT VALUE TO LIMIT THE PRODUCTION OF  
# SECONDARY PHOTON AND ELECTRON IN THE DETECTOR 
# 
#/gate/physics/Gamma/SetCutInRegion      crystalUnit 1.0 cm 
#/gate/physics/Electron/SetCutInRegion   crystalUnit 1.0 cm 
 
 
#===================================================== 
#  D A T A   O U T P U T    
#===================================================== 
 
#/gate/output/allowNoOutput 
 
/gate/actor/addActor SimulationStatisticActor     MyActorrrr 
/gate/actor/MyActorrrr/save                output9/MyOutput.txt 
 
 
# the following actor stores 3D distributions of 
# dose/edep/uncertainty/nbHit into files (mhd image file format) 
 
###################################################################
########### 
 
/gate/actor/addActor    DoseActor  doseDistributio 
/gate/actor/doseDistributio/attachTo        CI 
/gate/actor/doseDistributio/stepHitType           random 
/gate/actor/doseDistributio/setPosition           0 0 0 mm 
/gate/actor/doseDistributio/setVoxelSize          1 5 1 mm 
/gate/actor/doseDistributio/saveEveryNSeconds     120 
/gate/actor/doseDistributio/enableEdep            true 
/gate/actor/doseDistributio/enableUncertaintyEdep true 
/gate/actor/doseDistributio/enableDose            true 
/gate/actor/doseDistributio/enableUncertaintyDose true 
/gate/actor/doseDistributio/enableNumberOfHits    false 
/gate/actor/doseDistributio/save             output9/Kerma025kVVVVVVVV.mhd 
 
 
/gate/actor/addActor EnergySpectrumActor MyAc    
/gate/actor/MyAc/attachTo CI 
/gate/actor/MyAc/save output9/Spectrum.root 
/gate/actor/MyAc/energySpectrum/setEmin 1. keV 
/gate/actor/MyAc/energySpectrum/setEmax 34. keV 
/gate/actor/MyAc/energySpectrum/setNumberOfBins 680 
 
/gate/actor/addActor FluenceActor      Detect 
/gate/actor/Detect/save              output9/DETdetectorrrrrr.mhd 
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/gate/actor/Detect/attachTo          CI 
/gate/actor/Detect/stepHitType       pre 
#/gate/actor/Detect/setSize           1 5 1 mm 
/gate/actor/Detect/saveEveryNSeconds     120 
/gate/actor/Detect/setVoxelSize      1 5 1 mm 
/gate/actor/Detect/enableScatter     true 
#===================================================== 
#  killActor 
#===================================================== 
 
/gate/actor/addActor KillActor MyActor1 
/gate/actor/MyActor1/save output9/MyOutputFile1.txt 
/gate/actor/MyActor1/attachTo R1 
 
/gate/actor/addActor KillActor MyActor2 
/gate/actor/MyActor2/save output9/MyOutputFile2.txt 
/gate/actor/MyActor2/attachTo R2  
 
/gate/actor/addActor KillActor MyActor3 
/gate/actor/MyActor3/save output9/MyOutputFile3.txt 
/gate/actor/MyActor3/attachTo R3  
 
/gate/actor/addActor KillActor MyActor4 
/gate/actor/MyActor4/save output9/MyOutputFile4.txt 
/gate/actor/MyActor4/attachTo R4  
 
############################################################ 
 
/gate/actor/addActor KillActor MyActor5 
/gate/actor/MyActor5/save output9/MyOutputFile5.txt 
/gate/actor/MyActor5/attachTo DET  
 
#===================================================== 
# INITIALISATION 
#===================================================== 
#  
/gate/run/initialize 
 
 
#===================================================== 
#  P A R T I C L E   S O U R C E 
#===================================================== 
 
#############################################3 
/gate/source/addSource interpolationSpectrum gps 
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/particle gamma 
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/energytype UserSpectrum  
##################################################### 
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/setSpectrumFile ../moly30.txt 
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#/gate/source/interpolationSpectrum/gps/setSpectrumFile 
/run/media/omarti/Datos/Escuela/EXPOSICION/Mo-Mo/DGM/25kV/moly25.txt 
##################################################### 
/gate/source/interpolationSpectrum/setIntensity 1 
#################### Mode 3: Linear interpolation spectrum 
#################### 
 
# SET MIN AND MAX EMISSION ANGLES 
 
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/pos/type      Point 
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/ang/type      iso  
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/centre     0. 64.  0. cm 
 
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/mintheta 0. deg 
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/maxtheta 16.205 deg 
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/minphi   0. deg 
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/maxphi   360. deg 
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/ang/rot1  -1 0 0 
/gate/source/interpolationSpectrum/gps/ang/rot2   0 0.1789 0.9839 
/gate/source/list 
 
#===================================================== 
#   R A N D O M   P A R A M E T E R S 
#===================================================== 
 
# JamesRandom MersenneTwister 
/gate/random/setEngineName MersenneTwister 
/gate/random/setEngineSeed auto 
/gate/random/verbose 0 
 
#===================================================== 
#   A C Q U I S I T I O N   S E T T I N G S    
#===================================================== 
 
#/gate/application/setTimeSlice   1 s 
#/gate/application/setTimeStart   0 s 
#/gate/application/setTimeStop    1 s 
/gate/application/setTotalNumberOfPrimaries 2000000000 
/gate/application/start 
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7.2. Apêndice 2 

 

Código desenvolvido em python2 o qual utilizou as librarias medpy e numpy para o cálculo 

da DGM simulada. 

 

#!/usr/bin/env python2 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Created on Wed Mar 28 10:24:33 2018 

@author: omarti2504 

""" 

from medpy.io import load 

from medpy.io import header 

import numpy as np 

image_data, image_header = load("/output9/Kerma025kVVVVVVVV-Dose.mhd") 

a=image_data.shape 

print(a) 

b=image_data.dtype 

print(b) 

 

pixel=image_data.mean() 

 

print('pixel ',pixel) 

np.darray=image_data 

 

print('suma', image_data.sum()) 

c=np.darray 

print(c.shape) 

d=c[0:290,1:11,0:240] 

print('d=',d.shape) 

aa=np.apply_along_axis(sum,1,d) 

print('aa',aa) 

 

SUMA=aa.sum() 
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cc=aa.shape 

print('SUMA',SUMA) 

 

#Energia_Dep=SUMA*1.60218e-13 

 

##print('Energia_Dep', Energia_Dep) 

#import matplotlib.pyplot as plt 

#plt.imshow(aa) 

#plt.gray() 

#plt.show() 

######################## 

lx, ly = aa.shape 

X, Y = np.ogrid[0:lx, 0:ly] 

mask = (X+0.5 - lx / 2) ** 2 + (Y+0.5 ) ** 2 >4900 

# Masks 

aa[mask] = 0 

#plt.imshow(aa) 

 

count=0 

 

for i in range(0,290): 

    for j in range(0,240): 

      if aa[i,j]!=0: 

        count=count+1 

       ## print(i, j,count) 

      count=count+1 

 #   print('count=',count*7)  

  

#plt.imshow(aa) 

#plt.imshow(aa) 

#plt.show() 

#plt.gray() 

 

##Joule 
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print('eventos finales', aa.sum()) 

print('sumaaa',aa.sum()) 

#Dosis_mama=aa.sum()*1.60218e-13 

 Dosis_mama=aa.sum() 

#print('Energia_depositada en la mama',Dosis_mama) 

 print('dosis_mama',Dosis_mama) 

 DDGGMM=aa.mean() 

 fglandular=0.50 

 fadiposo=0.50 

 

#25kV 

#coef_abs_gland=0.26659947 

#coef_abs_adiposo=0.16194066 

#26kV 

#coef_abs_gland=0.23731391 

#coef_abs_adiposo=0.14492848 

#27kV 

#coef_abs_gland=0.21217518 

#coef_abs_adiposo=0.130248 

#28kV 

#coef_abs_gland=0.19047 

#coef_abs_adiposo=0.1175101 

#29kV 

#coef_abs_gland=0.17164 

#coef_abs_adiposo=0.10640157 

#30kV 

#coef_abs_gland=0.155216 

#coef_abs_adiposo=0.09666808 

#31kV 

#coef_abs_gland=0.140827 

#coef_abs_adiposo=0.08810174 

#32kV 

#coef_abs_gland=0.12817 

#coef_abs_adiposo=0.08053143 
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#33kV 

#coef_abs_gland=0.11698 

#coef_abs_adiposo=0.07381542 

#34kV 

coef_abs_gland=0.10707 

coef_abs_adiposo=0.0678356 

dddd=count*10 

print('dddd ', dddd) 

densidad=983 

##m3 

V=0.001*0.005*0.001 

m=densidad*V 

#Dosis_final=Dosis_mama/(m*dddd*0.5) 

  

Dosis_final=Dosis_mama/(dddd*fglandular)        

 

 

print('Dosis Final',Dosis_final) 

 

print('DGM',(Dosis_final*fglandular*coef_abs_gland)/(fglandular*coef_abs_gland+fad
iposo*coef_abs_adiposo)) 
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7.3. Apêndice 3 

 

 

Tabela 20. Comparação entre os Parâmetros automáticos e os Parâmetros otimizados para o 

phantom CIRS de 50 % de glandularidade com 6 cm de espessura. 

Parâmetro 

Físico 

AEC T0 AEC T1 AEC T2 AEC T3 Parâmetros 

Otimizados 

Alvo/Filtro Mo/Mo Mo/Mo Mo/Rh Mo/Rh Mo/Rh 

kVp 31        29 32 31 27 

mAs 93       149 80 93 140 

DGM (mGy) 2.91 ± 0.04 3.60 ± 0.04 2.27 ± 0.04 2.42 ± 0.03 2.07 ± 0.03 

CNR 4.32 ± 0.03 4.91 ± 0.10 4.20 ± 0.03 4.64 ± 0.05 4.95 ± 0.05 

SNR 45.8 ± 0.1 47.4 ± 0.4 46.2 ± 0.19 48.0 ± 0.4 42.5 ± 0.3 

 

 

 

Tabela 21. Comparação entre os Parâmetros automáticos e os Parâmetros otimizados para o 

phantom CIRS de 30 % de glandularidade com 6 cm de espessura. 

Parâmetro 

Físico 

AEC T0 AEC T1 AEC T2 AEC T3 Parâmetros 

Otimizados 

Alvo/Filtro Mo/Mo Mo/Mo Mo/Rh Mo/Rh Mo/Rh 

kVp 31 29 32 31 27 

mAs 78 121 69 76 120 

DGM (mGy) 2.68 ± 0.04 3.16 ± 0.04 2.16 ± 0.03 2.22 ± 0.03  

 

1.76 ± 0.03 

CNR 5.50 ± 0.08 6.01 ± 0.02 5.42 ± 0.02 5.71 ± 0.03 6.10 ± 0.06 

SNR 45.9 ± 0.5  47.5 ± 0.1 47.2 ± 0.1 48.5 ± 0.6 43.6 ± 0.3 

 
 

Tabela 22. Comparação entre os Parâmetros automáticos e os Parâmetros otimizados para o 

phantom CIRS de 20 % de glandularidade com 6 cm de espessura. 

Parâmetro 

Físico 

AEC T0 AEC T1 AEC T2 AEC T3 Parâmetros 

Otimizados 

Alvo/Filtro Mo/Mo Mo/Mo Mo/Rh Mo/Rh Mo/Rh 

kVp 31 29 32 31 27 

mAs 68 106 61 67 100 
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DGM (mGy) 2.47 ± 0.04 3.03 ± 0.04 2.11 ± 0.04     2.03 ± 
0.04 

1.69 ± 0.03 

CNR 6.21 ± 0.15 6.70 ± 0.08 5.80 ± 0.06 6.33 ± 0.04 6.71 ± 0.02 

SNR 45.9 ± 1.0 48.0 ± 0.6 46.7 ± 0.6 47.5 ± 0.3 44.2 ± 0.2 

 
 
Tabela 23. Comparação entre os Parâmetros automáticos e os Parâmetros otimizados para o 

phantom TORMAM de 50 % de glandularidade com 6 cm de espessura. 

Parâmetro 

Físico 

AEC T0 AEC T1 AEC T3 AEC T4 Parâmetros 

Otimizados 

Alvo/Filtro Mo/Rh Mo/Mo Mo/Rh Mo/Rh Mo/Rh 

kVp 32 29 32 31 27 

mAs 86.2 174.2 90.0 104.1 140 

DGM (mGy) 2.45 ± 0.05 4.18 ± 0.07 2.55 ± 0.03  2.71 ± 0.03 2.07 ± 0.03 

CNR 1.25 ± 0.05 1.32 ± 0.12 1.31 ± 0.03 1.34 ± 0.04 1.33 ± 0.01 

SNR 51.5 ± 1.1 54.7 ± 1.9 52.1 ± 0.1 54.3 ± 0.4 46.3 ± 0.1 

 
 

Tabela 24. Comparação entre os Parâmetros automáticos e os Parâmetros otimizados para o 

phantom ACR de 50 % de glandularidade com 6 cm de espessura. 

Parâmetro 

Físico 

AEC T0 AEC T1 AEC T3 AEC T4 Parâmetros 

Otimizados 

Alvo/Filtro Mo/Rh Mo/Mo Mo/Rh Mo/Rh Mo/Rh 

kVp 32 29 32 31 27 

mAs 79.7 151.7 80.7 93.4 140 

DGM (mGy) 2.26 ± 0.05 3.64 ± 0.05 2.29 ± 0.03 2.43 ± 0.03 2.07 ± 0.03 

CNR 2.57 ± 0.04 2.76 ± 0.01 2.18 ± 0.03 2.32 ± 0.1 2.63 ± 0.03 

SNR 49.1 ± 0.3 53.1 ± 0.1 51.4 ± 0.2 51.7 ± 0.1 46.1 ± 0.5 

 

 

 

 


