
MARCELO ANDRADE DA COSTA VIEIRA 
 

METODOLOGIA BASEADA NAS FUNÇÕES DE 
TRANSFERÊNCIA PARA PRÉ-PROCESSAMENTO DE IMAGENS 
MAMOGRÁFICAS DIGITAIS E SUA APLICAÇÃO EM ESQUEMA 

COMPUTACIONAL DE AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO 

Tese apresentada à Escola de Engenharia de 

São Carlos da Universidade de São Paulo, 

como parte dos requisitos para obtenção do 

Título de Doutor em Engenharia Elétrica. 

 

Orientador: Prof. Dr. Homero Schiabel 
 

São Carlos 
2005 



Este trabalho teve o apoio financeiro da FAPESP 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

Processo n° 00/02868-8 

 



Dedico... 
 

Ao meu pai, José Lúcio, cujo exemplo de vida me 

inspirou na luta pelos meus sonhos. 
 

À minha mãe, Elisa Helena, cujo amor me deu 

forças para vencer os obstáculos. 
 

Ao meu irmão, Fernando, por compartilhar 

comigo os sonhos realizados. 
 

À minha mulher, Viviane, para quem eu entreguei 

meus sonhos, minha vida e todo meu amor. 



AGRADECIMENTOS 
 

Primeiramente, gostaria de agradecer ao Prof. Dr. Homero Schiabel, meu 

orientador, pela competência e sabedoria com que liderou este projeto, pela paciência com 

que me orientou nos meus momentos de fraqueza e principalmente por tudo o que me 

ensinou, como professor e amigo, ao longo de todos esses anos. 

 Um agradecimento muito especial ao amigo Maurício Cunha Escarpinati, pelos 

ótimos anos de convivência, pelas longas e importantes discussões sobre o 

desenvolvimento de cada etapa deste projeto e principalmente pela implementação de 

todos os algoritmos necessários para sua conclusão. Maurício, sem a sua ajuda este trabalho 

não teria sido realizado. Muito obrigado! 

 À agora Doutora Ana Cláudia Patrocínio, pelo exemplo de pessoa e pesquisadora 

que acabou me inspirando e motivando em vários aspectos do meu trabalho, pela amizade 

demonstrada em tantos anos de convivência e pelos momentos agradáveis que passamos 

juntos no laboratório e também nos congressos. 

 À Ana Claudia Martinez, pela amizade, pelo carinho e pelo apoio incansável no 

processamento de mais de 400 imagens para a obtenção dos resultados finais desse 

trabalho. 

 Ao Cláudio Eduardo Góes, pela amizade e companheirismo, pelas importantes 

discussões sobre filmes, jogos, super-heróis, gravação e impressão de CDs e principalmente 

pela disposição em solucionar os diversos problemas burocráticos do laboratório. 

 À Vivian Toledo Santos, pela amizade, pelo incentivo e pelo bom humor que 

acabou tornando alguns momentos no laboratório muito especiais e divertidos. 

Ao Fábio, Michele, Fátima, César, Helien, Hamilton, Eveline, Patrícia e a todos os 

colegas do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens Médicas e Odontológicas 

(LAPIMO), pelo carinho, pelo companheirismo e pelos excelentes momentos que 

passamos juntos ao longo dessa jornada. 

Aos professores Dr. Nelson Mascarenhas, Dr. Odemir Bruno, Dr. Thomaz 

Ghilardi Netto e Dra. Regina Bitelli Medeiros, pela disposição e paciência em me ensinar e 

solucionar minhas inúmeras dúvidas, assim como por todo o apoio concedido, 

fundamental para a realização deste trabalho. 

Ao Jorge Albuquerque, pelo auxílio imprescindível na implementação dos 

algoritmos para o cálculo do espectro de Wiener dos aparelhos mamográficos. 



Ao Dr. Newton Curi, pela amizade, pelo incentivo e por todo o apoio na realização 

da parte experimental desta pesquisa e também pela ajuda fundamental para que fosse 

possível minha participação no congresso do RSNA em Chicago.  

Ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e ao Hospital São Paulo, por cederem as 

imagens utilizadas nesse trabalho e pela gentileza em permitir que fosse realizada uma série 

de medidas experimentais em seus equipamentos mamográficos. 

 A todos os professores e funcionários do Departamento de Engenharia Elétrica, 

pela responsabilidade na minha formação acadêmica e profissional e por fazerem parte da 

minha vida por quase 14 anos, desde quando comecei o curso de graduação nesta escola. 

 Aos meus pais, José Lúcio e Elisa Helena, meus eternos professores, por me 

ensinarem os verdadeiros valores da vida, pela oportunidade que me deram de estudar e 

estar sempre aprendendo, pelo apoio fundamental para que eu alcançasse meus objetivos e 

principalmente pelo amor incondicional que sempre me foi dado. Eu amo vocês! 

 Ao meu irmão, Fernando, pela eterna e valiosa amizade, pela cumplicidade e por 

estar do meu lado em todas as etapas de minha vida. Pelo incentivo e pelo apoio que foram 

fundamentais para que eu vencesse os desafios. Valeu Brou!

À minha mulher, Viviane, pelo carinho, pelo incentivo constante, por estar presente 

nos momentos mais importantes da minha vida, pela paciência e compreensão nos 

inúmeros momentos de ausência e principalmente pelo amor demonstrado em tantos anos 

de convivência. Vivi, você é a razão de tudo isso e meu maior sonho realizado. Eu te amo! 

Ao Hélio, Maria Helena, Rodrigo, Lissandra, Daniela, Edinho e Diogo, pelo 

carinho, pela amizade e por fazerem parte da minha família, me acolhendo e ajudando 

sempre que precisei. 

Aos meus parentes e amigos, que de uma forma ou de outra estiveram presentes 

em minha vida, me incentivando e apoiando desde o início da realização desse trabalho. 

 A todos aqueles que contribuíram de alguma forma para que este trabalho fosse 

realizado e injustamente não foram citados, muito obrigado. 

À FAPESP, pela confiança, pelo apoio financeiro e por ter acreditado na 

importância da realização desse projeto de pesquisa. 

E finalmente a Deus, pela oportunidade de viver e conviver com todas essas 

pessoas maravilhosas e principalmente por permitir que tudo isso fosse possível. 

 





i

SUMÁRIO 
 

RESUMO.............................................................................................................................................v 
 

ABSTRACT.......................................................................................................................................vii 
 

LISTA DE FIGURAS......................................................................................................................ix 
 

LISTA DE TABELAS...................................................................................................................xxi 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS...............................................................................xxiii 

 

LISTA DE SÍMBOLOS................................................................................................................xxv 
 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO..................................................................................................1 

1.1 Considerações iniciais ......................................................................................................... 1 

1.2 Justificativas.......................................................................................................................... 3 

1.3 Motivação e objetivos ......................................................................................................... 4 

1.4 Disposição do trabalho....................................................................................................... 5 

CAPÍTULO 2 – EQUIPAMENTO MAMOGRÁFICO E A MAMOGRAFIA ...................7 

2.1 Equipamento mamográfico ............................................................................................... 7 

2.2 Influência do ponto focal na qualidade da imagem mamográfica.............................. 12 

2.3 Métodos experimentais para medidas de ponto focal.................................................. 16 

2.3.1 Câmara de orifício .....................................................................................................16 

2.3.2 Câmara de fenda ........................................................................................................18 

2.3.3 Padrão de teste estrela...............................................................................................19 

2.4 Distribuição de intensidade do ponto focal................................................................... 21 

2.5 Característica de campo.................................................................................................... 24 

2.6 Filmes e écrans................................................................................................................... 28 

2.7 Mamografia......................................................................................................................... 31 

2.8 Microcalcificações ............................................................................................................. 34 

2.9 Mamografia digital............................................................................................................. 36 



ii

CAPÍTULO 3 – FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA EM SISTEMAS DE IMAGEM 

RADIOLÓGICA.............................................................................................................................41 

3.1 Introdução .......................................................................................................................... 41 

3.2 Função de espalhamento de ponto (FEP)..................................................................... 43 

3.3 Função de espalhamento de linha (FEL)....................................................................... 45 

3.4 Função de transferência óptica (FTO) ........................................................................... 46 

3.5 Método experimental para a determinação da FTM.................................................... 53 

3.6 Simulação computacional para obtenção da FTM ....................................................... 58 

3.7 Avaliação do tamanho do ponto focal pelas funções de transferência ..................... 60 

3.7.1 Método da largura em meia altura (FWHM) da FEL ..........................................60 

3.7.2 Método da raiz média quadrática (RMS) da FEL .................................................61 

3.7.3 Método do primeiro mínimo da FTM ...................................................................62 

CAPÍTULO 4 – RESOLUÇÃO ESPACIAL, RESOLUÇÃO DE CONTRASTE E 

RUÍDO NA MAMOGRAFIA ......................................................................................................65 

4.1 Digitalização de imagens mamográficas......................................................................... 65 

4.2 Resolução de contraste e resolução espacial.................................................................. 69 

4.3 Ruído radiográfico e espectro de Wiener....................................................................... 72 

CAPÍTULO 5 – DIAGNÓSTICO AUXILIADO POR COMPUTADOR E OS 

ESQUEMAS CAD..........................................................................................................................79 

5.1 Processamento de mamogramas digitais........................................................................ 79 

5.2 Diagnóstico auxiliado por computador (CAD) ............................................................ 81 

5.3 Avaliação do desempenho de esquemas CAD por curvas ROC ............................... 86 

5.4 Base de imagens................................................................................................................. 89 

CAPÍTULO 6 – METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS 

DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS...........................................................................91 

6.1 Introdução .......................................................................................................................... 91 

6.2 Determinação do tamanho do ponto focal e da FTO................................................. 92 

6.2.1 Obtenção experimental da imagem do ponto focal .............................................93 

6.2.2 Algoritmo do programa ARE (Avaliação de Resolução Espacial).....................96 

6.3 Determinação do espectro de Wiener do ruído.......................................................... 104 

6.3.1 Obtenção experimental da imagem uniforme.................................................... 108 

6.3.2 Algoritmo do programa ARC (Avaliação de Resolução de Contraste) .......... 109 



iii

CAPÍTULO 7 – METODOLOGIA PARA RESTAURAÇÃO DE IMAGENS 

MAMOGRÁFICAS...................................................................................................................... 113 

7.1 Introdução ........................................................................................................................ 113 

7.2 Processamento no domínio da freqüência................................................................... 114 

7.3 Algoritmo do programa RFW (Restauração por Filtro de Wiener)......................... 119 

7.3.1 Introdução ............................................................................................................... 119 

7.3.2 Cálculo da projeção do ponto focal..................................................................... 122 

7.3.3 Simulação computacional da FEP ....................................................................... 126 

7.3.4 Determinação da FTO total do sistema.............................................................. 130 

7.3.5 Composição do filtro de Wiener .......................................................................... 131 

7.3.6 Restauração da imagem mamográfica ................................................................. 134 

CAPÍTULO 8 – RESULTADOS............................................................................................... 141 

8.1 Introdução ........................................................................................................................ 141 

8.2 Resultados com o programa ARE ................................................................................ 146 

8.3 Resultados com o programa ARC ................................................................................ 154 

8.4 Resultados com o programa RFW................................................................................ 157 

8.4.1 Imagens de phantom ................................................................................................ 158 

8.4.2 Imagens reais de mama.......................................................................................... 165 

CAPÍTULO 9 – DISCUSSÃO E CONCLUSÕES ................................................................ 177 

9.1 Introdução ........................................................................................................................ 177 

9.2 Metodologia para avaliação da qualidade dos equipamentos.................................... 178 

9.3 Metodologia para restauração de imagens mamográficas.......................................... 183 

9.4 Conclusões e considerações finais ................................................................................ 187 

9.5 Sugestão para trabalhos futuros .................................................................................... 189 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................................191 

 



iv



v

RESUMO 
 

VIEIRA, M. A. C. Metodologia Baseada nas Funções de Transferência para Pré-processamento de 

Imagens Mamográficas Digitais e sua Aplicação em Esquema Computacional de Auxílio ao Diagnóstico.

Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2005. 

 

Este trabalho tem por objetivo a investigação do comportamento de equipamentos de 

radiodiagnóstico em termos da qualidade da imagem produzida e a subseqüente aplicação 

desses resultados na otimização do desempenho de esquemas computacionais de auxílio ao 

diagnóstico, também conhecidos como esquemas CAD (do inglês, Computer-Aided Diagnosis). A 

principal meta consiste no desenvolvimento de técnicas de pré-processamento para imagens 

mamográficas digitalizadas que as realçasse de acordo com as características e limitações dos 

equipamentos utilizados na sua aquisição.  

 A proposta está dividida em duas etapas. Na primeira, foram determinadas as 

características relativas tanto à resolução espacial como à resolução de contraste de diversos 

equipamentos mamográficos, avaliadas respectivamente pelas funções de transferência óptica 

e espectros de Wiener do ruído. Isto permitiu, numa segunda etapa, o desenvolvimento de um 

filtro digital específico para o pré-processamento de diferentes conjuntos de mamogramas 

digitais, separados de acordo com os equipamentos utilizados no processo de aquisição.  

 Dessa forma, cada imagem mamográfica teve sua qualidade melhorada de acordo com 

as características do equipamento que a gerou, determinadas na primeira etapa. Essas imagens, 

depois de realçadas, foram utilizadas em um esquema CAD previamente desenvolvido, onde 

pôde ser observada uma melhora em até 12% no seu desempenho quando comparado aos 

resultados obtidos com imagens mamográficas não realçadas. 

 

Palavras-chave: Função de transferência óptica, processamento de imagens, filtro de 

Wiener, mamografia. 
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ABSTRACT 
 

VIEIRA, M. A. C. Transfer Function Based Methodology to Preprocessing Digital Mammographic 

Image and its Application on Computer-Aided Diagnosis Schemes. Ph.D. Thesis – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. 

 

The purpose of this work is to evaluate the quality of radiological equipment and their 

images in order to use these evaluations to improve the performance of a computer-aided 

diagnosis (CAD) scheme. The mean idea is about the development of image processing 

techniques to enhance digital mammograms according to the characteristics of the X-ray unit 

used for image acquisition. 

 This work is basically divided in two parts. In the first one, it were determined the 

characteristics related to spatial and contrast resolution of several mammographic equipment, 

evaluated respectively from the optical transfer function and noise Wiener spectrum. This 

evaluation allowed, in a second part, the development of a preprocessing technique to 

enhance different set of digital mammographic images, gathered according to the equipment 

used on its acquisition process. 

 Thus, each mammographic image had its quality improved in conformity with the 

characteristics of the equipment used on its acquisition, determined in the first part of this 

work. These images, after the enhancement process, were used on a previously developed 

CAD scheme. It was observed an improvement of 12% on the CAD performance using pre-

processed mammograms compared to the results obtained when using non-enhanced 

mammographic images. 

 

Keywords: Optical transfer function, image processing, Wiener filter, mammography. 
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Capítulo 1 - Introdução 1

______________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 1 
Introdução 

______________________________________________________________________ 
 

1.1 Considerações iniciais 
 

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer)1, o câncer de mama é uma 

das principais causas de morte entre as mulheres em todo o mundo, com o aparecimento 

de aproximadamente um milhão de novos casos por ano. No Brasil, é o segundo tipo de 

câncer mais incidente entre a população feminina, sendo o responsável pelo maior número 

de mortes. Em 2003 foram registrados em torno de 41.610 novos casos, onde 9.335 

resultaram em morte. Como agravante, o índice de mortalidade feminina devido ao câncer 

de mama vem aumentando significativamente nos últimos 20 anos, acentuando-se a partir 

da década de 90. Estatísticas revelam uma variação percentual relativa de 80,3% na taxa 

bruta de mortalidade feminina, que era de 5,77 casos a cada 100.000 mulheres em 1979 e 

subiu para 9,74 casos no ano 2000. Para o ano de 2005, estima-se que aparecerão mais de 

49.000 novos casos de câncer de mama em todo o país. 

 
1 INCA – Instituto Nacional de Câncer (2005). Disponível em: <http://www.inca.gov.br>. Acessado em: 

03/01/2005. 
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As causas do surgimento do câncer de mama são ainda desconhecidas. Não existem 

medidas práticas específicas de prevenção primária deste câncer aplicável à população, ou 

seja, uma forma concreta de evitar o aparecimento da doença. Fatores como o tabagismo, 

alcoolismo, obesidade e sedentarismo aumentam o risco do aparecimento do câncer de 

mama. O histórico familiar constitui também um fator de risco muito importante, 

principalmente se o câncer ocorreu na mãe ou na irmã. 

 Em alguns países são implantados programas de rastreamento periódico do câncer 

de mama (screening), com a finalidade de aumentar a chance de detecção precoce da doença. 

Os resultados da implementação desses programas mostram que, quando o câncer de 

mama é detectado ainda em seu estágio inicial, as chances de cura aumentam em até 40% 

(Dengler et al. 1993). Neste caso, os procedimentos utilizados no tratamento são mais 

eficazes e menos invasivos, aumentando a probabilidade de controle da doença. 

 Os procedimentos mais adequados para o rastreamento e detecção precoce do 

câncer de mama são o auto-exame, o exame clínico e a mamografia. Segundo dados do 

INCA, cerca de 80% dos tumores são descobertos pela própria mulher, palpando suas 

mamas incidentalmente. Quando isso ocorre, eles já se apresentam em um estágio 

avançado, o que dificulta o tratamento e reduz as chances de cura. Para a descoberta desses 

tumores ainda em seu estágio inicial, com maior chance de cura, a mamografia por raios X 

continua sendo o exame mais eficiente e o mais utilizado em todo o mundo (Davies & 

Dance, 1990; Shen et al., 1993; Chan et al., 1994; Plewes et al., 1995). 

 A mamografia é um exame radiológico dos tecidos moles das mamas e sua 

sensibilidade para a detecção precoce do câncer de mama é considerada alta, em torno de 

90%, principalmente em pacientes com mais de 40 anos. Segundo Pisani et al. (1999), o 

rastreamento do câncer de mama pela mamografia, com periodicidade de um a três anos, 

tem reduzido significativamente a mortalidade entre mulheres, principalmente na faixa 

entre 50 e 70 anos. Segundo orientação do INCA, o exame mamográfico deve ser realizado 

a cada dois anos pelas mulheres entre 35 e 49 anos e anualmente ou até semestralmente 

para mulheres mais velhas. 

 Além disso, centros de pesquisas em todo o mundo têm buscado desenvolver 

técnicas computacionais de processamento de imagens e inteligência artificial para auxiliar 

o diagnóstico precoce do câncer de mama, tanto para detecção como também para a 

classificação automática de estruturas que possam estar associadas a tumores nos exames 

de mamografia (Giger, 2000). Esses esquemas de processamento, conhecidos como 

esquemas CAD (do inglês: Computer-Aided Diagnosis), vêm sendo utilizados comercialmente 
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desde 1998 em centros de diagnóstico por imagem, principalmente nos EUA e em alguns 

países da Europa (Freer & Ulissey, 2001; Baum et al., 2002; Karssemeijer et al., 2003). A 

utilização de esquemas CAD tem ajudado os radiologistas com uma análise 

computadorizada das imagens de raios X, fornecendo uma “segunda opinião” na detecção 

de lesões e na elaboração do diagnóstico. Diversos estudos sobre esses esquemas vêm 

sendo desenvolvidos, principalmente nos últimos 15 anos (Doi, 1991; Nishikawa et al., 1993; 

Petrick et al., 1996; Chan et al., 1998; Giger, 2000; Schiabel et al., 2001; Freer & Ulissey, 

2001; Nunes et al., 2002; Vieira et al., 2002; Patrocinio et al., 2003; Santos, et al., 2003; 

Schiabel & Medeiros, 2003; Cheng et al., 2003; Hadjiiski et al., 2004), e têm mostrado que 

sua utilização pode melhorar o desempenho de radiologistas na elaboração do diagnóstico 

médico, aumentando a chance de detecção precoce da doença. 

 

1.2 Justificativas 
 

A qualidade da imagem mamográfica e a conseqüente capacidade de os esquemas 

de processamento detectarem estruturas de interesse estão diretamente ligadas à qualidade 

dos equipamentos envolvidos na sua formação, neste caso, o mamógrafo e o digitalizador 

(Chan et al., 1994). Estudos anteriores comprovaram que a eficácia de um esquema CAD é 

totalmente dependente da qualidade da base de imagens utilizada (Nishikawa et al., 1994; 

Nishikawa & Yarusso, 1998; Schiabel et al., 2001). Assim, para tentar estabelecer um padrão 

que possibilitasse comparar e avaliar corretamente o desempenho de diferentes esquemas 

CAD, imagens provenientes de sistemas piores precisariam de um processamento ou realce 

adicional em comparação com as produzidas por equipamentos de melhor qualidade. 

 Para garantir a qualidade dos equipamentos radiológicos, vários métodos e 

dispositivos têm sido desenvolvidos, principalmente a partir da década de 60. Entre eles, 

destaca-se o método das funções de transferência (Rossmann, 1969), considerado o mais 

completo e preciso para a avaliação da qualidade de sistemas radiológicos (Doi et al., 1982). 

Essa técnica procura avaliar a relação entre a entrada (objeto) e a saída (imagem) 

proporcionada pelo equipamento, determinando a função de transferência óptica (FTO), 

que fornece informações sobre a resolução espacial do sistema de imagem. Analogamente, 

o melhor descritor genérico do ruído produzido por um sistema radiológico e, 

conseqüentemente, sua resolução de contraste, é o espectro de Wiener, que apresenta uma 

estimativa da quantidade de ruído que um sistema de imagem consegue reproduzir em 

função da freqüência espacial do objeto (Barret & Swindell, 1981). 
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1.3 Motivação e objetivos 
 

No Brasil, a Portaria nº453 de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde (Brasil, 1998) tem levado alguns centros de diagnóstico por imagem a 

implantar, como rotina, programas de controle de qualidade em seus equipamentos. Assim, 

pretende-se garantir a produção de imagens radiográficas que apresentem as características 

necessárias para um diagnóstico médico preciso e também, em alguns centros, garantir um 

bom desempenho dos esquemas CAD. 

 Contudo, um esquema de processamento que vise um determinado conjunto de 

imagens apresentará desempenho diferente ao ser aplicado a outro conjunto contendo 

imagens obtidas em outros equipamentos (Nishikawa et al., 1994; Nishikawa & Yarusso, 

1998; Schiabel et al., 2001). Em particular, tal desempenho é intimamente dependente não 

apenas das propriedades intrínsecas à imagem mamográfica, mas também, e 

principalmente, das características do processo de aquisição daquela imagem. Ou seja, a 

qualidade da imagem é fortemente afetada tanto pelo processo de aquisição no sistema 

mamográfico (mamógrafo, filme, revelação...), como na sua transformação em imagem 

digital (digitalizadores). 

 Dessa forma, torna-se importante para qualquer esquema CAD, antes do 

processamento para detecção de estruturas de interesse, um pré-processamento para 

uniformização da qualidade das imagens. Este pré-processamento deve levar em conta as 

características do processo de aquisição da imagem mamográfica digital, de forma a 

melhorar sua qualidade e garantir que o esquema de detecção apresente o melhor 

desempenho possível. 

Portanto, os objetivos do presente trabalho podem ser considerados em duas 

frentes. Numa primeira etapa, visam ao desenvolvimento de uma metodologia para a 

avaliação automática dos parâmetros de qualidade dos equipamentos responsáveis pela 

aquisição da imagem mamográfica digital (mamógrafo e digitalizador), determinando a 

FTO e o espectro de Wiener do ruído. Isso permite o conhecimento do desempenho dos 

equipamentos mamográficos e dos digitalizadores que proporcionaram as imagens sob 

análise, no que tange à resolução espacial e à resolução de contaste.  

A partir daí, na segunda etapa, a meta é uma técnica de pré-processamento para a 

restauração das imagens mamográficas digitalizadas, levando em consideração aspectos de 

qualidade do processo de aquisição previamente avaliados. O pré-processamento considera 

os limites de resolução espacial do equipamento mamográfico e do digitalizador, medidos 
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pela FTO, e as informações de ruído dos equipamentos, avaliadas pelo espectro de Wiener. 

A finalidade, portanto, é permitir a esquemas de diagnóstico auxiliado por computador atuar 

sobre imagens com características mais uniformes, buscando certa independência das 

condições em que elas foram adquiridas e melhorando, conseqüentemente, seu desempenho 

no auxílio à detecção precoce do câncer de mama. 

 

1.4 Disposição do trabalho 
 

O trabalho está dividido em duas partes: na primeira, estão descritos os algoritmos 

computacionais implementados para as medidas de parâmetros de qualidade dos 

equipamentos mamográficos, basicamente a FTO e espectro de Wiener do ruído. Na 

segunda, estão descritos os algoritmos de processamento de imagens desenvolvidos para a 

restauração dos mamogramas digitais, a partir dos resultados obtidos na primeira etapa. 

Adicionalmente, é apresentada uma aplicação prática dos algoritmos implementados, com a 

finalidade de melhorar o desempenho de um esquema computacional de auxílio ao 

diagnóstico, desenvolvido em trabalho prévio. 

 Essa tese de doutorado está subdividida em 9 capítulos, incluindo essa introdução. 

Os capítulos 2 a 5 apresentam uma revisão bibliográfica sobre o assunto e os capítulos 

seguintes descrevem os algoritmos desenvolvidos para avaliação dos equipamentos 

mamográficos e também para o pré-processamento das imagens mamográficas digitais, 

bem como os resultados obtidos. Os assuntos são abordados da seguinte forma: 

 

� Capítulo 2: abordagem sobre a importância da mamografia no controle e na 

detecção precoce do câncer de mama. Apresentação das características mais 

importantes dos equipamentos mamográficos e das diferenças básicas em 

relação aos aparelhos de raios X convencionais. 

 

� Capítulo 3: apresentação da teoria das funções de transferência e de como 

ela é aplicada na avaliação do comportamento de sistemas de imagem 

radiológica. 

 

� Capítulo 4: detalhamento da questão da resolução de contraste, de resolução 

espacial e do ruído como características fundamentais para avaliação da 

qualidade de sistemas de imagem mamográfica. 
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� Capítulo 5: abordagem sobre algumas técnicas de processamento de 

imagens desenvolvidas para a detecção automática de estruturas de interesse 

na mamografia. Apresentação dos esquemas CAD e do método de avaliação 

de desempenho destes esquemas utilizando curvas ROC. 

 

� Capítulo 6: descrição da primeira parte prática deste trabalho, com a 

apresentação dos algoritmos desenvolvidos para a determinação dos 

parâmetros de qualidade de um sistema de aquisição de imagem 

mamográfica digital (funções de transferência e espectro de Wiener). 

 

� Capítulo 7: abordagem sobre as técnicas de realce e restauração de imagens 

digitais no domínio da freqüência. Apresentação da segunda parte prática do 

trabalho, com a descrição do programa computacional desenvolvido para o 

processamento digital das imagens mamográficas a partir dos resultados 

obtidos com os algoritmos descritos no Capítulo 6. 

 

� Capítulo 8: apresentação dos resultados obtidos na avaliação de qualidade 

de diversos mamógrafos e digitalizadores utilizando os programas 

computacionais desenvolvidos. Aplicação prática da técnica de restauração 

de imagens mamográficas, na etapa de pré-processamento de um esquema 

CAD previamente desenvolvido, com o objetivo de melhorar seu 

desempenho na detecção de estruturas de interesse em mamografia. 

 

� Capítulo 9: discussão sobre os algoritmos propostos e os resultados obtidos. 

Apresentação da conclusão final do trabalho. 
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______________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 2 
Equipamento mamográfico e a mamografia 

______________________________________________________________________ 
 

2.1 Equipamento mamográfico 
 

Antigamente, as imagens mamográficas eram obtidas através de equipamentos 

radiográficos convencionais. Com o passar do tempo, acessórios foram acrescentados para 

que esses aparelhos se tornassem mais adequados para registrar a imagem da mama, até 

surgirem os equipamentos dedicados exclusivamente para a mamografia, chamados de 

mamógrafos. Nos últimos anos, todo o sistema de mamografia sofreu um grande avanço, 

visando melhorar a detecção precoce do câncer de mama. Atualmente, todo o processo de 

aquisição da imagem mamográfica é dedicado exclusivamente a esse tipo de exame: tubo de 

raios X, sistema de registro (filmes e detectores digitais), reveladora, negatoscópio, etc. 

 Os mamógrafos diferem dos equipamentos convencionais devido às 

particularidades radiográficas dos tecidos que compõem a mama, basicamente tecido 

glandular, tecido fibroso e gordura (Figura 2.1). Esses tecidos possuem níveis de atenuação 

aos raios X muito próximos, o que acarreta um baixo contraste na imagem. Além disso, as 

estruturas indicativas de câncer, como as microcalcificações e pequenos nódulos, devem ser 

visualizadas ainda em seu estado inicial e, portanto, possuem dimensões reduzidas (entre 
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0,1 e 0,5 mm de diâmetro). Assim, os equipamentos mamográficos devem não só produzir 

imagens de alto contraste como também com alta resolução espacial e baixo ruído. 

 

Figura 2.1. Estruturas internas que compõem a mama feminina2.

O tubo gerador de raios X de um equipamento mamográfico é formado 

basicamente por dois eletrodos submetidos a vácuo. Entre esses eletrodos é aplicada uma 

tensão da ordem de milhares de volts de forma a gerar um campo elétrico. O eletrodo 

negativo (catodo) tem um filamento resistivo que, quando aquecido pela passagem de uma 

corrente elétrica, libera elétrons. Esses elétrons são acelerados pelo campo elétrico até 

colidirem com o eletrodo positivo (anodo), gerando um feixe eletrônico (corrente elétrica 

ou corrente anódica). A extremidade do anodo, onde os elétrons colidem, é revestida por 

um metal pesado, em geral tungstênio, molibdênio ou ródio e é chamada de alvo. Nesta 

colisão, uma pequena fração da energia cinética destes elétrons, cerca de 0,1%, é convertida 

em raios X, enquanto a maior parte é dissipada na forma de calor. A pequena área do alvo 

onde o feixe de elétrons incide, e onde efetivamente é produzida a radiação, é chamada 

ponto focal. O ponto focal é um fator determinante na capacidade de resolução do 

equipamento mamográfico. Em linhas gerais, quanto menor o tamanho do ponto focal, 

melhor a resolução espacial do sistema de imagem. 

 Segundo Wolbarst (1993), quando os elétrons colidem com o anodo no interior do 

tubo de raios X, sofrem uma série de diferentes tipos de interações com os átomos do 
 
2 Fonte: Instituto Nacional de Câncer (2005). Disponível em: <http://www.inca.gov.br>. Acessado em: 

03/01/2005. 
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material que compõem o alvo, de modo que uma parte ou toda a energia cinética desses 

elétrons pode ser transformada em radiação eletromagnética. Essa radiação produzida 

através dessas interações é chamada de radiação Bremsstrahlung. No entanto, os fótons de 

raios X produzidos não possuem a mesma energia, devido aos diferentes tipos de 

interações que podem ocorrer no interior do alvo durante o processo aleatório de colisão. 

O número relativo de fótons produzidos por essas interações é, estatisticamente, 

inversamente proporcional a sua energia. A máxima energia possível de um fóton, em keV, 

é igual à energia dos elétrons que colidiram com o alvo e corresponde numericamente ao 

valor de pico da tensão aplicada nos eletrodos do tubo (kVp). Assim, variações na kVp 

aplicada irão alterar a energia máxima dos fótons de raios X produzidos e, 

conseqüentemente, a distribuição espectral do feixe de radiação. 

 Para se conseguir um contraste adequado nas imagens de mama, os mamógrafos 

operam numa faixa mais baixa de tensão do que os equipamentos convencionais, com 

valores usuais entre 20 e 35 kVp3. Para fótons de baixa energia, as diferenças entre os 

coeficientes de atenuação dos tecidos que compõem a mama são maiores, o que resulta em 

diferentes níveis de enegrecimento no filme radiográfico. A Figura 2.2 mostra um exemplo 

de como o contraste entre a imagem de um tumor e de uma pequena calcificação decresce 

com o aumento da energia dos fótons. 

 

Figura 2.2. Contraste entre um tumor de 5,0 mm de diâmetro (linha cheia) e uma pequena 

calcificação (linha tracejada) em função da energia da radiação (Haus & Yaffe, 2000). 

 

3 Os equipamentos de raios X convencionais operam, geralmente, na faixa de tensão entre 40 e 120 kVp. 
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O espectro de radiação gerado pelo tubo mamográfico também exerce influência 

bastante significativa no contraste da imagem. De modo geral, os aparelhos de mamografia 

possuem tubo com alvo de molibdênio (Mo) podendo, em alguns aparelhos, existir 

também um alvo adicional de ródio (Rh). A vantagem da utilização desses elementos no 

alvo é que eles garantem uma grande emissão de radiação característica de baixa energia 

(17,4 e 19,8 keV para o molibdênio), permitindo a formação de um espectro mais adequado 

para produzir imagens mamográficas de alto contraste. A Figura 2.3 ilustra um exemplo de 

espectros de raios X produzidos com alvo de molibdênio e ródio.  

 Quando um filtro de molibdênio, tipicamente de 0,03 mm, é colocado na saída do 

tubo de raios X, os fótons de mais baixa energia acabam sendo, em sua maioria, retirados 

do feixe. A vantagem dessa filtração é que os fótons de baixa energia aumentam a dose na 

paciente, pois são quase totalmente absorvidos pela mama, mas não contribuem para a 

formação da imagem. Em contrapartida, fótons de energia maior que 20 keV também 

sofrem grande filtração devido à alta absorção pela camada K do molibdênio nessa faixa de 

energia. Isso acaba resultando em um espectro formado basicamente por radiação 

característica ou de energia muito próxima a ela, permitindo a formação de imagem de alto 

contraste e ainda diminuindo a dose absorvida pela mama durante o exame (Haus & Yaffe, 

2000). 

 

Figura 2.3. Espectro de emissão típico de um equipamento mamográfico com tensão de 26kVp. 

Para o alvo de molibdênio (Mo) foi utilizado um filtro de 0,03 mm de molibdênio. Para uma 

melhor penetração do feixe, um filtro de ródio (Rh) foi utilizado (linha tracejada) (Haus & Yaffe, 

2000). 
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Para mamas maiores ou mais densas, em que há uma maior quantidade de tecido 

fibroglandular presente, o contraste na imagem não é tão alto como o obtido com uma 

mama normal. Isto ocorre porque poucos fótons de baixa energia conseguem atravessar a 

mama para atingir o filme, o que provoca um “endurecimento” do feixe (aumento da 

energia efetiva) e, conseqüentemente, uma diminuição na diferença de absorção (e 

contraste) entre os tecidos presentes na mama, conforme gráfico da Figura 2.2. Embora um 

aumento de energia possa ser conseguido com um aumento da kVp do tubo, a eficiência 

do espectro continua sendo limitada pela radiação característica, que possui valor fixo. 

Assim, nos exames mamográficos, utilizam-se diferentes combinações de alvo e filtro, com 

diferentes materiais, para definir o formato do espectro de emissão e conseguir o melhor 

contraste possível na mamografia. Por exemplo, utilizando-se alvo de molibdênio com um 

filtro de ródio (Mo/Rh), consegue-se um feixe mais energético e penetrante do que com o 

filtro de molibdênio (Mo/Mo) para a mesma kVp, o que é mais adequado para exames de 

mama mais densas ou de maior volume. Isso ocorre porque a camada K do ródio possui 

energia de 23 keV, permitindo que os fótons entre 20 e 23 keV não sejam absorvidos, 

como no caso da filtração com molibdênio (Figura 2.3). 

 Além dos dispositivos comuns aos aparelhos convencionais de radiografia, o 

mamógrafo possui um compartimento de compressão composto por uma placa de acrílico, 

cuja finalidade é comprimir a mama de modo a homogeneizar ao máximo a densidade a ser 

radiografada.  A compressão da mama, apesar de provocar um desconforto para a paciente 

durante o exame, melhora significativamente a qualidade da imagem mamográfica. Ao ser 

comprimida, a mama torna-se menos espessa e mais uniforme, o que permite a diminuição 

da dose absorvida e o espalhamento dos fótons de raios X no filme, o que reduz, 

conseqüentemente, o ruído na imagem. Além disso, a compressão diminui a sobreposição 

de imagens das estruturas internas da mama e garante a imobilidade da paciente durante o 

exame. Os aparelhos mamográficos mais modernos possuem também uma grade móvel, 

posicionada entre o suporte da mama e o compartimento para a colocação do chassi com o 

filme radiográfico, para reduzir a radiação espalhada e conseqüentemente o ruído da 

imagem. Além disso, alguns equipamentos possuem o controle automático de exposição, 

AEC (do inglês: Automatic Exposure Control), que controla automaticamente o tempo de 

exposição do equipamento a partir de um sensor que fica posicionado abaixo do 

compartimento para colocação do chassi com filme radiográfico. Assim, independente da 

espessura da mama comprimida, o AEC controla automaticamente a quantidade de 

radiação necessária para a formação de uma imagem radiográfica adequada. A Figura 2.4 
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mostra um exemplo de aparelho mamográfico comercial, onde podem ser visualizados 

alguns de seus componentes mais importantes. 

 

Figura 2.4. Exemplo de um aparelho mamográfico comercial4.

2.2 Influência do ponto focal na qualidade da imagem mamográfica 
 

Um dos parâmetros mais importantes na avaliação da qualidade de um 

equipamento mamográfico, particularmente no que diz respeito à sua resolução espacial, é 

a dimensão do ponto focal do tubo de raios X. Teoricamente, quanto menor o tamanho do 

ponto focal, melhor a resolução da imagem mamográfica. No entanto, sendo menor o 

ponto focal, menor também é a área sujeita ao bombardeamento pelo feixe eletrônico e, 

conseqüentemente, menor a área de dissipação de calor. Isso resulta em um possível 

superaquecimento no local, o que pode diminuir consideravelmente a vida útil do tubo. 

Assim, há um compromisso entre a área do ponto focal e a quantidade de corrente anódica 

que ele suporta sem danificar-se devido ao aquecimento excessivo. Por isso, os aparelhos 

mamográficos apresentam duas particularidades que possibilitam diminuir o tamanho 

efetivo do ponto focal sem aumentar o calor gerado no anodo. A primeira delas é a 

inclinação do anodo em relação ao eixo de incidência do feixe eletrônico; a segunda é a 

utilização de um anodo rotativo. 
 
4 Fonte: Hologic Inc. (2005). Disponível em: <http://www.hologic.com>. Acessado em: 03/01/2005. 

Tubo de raios X

Compartimento de 
compressão

Suporte para o 
posicionamento da mama. 
Local onde fica instalada 

a grade 

Compartimento para colocação do 
chassi com o filme mamográfico.  

Abaixo localiza-se o sensor do AEC. 
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Com uma pequena inclinação do anodo torna-se possível que a área do alvo 

bombardeada pelos elétrons seja maior do que a sua projeção no filme radiográfico, ou seja, 

o ponto focal efetivo ou aparente, responsável pela resolução espacial da imagem formada 

pelo sistema, torna-se menor do que o ponto focal real, que corresponde à área 

bombardeada pelos elétrons no alvo. A construção do anodo inclinado segue o princípio 

do foco-linha (Wilks, 1987) e é ilustrado pela Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Efeito da inclinação do anodo no tamanho do ponto focal. 

 

Os anodos rotativos têm a finalidade de aumentar a área do alvo bombardeada 

pelos elétrons, possibilitando maior dissipação de calor. Rotacionando-se o anodo, o ponto 

focal real passa a ser um anel, como mostra a Figura 2.6, com área maior do que se o anodo 

fosse fixo. Isto faz com que haja uma melhora na dissipação de calor sem alterar o tamanho 

aparente do ponto focal e, conseqüentemente, a resolução do sistema.  

 

Figura 2.6. O anodo rotativo e o tamanho do ponto focal (Johns & Cunningham, 1983). 
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Segundo Milne (1974), diferentes termos são utilizados para designar o tamanho do 

ponto focal de um equipamento mamográfico e, por isso, devem-se estabelecer claramente 

as diferenças existentes entre eles. O tamanho efetivo ou aparente é definido como o 

tamanho do ponto focal visto no plano imagem no feixe central de radiação (Figura 2.5). O 

tamanho equivalente seria determinado através de métodos de resolução e levam em 

conta os efeitos da forma e distribuição de intensidade do ponto focal na imagem 

radiográfica. Já o tamanho nominal corresponde ao valor fornecido pelo fabricante. Ainda 

segundo o autor, o tamanho equivalente não é considerado uma medida do tamanho do 

ponto focal propriamente, como o nome sugere, mas sim uma medida da sua capacidade 

de resolução, integrando os efeitos do tamanho efetivo e da distribuição de intensidade. 

 Para que a imagem formada por um aparelho radiográfico seja uma reprodução 

perfeita do objeto em questão, o ponto focal deve ser um “ponto” com dimensões 

infinitamente pequenas (fonte pontual ou puntiforme). No entanto, pontos focais 

encontrados em equipamentos radiográficos comerciais não são pontuais e possuem certa 

dimensão, o que faz com que as imagens produzidas apresentem uma região de 

“borramento” nas bordas, chamada de penumbra. Quanto maior o tamanho do ponto 

focal, maior a penumbra formada na imagem e, desta forma, pior será sua nitidez. A Figura 

2.7 ilustra o efeito que a dimensão do ponto focal F pode causar na nitidez da imagem 

radiográfica. No caso onde o ponto focal é puntiforme, a imagem formada I1 reproduz com 

fidelidade a projeção do objeto O no plano imagem. Já para o ponto focal “não-pontual”, a 

imagem formada I2 apresenta um borramento p nas bordas, chamada de região de 

penumbra, o que diminui sua nitidez. 

 

Figura 2.7. Efeito do tamanho do ponto focal na nitidez das imagens radiográficas. 

 



Capítulo 2 – Equipamento mamográfico e a mamografia 15

Em ambos os casos, nota-se que a imagem formada é maior do que o objeto. Essa 

ampliação é causada pela geometria de exposição utilizada e é chamada de magnificação 
radiográfica. Matematicamente, a magnificação m representa quantas vezes a imagem 

radiográfica é maior do que o objeto e pode ser calculada pela equação (2.1) (Spiegler & 

Breckinride, 1972; Webb, 1988; Wolbarst, 1993): 

 

DFO
DFF

DFO
DOFDFOm =+= (2.1) 

 

onde,  

DFO corresponde à distância do foco ao objeto; 

DOF à distância do objeto ao filme e 

DFF à distância do foco ao filme. 

 

Assim, o tamanho da imagem I1, no caso ideal de ponto focal puntiforme, será o 

tamanho do objeto O multiplicado pela magnificação m. No caso de um ponto focal real, 

de tamanho F, a imagem será acrescida também da penumbra p. O tamanho da penumbra 

depende do tamanho do ponto focal e da magnificação utilizada, podendo ser calculada 

pela equação (2.2) (Webb, 1988): 

 

)1( −= mFp (2.2) 

 

Portanto, a não-nitidez radiográfica causada pela região de penumbra contida na 

imagem aumentará de acordo com o aumento do tamanho do ponto focal e da 

magnificação utilizada. Quando o tamanho do ponto focal for maior do que o tamanho do 

próprio objeto, a imagem formada não terá nitidez alguma, já que a penumbra que se forma 

neste caso será maior do que a própria imagem. Todavia, se o tamanho do objeto for muito 

maior do que o tamanho do ponto focal (mais que dez vezes), a distorção apresentada na 

imagem poderá ser considerada desprezível (Oliveira, 1995). 

 Para garantir imagens de alta resolução espacial, os equipamentos mamográficos 

devem possuir ponto focal com dimensões bem menores do que os encontrados em 

aparelhos convencionais. De modo geral, os equipamentos convencionais apresentam 

ponto focal em torno de 1,0 mm de diâmetro ou mais, enquanto os mamógrafos 

apresentam valores de aproximadamente 0,3 mm. 
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Considerando que a distância entre a mama comprimida e o cassete mamográfico é 

muito menor do que a distância do foco ao filme, consegue-se uma magnificação 

geométrica muito pequena, de modo a se obter alta resolução espacial na imagem. 

Geralmente, a distância entre a mama e o filme não ultrapassa 2,0 cm, enquanto a distância 

total entre o filme e o ponto focal fica em torno de 65 cm. A Figura 2.8 ilustra uma 

geometria típica utilizada em um exame mamográfico, onde diferentes resoluções espaciais 

são obtidas em função da magnificação. 

 

Figura 2.8. Limites de resolução espacial obtidos em diferentes planos de uma mama comprimida 

para o mesmo ponto focal (Haus & Yaffe, 2000). 

 

Por estar diretamente relacionado com a resolução espacial de um equipamento 

mamográfico, o tamanho do ponto focal é um parâmetro muito importante e deve ser 

avaliado periodicamente nos programas de controle de qualidade. Para isso, existem 

diversos métodos que são capazes de determinar, com certa precisão, o valor real do ponto 

focal, como a câmara de orifício, a câmara de fenda e o padrão de teste estrela, além do 

método das funções de transferência, que será abordado no Capítulo 3. 

 

2.3 Métodos experimentais para medidas de ponto focal 
 
2.3.1 Câmara de orifício 
 

A utilização do método da câmara de orifício pode ser considerada, segundo 

Kuntke (1957), tão antiga como a própria radiologia. O princípio no qual se baseia é o 
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mesmo utilizado em fotografia e consiste em radiografar um objeto radiopaco com um 

furo de dimensões desprezíveis, conforme ilustrado na Figura 2.9. A imagem formada por 

esse objeto corresponderá a uma projeção exata do ponto focal e pode fornecer 

informações não só do seu tamanho efetivo, como também da sua forma e da distribuição 

de intensidade.  

 

Figura 2.9. Princípio de obtenção da imagem do ponto focal com uma câmara de orifício 

(Spiegler & Breckinride, 1972). 

 

Na prática, a imagem formada por uma câmara de orifício com um furo de 

diâmetro d apresentará um borramento nas bordas (penumbra), fazendo com que a imagem 

medida no filme seja ligeiramente maior do que o ponto focal real do aparelho. Assim, se a 

câmara de orifício é colocada a uma distância d1 da fonte e d2 do filme, a imagem do ponto 

focal será aumentada pela razão (d2 / d1), acrescida da penumbra (Figura 2.9). Segundo 

Kuntke (1957), pode-se obter o tamanho real do ponto focal através da equação (2.3). 

 

1
)(

−
⋅−=

m
mdSF (2.3) 

 

onde,  

S é o tamanho da imagem medida no filme; 

m a magnificação, que pode ser determinada pela equação (2.1), e 

d o diâmetro do orifício. 
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Entretanto, além deste borramento introduzido pelo diâmetro do orifício, existe 

também um borramento nas bordas que é inerente ao próprio ponto focal, o que acaba 

introduzindo uma incerteza adicional à determinação do seu tamanho exato quando 

medido diretamente no filme. Se o diâmetro do orifício for muito menor que as dimensões 

do ponto focal, esta incerteza pode ser muito maior que o efeito causado pelo tamanho do 

furo da câmara de orifício, tornando dispensável a correção embutida na equação (2.3). 

 Uma maneira de eliminar a subjetividade dessa medida, segundo Nielsen (1979), é 

utilizar um microdensitômetro, um aparelho que fornece um perfil exato da distribuição 

das densidades ópticas registradas no filme em função da distância de varredura 

(geralmente com precisão de 10 µm) e que possibilita uma definição objetiva das bordas da 

imagem. O funcionamento do microdensitômetro será abordado no Capítulo 3. Dessa 

forma, aplicando-se a equação (2.3) ao tamanho medido com o microdensitômetro, é 

possível obter o tamanho do ponto focal com bastante exatidão. Segundo Kuntke (1957), 

adotando-se este procedimento, com um orifício de diâmetro igual a 20% do tamanho do 

ponto focal, a precisão conseguida é da ordem de 5,0 %. Entretanto, a necessidade de um 

microdensitômetro, que é um equipamento caro e de difícil manuseio, inviabiliza a 

utilização de tal procedimento na maioria dos serviços de radiologia. 

 Um outro aspecto que deve ser observado nas medidas de ponto focal é a posição 

em que a câmara de orifício é colocada sob o tubo de raios X. Devido ao fenômeno 

conhecido como característica de campo (que será abordado no item 2.5), o tamanho 

efetivo do ponto focal pode variar em até 300% dependendo da posição na qual ele é 

medido (Doi, 1977; Burgess, 1977b), e a não observação deste fenômeno tem-se mostrado 

como uma das principais fontes de erro nessas medições.  

 

2.3.2 Câmara de fenda 
 

A câmara de fenda utiliza o mesmo princípio da câmara de orifício, mas com a 

vantagem de ser bem mais simples de ser construída e de possibilitar a obtenção de 

diâmetros de abertura bem menores, da ordem de 10 µm. Assim, o método da câmara de 

fenda pode ser usado para avaliar pontos focais menores sem introduzir distorções 

decorrentes do seu diâmetro (Kratzat, 1988). O princípio de obtenção das dimensões do 

ponto focal com a câmara de fenda é ilustrado na Figura 2.10. Se a fenda for alinhada em 

uma certa direção no campo de radiação, a largura da imagem obtida dará uma medida da 

dimensão do ponto focal da direção perpendicular ao posicionamento da fenda. Dessa 
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forma, para conhecer as dimensões de um ponto focal retangular, são necessárias duas 

imagens de fenda: uma perpendicular e uma paralela ao eixo catodo-anodo. Se o formato 

do ponto focal for circular e simétrico, basta apenas uma imagem de fenda em qualquer 

orientação para se obter a dimensão do ponto focal. 

 

Figura 2.10. Obtenção da imagem do ponto focal utilizando uma câmara de fenda (Kratzat, 1988). 

 

2.3.3 Padrão de teste estrela 
 

Segundo Trefler & Gray (1976), tanto o método da câmara de orifício quanto o da 

fenda, além de apresentarem algumas dificuldades práticas, fornecem como resultado um 

valor que não reflete diretamente os efeitos do ponto focal na formação da imagem, ou 

seja, o valor do tamanho efetivo do ponto focal não necessariamente corresponde à 

capacidade de resolução do sistema, pois não leva em conta nem a forma, nem a 

distribuição de intensidade do ponto focal. O método do padrão de teste estrela é um dos 

que são utilizados para a determinação do limite de resolução dos aparelhos radiográficos, 

ou seja, seu tamanho equivalente. Segundo Nickoloff et al. (1990), ele só pode ser utilizado 

para o cálculo exato das dimensões do ponto focal no caso de distribuição uniforme de sua 

intensidade, caso em que o tamanho efetivo e o tamanho equivalente são os mesmos. 

Segundo Kratzat (1988), o método padrão estrela não é reconhecido pelas normas 

internacionais como método de medida das dimensões do ponto focal, mas sim como um 

método de determinação da capacidade de resolução dos sistemas de imagem radiográfica. 
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O padrão de teste estrela consiste num objeto circular, composto por um conjunto 

de linhas radiais de material radiopaco, separadas por um certo ângulo, geralmente de 0,5o

ou 1,0o. Como o espaçamento entre as linhas radiais diminui na medida em que se 

aproxima do centro do círculo, esse padrão cobre continuamente todo o intervalo de 

resolução possível do sistema de imagem (Smith & Chatzziioannov, 1993).   

 Assim, devido às limitações dos sistemas radiográficos, a imagem formada pelo 

padrão estrela apresentará uma falha de borramento na região onde o espaçamento entre as 

linhas é pequeno (mais próximo do centro), conforme ilustrado na Figura 2.11. 

 A partir da imagem do padrão estrela, mede-se o diâmetro no qual ocorreu o 

borramento da imagem e calcula-se o tamanho equivalente do ponto focal, utilizando a 

equação (2.4) (Spiegler & Breckinridge, 1972):  

 

)1(180 −
⋅⋅⋅=

m
dma θπ

(2.4) 

 

onde,  

a corresponde ao tamanho equivalente do ponto focal; 

θ ao ângulo entre as linhas do padrão estrela utilizado; 

m à magnificação, que pode ser determinada pela equação (2.1), e 

d o diâmetro do orifício. 

 

Figura 2.11. Imagem formada por um padrão de teste estrela. 
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Além disso, do mesmo modo que a câmara de orifício, o padrão de teste estrela 

pode fornecer o tamanho equivalente do ponto focal em qualquer direção, bastando, para 

isso, que se faça a leitura do diâmetro de falha de borramento na direção desejada. 

 

2.4 Distribuição de intensidade do ponto focal 
 

Segundo Takenaka et al. (1968), o feixe de elétrons que se forma no interior do tubo 

de um aparelho de raios X para a produção de radiação não é, na verdade, um feixe 

paralelo. Devido ao campo elétrico gerado pela capa focalizadora do filamento do catodo, 

o feixe eletrônico se cruza em várias regiões antes de atingir o alvo e efetivamente produzir 

os raios X, conforme ilustrado na Figura 2.12. Assim, dependendo da localização em que o 

anodo é posicionado ao longo desse feixe, o ponto focal apresentará diferentes 

distribuições de intensidade de radiação ao longo de sua área efetiva. 

 

Figura 2.12. Caminho percorrido pelo feixe eletrônico no interior de um tubo de raios X (Takenaka 

et al., 1968). 

 

Nickoloff et al. (1990) desenvolveram um trabalho onde a forma e a distribuição de 

intensidade do ponto focal de diversos aparelhos mamográficos comerciais foram 

investigados, utilizando imagens obtidas com uma câmara de orifício. A Figura 2.13 mostra 

as imagens do ponto focal obtidas de quatro mamógrafos diferentes. 
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Figura 2.13. Imagens de ponto focal de quatro aparelhos mamográficos distintos, mostrando a 

variação na distribuição de intensidade (Nickoloff et al., 1990). 

 

A partir desses resultados, Nickoloff et al. (1990) modelaram matematicamente 

todos os formatos e distribuições de intensidade encontrados e os agruparam em três 

categorias distintas: distribuição uniforme (quadrada e cilíndrica); distribuição não uniforme 

com bordas abruptas (borda dupla sem platô, borda dupla com platô e borda dupla tipo 

função impulso) e distribuição não uniforme com bordas suaves (gaussiana simples, 

gaussiana dupla e exponencial dupla). Os tipos de distribuição de intensidade de ponto 

focal encontrados por Nickoloff et al. (1990) estão ilustrados na Figura 2.14. 

 A influência da distribuição de intensidade do ponto focal na nitidez das imagens 

radiográficas tem sido investigada por diversos autores e as conclusões a respeito desse 

aspecto ainda levantam certa polêmica. Doi & Rossmann (1975b, 1975d) investigaram o 

efeito da distribuição de intensidade do ponto focal em imagens magnificadas de vasos 

sangüíneos e concluíram que a qualidade das imagens não varia significativamente com as 

distribuições investigadas. Por outro lado, Nickoloff et al. (1990) concluíram em seu 

trabalho que a distribuição de intensidade do ponto focal é um fator importante na 

mamografia e influencia significativamente a qualidade das imagens. Segundo esses autores, 

os pontos focais com distribuição não uniforme de bordas abruptas são os que produzem 

imagens de pior resolução, e os que apresentam distribuição do tipo gaussiana simples são 

os que produzem melhor resolução. Marques (1998), utilizando procedimentos de 

simulação computacional, concluiu que a distribuição de intensidade do ponto focal só tem 

influência na nitidez das imagens radiográficas nos casos onde o ponto focal possui 

dimensão maior do que a estrutura radiografada. No entanto, a influência da dimensão do 

ponto focal na qualidade da imagem, nesse caso, acaba sendo o fator mais significativo, o 
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que faz com que o efeito da distribuição de intensidade na nitidez das imagens radiográficas 

seja um fator irrelevante. 

 

Figura 2.14. Tipos de distribuição de intensidade de ponto focal encontrados por Nickoloff et al. 

(1990): (a) uniforme quadrada; (b) uniforme cilíndrica; (c) borda dupla sem platô; (d) borda dupla 

com platô; (e) borda dupla tipo função impulso; (f) Gaussiana simples; (g) Gaussiana dupla; (h) 

exponencial dupla. 
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2.5 Característica de campo 
 

A nitidez da imagem radiográfica de um determinado objeto varia de acordo com a 

posição em que este objeto é colocado no campo de radiação. Essa variação ocorre como 

conseqüência da inclinação do anodo, que faz com que o ponto focal observado nas 

diferentes posições ao longo do campo apresente diferentes deformações geométricas e 

tamanhos efetivos. Essas deformações são tão significativas que é possível que um 

determinado objeto de interesse clínico só seja visualizado se estiver posicionado em uma 

determinada região no campo. Desta forma, a magnitude da não-nitidez geométrica de uma 

imagem radiográfica depende da posição sob o feixe de raios X na qual o objeto é 

colocado, e o fenômeno que causa tais deformações geométricas é chamado de 

característica de campo. (Doi, 1977; Burgess, 1977b). 

 A Figura 2.15 mostra uma imagem obtida experimentalmente por Kartzat (1988), 

utilizando uma matriz de orifícios, onde se reproduz a forma e o tamanho do ponto focal 

de um aparelho radiográfico em diferentes posições do campo de radiação. Observa-se 

claramente que o ponto focal apresenta-se menor na direção do anodo e mais simétrico ao 

longo do eixo central (paralelo ao eixo catodo-anodo), enquanto nas extremidades mais 

próximas do catodo apresenta-se maior e com forma mais irregular. 

 

Figura 2.15. Característica de campo observada em um equipamento mamográfico num campo de 

18 x 24cm (Kratzat, 1988). 
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Doi (1977) elaborou um estudo sobre a característica de campo baseado na 

deformação geométrica do ponto focal ao longo do campo, e descreveu as equações 

matemáticas necessárias para que fosse possível o cálculo das dimensões e da forma do 

ponto focal em qualquer posição ao longo do campo. Baseando-se neste trabalho, Marques 

et al. (1996) desenvolveram um método de simulação computacional para proporcionar o 

cálculo do tamanho efetivo do ponto focal em qualquer posição ao longo do campo a partir 

da medida de seus tamanhos efetivos no centro. Assim, considerando o ponto focal no centro 

do campo como sendo um retângulo de lados a e b, os novos valores a’ e b’ desses lados em 

uma posição arbitrária, a uma distância d da origem, podem ser determinados conforme 

Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Característica de campo: ponto focal no centro do campo e em uma posição arbitrária 

(Marques et al., 1996). 
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Primeiramente, deve-se determinar o novo valor do lado a do ponto focal no eixo 

catodo-anodo (dy = 0) em uma posição qualquer distante dx do centro do campo, 

conforme ilustrado na Figura 2.17. 

Figura 2.17. Cálculo do lado a’ do ponto focal em uma posição qualquer do eixo x (dy=0) 

(Marques, 1998). 

 

Assim, sendo a” o tamanho do ponto focal na direção perpendicular ao feixe de 

raios X, tem-se: 

 

α
βα

sen
)sen('' +⋅= aa (2.5) 

 









=

dfi
dxarctanβ (2.6) 

 

onde,  

α é o ângulo de inclinação do anodo em relação ao eixo perpendicular ao plano imagem; 

β o ângulo de projeção do ponto focal no campo na posição dx e 

dfi a distância do ponto focal ao plano imagem. 
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Como o lado b do ponto focal está num plano paralelo aos planos imagem e objeto, 

ele não muda de tamanho ao longo do campo, ou seja: 

 

bb =' (2.7) 

 

Portanto, para uma posição qualquer do campo, o tamanho a do ponto focal pode ser 

determinado através da equação: 

 

)cos()cos(
"'

γβ ⋅
= aa (2.8) 

 

onde, 

γ corresponde ao ângulo formado entre o ponto de cut-off e a projeção do ponto focal na 

posição dx dy no campo, conforme a Figura 2.16.  

 

O valor de γ pode ser calculado pela equação (2.9) e os valores de a” e β são 

determinados através das equações (2.5) e (2.6) respectivamente: 

 









+⋅

=
dxdfi

dy
)tan(

arctan
α

γ (2.9) 

 

Portanto, devido ao fenômeno da característica de campo e da grande magnitude da 

variação do tamanho do ponto focal ao longo do campo de radiação, o conhecimento 

apenas do tamanho do ponto focal no centro do campo, como geralmente é feito, torna-se 

insuficiente. Para uma avaliação mais precisa da capacidade de resolução de um sistema de 

imagem radiográfica, é necessário que se conheça o tamanho do ponto focal em todas as 

posições no campo, o que pode ser facilmente determinado através do procedimento 

computacional proposto por Marques et al. (1996). 

 Deve-se observar ainda que, nos aparelhos mamográficos, a metade do campo 

correspondente ao lado do catodo é “cortada” por um colimador de chumbo presente no 

interior do tubo, para evitar que a paciente receba radiação na região do tórax durante o 

exame. Assim, a única região presente no campo de exposição é a região central e a região 

correspondente ao lado do anodo. 
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2.6 Filmes e écrans 
 

Em um exame radiográfico, o paciente é colocado sob o feixe de raios X para que 

os fótons possam atravessar seu corpo. O feixe interage com os tecidos e órgãos e sofre 

diferentes níveis de absorção, de acordo com a capacidade de atenuação de cada material 

que compõe a estrutura radiografada. Assim, o feixe emergente (modulado pelo corpo do 

paciente) passa a possuir níveis variados de intensidade, carregando consigo informações 

sobre a disposição das estruturas no interior do corpo do paciente, necessárias para o 

exame radiográfico, conforme ilustrado na Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Diagrama ilustrando como a imagem radiológica é formada (Johns & Cunningham, 

1983). 

 

No entanto, para a avaliação dessas informações, torna-se necessária a utilização de 

um meio de armazenamento adequado à visão humana. O filme radiográfico é o meio de 

armazenamento mais utilizado para registrar as informações obtidas num exame de raios X. 

Quanto maior a absorção de uma determinada estrutura, menor será a intensidade da 

radiação que impressionará o filme nessa região, fazendo com que a imagem dessa 

estrutura seja mais clara. A diferença entre os diversos níveis de atenuação pelos materiais 

que compõem um determinado órgão determinará diferentes níveis de escurecimento no 

filme. A medida desse “nível de escurecimento” é feita a partir da medida de um parâmetro 

chamado densidade óptica (DO), calculado a partir da equação (CurryIII et al., 1990): 
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=
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I

DO 0
10log  (2.10) 

onde,  

I0 corresponde à intensidade de radiação incidente no filme e 

It à radiação transmitida. 

 

Como a densidade óptica é, na verdade, uma medida da opacidade do filme, quanto 

mais escura uma determinada região do filme, maior será o valor da sua densidade óptica. 

Segundo CurryIII et al. (1990), os níveis de densidades ópticas considerados úteis para uso 

em radiologia diagnóstica estão compreendidos entre 0,3 e 2,0. 

 A sensibilidade de um filme à radiação geralmente é muito baixa, ou seja, é preciso 

uma grande quantidade de radiação para produzir um nível de escurecimento satisfatório 

no filme e, conseqüentemente, o paciente acaba recebendo uma grande dose de radiação. 

Por isso, nos exames radiográficos atuais, a exposição direta do filme aos raios X é proibida 

pela  Portaria nº453 (Brasil, 1998). Normalmente, utiliza-se filme sensível à luz juntamente 

com uma tela fluorescente, capaz de converter cada fóton de raios X emitido pelo paciente 

em um jato de fótons de luz visível que é absorvido pelo filme. Essa tela fluorescente é 

geralmente chamada de écran reforçador ou tela intensificadora, e sua utilização 

proporciona uma diminuição significativa da dose de radiação à qual o paciente é 

submetido, além de diminuir o tempo de exposição durante o exame radiológico. No 

entanto, o uso do écran introduz um certo grau de borramento na imagem devido à difusão 

da luz, causando uma diminuição da resolução do sistema e uma conseqüente degradação 

na qualidade da imagem.  
O filme radiográfico, segundo CurryIII et al. (1990), é constituído basicamente por 

quatro camadas: a camada protetora, a base, a interface e a emulsão, conforme ilustrado na 

Figura 2.19. A região do filme responsável pela formação da imagem é a emulsão, e a base 

tem a função de fornecer sustentação ao filme. Existem filmes que possuem emulsão de 

ambos os lados da base, chamados de filmes com dupla emulsão, e devem ser utilizados em 

chassis que contém dois écrans. A finalidade da emulsão dupla é diminuir ainda mais a 

exposição necessária para a formação da imagem e, desta forma, diminuir a dose absorvida 

pelo paciente. 
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Figura 2.19. Camadas que compõem um filme radiográfico (CurryIII et al., 1990). 

 

Para descrever a resposta de um filme ou de um sistema écran-filme à exposição 

radiográfica utiliza-se um gráfico chamado de curva característica, curva sensitométrica 

ou curva H&D5, que relaciona a exposição radiográfica com a densidade óptica produzida 

no filme. A Figura 2.20 ilustra um exemplo de curva sensitométrica, que usa uma escala 

logarítmica para representar a exposição. 

 

Figura 2.20. Curva sensitométrica de um sistema tela-filme utilizado em radiodiagnóstico. 

 

5 Em homenagem a Hurter e Driffield, que a descreveram em 1890. 
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A curva sensitométrica é muito útil na avaliação de um filme radiográfico ou 

sistema écran-filme, pois dela extraem-se informações sobre o contraste (diferença de 

intensidade entre dois pontos ou entre duas regiões de uma imagem), sensibilidade (ou 

velocidade), que é determinada através da exposição necessária para produzir um 

determinado enegrecimento no filme e latitude, que corresponde à parcela linear da curva. A 

latitude determina a faixa de exposição que deve ser utilizada no exame radiológico para 

produzir uma imagem satisfatória, pois é a região que produz o melhor contraste. Nas 

regiões de patamar e base o contraste é insatisfatório, pois grandes variações na exposição 

não produzem variações significativas na densidade óptica, ou por saturação (patamar) ou 

por sub-exposição (base). 

 A eficiência de um écran na conversão de raios X em luz e a sensibilidade do filme 

radiográfico à luz pode ser expressa em termos da velocidade do sistema écran-filme (ou 

sistema tela-filme), determinada pela inclinação da porção linear da sua curva 

sensitométrica. Assim, quanto mais veloz é o sistema tela-filme, menos radiação é 

necessária para a formação da imagem e melhor o contraste, mas, em contrapartida, menor 

a faixa útil (latitude) para o exame radiográfico. 

 Desta forma, as particularidades da curva característica são importantes para 

determinar o tipo de filme ou sistema tela-filme que deve ser utilizado em um determinado 

exame radiográfico, visando à produção de imagens com a melhor qualidade possível. 

 Os sistemas de registro utilizados em mamografia são diferentes dos utilizados em 

radiografia convencional e apresentam características especiais para que produzam imagens 

de qualidade superior: o filme mamográfico é mais sensível que o filme convencional, 

possui apenas uma camada de emulsão e seus grãos são de menor dimensão do que os 

encontrados em filmes convencionais. A tela intensificadora, ou écran, utilizada na 

mamografia é diferente das convencionais por ser composta de elementos químicos que 

promovem menor borramento na imagem (Wolbarst, 1993). 

 

2.7 Mamografia 
 

A mamografia constitui uma forma particular de radiografia que utiliza níveis de 

tensões mais baixos que os utilizados em radiografia convencional, e se destina a registrar 

imagens das mamas a fim de diagnosticar a eventual presença de estruturas indicativas de 

doenças, sobretudo de câncer. A mamografia de alta resolução oferece uma sensibilidade 

média (possibilidade de visualização de estruturas de interesse) de 91% a 96%, sendo que 
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essas taxas variam em função da idade, do tipo de mama e do tamanho da lesão. Além 

disso, apresenta uma taxa de falsos-negativos (tumores que não são detectados) em torno 

de 4% a 9% (Nunes, 2001). 

 Um exame mamográfico completo geralmente compreende quatro imagens 

(mamogramas), sendo duas incidências para cada mama: uma lateral ou oblíqua e uma 

crânio-caudal. A incidência médio-lateral-oblíqua é a mais eficaz, pois mostra uma 

quantidade maior de tecido mamário e inclui estruturas mais profundas do quadrante 

superior externo e do prolongamento axilar, enquanto que a crânio-caudal tem como 

objetivo incluir todo o material póstero-medial, complementando a médio-lateral-oblíqua 

(Nunes, 2001). A Figura 2.21 ilustra um desenho esquemático do processo de obtenção de 

uma imagem radiográfica de uma mama por um mamógrafo. 

 

Figura 2.21. Esquema de obtenção de uma imagem mamográfica (Wolbarst, 1993). 

 

Na Figura 2.22 é possível observar o posicionamento de uma paciente para a 

realização de um exame mamográfico, considerando as duas incidências mais comuns: 

crânio-caudal e médio-lateral. A Figura 2.23 apresenta exemplos de imagens radiográficas 

obtidas com as duas incidências mostradas na Figura 2.22 em um exame mamográfico. 
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(a)                                                             (b) 
Figura 2.22. Ilustração de um exame mamográfico real: (a) posição crânio-caudal; (b) posição 

médio-lateral6.

(a)                                                                        (b) 
Figura 2.23. Mamografias das incidências: (a) crânio-caudal; (b) médio-lateral. 

 

Geralmente, as mulheres mais jovens apresentam mamas com maior quantidade de 

tecido glandular, o que torna esses órgãos mais densos e firmes. Ao se aproximar da 

menopausa, o tecido mamário vai se atrofiando e sendo substituído progressivamente por 

tecido gorduroso, até se constituir quase que exclusivamente de gordura. Essas mudanças 

de características promovem uma nítida diferença de contraste entre as imagens 

 
6 Fonte: American College of Radiology (1994). Mammography Quality Control Manual, Revised Edition. 
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radiológicas das mamas da mulher jovem e da mulher na pós-menopausa, como ilustrado 

nas mamografias da Figura 2.24. 

 

(a)                                                                  (b) 
Figura 2.24. Imagens mamográficas de mamas de diferentes densidades. (a) mamograma de uma 

mama densa e (b) mamograma de uma mama considerada não densa. 

 

Em alguns casos, quando o radiologista examina a imagem mamográfica e encontra 

algum indício suspeito, geralmente ligado ao câncer, submete a paciente a uma biópsia, para 

uma análise anâtomo-patológica da região suspeita. No entanto, a título de prevenção, 

muitas pacientes acabam submetendo-se a biópsias desnecessárias (falso-positivos). 

Estatísticas indicam que, para cada câncer encontrado, entre 5 a 10 mulheres são 

submetidas à biópsia. (Chan et al., 1987). 

 

2.8 Microcalcificações 
 

Segundo Canella (1999), o sinal mais precoce de malignidade encontrado no 

rastreamento do câncer de mama são as microcalcificações. As microcalcificações são 

partículas de hidroxipatite de cálcio (Ca5(PO4)3OH), tipicamente com dimensão em torno 

de 100 µm, que traduzem a presença do câncer em 42% das lesões não palpáveis. As 

microcalcificações são analisadas sistematicamente quanto à forma, o número, o tamanho, 

a densidade e distribuição. A partir dessa análise, podem ser classificadas como benignas, 

malignas e indeterminadas. Os nódulos também podem ser um indicativo de malignidade e 
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são encontrados em 39% dos casos de câncer não palpáveis. Os nódulos devem ser 

analisados de acordo com o tamanho, densidade e contorno. 

 Para o diagnóstico do câncer de mama, as microcalcificações agrupadas (clusters)

constituem um indício importante para a investigação. Segundo Le Gal et al. (1984), quando 

se observam mais que dez dessas estruturas na mesma região, a probabilidade de se tratar 

de um carcinoma é superior a 60%. No entanto, a definição da quantidade mínima de 

microcalcificações que definem um cluster e do tamanho da área consultada para tal 

definição apresenta algumas variações na literatura. Egan et al. (1980) definiram um cluster 

como três ou mais calcificações em uma área máxima de 0,5 cm2. Segundo Sickles (1986), 

muitos radiologistas suspeitam da malignidade quando encontram um grupo de 

microcalcificações dentro de 1,0 cm3 de volume comprimido de mama com, no mínimo, 5 

partículas menores que 0,5 mm. Salientou ainda que, para outros especialistas, três ou 

quatro pequenas calcificações são consideradas significativas. Fam et al. (1988) utilizaram a 

definição de três ou mais calcificações em uma área de 1,0 cm2 em um esquema 

automatizado que desenvolveram. Nishikawa et al. (1993) definiram um cluster como sendo 

um conjunto de três ou mais microcalcificações presentes em uma área de 3,2 mm2. A

Figura 2.25 mostra dois exemplos de mamogramas que possuem algumas 

microcalcificações agrupadas. 

 

Figura 2.25. Exemplos de mamografias onde podem ser visualizadas algumas microcalcificações 

agrupadas (Nunes, 2001). 
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2.9 Mamografia digital 
 

A mamografia convencional utiliza o filme radiográfico não só como detector dos 

raios X (ou fótons de luz quando utilizado um écran), mas também como meio de 

armazenamento e exibição da imagem mamográfica. Segundo Nishikawa et al. (1987), a 

detecção de pequenas estruturas numa mamografia convencional estará sempre limitada 

pela resposta sensitométrica do sistema tela-filme, que pode apresentar uma região de 

latitude insuficiente para produzir um bom contraste na imagem. Dessa forma, variações 

nos níveis de exposição que atingem o sistema de registro não produzirão grandes 

variações nas densidades ópticas da imagem, ou por saturação (se atingida a região de 

patamar da curva sensitométrica) ou por sub-exposição (se atingida a região de base da 

curva), prejudicando o contraste e a qualidade da imagem mamográfica. Além disso, a 

magnitude do ruído provocado pela granularidade do filme é muito próxima ao ruído 

quântico dos raios X, o que prejudica a detecção de estruturas que apresentam pouco 

contraste aos raios X, caso de imagens de mama densa, por exemplo. Para altas freqüências 

(pequenos objetos), o ruído do sistema tela-filme acaba excedendo o ruído quântico dos 

raios X, dificultando também a detecção de microcalcificações (Maidment & Yaffe, 1994). 

Essas limitações dos sistemas analógicos de aquisição de imagem mamográfica podem ser 

minimizadas quando utilizado um aparelho de mamografia digital, onde o processo de 

aquisição, exibição e armazenamento da imagem são tratados independentemente. 

 Os mamógrafos digitais começaram a surgir no final da década de 80 (Nishikawa et 

al., 1987), mas só no ano 2000 foi aprovado o primeiro equipamento de mamografia digital 

pelo departamento de saúde do FDA7. O mamógrafo digital consiste de um aparelho muito 

semelhante ao aparelho de mamografia convencional (tubo de raios X, dispositivo de 

compressão, colimadores, etc.), com exceção do sistema de registro, onde o filme e o écran 

são substituídos por detectores semicondutores sensíveis aos raios X, conforme ilustrado 

na Figura 2.26. 

 

7 Fonte: FDA (Food and Drug Administration – EUA). Disponível em: <http://www.fda.gov>. Acessado 

em: 03/01/2005. 
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Figura 2.26. Esquema simplificado de um aparelho de mamografia digital. 

 

O processo de aquisição da imagem é feito diretamente pelos detectores, que 

convertem a radiação recebida em sinal elétrico, proporcional à intensidade de radiação 

detectada. Esse sinal é quantizado e convertido em sinal digital por um conversor 

analógico-digital (A/D), formando a imagem digital. A resolução espacial do mamógrafo 

digital é função do tamanho dos detectores, do espaçamento entre eles e da taxa de 

amostragem do conversor A/D. A resolução de contraste é função da sensibilidade dos 

sensores e do número de bits do conversor A/D. Basicamente, os mamógrafos digitais 

utilizam uma tela de material fosforescente para a detecção dos raios X acoplada a uma 

matriz CCD (do inglês: Charged Coupled Device) através de fibras ópticas. O funcionamento 

dos CCDs e dos conversores A/D no processo de digitalização de imagens será abordado 

no Capítulo 4.  

 Na mamografia convencional, o sistema de aquisição da imagem possui limitações 

devido a sua resposta logarítmica à variação da intensidade da radiação que o irradia. Além 
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disso, existem faixas de exposição, correspondentes à base e ao patamar da curva 

característica, que promovem baixo contraste na imagem. Na mamografia digital, o sinal 

armazenado é proporcional à intensidade de radiação que atinge os detectores, para toda a 

faixa de intensidade (Figura 2.27). Portanto, a imagem digital reflete com muito mais 

precisão o contraste subjetivo presente nas estruturas internas da mama. Além disso, após a 

detecção e o processamento da imagem pelo computador, ela pode ser visualizada através 

de um monitor de alta resolução ou através da impressão da imagem digital em filme 

mamográfico especial (Hemminger et al., 1999). Para isso, utiliza-se alguma tabela de 

associação (lookup table) para transformar as intensidades detectadas em densidades ópticas 

para o filme impresso, ou em brilho para o monitor de vídeo (Figura 2.27B). Esse ajuste 

pode ser feito pelo usuário antes da impressão ou durante sua análise com um monitor de 

vídeo, promovendo uma maior interatividade entre o médico e o tratamento da imagem.  

 

Figura 2.27. (A) Curva característica de um sistema de mamografia écran-filme; (B) Curva 

característica para um sistema digital. Na mamografia digital os processos de aquisição e exibição da 

imagem são tratados separadamente: a aquisição tem resposta linear em relação à intensidade de 

radiação, enquanto a exibição pode ser ajustada pelo usuário (Haus & Yaffe, 2000). 

 

Diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos para os diferentes tipos de meios de 

exibição disponíveis para a mamografia digital, a fim de determinar as características ideais 

de cada um para promover um melhor desempenho no diagnóstico médico (Krupinski et 

al., 1999; Mohapatra et al., 1999). No caso dos monitores de vídeo, é importante salientar 

que sua faixa dinâmica de densidades ópticas é menor do que a encontrada nos filmes 

mamográficos, além dos negatoscópios mamográficos possuírem melhor luminosidade. 
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Isto implica um cuidado especial no ajuste das características do monitor durante a análise 

da imagem por parte do radiologista, já que uma imagem obtida uma única vez pode ser 

manipulada e exibida de diferentes maneiras. O mesmo ocorre para os filmes utilizados na 

impressão da imagem digital, que não possuem as mesmas características dos filmes 

mamográficos convencionais e também necessitam de ajustes prévios por parte do 

radiologista antes da impressão da imagem. 

 Em função da possibilidade desses ajustes computacionais no brilho e contraste da 

imagem, a mamografia digital possibilita a obtenção de imagens com melhor relação sinal-

ruído do que no sistema tela-filme. Além disso, nos sistemas digitais, a sensibilidade dos 

detectores de radiação pode ser controlada eletronicamente, o que faz com que o 

espalhamento devido ao efeito Compton tenha seu efeito minimizado como fator de 

degradação da imagem. Com isso, alguns sistemas de mamografia digital não necessitam de 

grade para diminuir o ruído da imagem, permitindo a utilização de taxas menores de dose 

do que utilizadas nos sistemas analógicos. 

 Como a maioria dos detectores utilizados em mamografia digital possuem uma tela 

de material fosforescente para absorção e conversão dos raios X, a difusão da luz que 

ocorre neste processo também é um fator limitante de resolução espacial, como nos 

sistemas tela-filme, pois provoca um borramento na imagem mamográfica. Segundo Haus 

& Yaffe (2000), três fatores definem o limite de resolução espacial dos sistemas de 

aquisição de imagem mamográfica digital: difusão do sinal entre os detectores; área efetiva 

de absorção do sinal em cada elemento (abertura) e o espaçamento entre cada elemento 

detector, conforme ilustrado na Figura 2.28.  

 

Figura 2.28. Fatores que exercem influência na resolução espacial de um sistema mamográfico 

digital (Haus & Yaffe, 2000). 
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O tamanho de abertura d de um elemento detector define a resolução espacial 

máxima que um sistema de registro digital oferece. Por exemplo, para um detector 

quadrado com abertura de 0,1 mm, o limite de resolução é de (0,1)-1 = 10 ciclos/mm. 

Porém, existe outro fator limitante que pode exercer influência significativa na resolução do 

sistema: o espaçamento p entre os detectores, que determina o número de amostras por 

unidade de espaço que o sistema consegue adquirir. Se o espaçamento não é 

suficientemente pequeno, pode ocorrer o fenômeno de sub-amostragem do sinal (aliasing), 

que acaba degradando a qualidade da imagem. O menor objeto que pode ser reproduzido 

corretamente, sem aliasing, por um sistema digital com espaçamento p é 2p. Assim, um 

detector com espaçamento 0,1 mm permitiria representar corretamente somente objetos 

maiores que 0,2 mm, ou seja, objetos com até 5,0 ciclos/mm de freqüência espacial (Haus 

& Yaffe, 2000). 

 Considerando que alguns elementos detectores possuem parte de sua superfície de 

absorção preenchida por componentes eletrônicos e condutores, apenas uma parcela da 

área total do detector acaba sendo sensível à radiação incidente. Assim, pode ser definido 

um parâmetro chamado de fator de preenchimento, que é a razão entre a área do detector e 

a área definida pelo espaçamento entre os detectores nas direções x e y, conforme ilustrado 

na Figura 2.28. Os aparelhos comerciais geralmente possuem detectores com resolução 

espacial entre 50 µm e 100 µm (abertura e espaçamento) (Haus & Yaffe, 2000). 

 Os aparelhos mamográficos digitais não foram projetados com a intenção de se 

obter um sistema com resolução espacial mais alta do que os aparelhos analógicos, 

principalmente por problemas relacionados ao alto custo envolvido. A principal vantagem 

está relacionada ao melhor contraste e melhor relação sinal-ruído, geralmente obtidas pela 

manipulação de parâmetros eletrônicos na aquisição da imagem. Além disso, a possibilidade 

de alteração no contraste da imagem digital pós-aquisição permite uma melhor visualização 

das estruturas de interesse no mamograma melhorando o desempenho do exame na 

detecção precoce do câncer de mama. 
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______________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 3 
Funções de transferência em sistemas de imagem 

radiológica 
______________________________________________________________________ 
 

3.1 Introdução 
 

A teoria das funções de transferência foi inicialmente aplicada na avaliação do 

comportamento de sistemas dinâmicos, principalmente nos sistemas de comunicações, para 

análise das respostas em função da freqüência. Posteriormente, esse mesmo princípio 

passou a ser utilizado também no estudo de sistemas de imagem, para análise em termos de 

sua resposta em freqüência espacial. Na década de 60, essa técnica foi adaptada ao campo 

da radiografia médica, e a partir de então uma série de pesquisas foi desenvolvida para seu 

aproveitamento no controle de qualidade em radiodiagnóstico (Morgan, 1962; Rossmann et 

al., 1964; Doi, 1965; Lubberts & Rossmann, 1967; Rao & Bates, 1969). 

 No final da década de 60, com a publicação do trabalho de Rossmann (1969), os 

conceitos relacionados ao método das funções de transferência em sistemas de imagem 

foram apresentados de uma forma mais prática, tendo em vista uma aplicação efetiva ao 

controle de qualidade em radiologia. Em 1979, Metz & Doi fizeram uma revisão dos 

trabalhos anteriores publicados sobre o assunto e apresentaram um estudo mais detalhado, 

do ponto de vista matemático, sobre a aplicação desse método em sistemas radiográficos.  
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Segundo Rossmann (1969), pode-se determinar o desempenho de um sistema 

radiográfico verificando-se a relação entre a entrada (objeto) e saída (imagem) que ele 

apresenta (Figura 3.1). Dessa forma, com o conhecimento da sua característica de 

transferência, pode-se prever o comportamento da saída do sistema para qualquer entrada 

conhecida. No caso de sistemas de imagem, pode-se prever a deterioração que a imagem 

final apresentará em relação à imagem “ideal” do objeto. Assim, torna-se desnecessária uma 

investigação detalhada do que acontece no interior do sistema, que pode ser tratado como 

uma “caixa preta”.  

 

Figura 3.1. Representação esquemática de um sistema do ponto de vista da teoria de comunicações 

(Rossmann, 1969). 

 

Para que a teoria das funções de transferência possa ser aplicada aos sistemas 

radiográficos, duas propriedades devem ser observadas: linearidade e invariância 
espacial. Um sistema é considerado linear se, para várias entradas distintas, a saída 

correspondente é igual ao somatório das saídas devidas a cada entrada isolada e se, 

multiplicando a entrada por uma constante, a saída também é multiplicada pela mesma. 

Matematicamente, segundo Metz & Doi (1979), se dois objetos tridimensionais distintos 

f1(x,y,z) e f2(x,y,z) formam, respectivamente, as imagens g1(x,y) e g2(x,y), sendo z o eixo 

perpendicular ao plano imagem, o sistema será linear se a imagem formada pelos dois 

objetos combinados na forma [α1f1(x,y,z)+α2f2(x,y,z)] resultam numa imagem que pode ser 

representada na forma [α1g1(x,y)+α2g2(x,y)]. Assim, se um sistema de imagem é linear, suas 

propriedades podem ser analisadas considerando qualquer objeto tridimensional como uma 

“pilha” de objetos bidimensionais paralelos entre si e ao plano imagem, e seus efeitos na 

imagem final podem ser tratados separadamente. 



Capítulo 3 – Funções de transferência em sistemas de imagem radiológica 43

A propriedade de invariância espacial requer que a imagem de um objeto possua as 

mesmas características, independente da posição no plano objeto em que ele é colocado. 

Ou seja, se o objeto f1(x,y,z) produz uma imagem g1(x,y), o sistema será considerado 

invariante (ou isoplanático) se o objeto  f1(x-x0 ,y-y0 ,z) produzir uma imagem g1(x-x0 , y-y0)

para qualquer valor de x0 e y0.

Nos sistemas radiológicos, entretanto, a linearidade é mantida somente até a 

formação da imagem; a partir da etapa de transformação da imagem latente em densidades 

ópticas no filme radiográfico, o sistema passa a não ser mais linear. O filme radiográfico 

apresenta uma resposta logarítmica em relação à intensidade de radiação recebida (Haus et 

al., 1975), sendo necessário, portanto, uma “linearização” do sistema radiográfico para que 

a propriedade seja garantida. Isto pode ser conseguido, segundo Rossmann (1969), 

considerando a exposição efetiva de raios X que atinge o filme em vez da sua densidade 

óptica. Essa conversão pode ser realizada utilizando a curva sensitométrica do filme. 

 A propriedade de invariância também não ocorre em sistemas radiográficos, se for 

considerada toda a extensão do campo, devido ao fenômeno da característica de campo, já 

discutido no capítulo anterior. Assim, Rossmann (1969) sugere que o plano imagem seja 

decomposto em regiões invariantes, onde o formato da imagem não varie apreciavelmente, 

e estabelece que o método das funções de transferência seja aplicado em cada uma dessas 

regiões, garantindo, portanto, a condição de invariância espacial. Além disso, outro aspecto 

que também deve ser considerado na análise da invariância é a necessidade de que o 

sistema seja isotrópico, isto é, a orientação do objeto no plano não modifica as 

características da imagem.  

 

3.2 Função de espalhamento de ponto (FEP) 
 

Considerando uma região isoplanática no campo de radiação de um aparelho de 

raios X, pode-se definir a função de espalhamento de ponto (FEP) como sendo a 

distribuição de intensidade de radiação da imagem obtida com uma fonte puntiforme de 

uma abertura infinitamente pequena (câmara de orifício ou pinhole) irradiada com 

intensidade unitária. Para um sistema ideal, linear e isoplanático, a imagem da fonte 

puntiforme é representada por um ponto no plano imagem. No entanto, em um sistema 

real, o ponto focal (fonte) não é puntiforme e a imagem resultante apresentará distorções 

introduzidas pelo sistema; distorções essas que podem ser avaliadas pela FEP. Assim, ela se 

torna uma característica de transferência do sistema, descrevendo uma relação única entre a 
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entrada constituída por uma fonte unitária e a saída correspondente. Para sistemas 

isotrópicos, a FEP possui simetria rotacional. Em geral, os sistemas e imagem radiológica 

não são isotrópicos, possuindo uma FEP assimétrica.  

 O princípio da linearidade garante que, se uma entrada consiste de um número 

qualquer de fontes puntiformes de intensidade arbitrária, a saída (imagem) será a soma de 

todas as FEPs correspondentes a essas fontes, cada uma multiplicada por uma constante 

adequada, dependendo da sua intensidade.  

 Portanto, conhecendo-se a distribuição de intensidade do objeto e a FEP do 

sistema, a distribuição de intensidade da imagem g(x,y) pode ser calculada, segundo Metz & 

Doi (1979), pela equação: 

 

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

−−= ηξηξηξ ddFEPyxfyxg ),(),(),( (3.1) 

 

onde,  

f(x,y) é a distribuição de intensidade do objeto.  

 

Analisando a equação (3.1), pode-se verificar que ela corresponde a uma equação de 

convolução bidimensional (Bracewell, 1965). Assim, pode-se estimar a imagem que um 

sistema poderá apresentar multiplicando-se cada fonte puntiforme da distribuição de 

intensidade do objeto pela FEP do sistema e somando os resultados destas multiplicações 

por toda a distribuição, o que equivale a uma operação de convolução. No entanto, na 

prática, a medição experimental da FEP é complicada, primeiramente porque a abertura da 

câmara de orifício deve ser muito pequena em relação ao tamanho do ponto focal, o que 

acaba produzindo uma intensidade muito baixa de radiação para escurecer 

satisfatoriamente o filme radiográfico. Em segundo lugar, porque, para medir a distribuição 

da intensidade na imagem, é necessária uma varredura densitométrica com uma abertura 

muito pequena e posicionada exatamente no centro da imagem, o que leva a dificuldades 

de alinhamento. Esses problemas experimentais podem ser minimizados pela medição de 

outra característica de transferência do sistema, a partir da qual pode-se calcular a FEP, 

chamada de função de espalhamento de linha. 
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3.3 Função de espalhamento de linha (FEL) 
 

A função de espalhamento de linha (FEL), num sistema linear e isoplanático, 

representa a distribuição de intensidade de radiação na imagem de uma abertura 

infinitamente longa e estreita (fenda), irradiada com intensidade unitária. Como no caso da 

FEP, em sistemas reais a imagem apresenta distorções que são introduzidas pelo sistema; 

tais distorções também podem ser avaliadas pela FEL. 

 Na prática, a FEL é obtida fazendo-se uma varredura em qualquer posição ao longo 

da imagem da fenda, desde que seja na direção perpendicular ao seu maior comprimento, o 

que elimina, portanto, a necessidade de alinhamento, como no caso da FEP. A principal 

diferença entre a FEL e a FEP está no fato de que a FEL corresponde a uma característica 

de transferência unidimensional, enquanto a FEP é bidimensional. Como os sistemas de 

imagem radiográfica possuem características bidimensionais, para o cálculo da FEP a partir 

da FEL torna-se necessário a medida das FELs correspondentes a todas as orientações 

possíveis da fenda no plano-objeto, o que seria ainda mais complicado. No entanto, se o 

sistema de imagem for isotrópico, isto é, a FEP do sistema possuir simetria rotacional, o 

formato da FEL independe da sua orientação no plano imagem, e apenas uma medida 

torna-se necessária.  

 Matematicamente, conhecendo-se a distribuição de intensidade do objeto em uma 

dimensão e a FEL do sistema, a distribuição de intensidade da imagem g(x) pode ser 

calculada pela equação (Metz & Doi, 1979): 

 

∫
∞

∞−

= ξξξ θ dFELxfxg )(),()( (3.2) 

onde, 

f(x,y) é a distribuição de intensidade do objeto e  

θ o ângulo de posicionamento da fenda no plano-objeto em relação ao eixo catodo-anodo. 

 

A equação (3.2) corresponde a uma equação de convolução unidimensional 

(Bracewell, 1965) entre o objeto e a FEL do sistema. A FEL é uma característica única do 

sistema para cada uma das possíveis orientações da fonte linha em sistemas não isotrópicos, 

ou para qualquer orientação relativa a sistemas isotrópicos. Assim, a saída correspondente a 

um objeto contínuo, sobre o qual a intensidade de radiação varia numa única direção, é 

calculada multiplicando-se cada “fonte linha” da distribuição de intensidade do objeto pela 
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FEL do sistema e somando os resultados destas multiplicações por toda a distribuição, o 

que equivale a uma operação de convolução. 

 

3.4 Função de transferência óptica (FTO) 
 

A grande utilidade dos conceitos de FEP e FEL está no fato de que o estudo da 

transmissão da distribuição de intensidade de objetos complexos pode ser reduzido ao 

estudo da transmissão da distribuição de intensidade de objetos mais simples, como fonte 

puntiforme e fonte linha. Do mesmo modo, se for considerado um objeto com distribuição 

de intensidade de variação senoidal, por exemplo, a imagem produzida por um sistema 

ideal será também senoidal com a mesma freqüência, amplitude e fase da distribuição do 

objeto. No entanto, um sistema real produzirá imagens distorcidas devido às imperfeições 

ópticas do sistema. Essas distorções, no caso de objeto senoidal, podem ser causadas por 

uma redução da amplitude, ou por um desvio lateral da distribuição de intensidade da 

imagem em relação à distribuição de intensidade do objeto.  

 A Figura 3.2 ilustra as deformações introduzidas por um sistema na imagem de 

objetos com distribuições de intensidade senoidais de mesma amplitude e diferentes 

freqüências espaciais. Nota-se que a redução de amplitude e o desvio lateral na imagem 

depende da freqüência espacial do objeto. 

 

Figura 3.2. Distribuições de intensidades senoidais em função da distância. As linhas cheias 

representam o objeto e as linhas tracejadas a imagem produzida pelo sistema (Rossmann, 1969). 
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O conceito de freqüência espacial está relacionado à quantidade de ciclos que a 

distribuição senoidal apresenta por unidade de distância. Segundo Morgan (1962), esse 

conceito advém dos padrões de testes que eram utilizados na avaliação da resolução de 

sistemas de fotografia, o qual consistia em uma série de barras de larguras diferentes 

espaçadas entre si. A partir de uma imagem desse objeto, podia-se estimar a resolução do 

sistema considerando o número máximo de linhas que podia ser observado no filme. O 

número de linhas, ou ciclos, gravados no filme por unidade de comprimento corresponde à 

freqüência espacial da imagem. 

 Na prática, considerando-se um sistema real, à medida que se aumenta a freqüência 

espacial de um objeto, menor será a variação de amplitude da imagem produzida, até um 

limite onde o objeto não será mais visualizado. A Figura 3.3 ilustra esse efeito quando 

utilizado um padrão de teste senoidal de barras paralelas com freqüências espaciais 

diferentes. 

 

Figura 3.3. Padrão de teste senoidal. A linha superior representa objetos de diferentes freqüências 

espaciais; a linha inferior mostra as respectivas imagens (Rossmann, 1969). 

 

Assim, a utilização de algum parâmetro capaz de representar a relação entre a 

entrada e a saída proporcionada por um sistema de imagem parece conveniente, pois 

viabiliza uma avaliação do sistema em termos de sua resolução espacial. A função de 

transferência óptica (FTO) é um parâmetro capaz de proporcionar essa avaliação para os 

sistemas radiológicos, considerando as deformações da imagem em relação às variações de 

amplitude e desvio de fase. 

 A principal diferença entre a FTO e a FEP ou FEL é o fato de que, enquanto a 

FEP e a FEL expressam as características de transferência de um sistema no domínio 
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espacial, avaliando as distorções em função da distância de varredura na imagem, a FTO as 

expressa no domínio da freqüência espacial. Essa representação em função da freqüência 

espacial descreve melhor a capacidade de resolução de um sistema de imagem, pois mostra 

com exatidão quais as freqüências e, conseqüentemente, qual o tamanho das estruturas 

(objeto) que poderão ser melhor visualizados, e quais estarão sujeitos às maiores distorções 

no processo de formação da imagem. A FTO, no entanto, é uma função complexa e pode 

ser dividida em duas partes: a função de transferência de modulação (FTM), que 

corresponde ao seu valor absoluto (ou módulo), e a função de transferência de fase (FTF), 

que corresponde à sua fase. 

 A FTM mede a relação entre as modulações de entrada e saída de um sistema de 

imagem em função da freqüência espacial. A modulação de uma distribuição senoidal é 

definida como a razão entre a amplitude e o valor médio da distribuição (Wolbarst, 1993). 

Como a média da distribuição nunca poderá ser menor do que a amplitude do sinal, pois 

implicaria em sinais negativos, a modulação será sempre um valor menor que a unidade. A 

Figura 3.4 mostra um exemplo de como a FTM de um sistema é capaz de avaliar a relação 

entre o objeto e a imagem em função das freqüências espaciais. Nota-se que para 

freqüências maiores, a redução na amplitude também é maior e por isso a FTM do sistema 

é representada por uma curva decrescente. Assim, o limite de resolução de um sistema de 

imagem pode, considerando a magnificação geométrica, ser aferido como o valor onde a 

FTM é igual a zero (primeiro mínimo), pois este valor representa a maior freqüência 

espacial do objeto que poderá ser reproduzida na imagem (Schiabel, 2000). 

 

Figura 3.4. (a) Relação entre a distribuição de intensidade de objetos senoidais de mesma amplitude 

e diferentes freqüências e suas respectivas imagens; (b) a correspondente função de transferência de 

modulação (FTM) do sistema. (Rossmann, 1969). 
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Em sistemas não isotrópicos, determinados objetos podem ser representados na 

imagem com um desvio lateral. A função que relaciona a magnitude desse desvio em 

função da freqüência espacial do objeto é a função de transferência de fase (FTF). Na 

prática, segundo Rao & Bates (1969), esse desvio lateral pode acarretar uma situação onde 

duas estruturas distintas, muito próximas entre si, apareçam na imagem como se fossem 

apenas uma, considerando que uma delas sofreu um determinado desvio lateral. Assim, em 

exames mamográficos, por exemplo, onde é necessária a visualização de pequenas 

estruturas, o desvio de fase pode ter impacto significativo no diagnóstico médico, e o 

conhecimento da FTF do sistema é de fundamental importância. 

 Quanto mais simétrico for o ponto focal de um aparelho radiográfico, menos 

significativos são os efeitos dos desvios de fase na imagem. Segundo Schiabel (1999), em 

sistemas onde o ponto focal é circular e perfeitamente simétrico (sistema isotrópico) este 

desvio é nulo e a FTF é igual a zero. Nesse caso, a FTM descreve o desempenho global do 

sistema e tem o mesmo valor da FTO. A Figura 3.5 ilustra um exemplo onde são 

representadas as FTFs de um sistema não isotrópico para duas orientações, paralela (0°) e

perpendicular (90°) ao eixo catodo-anodo. 

 

Figura 3.5. Função de transferência de fase (FTF) de um sistema isotrópico em duas direções, 

paralela e perpendicular ao eixo catodo-anodo. As linhas tracejadas indicam a FTF nas mesmas 

duas direções para um ponto focal perfeitamente quadrado (Rao & Bates, 1969). 
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Segundo Rao & Bates (1969), a partir do conhecimento da FTF, pode-se estimar o 

desvio lateral δ que a imagem de um determinado objeto estará sujeita, utilizando a 

equação: 

 

fπ
φδ

2
= (3.3) 

 

onde, 

f corresponde à freqüência espacial do objeto e  

φ ao ângulo de fase, em radianos, obtido diretamente na FTF (Figura 3.5).  

 

Em 1815, Jean-Baptiste-Joseph Fourier demonstrou que qualquer função, não 

importando o quão irregular seja, pode ser representada pela soma de uma série infinita de 

funções senoidais de freqüências e amplitudes apropriadas, chamada de série de Fourier.
Essa representação será mais exata quanto maior o número de funções senoidais, chamadas 

de harmônicos, que estiverem presentes na série (Bracewell, 1965). A Figura 3.6 ilustra um 

exemplo onde uma função periódica quadrada é representada por quatro Séries de Fourier 

distintas, cada uma contendo um maior número de harmônicos. Nota-se que a 

representação que mais se aproxima da função quadrada original é a Série de Fourier que 

contém o maior número de harmônicos. 

 

Figura 3.6. Representação de uma função quadrada por séries de Fourier com 1, 2, 3 e 4 

harmônicos (Rossmann, 1969). 
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Assim, a análise de um sistema radiográfico por meio da FTO não se restringe 

apenas a casos de objetos com distribuições senoidais, mas para qualquer tipo de objeto, 

considerando a teoria de Fourier. Portanto, ela representa uma característica única de 

transferência entre uma entrada arbitrária e sua respectiva saída e pode ser considerada 

como uma característica geral de transferência de um sistema de imagem. A ferramenta 

matemática que transforma uma função bidimensional f(x,y) no domínio espacial, como a 

FEP, por exemplo, em uma função F(u ,v) no domínio da freqüência, como a FTO, por 

exemplo, é chamada de transformada de Fourier e pode ser expressa pela seguinte 

equação: 

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−
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onde,  

u e v correspondem às freqüências espaciais nas direções x e y respectivamente e  

j corresponde ao número imaginário ( 1− ). 

 

O cálculo da FTO de um sistema radiográfico pode ser feito a partir de imagens de 

objetos senoidais com diferentes freqüências espaciais, mas isso é muito complicado na 

prática. Assim, segundo Rossmann (1969), um outro método pode ser utilizado para o 

cálculo da FTO: como a FEP de um sistema de imagem corresponde a uma característica 

de transferência bidimensional no domínio do espaço (item 3.2), aplicando-se a 

transformada de Fourier na FEP obtém-se uma característica de transferência no domínio 

da freqüência, o que corresponde à FTO. Matematicamente, segundo Metz & Doi (1979), a 

FTO pode ser calculada pela seguinte equação: 

 

∫ ∫
∞

∞−
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(3.5) 

 

A FTM e a FTF correspondem respectivamente ao módulo e fase da FTO. 

Portanto, considerando as funções A(u,v) e B(u,v) respectivamente como a parte real e 

imaginária da FTO, conforme ilustrado na Figura 3.7, tem-se que: 
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Figura 3.7. Relação entre a função de transferência óptica (FTO), a função de transferência de 

modulação (FTM) e a função de transferência de fase (FTF). 
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Como a FTO corresponde a uma característica geral de transferência de um sistema 

de imagem no domínio da freqüência, pode-se calcular a imagem que um sistema 

radiográfico poderá apresentar (saída) conhecendo-se a sua FTO e a distribuição de 

intensidade do objeto (entrada), também no domínio da freqüência (chamado de espectro 

de amplitudes). Para isso, deve-se aplicar a transformada bidimensional de Fourier em 

ambos os lados da equação (3.1). No entanto, segundo Metz & Doi (1979), quando 

aplicada a transformada de Fourier na equação de convolução bidimensional no domínio 

do espaço, ela transforma-se em uma equação de multiplicação no domínio da freqüência, 

ou seja: 



Capítulo 3 – Funções de transferência em sistemas de imagem radiológica 53

dxdyeddFEPyxfdxdyeyxg vyuxjvyuxj )(2)(2 ),(),(),( +−
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

+−
∞

∞−

∞

∞−

⋅







−−=⋅ ∫ ∫∫ ∫∫ ∫ ππ ηξηξηξ

tem-se: 

 

),(),(),( vuFvuFTOvuG ⋅= (3.10) 

 

onde,  

G(u,v) corresponde ao espectro de freqüências da imagem e  

F(u,v) ao espectro de freqüências do objeto. 

 

Observa-se, portanto, que a convolução, matematicamente complicada no domínio 

espacial, é substituída por uma simples multiplicação no domínio da freqüência. Esta é uma 

das grandes vantagens do uso das funções de transferência para análise dos sistemas de 

imagem radiográfica: o desempenho global do sistema (FTO completa) pode ser calculado 

multiplicando-se cada uma das funções de transferência relativas aos diferentes estágios 

envolvidos no processo de formação da imagem, como ponto focal, magnificação, écran e 

filme radiográfico. A partir disso, pode-se estimar a qualidade da imagem que este sistema 

será capaz de produzir, multiplicando-se a distribuição de intensidade do objeto no 

domínio da freqüência (espectro de amplitudes) pela FTO completa do sistema. 

 Para sistemas isotrópicos, o cálculo da FTO torna-se bem mais simples. Como a 

orientação do objeto no campo é um fator irrelevante, basta determinar a FTO em apenas 

uma direção, o que equivale a aplicar a transformada de Fourier unidimensional na FEL do 

sistema. Além da simplificação matemática, a obtenção experimental da FEL é bem mais 

fácil, pelos motivos já expostos. Assim, a FTO de um sistema isotrópico pode ser calculada 

pela equação (3.11) (Metz & Doi, 1979): 

 

∫
∞
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3.5 Método experimental para a determinação da FTM 
 

Segundo Doi & Rossmann (1975a), o cálculo da FTO a partir da FEL para sistemas 

não-isotrópicos (pontos focais rotacionalmente assimétricos) é extremamente complicada, 
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não só pela dificuldade do cálculo da equação (3.5), mas também pelos problemas 

envolvidos na obtenção experimental da FEP, já abordados no item 3.2. Considerando que 

a obtenção das dimensões do ponto focal com a câmara de fenda é bem mais simples 

experimentalmente do que com a câmara de orifício (item 2.3.2), Doi (1977) propõe que a 

FTO seja obtida, então, a partir da medida experimental da FEL, ao invés da FEP, 

considerando neste caso a equação (3.11). Sendo assim, uma avaliação completa dos 

sistemas não-isotrópicos, que são a maioria dos equipamentos disponíveis comercialmente, 

deve ser feita a partir da determinação da FTO correspondente a todas as orientações 

possíveis da fenda no campo. 

 Devido às restrições práticas obviamente envolvidas na determinação experimental 

da FEL em “todas” as orientações possíveis, Doi (1977) sugere que sejam determinadas as 

imagens de fenda para um número finito de orientações no campo, sendo necessário no 

mínimo duas medidas, uma na direção paralela e outra na direção perpendicular ao eixo 

catodo-anodo. Entretanto, para sistemas isotrópicos, torna-se necessária apenas uma 

medida da FEL em uma orientação arbitrária da fenda no campo, devido à simetria do 

ponto focal. 

 Essa “medida mínima” especificada por Doi (1977) acabou se tornando, na prática, 

uma medida padrão para a determinação da FTO de aparelhos radiográficos utilizados em 

hospitais. Em trabalho mais recente, Schiabel et al. (1993) mostram que a medida da FEL 

em apenas duas orientações é insuficiente para uma avaliação correta de um sistema 

radiográfico não-isotrópico, pois a variação nos valores das FTOs obtidas entre essas duas 

direções não é linear. Portanto, o método de interpolação normalmente utilizado para 

prever os valores das FTMs para as orientações intermediárias torna-se incoerente. 

 A escolha do tamanho ideal de abertura da fenda para a medida experimental da 

FEL foi objeto de estudo em diversos trabalhos (Rossmann et al., 1964; Rao & Bates, 1969; 

Doi & Rossmann, 1975a). O tamanho ideal da fenda, de acordo com a definição da FEL 

(abertura “infinitamente pequena”), deveria ser o menor possível (limite tendendo à zero) 

dentro das restrições óbvias na sua confecção, para que a penumbra formada na imagem 

seja desprezível. Por outro lado, se a fenda é muito estreita, torna-se complicado seu uso na 

prática devido à necessidade de elevados índices de exposição (kVp, corrente e tempo) para 

a produção de uma imagem satisfatória no filme. Desta forma, há um consenso entre os 

autores de que a abertura da câmara de fenda para a determinação experimental da FEL 

deve ser de 5 a 10 µm. 
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Em 1982, Doi et al. realizaram um estudo para o FDA onde especificam 

detalhadamente a metodologia necessária para a determinação experimental da FTM 

correspondente ao ponto focal dos aparelhos radiográficos. Os procedimentos 

especificados pelos autores são descritos resumidamente a seguir: 

 

a) Alinhamento da câmara de fenda com o feixe central de raios X 

utilizando o sistema de alinhamento proposto por Doi & Rossmann 

(1975c).  

b) Obtenção das imagens da fenda em duas orientações: paralela e 

perpendicular ao eixo catodo-anodo. 

c) Determinação da curva sensitométrica do filme, utilizando algum 

processo de sensitometria, como o proposto por Haus et al. (1977). 

d) Digitalização das imagens de fenda utilizando um microdensitômetro. 

São obtidas as curvas que relacionam a densidade óptica da imagem do 

ponto focal com a distância percorrida na varredura. 

e) Cálculo da FEL nas duas direções a partir das curvas obtidas com o 

microdensitômetro. Para isto, deve-se transformar as densidades ópticas 

em exposição, utilizando a curva sensitométrica obtida em c) (Haus et al.,

1975).    

f) Aplicação da transformada discreta de Fourier à FEL para obter a função 

de transferência de modulação (FTM) unidimensional naquela direção 

particular da fenda.  

 

Para o alinhamento da fenda com o feixe de raios X, o dispositivo proposto por 

Doi & Rossmann (1975c) consiste, em linhas gerais, num suporte com duas chapas 

quadradas posicionadas paralelamente entre si. A chapa superior contém 5 furos de 1,0 mm 

de diâmetro, sendo um furo no centro da chapa e os outros 4 nas extremidades. A chapa 

inferior contém 5 mini-telas fluorescentes posicionadas exatamente abaixo dos 5 furos 

superiores. O alinhamento é feito a partir de três parafusos de ajuste, cada um responsável 

pelo alinhamento de uma direção ortogonal, observando o brilho das telas fluorescentes à 

cada exposição radiográfica. Desta forma, quando o dispositivo estiver perfeitamente 

alinhado com o feixe de raios X, as 5 telas fluorescentes ficarão iluminadas ao mesmo 

tempo. Mais recentemente, Schiabel et al. (1997b) desenvolveram um dispositivo eletrônico 

de alinhamento baseado no mesmo princípio do dispositivo desenvolvido por Doi & 
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Rossmann (1975c). A diferença principal entre os dois dispositivos é que no dispositivo 

eletrônico, as mini-telas fluorescentes foram substituídas por sensores eletrônicos ligados a 

um circuito eletrônico dedicado, que fornece as informações sobre a disposição da mesa 

sob o feixe de raios X, tornando o processo de alinhamento bem mais simples e rápido.   

 O método proposto por Haus et al. (1977) para o levantamento da curva 

sensitométrica do filme radiográfico consiste em submeter cada parte do filme radiográfico, 

delimitada por placas de chumbo, a uma exposição diferente de radiação, de modo a cobrir 

toda a faixa de densidade óptica do filme. A variação na exposição pode ser conseguida por 

dois métodos distintos: variando-se o tempo de exposição e mantendo-se constante a 

intensidade do feixe (sensitometria de tempo escalonado), ou fazendo o inverso 

(sensitometria de intensidade escalonada). Assim, a imagem resultante consiste de uma 

seqüência de retângulos com diferentes graus de escurecimento e a densidade óptica 

correspondente a cada retângulo é determinada utilizando-se um densitômetro. Para o 

cálculo da curva sensitométrica, relaciona-se o logaritmo da exposição utilizada para cada 

“faixa” do filme com a densidade óptica correspondente. 

 O microdensitômetro consiste num equipamento capaz de promover uma 

varredura no filme radiográfico que se movimenta fixado em um rolo ou tambor. A 

varredura é obtida ao se focalizar um feixe de luz comum ou laser na imagem e, ao mesmo 

tempo, girar o tambor em relação ao feixe, de modo a movimentar o filme. No caso de 

radiografias, o feixe passa através do filme e é focalizado num fotodetector que registra a 

densidade óptica em cada ponto da imagem com base na intensidade do feixe transmitido, 

conforme já comentado no Capítulo 2, equação (2.10). Uma imagem digital é obtida ao se 

atribuir valores discretos de intensidade e posição para o sinal medido pelo 

microdensitômetro, utilizando, para isto, um conversor A/D. Embora os 

microdensitômetros sejam dispositivos lentos, eles são capazes de alto nível de precisão no 

posicionamento, devido à natureza essencialmente contínua da translação mecânica usada 

no processo de digitalização (Gonzalez & Woods, 2002). 

 Segundo Doi et al. (1982), a imagem da fenda deve ser digitalizada num 

microdensitômetro, na direção perpendicular ao lado maior da imagem. O 

microdensitômetro deve ter em torno de 10 µm de precisão para o levantamento da 

distribuição de intensidade da imagem, que relaciona a densidade óptica medida com a 

distância de varredura. A Figura 3.8 ilustra um exemplo de distribuição de intensidade 

obtida experimentalmente por Schiabel et al. (1997a) a partir da varredura densitométrica de 

uma imagem de fenda com um microdensitômetro comercial. 
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Figura 3.8. Varredura densitométrica de uma imagem de fenda (Schiabel et al., 1997a). 

 

Para a determinação da FEL é necessário a transformação dos valores de 

densidades ópticas obtidos para exposição radiográfica, de modo a efetuar a “linearização” 

do sistema de registro (conforme exposto no item 3.1). Por fim, para se obter a FTM do 

sistema, deve-se aplicar a transformada discreta de Fourier na FEL (Rao & Bates, 1969), 

conforme equação (3.12): 

 

∫

∫
∞

∞

⋅
=

0

0

)(

)2cos()(
)(

dxxFEL

dxfxxFEL
fFTM

π

(3.12) 

 

onde, 

f é a freqüência espacial para qual a FTM deve ser calculada e 

x a distância de varredura. 

 

A Figura 3.9 mostra uma FTM obtida experimentalmente a partir da varredura da 

imagem de fenda mostrada na Figura 3.8. 
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Figura 3.9. FTM obtida experimentalmente a partir da distribuição de intensidade mostrada na 

Figura 3.8 (Schiabel et al., 1997a). 

 

Fica clara a complexidade envolvida no processo de obtenção experimental da 

FTM dos sistemas radiográficos. A quantidade de equipamentos necessários e o alto custo 

do emprego dessa técnica torna praticamente inviável a aplicação desse método como 

rotina no controle de qualidade de equipamentos em hospitais, sobretudo no Brasil. Assim, 

Schiabel (1992) propôs a utilização de um novo procedimento para tornar o método das 

funções de transferência mais acessível aos departamentos de radiodiagnóstico em geral, a 

partir da utilização de um programa de simulação computacional. Esse método dispensa a 

maioria dos aparatos experimentais necessários no método tradicional, como o 

microdensitômetro e o sensitômetro, bastando apenas obter a medida do ponto focal no 

centro do campo. A metodologia desenvolvida é apresentada a seguir. 

 

3.6 Simulação computacional para obtenção da FTM 
 

O principal objetivo do desenvolvimento de um modelo de simulação 

computacional para determinar as FTMs devidas ao ponto focal dos aparelhos 

radiográficos é eliminar a maioria das dificuldades experimentais envolvidas na aplicação 

desse método pelo modo convencional (Doi et al., 1982). Assim, o programa de simulação 

desenvolvido por Schiabel (1992) calcula as FTMs devidas ao ponto focal para qualquer 

aparelho radiográfico (convencional ou mamográfico) em qualquer direção desejada. O 

algoritmo desenvolvido baseia-se na obtenção das FELs simuladas considerando as 
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projeções geométricas do ponto focal em todas as orientações possíveis da câmara de fenda 

na posição central do campo. 

 O processo de obtenção das FTMs simuladas consiste, basicamente, na obtenção 

experimental das dimensões do ponto focal no centro do campo, utilizando uma das 

técnicas convencionais já mencionadas (Kuntke, 1957; Everson & Gray, 1987; Kratzat, 

1988; Law, 1993), cujos erros envolvidos são bem conhecidos. A partir dessas medidas, o 

programa calcula as projeções geométricas da FEL para qualquer direção desejada, 

conforme ilustrado na Figura 3.10. 

 O modelo escolhido para a determinação da FEL simulada foi o modelo retangular 

uniforme, considerando o trabalho de Burgess (1977a), que estudou diferentes modelos 

para caracterizar a distribuição do ponto focal e concluiu que o modelo retangular 

uniforme pode ser considerado como base para especificar tamanhos de ponto focal e 

também para descrever suas propriedades em termos da FTM. Assim, para cada FEL 

projetada em cada ângulo de interesse, é calculada a transformada de Fourier e obtida a 

FTM. 

 

Figura 3.10. Projeções do ponto focal para determinar as FELs simuladas: (a) projeções a 0º, α° e

90°; (b) simulação da FEL para a projeção num ângulo α (Schiabel et al., 1997a). 

 

A Figura 3.11 mostra um exemplo onde foram obtidas diversas FTMs para o 

mesmo aparelho radiográfico, considerando dez orientações diferentes da fenda no campo.  
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Figura 3.11. FTMs obtidas com o programa de simulação para um aparelho mamográfico (ponto 

focal: 1,40 x 0,90 mm) em 10 orientações diferentes. 

 

Assim, com o modelo proposto é possível não só determinar a FTM de qualquer 

aparelho radiográfico dispensando todo o aparato experimental sofisticado necessário no 

modo convencional, como o sensitômetro e o microdensitômetro, como também avaliá-los 

de um modo bem mais simples e rápido. Com isso, o método das funções de transferência 

passou a ser acessível a qualquer hospital ou clínica radiológica que efetua medidas de 

controle de qualidade em seus equipamentos. 

 

3.7 Avaliação do tamanho do ponto focal pelas funções de transferência 
 

Além dos métodos para medida do tamanho do ponto focal descritos no item 2.3, 

pode-se utilizar também a teoria das funções de transferência para se obter as dimensões 

do ponto focal de um aparelho radiográfico. Os métodos que podem ser utilizados para 

essa avaliação são: a largura em meia altura (FWHM) da FEL, a raiz média quadrática 

(RMS) da FEL e o primeiro mínimo da FTM, que estão descritos a seguir:  

 

3.7.1 Método da largura em meia altura (FWHM) da FEL 
 

O método da largura em meia altura da FEL (FWHM, do inglês: Full Width at Half-

Maximum) consiste em considerar como tamanho efetivo do ponto focal a largura da FEL 

medida na metade da sua altura máxima (Tang et al., 1995; Rong et al., 2003). A Figura 3.12 
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ilustra a definição da FWHM como a distância entre os pontos da FEL de valor igual à 

metade do seu valor máximo. O significado físico da FWHM é a mínima separação 

necessária entre dois pontos de tal forma que estes sejam resolvíveis na ausência de ruído, 

ou seja, indica uma medida de resolução espacial do sistema de imagem: quanto maior a 

FWHM da FEL do sistema, pior sua resolução espacial (Barret & Swindell, 1981; Hart & 

Smith, 1992; Wolbarst, 1993). 

 

Figura 3.12. Definição da medida da FWHM de uma FEL. 

 

3.7.2 Método da raiz média quadrática (RMS) da FEL 
 

Uma outra forma de se determinar o tamanho do ponto focal, segundo Doi & 

Rossmann (1975b), é através do valor da raiz média quadrática (RMS, do inglês: Root Mean 

Square) da sua FEL. Este valor é definido por: 

 

RMS = ∫
∞

∞−

dxxFELx )(2
(3.13) 

 

Para que a equação (3.13) seja válida, é necessário que a FEL seja normalizada à 

unidade e o valor x = 0 coincida com o centro da mesma. Assim, calculado-se o valor RMS 

da FEL, o procedimento de determinação do tamanho equivalente do ponto focal resume-

se a encontrar o tamanho da distribuição uniforme do ponto focal que fornecerá o mesmo 

valor RMS que a distribuição original. Segundo os autores, o tamanho de um ponto focal 
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uniforme é igual a aproximadamente 12 vezes o valor RMS da sua FEL. Assim, uma 

maneira mais simples seria multiplicar o valor RMS encontrado por 12 para determinar o 

tamanho equivalente do ponto focal. Na Figura 3.13, pode ser visto um exemplo de uma 

FEL uniforme e uma FEL real, ambas com o mesmo valor RMS. 

 

Figura 3.13. Uma FEL real e uma uniforme, com mesmo valor RMS (Doi & Rossmann, 1975b). 

 

Doi & Rossmann (1975b) observaram que pontos focais com diferentes 

distribuições de intensidade, mas mesmo valor RMS, produziam FTMs muito semelhantes, 

ou seja, utilizando esse método para determinar o tamanho equivalente do ponto focal, a 

influência da distribuição de intensidade do ponto focal na qualidade da imagem pode ser 

desprezada. Além disso, uma vantagem de se utilizar esse método é que o valor encontrado 

para o tamanho do ponto focal refere-se ao tamanho equivalente do mesmo, ou seja, 

refere-se à capacidade de resolução do sistema radiográfico, do mesmo modo que o teste 

padrão estrela. 

 

3.7.3 Método do primeiro mínimo da FTM 
 

Segundo Rao (1971), pode-se avaliar o limite de resolução de um sistema 

radiográfico considerando o tamanho do seu ponto focal, que pode ser determinado 

através do conhecimento de sua FTM. O método do primeiro mínimo da FTM consiste 

em considerar o tamanho do ponto focal como sendo o inverso da freqüência espacial para 
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a qual esta função atingiu seu primeiro mínimo, como ilustrado na Figura 3.14. Deve-se 

determinar a FTM do equipamento radiográfico pelo método tradicional proposto por Doi 

et al. (1982). A FTM encontrada para a fenda posicionada na direção paralela ao eixo 

catodo-anodo corresponde ao tamanho do ponto focal na direção perpendicular e vice-

versa.  

Figura 3.14. Ilustração de um exemplo genérico de FTM. 

 

Para sistemas não-isotrópicos, uma maneira de se determinar um valor único que 

caracterize o tamanho do ponto focal, consiste em medir a FEL em várias direções e 

determinar a pior resposta em freqüência espacial encontrada (menor freqüência). Na 

prática, deve-se considerar como limite de resolução de um sistema radiográfico a maior 

dimensão encontrada do ponto focal. 
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______________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 4 
Resolução espacial, resolução de contraste e ruído na 

mamografia 
______________________________________________________________________ 
 

4.1 Digitalização de imagens mamográficas 
 

O processo de aquisição da imagem mamográfica digital é uma das etapas mais 

importantes para o processamento computacional da imagem, principalmente no caso dos 

esquemas de diagnóstico auxiliado por computador (CAD, que serão abordados no 

Capítulo 5). É nesta etapa que são definidos alguns parâmetros de qualidade da imagem 

digital, como resolução e contraste, que serão de fundamental importância ao desempenho 

da técnica de processamento aplicada na imagem e também do diagnóstico (Chan et al.,

1994). 

 Devido ao alto custo dos mamógrafos digitais e também por se tratarem de 

equipamentos muito recentes, a grande maioria das imagens mamográficas digitais 

existentes atualmente são, na verdade, imagens digitalizadas, obtidas a partir do 

mamograma original em filme. A obtenção dessas imagens geralmente é feita através do 

uso de digitalizadores (scanners) especiais para filme radiográfico, que compreendem 

basicamente dois elementos: o sensor e o conversor A/D. 
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O sensor é um dispositivo físico sensível a uma faixa de energia no espectro 

eletromagnético (como raios X, luz visível ou laser), que produz na saída um sinal elétrico 

proporcional à intensidade detectada. Entre os dispositivos sensores mais freqüentemente 

utilizados na aquisição de imagens digitais estão o microdensitômetro, o tubo 

fotomultiplicador (PMT) e o CCD (Gonzalez & Woods, 2002). 

 Os CCDs baseiam-se em um conjunto discreto de pastilhas semicondutoras de 

silício que formam “fotossítios” ou recipientes capazes de armazenar carga elétrica. Os 

recipientes são conectados entre si por mecanismos de transferência que transportam todo 

o sinal acumulado para um amplificador; esse amplificador produz um sinal de tensão 

proporcional ao conteúdo de carga de cada linha do conjunto de recipientes. A quantidade 

de carga elétrica armazenada nesses recipientes corresponde à valores analógicos, o que 

equivale a dizer que os erros de quantização são praticamente nulos. Dessa maneira, o 

CCD equivale a uma memória analógica, cujos dados são acessados serialmente através da 

transferência de carga entre os recipientes. A utilização de materiais fotossensíveis permite 

a construção de dispositivos CCDs cujos recipientes de carga constituem também 

elementos sensíveis à luz. Assim, a carga armazenada em cada recipiente é proporcional à 

intensidade luminosa incidente sobre o mesmo. Posteriormente, a leitura seqüencial dos 

recipientes pode gerar um sinal elétrico variante no tempo. 

 As matrizes CCD são organizadas geralmente em dois principais arranjos 

geométricos: sensores por varredura de linhas e sensores de área. Os sensores por 

varredura de linha consistem numa linha de elementos fotossensíveis e produzem uma 

imagem bidimensional através do movimento relativo entre a imagem e o detector. Por 

exemplo, sensores de varredura de linha são usados extensivamente em scanners de mesa. 

Os sensores de área são similares aos sensores de varredura por linha, exceto que os 

elementos fotossensíveis são arranjados em forma matricial. Uma vantagem significativa 

dos sensores CCD é que eles podem ser operados a velocidades muito altas (em torno de 

1/10.000 s), além de apresentarem tamanho reduzido, menor consumo de energia, menor 

sensibilidade a efeitos de espalhamento, melhor resposta a mudanças na iluminação 

incidente e o bom desempenho em condições de baixa iluminação (Gonzalez & Woods, 

2002). 

 A conversão A/D, também chamada de digitalização, é um processo pelo qual o 

sinal analógico obtido na saída do dispositivo de aquisição é transformado em dados 

discretos, em espaço e amplitude, para tornar o formato desejável ao processamento 

computacional (formato binário ou digital). Esse processo é chamado de amostragem 



Capítulo 4 – Resolução espacial, resolução de contraste e ruído na mamografia 67

quando envolve a digitalização em espaço, e quantização para a digitalização em 

amplitude (Marques Filho & Vieira Neto, 1999). 

 Basicamente, a amostragem converte uma imagem analógica contínua f(x,y) em uma 

matriz discreta, igualmente espaçada, de M por N pontos. Cada ponto corresponde a um 

elemento da imagem digital e é chamado de pixel (do inglês: picture element). Quanto maior a 

taxa de amostragem do conversor A/D, maior o número de pixels gerados na digitalização 

de uma imagem, maior será sua resolução espacial e, conseqüentemente, melhor será sua 

qualidade comparada à imagem original. Além da forma M x N (linhas por colunas), a 

resolução espacial de uma imagem digital pode ser apresentada na forma de quantidade de 

pontos por polegada, DPI (do inglês: Dot Per Inch) ou também pelo tamanho do pixel.

A quantização faz com que cada um destes pixels assuma um valor inteiro, na faixa 

entre 0 e 2n-1 valores, sendo n o número de bits do conversor A/D. Quanto maior o valor 

de n, maior o número de níveis de cinza presentes na imagem digitalizada e melhor será sua 

resolução de contraste. Assim, em um sistema digital, a resolução espacial é função do 

tamanho dos detectores, do espaçamento entre eles, e também da taxa de amostragem do 

conversor A/D. A resolução de contraste é definida pela sensibilidade dos detectores e 

pelo número de bits do conversor A/D. 

 Na especificação do processo de digitalização deve-se decidir quais valores de M, N

e n são necessários para a produção de uma imagem digital de qualidade adequada. Do 

ponto de vista qualitativo, é certo que quanto maiores esses valores, melhor será a 

qualidade da imagem digitalizada. No entanto, maiores também serão os “custos” 

computacionais envolvidos, como tempo de digitalização e processamento, e memória para 

o armazenamento. Portanto, para se definir tais valores deve-se levar em conta os fins para 

os quais a imagem está sendo digitalizada. 

 No caso de digitalização de imagens mamográficas, a qualidade da imagem 

digitalizada está diretamente associada à taxa de detecção de pequenas estruturas no 

diagnóstico computadorizado, como, por exemplo, as microcalcificações. A resolução a ser 

empregada na digitalização dos mamogramas deve estar relacionada diretamente com as 

características do filme mamográfico e das estruturas pesquisadas (Chan et al., 1994). 

 O filme mamográfico possui grãos de aproximadamente 0,0015 mm a 0,003 mm de 

diâmetro (CurryIII et al., 1990) e as microcalcificações possuem tamanho em torno de     

0,1 mm a 0,5 mm de diâmetro. Dessa forma, a resolução espacial empregada no processo 

de digitalização fica limitada a um tamanho de pixel entre 0,1 mm (limitado pelo tamanho 

da microcalcificação) e 0,015 mm (limitado pelo tamanho de aproximadamente 5 grãos do 
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filme). O tamanho mínimo de 5 grãos é aconselhável para que se evite a incorporação de 

sinais de ruído ao pixel (Russ, 1998). 

 Existem basicamente duas maneiras de se obter um mamograma digital. A primeira 

é a digitalização do filme mamográfico através de um scanner específico para filmes, e a 

segunda é através da aquisição direta utilizando um equipamento de mamografia digital, 

conforme discutido no Capítulo 2. Os digitalizadores de filme radiográfico utilizam para a 

aquisição da imagem uma fonte emissora de luz e um sensor para captar a luz transmitida 

pela imagem. A luz é direcionada para o filme num procedimento de varredura, em 

sincronia com os sensores. Os sensores são geralmente de CCD ou PMT, e a fonte de luz é 

geralmente luz branca ou laser. Além disso, emprega-se um conversor A/D, geralmente de 

10 ou 12 bits, para a conversão do sinal analógico em digital. Um fator importante é a 

maneira com que estes digitalizadores efetuam a varredura da imagem, pois isso é um 

indicativo do grau de precisão e resolução que eles podem atingir. Os tipos mais comuns de 

digitalizadores são os de mesa e os de tambor. Nos de mesa, o filme radiográfico é 

colocado sobre a mesa de digitalização e permanece fixo enquanto a luz e o sistema de 

detecção movem-se em sincronia, amostrando linha por linha a imagem original. Nos 

digitalizadores de tambor, o filme radiográfico é movimentado mecanicamente por meio de 

dois tambores que giram em sincronia, enquanto o sistema de luz ou laser e o sistema de 

leitura permanecem fixos. 

 Para mamografia, diversos autores indicam os digitalizadores laser como sendo o 

tipo mais eficiente (Yin et al., 1992; Meeder et al., 1995). As vantagens do digitalizador laser 

se devem principalmente à produção de um número maior de fótons por unidade de área, 

o que possibilita a formação de um feixe mais coerente, com fótons de mesmo 

comprimento de onda e com menor difusão (espalhamento) dos fótons. Isso implica na 

produção de imagens com maior precisão, principalmente quando se utiliza uma resolução 

espacial muito alta. Devido à tecnologia empregada nesse tipo de scanner, seu custo acaba 

sendo muito elevado, tornando o seu uso restrito a poucos hospitais, clínicas radiológicas e 

laboratórios de pesquisa, principalmente no Brasil. 

 O crescimento da utilização de imagens digitais na medicina, principalmente na área 

de radiologia, para avaliação médica ou para a utilização em esquemas computadorizados 

de auxílio ao diagnóstico (CAD), tem demonstrado cada vez mais a grande necessidade de 

se obter imagens digitais de excelente qualidade (Chan et al., 1994). Na mamografia esse 

problema é ainda maior, pois as estruturas a serem detectadas possuem tamanhos 

reduzidos, como no caso das microcalcificações. Além disso, em algumas imagens, como 
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no caso de mamas densas, o contraste entre as estruturas de interesse e os tecidos que 

compõem a mama é muito pequeno. Nesse sentido, a técnica de digitalização através dos 

digitalizadores a laser tem apresentado resultados mais satisfatórios, uma vez que as 

imagens digitalizadas por estes sistemas podem apresentar resolução espacial da ordem de 

50 µm (tamanho do pixel) com resolução de contraste de cerca de 4096 tons de cinza (12 

bits). 

 

4.2 Resolução de contraste e resolução espacial 
 

Segundo Wolbarst (1993), as principais características que definem a qualidade das 

imagens radiográficas são contraste, resolução espacial e ruído. O contraste radiográfico 

refere-se à diferença de densidades ópticas entre diversas regiões da imagem. Se o objeto 

cuja imagem está sendo registrada é formado por diferentes estruturas que apresentam 

diferentes níveis de absorção dos fótons de raios X, então o padrão a ser registrado no 

filme apresentará diferentes intensidades, conforme ilustrado na Figura 4.1 Quanto maior 

for a diferença entre as intensidades, maior será o contraste percebido e, provavelmente, 

maior facilidade oferecerá para interpretação médica.  

 O contraste pode ser determinado tanto pelo contraste do objeto, produzido pelo 

corpo, como também pelo contraste do receptor, relativo ao sistema de registro, que 

pode amplificar ou reduzir o contraste do objeto. Com a radiografia padrão, por exemplo, 

o contraste do objeto pode referir-se ao contraste nos padrões de intensidade dos raios X 

que emergem do corpo do paciente, e o contraste do receptor do sistema écran-filme 

descreve sua resposta aos diferentes níveis de intensidades dos raios X. Isto é determinado, 

em parte, pelo processo de fabricação e revelação do filme e também pelas propriedades de 

fluorescência do écran, sendo avaliado por meio da sua curva característica (conforme já 

descrito no Capítulo 2). Assim, o contraste entre duas regiões numa imagem radiográfica 

pode ser definido como sendo a diferença entre suas densidades ópticas (Wolbarst, 1993). 
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Figura 4.1. Exemplo do contraste radiográfico: diferentes estruturas geram diferentes níveis de 

escurecimento na imagem (Wolbarst, 1993). 

 

A resolução espacial de uma imagem está relacionada com a sua capacidade de 

reproduzir detalhes do objeto radiografado. Em outras palavras, pode ser definido como o 

espaçamento mínimo entre pequenas estruturas (do corpo do paciente) que permite que 

elas sejam visualizadas e diferenciadas na imagem (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Exemplo ilustrativo da definição de resolução (Wolbarst, 1993). 

 

A resolução espacial de um sistema de imagem pode ser aumentada através do 

controle dos seguintes fatores geométricos, já apresentados no Capítulo 2: tamanho do 

ponto focal (deve ser o menor possível dentro das limitações de aquecimento do anodo); 
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distância entre a fonte e o objeto (deve ser a maior possível); distância entre o objeto e o 

receptor de imagem (deve ser a menor possível) e movimento do paciente (deve ser 

reduzido ao mínimo através da imobilização e do uso de curto tempo de exposição). Além 

disso, o uso dos écrans, apesar de reduzir significativamente a dose durante a exposição 

radiográfica, tende a provocar um borramento na imagem, diminuindo sua nitidez. Quanto 

menores forem as partículas de fósforo do écran e quanto mais fina for a camada que os 

contêm, melhor será a capacidade de resolução do sistema de registro. Finalmente, deve-se 

manter um bom contato entre o écran e o filme para evitar a deterioração da nitidez 

radiográfica (Kodak, 1980). 

 No caso de imagens digitais, a resolução espacial e de contraste são tratadas de 

forma um pouco diferente. A dimensão de cada ponto ou elemento constituinte da matriz-

imagem, o pixel, depende da resolução com a qual a imagem foi adquirida. O pixel é, então, 

a menor unidade sobre a qual podemos realizar operações, e o seu tamanho define a 

resolução espacial da imagem digital. O contraste é definido pela diferença existente entre 

os níveis de cinza dos pixels, especialmente entre um determinado pixel e seus vizinhos mais 

próximos. Quanto maior for essa diferença de níveis de cinza, maior será a probabilidade 

de destaque deste pixel em uma inspeção visual. A resolução de contraste é o intervalo de 

níveis de cinza que um pixel pode apresentar. A Figura 4.3 mostra o efeito que a resolução 

espacial de um sistema de aquisição causa na qualidade de uma imagem mamográfica digital 

e a Figura 4.4 mostra o efeito causado pela resolução de contraste. 

(a)               (b)    (c)                             (d) 
Figura 4.3. Exemplo de imagem mamográfica digitalizada com diferentes resoluções espaciais: 

(a) 100 dpi; (b) 50 dpi; (c) 25 dpi e (d) 12 dpi. 
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(a)              (b)       (c)                            (d) 
Figura 4.4. Exemplo de imagem mamográfica digitalizada com diferentes resoluções de contraste: 

(a) 8 bits; (b) 4 bits; (c) 2 bits e (d) 1 bit. 

 

4.3 Ruído radiográfico e espectro de Wiener 
 

Em radiografia, ruído corresponde a toda flutuação indesejada nas densidades 

ópticas de uma imagem radiográfica, que não contribui com nenhuma informação e 

geralmente dificulta a visualização de estruturas de interesse (Kodak, 1980). O ruído em 

imagens radiológicas pode ser classificado como sistemático ou aleatório (Evans, 1981). 

Ruído sistemático está sempre presente no sistema e permanece inalterado em repetições 

da medida. Como exemplo, pode-se citar um digitalizador que apresenta erros no processo 

de amostragem. Estes erros representam um ruído até certo ponto tratável pelo fabricante e 

pelo operador do sistema, uma vez que podem ser deterministicamente modelados. O 

ruído aleatório não obedece a um padrão estacionário, é mais difícil de controlar e é 

majoritário quanto ao ruído total (Barret & Swindell, 1981). Os ruídos aleatórios 

encontrados em radiologia são o ruído quântico, o ruído estrutural e a granularidade do 

filme (Rossmann, 1963). Além desses, ainda podemos considerar o ruído causado pela 

radiação espalhada (efeito Compton) e o ruído eletrônico considerando-se as imagens 

radiográficas digitais (detector digital direto ou digitalizador de filme). Dentre estes, o mais 

importante é o ruído quântico (Barret & Swindell, 1981). 

 Segundo CurryIII et al. (1990), a granularidade do filme praticamente não tem 

nenhum efeito no ruído radiográfico total. Geralmente só pode ser visualizada com uma 

lente de aumento entre 5X e 10X. Como em nenhum exame radiográfico lentes com esse 
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aumento são utilizadas, a granularidade do filme pode ser desprezada. O ruído estrutural é 

causado por falhas na estrutura do écran, como variação de espessura ou imperfeições 

físicas do fósforo. Esse ruído também pode ser desprezado, pois essas irregularidades no 

écran podem ser facilmente detectadas e solucionadas através de procedimentos de 

controle de qualidade. 

 O quantum se refere à unidade discreta de energia carregada pelo fóton de raios X. 

Um feixe de raios X contém um certo número de fótons e, conseqüentemente, um número 

equivalente de quanta. O ruído quântico (quantum mottle) é causado pela flutuação estatística 

no número de quanta por unidade de área absorvida pelo écran. Quanto menor o número 

de fótons absorvido, maior será a flutuação estatística da energia desses fótons e, portanto, 

maior será o ruído quântico presente na imagem (CurryIII et al., 1990). A Figura 4.5 mostra 

um exemplo de duas radiografias expostas uniformemente utilizando diferente número de 

fótons. Nota-se que para a imagem menos exposta (a) o ruído quântico é maior. 

 

Figura 4.5. Exemplo de ruído radiográfico gerado por um sistema écran/filme. A radiografia (a) 

apresenta maior ruído quântico do que a radiografia (b) devido ao número menor de fótons (menor 

exposição) (Johns & Cunningham, 1983). 

 

Por se tratar de um ruído aleatório, a modelagem do ruído quântico é baseada 

apenas em ferramentas estatísticas elementares. Em um campo uniformemente irradiado, 

áreas adjacentes apresentam número de fótons que variam aleatoriamente de uma média Q

(Huda & Slone, 1994). O desvio entre o número de fótons de cada área e a média segue a 

distribuição de Poisson (Wolbarst, 1993). Na prática, considera-se a variação das densidades 

ópticas presentes em um filme uniformemente exposto, medidas com um 

microdensitômetro (Evans, 1981). Se a densidade média medida numa área qualquer do 

filme for N, considerando a distribuição de Poisson, 68,3% das densidades ópticas medidas 
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estarão no intervalo NN ± ; 95% estarão compreendidas no intervalo NN 2± e 99,5% 

entre NN 3± . Deve-se observar que a média de uma distribuição de Poisson é igual à sua 

variância (Bethea & Duran, 1995). 

 Considerando que os efeitos decorrentes da quantização são majoritários sobre o 

ruído total, define-se relação sinal/ruído (RSR) de uma imagem como a razão do valor 

médio do sinal pelo seu desvio quadrático médio. Portanto, pode-se calcular a RSR de uma 

imagem uniformemente exposta utilizando a seguinte equação (Barret & Swindell, 1981): 

 

N
N
NRSR ==  (4.1) 

 

A equação (4.1) indica que o ruído quântico diminui com a raiz do número de 

fótons, ou seja, com a exposição de radiação. Na radiologia convencional de diagnóstico, o 

número de fótons utilizados para a criação de uma imagem é tipicamente de 

105 fótons/mm2. Na fotografia convencional, o número correspondente de fótons de luz 

requeridos é de 109 a 1010 fótons/mm2. Desta forma, a RSR na imagem radiográfica é cerca 

de 300 vezes inferior à da fotografia convencional. Essa diferença torna o ruído quântico, 

geralmente negligenciável na fotografia convencional, um parâmetro limitante na radiologia 

(Huda & Slone, 1994). 

 Via de regra, tem-se a adição de ruído aleatório n(x,y) em imagens radiográficas 

(proveniente do ruído quântico e do espalhamento da radiação), de forma que a imagem 

g(x,y) representa o objeto f(x,y) segundo o diagrama da Figura 4.6, de onde se tem a seguinte 

relação (Barret & Swindell, 1981; Hart & Smith, 1992): 

 

),(),(),(),( yxnyxfyxhyxg +∗= (4.2) 

 

onde,  

h(x,y) representa uma função de transferência, no domínio do espaço, do sistema de 

imagem, que neste caso pode ser representado pela função de espalhamento de ponto 

(FEP). 
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Figura 4.6. Modelagem do ruído aditivo no domínio do espaço. 

 

De acordo com Albuquerque (2001), no caso particular em que f(x,y) é um campo 

de radiação uniforme (f(x,y) = K1 = constante): 

 

{ } { } ),(),(),( 11 vuKKyxfvuF δ⋅=ℑ=ℑ= (4.3) 

 

Tem-se que: 

 

{ } ),(),(),(),( vuFvuHyxfyxh ⋅=∗ℑ

⇒

),(),(),( 21 vuKvuKvuH δδ ⋅=⋅⋅ (4.4) 

 

Portanto:  

 

),(),(),(),(),( 2 yxnKyxnyxfyxhyxg +=+∗= (4.5) 

 

Que pode ser escrito da forma:: 

 

2),(),( Kyxgyxn −= (4.6) 

 

A função n(x,y) é denominada figura de ruído do sistema (Bethea & Duran, 1995). 

Assim, considerando um ruído uniforme, estacionário e aleatório, o valor médio desse 

ruído é zero ( 0),( =yxn ) e, portanto, a equação (4.6) pode ser re-escrita na forma:  

 

22 )),((),( KKyxnyxg =+= (4.7) 
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Substituindo a equação (4.7) na equação (4.6), tem-se:  

 

),(),(),(),( yxgyxgyxgyxn ∆=−= (4.8) 

 

Aplicando a transformada de Fourier em ambos os lados da equação (4.8) tem-se: 

 

{ } { }),(),(),( yxgvuNyxn ∆ℑ==ℑ (4.9) 

 

A função |N(u,v)|2 = NPS(u,v) = Ws(u,v) é conhecida por espectro de Wiener ou

densidade espectral de ruído (NPS, do inglês: Noise Power Spectrum) (Barret & Swindell, 

1981; Hart & Smith, 1992). Supondo sistemas isotrópicos, pode-se representar a densidade 

espectral de ruído por uma função real unidimensional NPS(n). Pelo teorema de Parseval, a

energia do ruído é dada por (Lim, 1990; Haykin, 1989): 

 

∫ ∫∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

== dudvvuNdxdyyxnEruído
22 ),(),( (4.10) 

 

O espectro de Wiener é uma medida do ruído total gravado em um filme 

radiográfico, ou seja, a soma do ruído quântico com a granularidade do filme. A vantagem 

do uso dessa grandeza é que ela indica a capacidade do sistema de imagem de gravar o 

ruído quântico em função da freqüência espacial. A Figura 4.7 ilustra um exemplo de 

espectro de Wiener de um sistema écran/filme. 

 

Figura 4.7. Exemplo esquemático do espectro de Wiener de um sistema de imagem. 
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Nota-se na Figura 4.7 que as linhas correspondentes ao ruído quântico e à 

granularidade são linhas contínuas. Isso significa que eles não são dependentes da 

freqüência espacial e podem ser chamados de “ruído branco”. Se apenas o ruído fosse 

levado em conta, o ruído quântico poderia ser considerado como a informação de entrada 

que o sistema de registro deveria reproduzir. Se o sistema é perfeito, a quantidade de ruído 

gravado é igual ao ruído quântico total para qualquer freqüência espacial. Na prática, a 

capacidade do sistema de gravar o ruído quântico é limitada pela FTO e, portanto, decresce 

com o aumento da freqüência espacial (CurryIII et al., 1990). 

 Adicionalmente, pode-se definir C(x,y) = ℑ---1{NPS(u,v)} como função de 

autocorrelação (Evans, 1981). Portanto, a estimativa do ruído de uma imagem é dada pelas 

flutuações em torno da média de um conjunto de amostras uniformes de imagem (Barret & 

Swindell, 1981; Hart & Smith, 1992). Esta modelagem é representada esquematicamente na 

Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Processo de obtenção da figura de ruído em campo de exposição uniforme 

(Albuquerque, 2001). 
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______________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 5 
Diagnóstico auxiliado por computador e os esquemas 

CAD 
______________________________________________________________________ 
 

5.1 Processamento de mamogramas digitais 
 

Na mamografia, a identificação segura de estruturas suspeitas é de grande relevância 

no rastreamento precoce do câncer de mama, devido à possibilidade de se evitar a evolução da 

doença, cujo tratamento tardio pode envolver metástases, procedimentos cirúrgicos invasivos 

e até mesmo a morte da paciente. Entretanto, a dificuldade na identificação de certas 

estruturas nas imagens mamográficas ocorre porque elas geralmente tendem a se confundir 

com outras estruturas de contraste semelhante na faixa de energias empregadas pelo 

mamógrafo. Essa dificuldade é observada em especial no caso de detecção de 

microcalcificações, por se tratar de estruturas de tamanho muito reduzido, geralmente 

menores que 0,5 mm. Só que, mesmo fazendo uma busca bastante minuciosa na imagem, 

geralmente utilizando lupas, há sempre um razoável potencial de engano ou “perda” de 

informação no exame, dadas as características da imagem mamográfica (Giger, 2004). 

 Além disso, as dificuldades na detecção de estruturas de interesse na mamografia 

aumentam consideravelmente quando se trata de imagens de mamas densas, cuja 

constituição tende a apresentar menos tecidos gordurosos e mais tecidos fibroglandulares. 
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Com isso, os níveis de absorção aos raios X pelos tecidos da mama tornam-se muito 

semelhantes, o que dificulta ainda mais a diferenciação das estruturas devido ao baixo 

contraste. 

 A utilização do computador no processamento de imagens mamográficas para o 

reconhecimento de anormalidades teve seu início com o trabalho de Winsberg et al. (1967), 

que descreveram um procedimento para analisar as densidades ópticas da imagem 

mamográfica e, a partir daí, relacionar diferenças bruscas com áreas suspeitas. No entanto, 

até o final da década de 80, a maioria desses estudos, cujo objetivo era quantificar aspectos 

mamográficos para discriminar tumores benignos e malignos, apresentava precisão inferior à 

de observadores humanos experientes (Chan et al., 1998). A partir do desenvolvimento de 

sistemas radiográficos mais sofisticados, ao longo da década de 90, criou-se um interesse 

renovado nos esquemas de auxílio ao diagnóstico em radiologia. Associado a isso, os 

procedimentos de processamento de imagens digitais também ganharam força, constituindo-

se um importante recurso para auxiliar o radiologista (Davies & Dance, 1990). Entre as 

técnicas empregadas, particular interesse remete às que buscam detectar e/ou classificar as 

microcalcificações (Qian et al., 1995; Jiang et al., 1998; Cheng et al., 2003; Kallergi, 2004), 

nódulos e tumores (Lai et al., 1989; Brzakovic et al., 1990; Hadjiiski, et al., 2004), além das 

técnicas de pré-processamento que visam aprimorar o contraste nas imagens mamográficas e, 

desta forma, melhorar a detecção das estruturas de interesse (Ram, 1982; Ji et al., 1994; Nunes 

et al., 2002).  

 Para realização do processamento computadorizado da imagem mamográfica, 

visando à detecção automatizada de estruturas de interesse, os procedimentos básicos 

geralmente partem da digitalização dos mamogramas originais para utilização subseqüente 

de técnicas de processamento sobre a imagem digital. Apenas no caso dos mamógrafos 

digitais o procedimento de digitalização do mamograma é dispensado, devido à aquisição 

direta da imagem digital pelos detectores do equipamento (Haus & Yaffe, 2000; Baum et al.,

2002). 
Além dos fatores inerentes ao aparelho mamográfico, vistos no Capítulo 2, alguns 

aspectos podem dificultar a percepção desses sinais durante a inspeção visual do 

mamograma, assim como criar barreiras para o processamento computadorizado quando se 

pretende identificar e classificar as lesões mamárias. Alguns deles relacionam-se às 

características do mamograma, outros são resultantes de limitações da digitalização e outros 

ainda constituem características intrínsecas da própria lesão. Os detalhes e características 

dos mamogramas devem ser previstos de forma que seja possível estabelecer 
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procedimentos automatizados para encontrar as estruturas desejadas (Ishida et al., 1984; 

Dhawan & Royer, 1988).  

 Chan et al. (1994) avaliaram a influência do tamanho e da intensidade do pixel em 

mamogramas digitalizados no desempenho de um esquema automatizado de detecção de 

clusters de microcalcificações. Foram digitalizados diversos mamogramas obtidos por um 

equipamento com ponto focal de 0,3 mm. Cada mamograma possuía um cluster de 

microcalcificações comprovado por biópsia. Os mamogramas foram digitalizados com 

tamanho de pixel de 35 µm e 12 bits de resolução de contraste. Mamogramas digitalizados 

com tamanho de pixel maior e com menor número de bits foram simulados através da 

média de pixels adjacentes ou truncando-se bits menos significativos, respectivamente. O 

processamento computacional foi aplicado nas imagens de vários tamanhos e intensidades 

de pixel e, para cada tamanho, foi testado um conjunto de parâmetros. Os resultados 

indicaram que o tamanho do pixel e a quantidade de níveis de cinza utilizados na 

digitalização exercem grande influência na detecção automática de microcalcificações. 

 Um dos principais requisitos aos métodos computacionais para detecção de 

estruturas de interesse em mamografia é que sejam preservadas a forma e o tamanho das 

estruturas detectadas da imagem. Para tanto, é necessário que algumas características 

importantes da imagem digital sejam padronizadas a fim de garantir que eventuais 

problemas de qualidade não prejudiquem a detecção computadorizada. Os pesquisadores 

da área consideram que níveis de quantização de 10 bits com resolução espacial da ordem 

de 0,10 mm (tamanho de pixel) são adequados para uma boa detecção das estruturas mais 

relevantes no exame mamográfico (Nunes, 2001).  

 

5.2 Diagnóstico auxiliado por computador (CAD) 
 

Segundo Vyborny et al. (2000), a radiologia médica tem sido a área da medicina mais 

beneficiada pela “revolução” computacional ocorrida no fim do século XX. A quantidade 

de imagens sofisticadas e de excelente qualidade hoje produzidas para a medicina 

compreende um auxílio imprescindível para o diagnóstico médico, sem a necessidade da 

utilização de computadores de grande porte. Contudo, na mamografia, o desempenho dos 

radiologistas na interpretação da imagem mamográfica ainda está abaixo do ideal. De fato, 

é reconhecida a existência de cerca de 10% de diagnósticos falsos-negativos por análise 

visual do mamograma (Nunes, 2001). O problema na análise desse tipo de imagem deve-se 

principalmente ao baixo contraste dos mamogramas, à possibilidade de algumas estruturas 



Capítulo 5 – Diagnóstico auxiliado por computador e os esquemas CAD 82

ficarem “mascaradas” na imagem e à fadiga visual por parte do radiologista (Giger, 2000). 

Certamente esse desempenho melhora quando a análise e o diagnóstico em mamografia 

são elaborados por dois radiologistas (Thurfjell et al., 1994; Karssemeijer, et al., 2003), mas 

este não é um procedimento disponível e possível para todos os hospitais ou clínicas 

radiológicas, principalmente devido aos custos e ao tempo gasto nesse tipo de 

procedimento.  

 Por isso, os esquemas CAD têm como objetivo fornecer uma “segunda opinião” ao 

radiologista, auxiliando-o na detecção de lesões suspeitas em um mamograma, além de 

analisar objetivamente essas lesões, em função de suas características de benignidade e 

malignidade, auxiliando também na formulação do diagnóstico médico. Dessa forma, a 

finalidade principal desses esquemas é a de aumentar a eficiência do exame mamográfico, 

diminuir o número de erros no diagnóstico (perdas ou biópsias desnecessárias) e, 

conseqüentemente, diminuir o número de mortes por câncer de mama em todo o mundo 

(Chan et al., 1990; Vyborny et al., 2000; Giger, 2004). 

 O radiologista é, teoricamente, habilitado para detectar e classificar com precisão 

lesões mamárias a partir de um mamograma. Considerando que um radiologista tenha 

conhecimento exato da localização na mamografia onde ele deve procurar uma lesão 

suspeita, seu diagnóstico será mais eficiente. No entanto, estruturas suspeitas podem estar 

presentes em qualquer localização na mama, o que requer que o radiologista procure por 

lesões em todas as regiões possíveis no mamograma. Esse procedimento visual de busca é 

sempre arbitrário e pode ocasionar algumas “perdas” de lesões suspeitas de grande 

relevância (Martin et al., 1979, Buchanann et al., 1983, Bird et al., 1992). Além disso, existem 

estruturas no mamograma que podem ser “invisíveis” ao olho humano, mas podem ser 

encontradas por procedimentos computacionais. 

 Em 1998, o FDA aprovou o primeiro CAD comercial para uso clínico em 

mamografia, o ImageChecker da R2 Technology, Inc. (Los Altos, EUA)8. Desde então, mais 

dois CADs comerciais foram aprovados e muitos outros estão sob análise do FDA no 

momento. Estima-se que mais de 1.500 CADs estão sendo atualmente utilizados em 

clínicas e hospitais nos EUA para o auxílio no rastreamento do câncer de mama (Doi, 

2004). Trabalhos recentes têm mostrado um aumento significativo no desempenho dos 

radiologistas quando assistidos por um esquema CAD. Freer & Ulissey (2001) avaliaram 

seus próprios diagnósticos em mamografia quando utilizaram um CAD por um período de 

 
8 Fonte: FDA (Food and Drug Administration – EUA, 2005). Disponível em: <http://www.fda.gov>. 

Acessado em: 03/01/2005. 
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um ano na rotina clínica. Nesse período, os autores analisaram 12.860 mamogramas 

seguindo o procedimento de primeiro fornecer o diagnóstico sem o auxílio do CAD e, em 

seguida, rever o diagnóstico baseado no resultado fornecido pelo esquema. Os resultados 

da pesquisa mostraram um aumento de 19,5% no número de casos corretamente 

detectados de câncer de mama quando assistidos pelo CAD, sem um aumento significativo 

no número de biópsias desnecessariamente realizadas. Karssemeijer et al. (2003) avaliaram o 

desempenho de 10 radiologistas na interpretação de 500 exames mamográficos utilizando, 

além de um esquema CAD, o procedimento de duplo diagnóstico, ou seja, diagnóstico 

elaborado conjuntamente por dois radiologistas. A partir das taxas de acerto obtidas com o 

diagnóstico individual, houve um acréscimo de 7,0% na detecção de câncer quando os 

radiologistas foram assistidos pelo CAD, e um aumento de 10,5% nos casos onde o 

diagnóstico foi elaborado por dois radiologistas. Além disso, foi observada uma pequena 

diminuição na taxa de falsos-positivos nos diagnósticos assistidos pelo CAD, o que 

significa que um número menor de pacientes foi submetido à biopsia sem necessidade. 

 A eficiência dos esquemas CAD no auxílio à detecção precoce do câncer de mama 

deve ser avaliada de uma maneira global, ou seja, em conjunto com os radiologistas. Dessa 

forma, não há necessidade de que o desempenho do CAD seja igual ou superior ao dos 

radiologistas; o importante é que o resultado fornecido pelo computador seja útil ao 

radiologista na elaboração do diagnóstico e ajude a melhorar seu desempenho na detecção 

de estruturas suspeitas na mamografia (Doi, 2004). 

 Assim, pesquisas recentes têm mostrado uma grande expectativa em relação ao uso 

de esquemas CAD no rastreamento do câncer de mama e na detecção precoce da doença. 

O uso de esquemas CAD como uma “segunda opinião” na mamografia tem elevado o 

número de cânceres de mama detectados precocemente e melhorado o desempenho dos 

radiologistas, principalmente no caso dos menos experientes, em que o diagnóstico 

assistido pelo CAD atingiu níveis de acerto próximos aos obtidos com radiologistas mais 

experientes. Além disso, o uso do CAD no diagnóstico do câncer de mama tem mostrado 

resultados próximos aos obtidos com o duplo diagnóstico, com a vantagem de ser um 

procedimento mais prático e mais barato. (Freer & Ulissey, 2001; Karssemeijer et al., 2003; 

Astley & Gilbert, 2004; Giger, 2004).  

 A Figura 5.1 mostra uma imagem do CAD comercial ImageChecker. Neste caso, 

também está presente um digitalizador laser para a aquisição da imagem digital a partir do 

mamograma original. A Figura 5.2 mostra a tela de saída deste mesmo CAD após a análise 

computacional dos mamogramas. As regiões suspeitas são marcadas com um triângulo, no 
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caso de agrupamento de microcalcificações, e com um asterisco, quando algum nódulo 

suspeito é detectado. 

 

Figura 5.1. Exemplo de um esquema CAD comercial9.

Figura 5.2. Regiões suspeitas de um exame mamográfico marcadas com triângulos azuis 

(microcalcificações) e por asteriscos (nódulos) em um CAD comercial. (Astley & Gilbert, 2004). 
 
9 Fonte: R2 Technology, Inc. (2005). Disponível em: <http://www.r2tech.com>. Acessado em: 03/01/2005. 
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Os métodos computacionais utilizados nos esquemas CAD geralmente incluem 

técnicas de visão computacional e processamento de imagens, para detecção de estruturas 

suspeitas na imagem mamográfica, e inteligência artificial, para sua classificação em 

benignos ou malignos (Vyborny et al., 2000; Cheng et al., 2003). A análise computacional 

requer, primeiramente, que a imagem mamográfica esteja na forma digital. Atualmente, a 

forma mais comum de obtenção das imagens mamográficas digitais é através da 

digitalização dos mamogramas originais utilizando-se os scanners específicos para tal fim, 

conforme discutido no capítulo anterior.  

 Por outro lado, a partir de 2002, a análise por CAD de imagens obtidas diretamente 

por mamógrafos digitais começaram a ganhar espaço em sistemas comerciais a partir da 

aprovação, pelo FDA, do primeiro sistema completo para análise digital de imagens 

mamográficas, com um mamógrafo digital e um esquema CAD incorporados em um só 

produto10, o aparelho GE Senographe 2000D (GE Medical Systems, Sunnyvale, EUA) 

integrado ao CAD ImageChecker da R2. Estudos preliminares mostraram uma pequena 

melhora no desempenho do esquema CAD quando utilizadas imagens do mamógrafo 

digital, comparado ao desempenho obtido com imagens digitalizadas provenientes de 

equipamentos mamográficos analógicos, não só pelo aumento na detecção, como também 

na diminuição do número de falsos-positivos (Baum et al., 2002). Além disso, destaca-se a 

praticidade e a velocidade de um sistema mamográfico digital integrado com o CAD, por 

não necessitar de filmes radiográficos e reveladoras para a aquisição dos mamogramas e, 

principalmente, por dispensar o uso dos scanners de filmes para a digitalização das imagens, 

já que sua aquisição é feita diretamente na forma digital (Baum et al., 2002). 

 A detecção de lesões mamárias nos esquemas CAD geralmente começa com a 

segmentação da região que contém especificamente a mama na imagem (Bick et al., 1995; 

Vieira et al., 2001), seguida da segmentação automática ou semi-automática das regiões de 

interesse (Nishikawa et al., 1993; Giger & Macmahon, 1996; Gavrielides et al., 2000). Além 

disso, em alguns casos, é também feito um realce no contraste da região de interesse para 

facilitar a visualização da lesão (Bick et al., 1996; Byng et al., 1997; Nunes et al., 2002). 

Assim, o computador indica algumas regiões e estruturas na imagem consideradas 

suspeitas, deixando o diagnóstico sob total responsabilidade do radiologista.  

 Alguns esquemas CAD, ainda sem uso comercial, também são capazes de classificar 

as lesões detectadas de acordo com seu grau de suspeitabilidade (Astley & Gilbert, 2004; 

 
10 Fonte: FDA (Food and Drug Administration – EUA). Disponível em: <http://www.fda.gov>. Acessado 

em: 03/01/2005. 
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Doi, 2004). De modo geral, a classificação leva em conta as características intrínsecas da 

lesão (nódulos ou microcalcificações) para determinar a chance dela ser benigna ou 

maligna. Para isso, diversas técnicas computacionais vêm sendo utilizadas, em particular as 

técnicas baseadas em redes neurais artificiais (Papadopoulos et al., 2002; Patrocinio et al.,

2003), lógica fuzzy (Gavrielides et al., 2000) e transformada wavelet (Diekmann et al., 2004). 

 O primeiro trabalho dedicado à classificação computacional de achados 

mamográficos é o de Ackerman & Gose (1972), onde foram consideradas quatro 

características diferentes das lesões para a classificação: textura, calcificação, espicularidade 

e forma. Nos trabalhos atuais, entretanto, chegam a ser consideradas mais de 30 

características diferentes para classificação das lesões, o que tem levado à resultados mais 

satisfatórios (Cheng et al., 2003; Hadjiiski et al., 2004). A Figura 5.3 ilustra de forma 

simplificada as diversas etapas que compõem um esquema CAD para mamografia (Cheng 

et al., 2003). 

 

Figura 5.3. Diagrama esquemático mostrando as diversas etapas de um esquema CAD. 

 

5.3 Avaliação do desempenho de esquemas CAD por curvas ROC 
 

De acordo com Vyborny et al. (2000), para avaliação do desempenho das técnicas 

de detecção de lesões suspeitas na mamografia, três fatores são levados em conta: 

RESULTADO FINAL

CLASSIFICAÇÃO DOS ACHADOS

EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

DETECÇÃO DE ESTRUTURAS SUSPEITAS

SEGMENTAÇÃO

REALCE

PRÉ-PROCESSAMENTO

IMAGEM MAMOGRÁFICA DIGITAL
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sensibilidade, especificidade e a natureza da base de dados. A sensibilidade indica o 

número de acertos positivos do esquema (verdadeiro-positivo) e a especificidade o 

número de acertos negativos (verdadeiro-negativo). Um esquema diagnóstico precisa ser 

avaliado levando-se em conta todos esses fatores, ou seja, não adianta detectar 100% das 

regiões suspeitas se, ao mesmo tempo, o esquema apresenta um grande número de 

detecções falsas em imagens benignas, onde não existem lesões suspeitas (falsos-positivos). 

O problema desses falsos-positivos, no caso da mamografia, é que implicam biópsias e 

exames patológicos desnecessários, que poderiam ser evitados se o sistema de detecção 

tivesse uma maior especificidade. Os esquemas CAD atuais para mamografia têm 

apresentado uma sensibilidade da ordem de 90% para detecção de microcalcificações, e 

80% para detecção de nódulos, com especificidade em torno de um falso-positivo por 

imagem (Freer & Ulissey, 2001; Baum et al., 2002). 

 Uma ferramenta muito utilizada em radiodiagnóstico para avaliação de 

procedimentos diagnósticos e, mais recentemente, nas avaliações de desempenho de 

esquemas CAD, são as análises por curvas ROC (do inglês: Receiver Operating Characteristic)

(Chan et al., 1999; Papadopoulos et al., 2002; Nunes et al., 2002; Karssemeijer et al., 2003; 

Kallergi, 2004; Hadjiiski et al., 2004). A análise ROC teve origem na teoria de decisão 

estatística e foi desenvolvida entre 1950 e 1960 para avaliar a detecção de sinais em radar e 

na psicologia sensorial. Segundo Metz (1978), o método é definido como um procedimento 

estatístico que leva em conta o aspecto subjetivo envolvido em um determinado evento, 

onde são consideradas as diferenças obtidas no resultado final. Na prática, as curvas ROC 

fornecem informação sobre a relação percentual de acertos (verdadeiros-positivos) em 

função do percentual de erros (falsos-positivos) de um determinado evento.  

 A grande utilidade da análise ROC na avaliação de diagnósticos médicos foi 

destacada por vários autores, e vem sendo aplicada com sucesso a uma grande variedade de 

testes de diagnóstico, em particular no diagnóstico por imagens médicas (Metz, 1986). Na 

mamografia, as curvas ROC tornaram-se parâmetro fundamental na avaliação de esquemas 

CAD devido ao seu potencial de avaliação e comparação entre diversos sistemas, além de 

seu caráter gráfico, que acaba fornecendo mais informações qualitativas para a análise final 

do esquema do que, muitas vezes, uma grande quantidade de tabelas e índices (Doi, 2004; 

Giger, 2004). 

 O traçado das curvas ROC é feito considerando-se a probabilidade de ocorrência 

de verdadeiros-positivos (VP) em função da probabilidade de ocorrência de falsos-

positivos (FP) para cada ponto da curva, escolhido por meio de um limiar pré-determinado. 
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O ponto de operação da curva ROC deve ser escolhido como o ponto onde o percentual 

de verdadeiros-positivos é o mais alto possível para uma probabilidade baixa de ocorrência 

de falsos-positivos, o que geralmente ocorre no canto superior esquerdo da curva. Além 

disso, a área sob a curva ROC (AZ) é um dos índices mais utilizados para avaliação de 

desempenho do esquema diagnóstico. Quanto maior a área da curva (mais próxima da 

unidade), melhor a taxa de acertos do método avaliado. Em relação à eficiência dos 

esquemas CAD quanto à classificação de achados mamográficos, avaliados por curvas 

ROC, Jiang et al. (1999) mostraram que o desempenho dos radiologistas aumentou de 

AZ = 0,61 a AZ = 0,75 quando utilizaram um esquema CAD para a classificação de 

agrupamentos de microcalcificações. Na classificação de nódulos, a eficiência no 

diagnóstico médico aumentou de AZ = 0,93 a AZ = 0,96 (Huo et al., 2002). 

 A Figura 5.4 ilustra as curvas ROC obtidas no trabalho de Vyborny et al. (2000) 

quando avaliaram o desempenho de um esquema CAD desenvolvido pela Universidade de 

Chicago para a classificação de lesões suspeitas na mamografia. 

 

Figura 5.4. Desempenho de um esquema CAD em detectar e classificar microcalcificações 

comparado ao desempenho dos radiologistas sem auxílio computacional (Vyborny et al., 2000). 

 

Nota-se, pelas curvas ROC, que a utilização do CAD melhorou significativamente o 

desempenho dos radiologistas. O uso do CAD elevou a sensibilidade do diagnóstico 

médico de 73% para 87%, enquanto a especificidade passou de 32% para 42%. No 

entanto, o desempenho dos radiologistas auxiliados pelo CAD foi menor do que o 
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desempenho do CAD sozinho. Segundo os autores (Vyborny et al., 2000), isto ocorreu 

porque os radiologistas ainda não estariam muito bem familiarizados com a utilização da 

opinião dada pelo computador na classificação das lesões mamárias. Esta dificuldade pode 

estar relacionada ao tipo de resposta desses esquemas, que geralmente indicam uma 

porcentagem que representa a probabilidade do achado ser maligno. Segundo Doi (2004), 

esse tipo de informação não é habitual ao radiologista para a elaboração do diagnóstico, já 

que suas decisões são baseadas na sua experiência clínica, no treinamento da percepção 

visual de vários tipos de achados e no reconhecimento de características que podem indicar 

um possível câncer na mama. Assim, pesquisas mais recentes têm mostrado que os 

radiologistas são muito mais confiantes na utilização do CAD para a detecção de estruturas 

suspeitas do que para classificação destas.  

 No momento, nenhum esquema CAD para classificação de lesões suspeitas na 

mamografia recebeu aprovação pelo FDA, principalmente porque as pesquisas até agora 

não mostraram uma melhora na sensibilidade dos radiologistas sem um acréscimo 

significativo no número de falsos-positivos no diagnóstico. No entanto, acredita-se que, 

com o tempo, os radiologistas ficarão mais habituados à classificação fornecida pelos 

esquemas CAD o que, provavelmente, tornará estes esquemas uma ferramenta muito 

importante no auxílio ao diagnóstico precoce do câncer de mama (Doi, 2004). 

 

5.4 Base de imagens 
 

A base de imagens utilizada no desenvolvimento e na avaliação de um esquema 

CAD deve ser formada por imagens representativas do universo de casos que serão 

investigados, ou seja, não só deve conter imagens de diferentes tipos de lesões mamárias, 

como também imagens que representem a inexistência de achados. Isso implica, portanto, 

obter imagens de pacientes numa larga faixa de idades e com características diversas, de 

modo a englobar o maior número de casos possíveis e ser considerada estatisticamente 

significante. Por conseguinte, as imagens acabam sendo muitas vezes obtidas de diversos 

mamógrafos, em diversas instituições, sob diferentes condições técnicas. Garante-se assim 

a representatividade estatística dos casos, mas a qualidade das imagens pode ser 

prejudicada, dada a grande heterogeneidade de características relacionadas ao seu processo 

de aquisição (Schiabel et al., 2004). 

 Sabe-se que as características da base de imagens podem afetar significativamente o 

desempenho de um esquema CAD ou de uma técnica particular de processamento 
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(Nishikawa et al., 1994; Nishikawa & Yarusso, 1998; Schiabel et al., 2001). Isso não só impede 

que se possa fazer a devida comparação de desempenho entre diferentes esquemas CAD, 

como também pode levar um mesmo esquema a apresentar diferentes desempenhos 

dependendo do elenco de casos escolhidos, em função da sua origem. Assim, as imagens que 

compõem uma base de dados para avaliação de esquemas CAD deveriam obedecer a um 

conjunto significativo de critérios de qualidade, desde o processo de aquisição no 

mamógrafo até sua digitalização. 

 Uma saída para tentar estabelecer um padrão que possibilitasse comparar 

corretamente o desempenho de diferentes esquemas seria desenvolver uma “base comum”, 

com o intuito de uniformizar a comparação. Todavia, as bases de dados existentes, 

disponíveis ou não, geralmente não oferecem uma padronização que permita uma 

comparação confiável entre o desempenho de diferentes técnicas ou esquemas CAD. 

 Por outro lado, não se pode desenvolver um esquema CAD sem uma base de 

imagens que permita testar sua eficácia. Assim, os diferentes centros de pesquisas que 

atuam no assunto acabam providenciando bases próprias com características particulares 

(Karssemeijer, 1993; Chang et al., 1997; Amendolia et al., 2001; Benatti, 2003). O problema 

é que exatamente isso pode influenciar decisivamente no desempenho do esquema de 

processamento, pois, dependendo das características do conjunto de imagens de testes, as 

taxas de acerto e erro podem variar muito. 

 Assim, uma solução pode ser a utilização das características dos equipamentos 

utilizados na formação de cada imagem para a realização de um pré-processamento, de 

modo a “compensar” as degradações sofridas no processo de aquisição e garantir uma 

maior “uniformidade” em relação à qualidade dessas imagens. Assim, imagens provenientes 

de sistemas piores seriam restauradas de forma a apresentar qualidade semelhante àquelas 

produzidas por equipamentos de melhor qualidade, garantindo aos esquemas CAD certa 

independência em relação à origem das imagens, além de permitir que os esquemas 

apresentem o melhor desempenho possível (Schiabel et al., 2004). Em relação ao banco de 

imagens, o pré-processamento garantiria uma maior homogeneidade do banco, o que 

permitiria sua utilização para comparar o desempenho de diversos esquemas CAD de uma 

forma mais confiável do que as bases utilizadas nos esquemas atuais. 
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______________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 6 
Metodologia para determinação dos parâmetros de 

qualidade dos equipamentos 
______________________________________________________________________ 
 

6.1 Introdução 
 

O presente trabalho está dividido em várias etapas, onde foram desenvolvidos e 

implementados algoritmos computacionais para a determinação de parâmetros de 

qualidade dos equipamentos mamográficos e dos digitalizadores, essencialmente no que diz 

respeito à resolução espacial e resolução de contraste, além do algoritmo de processamento 

para restauração das imagens mamográficas digitais produzidas por estes equipamentos. 

Todo o trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise e Processamento de Imagens 

Médicas e Odontológicas (LAPIMO), contando com a colaboração de alguns hospitais e 

centros de pesquisa. Os mamógrafos avaliados neste trabalho estão instalados no Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto (FMRP/USP) e no Hospital São Paulo (EPM/UNIFESP). 

Selecionou-se para os testes da presente pesquisa um conjunto de aproximadamente 250 

imagens mamográficas, separadas de acordo com o mamógrafo utilizado na sua aquisição e 

com os respectivos laudos radiológicos, além dos exames anátomo-patológicos nos casos 

em que a paciente foi submetida à biopsia. 
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Nesse capítulo estão descritos os procedimentos experimentais e também os 

algoritmos desenvolvidos para a obtenção dos parâmetros de qualidade de todos os 

equipamentos envolvidos no processo de aquisição das imagens mamográficas digitais 

utilizadas nesse trabalho. Essas características foram avaliadas a partir da determinação do 

tamanho do ponto focal, da função de transferência óptica (FTO) e do espectro de Wiener 

do ruído dos mamógrafos e digitalizadores. Os parâmetros medidos nesta primeira etapa 

foram posteriormente utilizados para o desenvolvimento e implementação da técnica de 

restauração para o realce da qualidade das imagens mamográficas produzidas por esses 

equipamentos. Os programas computacionais desenvolvidos foram basicamente três: o 

ARE (Avaliação de Resolução Espacial), para a determinação do tamanho do ponto focal e 

da FTO dos equipamentos mamográficos; o ARC (Avaliação de Resolução de Contraste), 

para levantamento do espectro de Wiener do ruído total dos equipamentos e, finalmente, o 

RFW (Restauração por Filtro de Wiener), para o processamento das imagens 

mamográficas visando à melhora de sua qualidade a partir dos resultados obtidos com os 

outros programas. Todos os algoritmos descritos foram implementados em linguagem de 

programação Borland Delphi®, versão 7.0. A metodologia utilizada na restauração das 

imagens mamográficas será descrita no próximo capítulo. 

 

6.2 Determinação do tamanho do ponto focal e da FTO 
 

Conforme descrito no Capítulo 3, os procedimentos envolvidos na aplicação prática 

do método das funções de transferência nos sistemas de imagem radiológica são bastante 

complexos, envolvem a utilização de uma série de aparatos experimentais sofisticados, além 

de necessitar de um tempo significativo para cumprir todas as etapas do processo (Doi et 

al., 1982). Assim, visando tornar mais prática e rápida a aplicação do método das funções 

de transferência nos sistemas de imagem utilizados nesse trabalho, desenvolveu-se uma 

metodologia para determinação automática do tamanho do ponto focal e da função de 

transferência óptica (FTO) completa, que engloba a função de transferência de modulação 

(FTM) e a função de transferência de fase (FTF), de qualquer equipamento mamográfico, 

utilizando algoritmos computacionais. O programa desenvolvido, denominado de ARE 
(vide acima), utiliza como parâmetro de entrada uma imagem do ponto focal do 

equipamento mamográfico obtida experimentalmente no centro do campo através de uma 

câmara de fenda e, a partir dela, calcula todos os parâmetros necessários automaticamente, 

sem a necessidade da utilização de um microdensitômetro.  
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6.2.1 Obtenção experimental da imagem do ponto focal 
 

A metodologia utilizada para a obtenção experimental das imagens de ponto focal 

dos equipamentos mamográficos avaliados nesse trabalho baseia-se nas normas 

internacionais publicadas pelo IEC (International Eletrotechnical Commission) e pelo NEMA 

(National Electrical Manufactures Association), respectivamente, IEC 60336 (1993) e NEMA 

XR5 (1992), para avaliação do ponto focal de equipamentos radiológicos. Dessa forma, as 

imagens foram obtidas através de uma câmara de fenda, alinhada com o raio central do 

feixe de raios X, nas orientações paralela e perpendicular ao eixo catodo-anodo. A câmara 

de fenda foi posicionada a uma pequena distância do tubo de raios X de forma a garantir 

uma magnificação radiográfica maior do que 4,0. Para a aquisição das imagens, utilizou-se 

filmes mamográficos de alta resolução e um chassi sem écran. 

 A câmara de fenda utilizada foi a Single Slit Câmera 07-624-1000 (Figura 6.1) da 

Nuclear Associates (Cardinal Health, Cleveland, EUA). Ela possui (10 ± 1) µm de largura e 

(5,5 ± 0,1) mm de comprimento, sendo fabricada em tungstênio com espessura de 1,5 mm. 

O filme mamográfico utilizado foi o MinR 2000, da Kodak (Eastman Kodak Company, EUA). 

 

Figura 6.1. Câmara de fenda utilizada na aquisição da imagem do ponto focal.  

 

A Figura 6.2 mostra um desenho esquemático do arranjo experimental utilizado 

para a obtenção das imagens do ponto focal no centro do campo dos equipamentos 

mamográficos. 
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Figura 6.2. Esquema utilizado para a obtenção das imagens do ponto focal dos equipamentos 

mamográficos11.

Para o alinhamento da câmara de fenda com o raio central do feixe de raios X, 

utilizou-se uma mesa de alinhamento com sensoriamento eletrônico desenvolvida no 

LAPIMO em trabalho prévio (Schiabel et al., 1997b). A mesa é composta essencialmente 

por duas chapas quadradas de alumínio dispostas paralelamente entre si, separadas por 

quatro hastes de altura regulável. A base da mesa (chapa inferior) é encaixada em um 

conjunto de trilhos, fixados em uma placa de acrílico, de modo a permitir que as duas 

chapas sejam movimentadas conjuntamente, em duas direções perpendiculares entre si, 

mantendo o paralelismo e a distância entre elas (Figura 6.3). 

 

11 Fonte: AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY (1994). Mammography Quality Control Manual, Revised 

Edition. 
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Figura 6.3 Mesa de alinhamento posicionada sob o tubo de raios X de um mamógrafo. 

 

O dispositivo de sensoriamento consiste de um conjunto de sensores de silício 

dispostos em forma de cruz (Figura 6.4a). Os sensores têm área útil de 1,0 cm2 e são os 

responsáveis pela detecção da radiação, que é amplificada por um circuito eletrônico de 

tratamento ligado a um conjunto de LEDs, dispostos também em forma de cruz para 

manter a correspondência com os sensores (Figura 6.4b). Assim, os LEDs acendem 

quando recebem o sinal amplificado da matriz de sensores, indicando que o sensor 

correspondente recebeu radiação proveniente do tubo de raios X. 

 

(a)                (b) 
Figura 6.4. (a) Matriz de sensores para a detecção de raios X; (b) placa com a cruz de LEDs 

correspondentes aos sensores mostrados em (a). 
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A localização do raio central do feixe é feita da seguinte forma: na base da mesa de 

alinhamento é encaixada a matriz de sensores, enquanto na placa superior é colocada uma 

outra fenda formada por duas placas de chumbo ligeiramente espaçadas, que fica 

geometricamente alinhada com a matriz de sensores em virtude da própria construção 

mecânica da mesa. Após um pré-alinhamento utilizando a fonte de luz do aparelho 

mamográfico (quando disponível), o feixe de radiação é disparado. Se a mesa estiver 

perfeitamente alinhada, nas duas direções, com o raio central do feixe, todos os sensores 

receberão a radiação que passa através da fenda e, conseqüentemente, todos os LEDs da 

matriz acenderão. Se uma fileira de LEDs não acender, significa que o sistema não está 

perfeitamente alinhado (na direção correspondente) com o raio central do feixe. Dessa forma, 

deve-se movimentar o dispositivo de alinhamento para o lado correspondente e efetuar uma 

nova exposição para verificar se o alinhamento total já foi conseguido. A grande vantagem 

deste equipamento é que ele dispensa o uso de filmes ou de telas fluorescentes, necessários 

nos dispositivos de alinhamento comerciais. 

 Assim, após o alinhamento da mesa com o centro do campo, foram obtidas as 

imagens do ponto focal do equipamento nas duas direções, paralela e perpendicular ao eixo 

catodo-anodo. Para isso, a matriz de sensores foi substituída pelo chassi com o filme 

mamográfico e a fenda, utilizada no alinhamento, foi substituída pela câmara de fenda 

comercial mostrada na Figura 6.1. 

 

6.2.2 Algoritmo do programa ARE (Avaliação de Resolução Espacial) 
 

Conforme descrito no Capítulo 4, os digitalizadores de filme radiográfico trabalham 

da mesma forma que o microdensitômetro, já que calculam a densidade óptica de cada 

região da imagem para, posteriormente, convertê-las em valores de cinza (ou valores de 

pixel) no processo de quantização. A função que relaciona a densidade óptica de cada região 

do filme com o valor que o digitalizador atribui ao pixel correspondente na imagem 

digitalizada é conhecida como curva característica (Yin et al., 1992; Meeder et al., 1995). 

Assim, conhecida a curva característica de um digitalizador, é possível fazer o caminho 

inverso, ou seja, calcular a densidade óptica de qualquer região do filme radiográfico a 

partir de sua imagem digital, eliminando, portanto, a necessidade do microdensitômetro 

para esta medida. 

Sendo assim, desenvolveu-se, primeiramente, um algoritmo para a determinação 

automática da curva característica de qualquer digitalizador de filmes, com o intuito de 
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“transformá-lo” num microdensitômetro para sua utilização na determinação da FTO e de 

tamanho do ponto focal. O programa desenvolvido funciona a partir da digitalização de 

uma imagem radiográfica padrão. Essa imagem deve possuir diferentes regiões com graus 

de escurecimento distintos, de modo que a densidade óptica de cada região seja 

previamente conhecida. Uma técnica de processamento é, então, aplicada com a finalidade 

de identificar as diferentes regiões de enegrecimento no filme. Para cada região são 

determinados os valores atribuídos a cada pixel no processo de digitalização. A curva 

característica do digitalizador é então determinada, comparando-se o valor do pixel de cada 

região com a densidade óptica correspondente. 

 As imagens que foram utilizadas na determinação da curva característica dos 

digitalizadores usados nesse trabalho foram geradas com o uso de um sensitômetro modelo 

07-419 Dual-Flashing, Dual-Color Sensitometer da Nuclear Associates (Cardinal Health, Cleveland, 

EUA). O sensitômetro é um aparelho que sensibiliza o filme mamográfico em regiões 

distintas, sendo aplicado para cada uma delas um valor diferente de exposição. Assim, após 

a revelação do filme, têm-se regiões com diferentes graus de escurecimento gerados por 

diferentes níveis de exposição. Os valores das densidades ópticas correspondentes a cada 

uma das 21 regiões foram medidos por um densitômetro devidamente calibrado, modelo 

07-444 The Little Genius Scanning Densitometer, também da Nuclear Associates. A Figura 6.5 a 

seguir mostra um exemplo de imagem padrão utilizada para a determinação da curva 

característica dos digitalizadores. 

 

Figura 6.5. Filme radiográfico sensibilizado pelo sensitômetro, onde podem ser visualizados os 

diferentes níveis de escurecimento. 
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Após a digitalização dessa imagem, o algoritmo calcula, para cada uma das 21 

regiões, a média dos valores dos tons de cinza dos pixels de uma área de aproximadamente 

1,0 cm2, o que corresponde aproximadamente à mesma área utilizada pelo densitômetro 

comercial utilizado para ajuste dos dados. Assim, comparando-se as densidades ópticas 

medidas com o densitômetro com a média dos valores de pixel calculada pelo algoritmo, 

determina-se automaticamente a curva característica do digitalizador. A Figura 6.6 mostra a 

tela do programa desenvolvido. 

 

Figura 6.6. Tela do programa desenvolvido para a determinação da curva característica dos 

digitalizadores. Os pequenos quadrados presentes na imagem da coluna à esquerda mostram as 21 

regiões onde a média dos valores de pixel foram calculados. Os valores obtidos para cada uma das 

regiões são mostrados na coluna à direita.  

 

Neste trabalho, foram utilizados três digitalizadores para filmes radiográficos: um 

scanner óptico da Umax, modelo Powerlook II (Umax Technologies Inc., Dallas, EUA) e dois 

digitalizadores a laser, modelos Lumiscan 50 e Lumiscan 75, da antiga Lumisys Inc. (Sunnyvale, 

EUA), que recentemente foi comprada pela Kodak (Eastman Kodak Company, EUA). 
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Esses equipamentos operam com 12 bits de resolução de contraste, numa larga faixa de 

densidades ópticas. Os digitalizadores laser, em geral, produzem digitalizações de qualidade 

muito superior aos scanners ópticos convencionais. As características básicas dos 

digitalizadores de filme utilizados estão descritas a seguir: 

 

Lumiscan 50 � em termos de resolução espacial, converte filmes radiológicos em 

imagens digitais com até 1140 x 1520 pixels. Para filmes mamográficos (18 x 24 cm), atinge 

uma resolução espacial de aproximadamente 0,150 mm (tamanho do pixel). Em termos de 

resolução de contraste, é sensível a uma faixa de densidades ópticas que varia de 0,03 DO a 

3,6 DO, com sensibilidade de 0,001 DO. Dessa forma, em 12 bits, a imagem digitalizada 

assume uma resolução de contraste de 3600 níveis de cinza12;

Lumiscan 75 � em termos de resolução espacial, converte filmes radiológicos em 

imagens digitais com até 2048 x 2730 pixels. Para filmes mamográficos (18 x 24 cm), atinge 

uma resolução espacial de aproximadamente 0,085 mm (tamanho do pixel).  Em termos de 

resolução de contraste, é sensível a uma faixa de densidades ópticas que varia de 0,03 DO a 

3,8 DO, com sensibilidade de 0,001 DO. Dessa forma, em 12 bits, a imagem digitalizada 

assume uma resolução de contraste de 3800 níveis de cinza12;

Powerlook II � possui resolução máxima de 600 DPI, o que corresponde a um 

tamanho de pixel de 0,042 mm. Para digitalização de filmes radiográficos, é necessário 

acoplar um adaptador de transparências, vendido separadamente. Em termos de resolução 

de contraste, é sensível a uma faixa de densidades ópticas que varia de 0,0 DO a 4,1 DO, 

com sensibilidade de 0,001 DO. Dessa forma, em 12 bits, a imagem digitalizada assume 

uma resolução de contraste de 4096 níveis de cinza13.

A Figura 6.7 mostra o digitalizador laser Lumiscan 50 utilizado neste trabalho e que 

está atualmente instalado no LAPIMO. 

 

12 Fonte: Kodak. Disponível em: <http://www.kodak.com > Acessado em: 03/01/2005. 
13 Fonte: Umax Technologies Inc. Disponível em: <http://www.umax.com > Acessado em: 03/01/2005. 
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Figura 6.7. Digitalizador de filmes radiográficos modelo Lumiscan 50 instalado no LAPIMO.  

 

Para a determinação da FTO e do tamanho do ponto focal, primeiramente é 

necessária a digitalização da imagem do ponto focal obtida com a câmara de fenda. Uma 

vez obtida a imagem digitalizada, o programa desenvolvido faz, automaticamente, uma 

varredura na imagem digital da fenda, na direção perpendicular a sua maior dimensão, para 

obter a curva que relaciona os níveis de cinza da imagem com a distância de varredura. A 

distância de varredura, em milímetros, é obtida multiplicando-se o número de pixels pelo 

tamanho do pixel utilizado na digitalização, ou seja, da resolução espacial do scanner. A

Figura 6.8 ilustra um exemplo de como é feita a varredura computacional para a obtenção 

da FEL em uma imagem digitalizada de fenda, obtida experimentalmente para um 

equipamento mamográfico. Essa varredura é feita bem próxima ao centro da imagem de 

fenda, seguindo as recomendações da norma NEMA XR5 (1992). 

 

Figura 6.8. Imagem de fenda de um aparelho mamográfico comercial obtida nas direções paralela e 

perpendicular ao eixo catodo-anodo. As setas em vermelho indicam o sentido de varredura 

computacional para a determinação da FEL. 
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A partir disso, o algoritmo utiliza a curva característica do digitalizador, obtida 

previamente, para converter os níveis de cinza medidos na imagem em densidades ópticas. 

Dessa forma, obtém-se a relação entre distância de varredura e densidade óptica na imagem 

de fenda, da mesma forma que seria se fosse utilizado um microdensitômetro para este 

procedimento. Além disso, a distância de varredura obtida ainda deve ser corrigida pela 

magnificação e pela dimensão da fenda, o que pode ser feito por meio da equação (2.3), 

proposta por Kuntkle (1957), já apresentada no Capítulo 2. 

 Conforme abordado no Capítulo 3, para que a teoria das funções de transferência 

possa ser aplicada aos sistemas radiográficos, duas propriedades devem ser observadas: 

linearidade e invariância espacial (Rossmann, 1969). Assim, para a obtenção da FEL, 

deve-se ainda converter os valores de densidade óptica, calculadas a partir da curva 

característica do digitalizador, em exposição relativa, para garantir a linearidade do sistema. 

Para essa finalidade, o algoritmo utiliza a curva sensitométrica do filme, previamente 

medida através do sensitômetro e do densitômetro comercial da Nuclear Associates, já 

descritos anteriormente. O programa desenvolvido possui no seu banco de dados as 

informações obtidas para a curva característica de todos os digitalizadores utilizados nesse 

trabalho, e também da curva sensitométrica de alguns filmes radiográficos comerciais. 

Dessa forma, todo esse processo de conversão é feito automaticamente. Finalmente, aplica-

se a transformada discreta de Fourier à FEL normalizada (Doi et al., 1982) para obtenção 

da função de transferência óptica (FTO), dividida na FTM (módulo) e FTF (fase).  

 Para as medidas das dimensões do ponto focal, as normas IEC 60336 (1993) e 

NEMA XR5 (1992) indicam a análise visual com uma lente de aumento de 10X e precisão 

de 0,1 mm para a medida da largura da imagem da fenda. No entanto, devido ao caráter 

subjetivo da medida visual, diversos trabalhos têm utilizado o método da largura em meia 

altura da FEL, ou método FWHM (já descrito no Capítulo 3), para a medida do tamanho 

efetivo do ponto focal de equipamentos radiográficos (Tang et al., 1995; Rong et al., 2003; 

Nersissian, 2004). 

 Assim, o programa ARE calcula o tamanho efetivo do ponto focal pelo método 

FWHM. Além disso, calcula também o tamanho equivalente do ponto focal pelos 

métodos da raiz média quadrática (RMS) da FEL (Doi & Rossmann, 1975b) e do primeiro 

mínimo da FTM (Rao, 1971), apresentados no Capítulo 3. A Figura 6.9 ilustra a tela do 

programa computacional ARE, e mostra os resultados obtidos para a FEL, a FTM e a FTF 

de um equipamento mamográfico na direção perpendicular ao eixo catodo-anodo. Além 
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disso, também é apresentado o tamanho do ponto focal do equipamento calculado pelos 

três métodos descritos. 

 Note-se que os resultados apresentados limitam-se às características do 

equipamento na região central do campo. Devido à característica de campo, o tamanho 

efetivo do ponto focal e, conseqüentemente, a FTO do sistema radiográfico varia de 

acordo com a posição do objeto no campo (Doi, 1977; Burgess, 1977b), ou seja, os 

sistemas de imagem radiográfica não apresentam a característica de invariância espacial, 

pré-requisito para que o método das funções de transferência seja aplicado. Dessa forma, 

para que se tenha uma informação completa dos limites de resolução do sistema de 

imagem, os parâmetros fornecidos pelo programa ARE devem ser calculados em todas as 

regiões do campo e não só na região central. Assim, o plano imagem deve ser decomposto 

em pequenas regiões consideradas invariantes, ou seja, onde as degradações sofridas pela 

imagem não variam apreciavelmente. O método das funções de transferência deve ser 

aplicado, então, em cada uma dessas regiões, separadamente, garantindo a condição de 

invariância espacial (Rossmann, 1969). 

 

Figura 6.9. Exemplo do programa desenvolvido. Parâmetros calculados para um equipamento 

mamográfico. 
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Visando à aplicação deste conceito, desenvolveu-se também um outro algoritmo 

para calcular a projeção do ponto focal, a FEL e a FTO do sistema em qualquer outra 

posição ao longo do campo, automaticamente, a partir dos resultados obtidos para o 

centro. O algoritmo desenvolvido baseia-se no método de simulação computacional 

proposto por Marques et al. (1996), já apresentado no Capítulo 2. Assim, considerando o 

ponto focal no centro do campo como sendo um retângulo de lados a e b, correspondendo, 

respectivamente às dimensões paralela e perpendicular ao eixo catodo-anodo (Figura 2.16), 

calculadas pelo método FWHM, pode-se obter as novas dimensões a’ e b’ do ponto focal 

em qualquer posição no campo a partir das equações (2.8) e (2.7), respectivamente, 

conforme demonstrado no Capítulo 2. Além disso, a dimensão a’ não é sempre paralela à 

dimensão a, pois o ponto focal, além de sofrer uma variação na dimensão quando 

projetado em um ponto qualquer fora do centro, também sofre uma inclinação em relação 

ao eixo catodo-anodo. Dessa forma, o ponto focal calculado para uma região qualquer no 

campo possui a forma de um paralelogramo retangular de lados a’ e b’, com ângulo de 

inclinação γ. O ângulo γ é calculado através da equação (2.9). 

 O algoritmo desenvolvido nesse trabalho calcula, portanto, as dimensões do ponto 

focal e a deformação sofrida por ele quando projetado em qualquer posição ao longo do 

campo. Para isto, basta que o usuário informe a posição dx dy (Figura 2.16) em que se 

deseja que o ponto focal seja calculado. Além disso, o algoritmo desenvolvido determina, 

automaticamente, a FTO do sistema naquela posição específica, a partir das novas 

dimensões do ponto focal que foram calculadas, fornecendo uma avaliação completa do 

sistema de imagem pelo método das funções de transferência. A Figura 6.10 ilustra a tela 

do programa computacional desenvolvido para a determinação do tamanho do ponto focal 

em qualquer posição no campo e da FTO completa do sistema de imagem. 
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Figura 6.10. Tela do programa de simulação computacional desenvolvido para o cálculo do 

tamanho do ponto focal e da FTO completa para uma posição arbitrária no campo. 

 

Utilizando-se então tal programa computacional, foi possível efetuar a avaliação de 

qualidade dos equipamentos mamográficos através do método das funções de transferência 

de um modo mais prático e rápido do que o método tradicional proposto na literatura. 

Além disso, com a simulação computacional da característica de campo, pode-se prever a 

variação do tamanho do ponto focal e da FTO, ou seja, a capacidade de resolução espacial 

dos equipamentos mamográficos, não só na região central do campo, mas também em 

qualquer outra posição, o que foi fundamental para o desenvolvimento da técnica de 

processamento para o realce das imagens mamográficas, que será abordado no próximo 

capítulo. 

 

6.3 Determinação do espectro de Wiener do ruído 
 

De acordo com o que foi apresentado no Capítulo 4, o espectro de Wiener é 

considerado o melhor descritor genérico de ruído de um sistema de imagem radiológica 

(Barret & Swindell, 1981; Doi et al., 1982; Workman & Brettle, 1997; Aufrichtig et al., 2001). 

Assim, considerando os métodos experimentais descritos na literatura para o cálculo do 
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espectro de Wiener em sistemas de imagem radiológica, desenvolveu-se um algoritmo 

computacional para a determinação deste parâmetro para os equipamentos mamográficos 

utilizados neste trabalho. 

 O método experimental tradicionalmente proposto para o cálculo do espectro de 

Wiener do ruído utiliza como parâmetro de entrada uma imagem radiográfica 

uniformemente exposta produzida pelo equipamento a ser avaliado (Doi et al., 1982). Essa 

imagem deve ser analisada por um microdensitômetro, com a finalidade de se determinar 

os valores das densidades ópticas (DO) em função da distância de varredura. Teoricamente, 

o valor das DOs presentes em uma imagem uniforme deveria ser único. No entanto, 

devido ao ruído quântico e espalhamento de radiação produzido pelo equipamento e pelo 

écran, os valores encontrados apresentarão certa variação em torno de um valor médio 

(Wolbarst, 1993). Subtraindo-se o valor da DO de cada região da imagem (definida pelo 

tamanho da abertura utilizada pelo microdensitômetro) pelo valor médio de todas as DOs 

presentes na imagem, encontra-se a figura de ruído do sistema de imagem, conforme 

abordado no Capítulo 4. Assim, para sistemas radiológicos, a figura de ruído representa a 

variação das DOs de uma imagem radiográfica uniforme em relação à sua DO média, 

conforme equação (6.1): 

 

DOyxgyxn −= ),(),( (6.1) 

 

onde, 

n(x,y) é a figura de ruído do sistema; 

g(x,y) a imagem uniforme produzida pelo equipamento radiográfico e 

DO  a densidade óptica média encontrada na imagem. 

 

O espectro de Wiener do ruído (Ws) pode então ser calculado como o espectro de 

potência da transformada de Fourier bidimensional da figura de ruído do sistema 

(Albuquerque, 2001), ou seja: 

 
2)},({),( yxnvuWs ℑ= (6.2) 

 

onde, 

{}ℑ corresponde ao operador da transformada de Fourier bidimensional. 
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Na prática, o cálculo do espectro de Wiener do ruído em sistemas de imagem 

radiológica não é tão simples, devido aos erros estatísticos que podem ser incorporados na 

medida se algumas precauções não forem tomadas (Aufrichtig et al., 2001). Segundo os 

autores, uma forma de minimizar os erros de medida consiste em calcular a densidade 

espectral do ruído de várias figuras de ruído e realizar uma média dos resultados obtidos. 

Esta estimativa é chamada de periodograma (Welch, 1967). Nesse caso, à medida que o 

número de amostras cresce, menor o erro envolvido na medida, e o periodograma se 

aproxima do espectro de Wiener real. O problema é que, para se conseguir um número 

adequado de amostras (mais de 100), seriam necessárias várias exposições aos raios X, o 

que despenderia um tempo operacional muito grande, alto custo devido ao grande número 

de filmes radiográficos que seriam utilizados, além de provocar um superaquecimento do 

tubo de raios X. 

 Assim, Welch (1967) propôs um método alternativo para se conseguir um número 

significativo de amostras sem a necessidade de aumentar a aquisição de imagens 

radiográficas uniformes. O método consiste em considerar como figuras de ruído, amostras 

de tamanho menor (regiões quadradas de dimensão N x N), extraídas da própria imagem 

uniforme, conforme ilustrado na Figura 6.11, de forma a aumentar o número de amostras 

e, assim, reduzir o erro da medida do espectro de Wiener. 

 

Figura 6.11. Figura de ruído (N x N) extraída de uma imagem uniforme (Albuquerque, 2001). 
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Considerando a aplicação desse método, as figuras de ruído devem ser amostradas 

internamente a uma região de interesse, definida como uma seção quadrada, centrada na 

origem, de 75% da área total da imagem (Aufrichtig et al., 2001). Além disso, é necessária 

uma correção estatística para o número finito de amostras e também para um ajuste da 

unidade (Albuquerque, 2001). Portanto, para o cálculo do espectro de Wiener de sistemas 

de imagem radiológica, segundo o “método da subtração” proposto por Welch (1967), 

deve-se utilizar a equação (6.3): 
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onde, 

n é o número de figuras de ruído; 

a é a dimensão do lado do pixel (em mm); 

N é a dimensão do lado da figura de ruído (em pixels) e 

),( yxFRi é a i-ésima figura de ruído. 

 

Nota-se que, quanto maior o número de amostras e o tamanho das figuras de ruído, 

menor o erro na medida do espectro de Wiener. Entretanto, quanto maior o tamanho do 

pixel, maior será o erro. A estimativa do erro padrão envolvido no cálculo do espectro de 

Wiener utilizando o método da subtração, segundo Barret & Swindell (1981), é dada pela 

equação (6.4): 

 

Nn
aErro
⋅

= (6.4) 

 

Desenvolveu-se, neste trabalho, um programa computacional para o cálculo 

automático do espectro de Wiener do ruído dos equipamentos envolvidos no processo de 

aquisição da imagem mamográfica digital, baseado na metodologia proposta por Welch 

(1967). O programa, chamado de ARC, tem como parâmetro de entrada uma imagem 

radiográfica uniforme obtida experimentalmente em cada equipamento mamográfico 

utilizado nesse trabalho. Este programa, da mesma forma que o programa ARE, descrito 

no item 6.2.2, utiliza um scanner de filme radiográfico para a determinação das densidades 

ópticas da imagem, a partir da sua curva característica, dispensando o uso do 
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microdensitômetro. Assim, o algoritmo proposto faz com que a determinação do espectro 

de Wiener do ruído dos equipamentos seja um procedimento totalmente automatizado, 

mais prático e rápido do que a metodologia tradicional (Doi et al., 1982). 

 

6.3.1 Obtenção experimental da imagem uniforme 
 

São várias as fontes de ruído de um sistema de aquisição de imagens. No caso das 

imagens mamográficas utilizadas neste trabalho, além do ruído quântico do equipamento 

mamográfico, deve ser considerado ainda o espalhamento de fótons de radiação gerado 

pelo dispositivo de compressão do mamógrafo e também pela própria mama da paciente 

durante o exame (espalhamento Compton) (CurryIII et al., 1990). Além disso, também se 

deve considerar o ruído quântico e o espalhamento provocado pelo sistema écran/filme, o 

efeito da grade do aparelho mamográfico na redução do espalhamento e o ruído eletrônico 

produzido pelo processo de digitalização do filme radiográfico. 

 Para o cálculo do espectro de Wiener do ruído total provocado por todas as etapas 

do processo de aquisição das imagens mamográficas, foram obtidas, experimentalmente, 

para cada equipamento mamográfico, séries de imagens uniformemente expostas aos 

raios X, seguindo o seguinte procedimento: a técnica radiográfica foi ajustada para produzir 

imagens uniformes com densidade óptica média em torno de 1,0 DO, seguindo a 

recomendação de Doi et al. (1982). Para simular o ruído provocado pelo espalhamento 

Compton produzido pela mama e pelo dispositivo de compressão durante um exame, foi 

utilizada uma placa de acrílico de 4,0 cm de espessura, colocada sob o dispositivo de 

compressão, antes da grade e do filme mamográfico. Para a aquisição das imagens utilizou-

se a mesma combinação écran/filme empregada normalmente nos exames mamográficos 

realizados no hospital onde cada mamógrafo estava instalado. Dessa forma, também levou-

se em consideração o espalhamento produzido pelo sistema de registro (écran/filme). A 

Figura 6.12 mostra o arranjo experimental utilizado na obtenção das imagens radiográficas 

uniformes para o cálculo do espectro de Wiener, além de um exemplo de imagem 

radiográfica obtida nesse caso. 

 De modo geral, para os mamógrafos avaliados nesse trabalho, foram utilizados 

filmes e écrans da Kodak, modelo MinR2000 (Eastman Kodak Company, EUA). 

Finalmente, todas as imagens foram digitalizadas tanto pelo scanner Lumiscan 50 como pelo 

Lumiscan 75, de modo a considerar também o ruído gerado no processo de digitalização. 
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(a)                (b) 
Figura 6.12. (a) Arranjo experimental utilizado para a aquisição da imagem uniforme para o cálculo 

do espectro de Wiener do ruído. (b) exemplo de imagem radiográfica uniforme obtida utilizando o 

arranjo experimental mostrado em (a). 

 

6.3.2 Algoritmo do programa ARC (Avaliação de Resolução de Contraste) 
 

A partir da digitalização da imagem uniforme obtida em cada equipamento, 

calculou-se o espectro de Wiener do ruído total gerado pelo processo de aquisição da 

imagem mamográfica digital. O programa computacional desenvolvido primeiramente 

converte os níveis de cinza presentes na imagem em densidade óptica, a partir da curva 

característica do digitalizador. Para se conseguir um número significativo de amostras e, 

conseqüentemente, minimizar os erros de medida, são selecionadas amostras de 136 x 136 

pixels no caso de imagens digitalizadas no Lumiscan 50, e amostras de 240 x 240 pixels para 

imagens digitalizadas no Lumiscan 7514. Foram extraídas, em média, 100 amostras por 

imagem para o cálculo das figuras de ruído dos equipamentos avaliados. Com esta 

metodologia, o erro padrão envolvido nas medidas do espectro de Wiener, calculado pela 

equação (6.4), foi menor que 0,33%. 

 
14 O motivo da escolha desses tamanhos para as amostras no cálculo do espectro de Wiener está relacionado 

ao programa de restauração (RFW), que utiliza essas informações para o processamento das imagens 

mamográficas. No próximo capítulo será explicado, detalhadamente, o porquê da escolha dessas medidas. 
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O programa ARC reconhece automaticamente de qual digitalizador a imagem foi 

obtida, por meio de uma análise do número de pixels da imagem digital. Assim, para cada 

amostra selecionada, calcula-se o valor da DO média para obter as figuras de ruído do 

sistema, conforme equação (6.1). Finalmente, aplica-se a transformada de Fourier 

bidimensional15 nas figuras de ruído para se obter o espectro de potência relativo a cada 

amostra selecionada. O espectro de Wiener corresponde à média dos espectros de potência 

de todas as figuras de ruído, multiplicada pela correção estatística do número finito de 

amostras, conforme equação (6.3). Todo o processo de recorte das figuras de ruído e 

cálculo do espectro de Wiener é feito automaticamente pelo programa computacional 

desenvolvido. 

 A Figura 6.13 mostra a tela do programa para o cálculo do espectro de Wiener do 

ruído, mostrando o procedimento de recorte e cálculo das figuras de ruído em uma imagem 

uniforme. A Figura 6.14 mostra um exemplo de espectro de Wiener do ruído de um 

equipamento mamográfico, calculado pelo programa ARC a partir da imagem uniforme 

mostrada na Figura 6.13. Nessa representação bidimensional do espectro de Wiener, a 

intensidade dos pixels da imagem (brilho) é proporcional à amplitude do espectro e sua 

posição determina a freqüência espacial correspondente. 

 

Figura 6.13. Programa ARC desenvolvido para o cálculo do espectro de Wiener de sistemas de 

imagem radiográfica. Cálculo das figuras de ruído a partir de uma imagem uniforme. 

 
15 Como pré-requisito ao desenvolvimento deste trabalho, foi necessário desenvolver um algoritmo para o 

cálculo da transformada rápida de Fourier bidimensional. O algoritmo implementado consiste em uma 

adaptação em linguagem computacional Delphi do código em Fortran descrito por Bergland & Dolan (1979). 



Capítulo 6 – Metodologia para determinação dos parâmetros de qualidade dos equipamentos 111

Figura 6.14. Espectro de Wiener bidimensional calculado pelo programa ARC. A intensidade dos 

pixels da imagem (brilho) é proporcional à amplitude do espectro e sua posição determina a 

freqüência espacial correspondente. 

 

Usualmente, espectro de Fourier tem sua origem no centro da imagem, com as 

freqüências espaciais aumentando à medida que se afasta do centro, em qualquer direção. A 

maior freqüência espacial contida no espectro de Fourier corresponde ao inverso do dobro 

do tamanho do pixel. Assim, sendo a o tamanho do pixel utilizado na digitalização da 

imagem, a maior freqüência presente em seu espectro de Fourier é 1/2a.

O programa ARC ainda apresenta uma opção para que as informações relativas ao 

espectro de Wiener do ruído do sistema avaliado sejam armazenadas em um arquivo digital 

específico. Esta opção é importante para os casos em que se deseja utilizar estes resultados 

para a restauração das imagens mamográficas, empregando o programa RFW, que será 

abordado no próximo capítulo. Portanto, esse arquivo digital é um dos parâmetros de 

entrada do programa RFW. 

 Apesar do espectro da Figura 6.14 corresponder à forma mais correta de 

representar o espectro de Wiener de um sistema de imagem, ou seja, por uma 

representação bidimensional, a representação unidimensional é mais simples de ser 

interpretada e por isso é mais usual. A transformação do espectro bidimensional em uma 

representação unidimensional, segundo Aufrichtig et al. (2001), pode ser feita calculando-se 

a média radial do espectro bidimensional, utilizando a equação (6.5):  

 

∫
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onde, 

ν é a freqüência espacial atribuída a cada posição relativa dos pixels no espectro e 

θ o ângulo de varredura, onde a média dos valores para cada freqüência deve ser calculada.  

 

A Figura 6.15 ilustra o espectro de Wiener do ruído na forma unidimensional, 

determinado automaticamente com o algoritmo computacional proposto, a partir do 

espectro mostrado na Figura 6.14, utilizando a equação (6.5). 

 

Figura 6.15. Espectro de Wiener unidimensional calculado para um sistema de imagem radiográfica 

utilizando o programa ARC. 

 

O espectro de Wiener representa a densidade do ruído gerado pelo sistema em 

função da freqüência espacial do objeto. Note-se que o valor do espectro de Wiener 

decresce à medida que a freqüência espacial aumenta. Isto ocorre devido às limitações de 

resolução espacial do sistema de imagem, que pode ser avaliada pela sua FTO. Se o sistema 

fosse perfeito, ou seja, FTO constante e igual à unidade, a densidade espectral de ruído 

seria a mesma para qualquer freqüência. 
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______________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 7 
Metodologia para restauração de imagens 

mamográficas 
______________________________________________________________________ 
 

7.1 Introdução 
 

O principal objetivo das técnicas de processamento de imagens é modificar uma 

imagem de modo que o resultado final seja mais apropriado que o original para uma 

aplicação específica, como por exemplo, a interpretação humana, o armazenamento ou 

transmissão da imagem, a visão computacional, entre outras (Gonzalez & Woods, 2002). 

As técnicas de processamento de imagens são largamente utilizadas em mamografia, onde 

têm diversas aplicações, principalmente nos esquemas computacionais de auxílio ao 

diagnóstico (CAD).  

 Os métodos de realce e restauração de uma imagem são geralmente aplicados por 

meio de filtros especiais visando a uma aplicação particular. Tais filtros são geralmente 

orientados a um problema específico, de forma que não existe uma técnica ou filtro capaz 

de resolver 100% dos problemas que uma imagem digital possa apresentar. Assim, a 

maioria dos problemas em processamento de imagens é resolvido aplicando-se diversos 

filtros, cada um direcionado a resolver um problema específico. 
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As técnicas de filtragem de imagens são normalmente classificadas em duas 

categorias: filtragem no domínio do espaço e filtragem no domínio da freqüência. Os 

métodos que trabalham no domínio espacial operam diretamente sobre a matriz de pixels 

que representa a imagem digitalizada, normalmente aplicando operações lógicas e 

aritméticas ponto-a-ponto ou utilizando operações de convolução com máscaras. Os 

métodos que atuam no domínio da freqüência operam sobre o espectro de freqüências 

espaciais da imagem, obtidas utilizando a transformada de Fourier (Marques Filho & Vieira 

Neto, 1999). 

 Na próxima seção desse capítulo será feita uma abordagem sobre algumas técnicas 

de realce e restauração de imagens no domínio da freqüência, pois são a base dos 

algoritmos desenvolvidos nesse trabalho para o processamento dos mamogramas digitais, e 

que serão descritos nas seções seguintes.  

 

7.2 Processamento no domínio da freqüência 
 

Segundo Marques Filho e Vieira Neto (1999), a base matemática das técnicas de 

processamento de imagens no domínio da freqüência é o teorema da convolução. No 

domínio do espaço, a imagem realçada g’(x,y) é formada pela convolução da imagem 

original g(x,y) com um operador linear w(x,y), conforme equação (7.1): 

 

),(),(),(' yxwyxgyxg ∗= (7.1) 

 

No domínio da freqüência, a operação de convolução transforma-se em uma 

operação de multiplicação, conforme demonstrado no Capítulo 3, equação (3.10). Portanto, 

a seguinte relação também é válida: 

 

),(),(),(' vuWvuGvuG ⋅= (7.2) 

 

onde,  

G’(u,v), G(u,v) e W(u,v) correspondem respectivamente às transformadas de Fourier de 

g’(x,y), g(x,y) e w(x,y).

Assim, para o processamento de uma imagem no domínio da freqüência, 

primeiramente deve-se aplicar a transformada bidimensional de Fourier, de modo a obter o 
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espectro de freqüências (ou espectro de Fourier) da imagem, que fornece informação sobre 

a amplitude de cada freqüência espacial que a compõe. A próxima etapa consiste em 

multiplicar esse espectro pelo filtro escolhido, de forma a amplificar ou reduzir os 

componentes das freqüências desejadas. Finalmente, deve-se aplicar a transformada inversa 

de Fourier para se obter a imagem processada, conforme mostra a equação (7.3):  

 

[ ]),(),(),(' 1 vuWvuGyxg ⋅ℑ= − (7.3) 

 

Desta forma, os filtros no domínio da freqüência podem produzir um 

“borramento” na imagem original se efetuarem uma redução da magnitude dos 

componentes de alta freqüência da imagem e, do mesmo modo, produzir um realce nas 

bordas e nos pequenos detalhes da imagem se aumentarem a magnitude destes mesmos 

componentes (Russ, 1998). A Figura 7.1 ilustra um exemplo de um espectro de freqüências 

de uma imagem mamográfica. 

 

(a)       (b) 
Figura 7.1. Uma imagem mamográfica (a) e seu correspondente espectro de freqüências (b) obtido 

com o uso da transformada bidimensional de Fourier. 

 

Nota-se que o espectro de Fourier é rotacionalmente simétrico em relação à origem 

(centro da imagem). Geralmente, após a aplicação da transformada de Fourier na imagem, é 

feito um deslocamento no espectro de Fourier de forma que a freqüência mais baixa do 

espectro F(0,0) fique localizada no centro (origem), e as altas freqüências nas extremidades 
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da imagem. A transformada de Fourier de uma imagem gera uma função bidimensional 

onde são representadas as amplitudes em função da freqüência. Para ser representada em 

forma de uma imagem (Figura 7.1b) utiliza-se uma função intensidade, onde o brilho da 

imagem é proporcional à amplitude do espectro (Marques Filho & Vieira Neto, 1999). 

 Os pequenos detalhes, as bordas e outras transições abruptas (tal como ruído) em 

uma imagem contribuem significativamente para o conteúdo de alta freqüência da sua 

respectiva transformada de Fourier. Assim, o borramento (suavização) é alcançado no 

domínio da freqüência através da atenuação de um intervalo específico de componentes de 

alta freqüência na transformada de uma dada imagem, ou seja, eliminando ou atenuando os 

pixels que se encontram na extremidade do espectro. Nesse caso, trata-se do uso de um 

filtro passa-baixas, onde a transformada inversa resultará numa imagem suavizada. Por 

outro lado, se o filtro eliminar ou reduzir a amplitude dos componentes de baixa freqüência 

do espectro de Fourier de uma imagem, após a transformada inversa, a imagem resultante 

apresentará apenas os componentes de alta freqüência, isto é, será um filtro passa-altas.  

 As técnicas de restauração de imagens digitais, assim como as técnicas de realce, 

têm como objetivo final melhorar a imagem em algum aspecto desejável. A diferença básica 

entre ambas é que, na restauração, o objetivo principal é reconstruir ou recuperar uma 

imagem que foi degradada, através de algum conhecimento prévio do processo de 

degradação (Gonzalez & Woods, 2002). Assim, na restauração, modela-se o processo de 

degradação e aplica-se o processo inverso para recuperar a imagem original a partir da 

imagem degradada. Daí a necessidade de identificar experimentalmente a função que 

representa a degradação sofrida pela imagem ou construir um modelo matemático 

equivalente. 

 O processo de restauração de imagens implica essencialmente técnicas de 

processamento no domínio da freqüência, apesar do surgimento mais recente de técnicas 

modernas de restauração no domínio espacial. Como os métodos no domínio do espaço 

geralmente envolvem a manipulação de grandes sistemas de equações, a complexidade 

computacional torna-se bastante reduzida quando se utilizam os procedimentos no 

domínio da freqüência. 

 Um modelo do processo de degradação ao qual uma imagem radiográfica está 

sujeita já foi apresentado no Capítulo 4, Figura 4.6, equação (4.2). No domínio da 

freqüência, a relação representada na equação (4.2) pode ser escrita da seguinte forma: 

 

),(),(),(),( vuNvuFvuHvuG +⋅= (7.4) 



Capítulo 7 – Metodologia para restauração de imagens mamográficas 117

onde,  

F(u,v), N(u,v) e G(u,v) correspondem respectivamente ao objeto, ao ruído e à imagem 

(degradada), representados no domínio da freqüência e 

H(u,v) representa a função de degradação, no domínio da freqüência, que pode ser 

representada, por exemplo, pela função de transferência óptica (FTO) do sistema de 

imagem. 

 

As técnicas de restauração baseiam-se nas características do processo de aquisição, 

responsável pela degradação de imagem, para recuperar a imagem original. Assim, uma 

abordagem imediata para restaurar a imagem degradada seria o de manipular a equação 

(7.4) para obter F(u,v) em função dos outros parâmetros, e depois aplicar a transformada 

inversa de Fourier na função obtida, ou seja: 

 

),(
),(

),(
),(),(

vuH
vuN

vuH
vuGvuF −= (7.5) 

 

Esta abordagem no processo de restauração de uma imagem digital é conhecida 

como método do filtro inverso. Tal terminologia origina-se do fato da função [1/H(u,v)]

corresponder a um “filtro” equivalente ao inverso da FTO do sistema, que pode ser 

multiplicado por G(u,v) e N(u,v) para se obter a imagem original, conforme mostra a 

equação (7.4). Porém, como a FTO de um sistema radiográfico possui valores próximos de 

zero nas altas freqüências, o filtro inverso acaba amplificando o ruído de forma 

significativa, já que também divide o termo N(u,v).

Segundo Gonzalez & Woods (2002), o filtro inverso não deve ser utilizado nos 

casos de sistemas que apresentam algum tipo de ruído. Além disso, quando utilizado, deve-

se evitar que a relação [G(u,v)/H(u,v)] tenda ao infinito para as freqüências onde a FTO 

possui valores próximo de zero, limitando-se a atuação do filtro nas faixas de freqüência 

próximas da origem, onde o inverso da função de transferência produza valores aplicáveis 

na prática. Assim, a princípio, a técnica de restauração por filtragem inversa não pode ser 

utilizada para recuperar imagens de mamografia pois, conforme abordado no Capítulo 4, o 

número reduzido de fótons faz com que sistemas mamográficos tendam a apresentar um 

nível de ruído que não pode ser desprezado. 

 Para casos em que o ruído é um fator relevante na imagem, então, uma abordagem 

alternativa para a técnica de restauração é através do “filtro de mínimo erro quadrático 
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médio”, ou simplesmente filtro de Wiener (Wiener, 1942), cujo cálculo necessita não só 

do conhecimento a priori da função de degradação, como também das características do 

ruído do sistema de imagem. Para o caso de sistemas radiológicos, torna-se necessária a 

determinação da FTO do sistema e também do espectro de Wiener do ruído. Assim, vê-se 

uma aplicação direta dos resultados obtidos com os programas ARE e ARC, descritos no 

capítulo anterior, para o caso de sistemas de imagem mamográfica. 

 O filtro de Wiener (FW) pode ser calculado a partir da equação (7.6), onde H(u,v) 

corresponde à função de transferência do sistema, Sruído representa o espectro de Wiener do 

ruído e Sobjeto representa o espectro de potência do objeto, ou seja, uma imagem original não 

sujeita a nenhum processo de degradação (Gonzalez & Woods, 2002). 
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Segundo Gonzalez & Woods (2002), quando não é possível obter o espectro de 

potência da imagem original, o que ocorre na maioria dos casos, o espectro de potência do 

objeto pode ser estimado a partir de uma imagem a qual se acredita ser similar à imagem 

original. Nesses casos, geralmente utiliza-se a própria imagem degradada. A partir dessas 

informações, é possível construir um filtro de realce no domínio da freqüência que opera 

da mesma forma que o filtro inverso, sem que as componentes de alta freqüência 

correspondentes ao ruído sejam realçadas. A vantagem da utilização desse filtro é que, 

diferentemente do filtro inverso, a restauração é feita realçando as altas freqüências, como 

no caso do filtro inverso, mas ao mesmo tempo em que o ruído é atenuado na faixa medida 

pelo espectro de Wiener. 

 No caso de um sistema onde o ruído é muito baixo, Sruído tende a zero e os termos 

[H(u,v)]2 da equação (7.6) acabam se cancelando, fazendo com que o filtro de Wiener se 

transforme simplesmente no filtro inverso. 
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7.3 Algoritmo do programa RFW (Restauração por Filtro de Wiener) 
 

7.3.1 Introdução 
 

A partir do desenvolvimento dos algoritmos computacionais ARE e ARC, descritos 

no capítulo anterior, tornou-se possível determinar as características dos processos de 

aquisição da imagem mamográfica digital, basicamente no que diz respeito à resolução 

espacial (FTO completa, em todo o campo) e resolução de contraste (espectro de Wiener 

do ruído). Os resultados obtidos com estes programas possibilitaram o desenvolvimento e 

a implementação de uma técnica de processamento visando à restauração da imagem 

mamográfica, de modo a realçar sua qualidade. Desta forma, foi desenvolvido um terceiro 

programa computacional, chamado RFW, para a restauração dos mamogramas digitais, 

considerando os parâmetros de qualidade fornecidos pelos programas ARE e ARC. 

 A técnica utilizada para a restauração das imagens mamográficas engloba o 

processamento no domínio da freqüência e a construção de um filtro de realce específico 

para cada conjunto de imagens, selecionadas de acordo com os equipamentos envolvidos 

na sua aquisição. Foi escolhida a técnica de processamento no domínio da freqüência, por 

se tratar de uma aplicação mais imediata dos resultados obtidos com os algoritmos de 

avaliação de qualidade, que determinam a FTO completa e o espectro de Wiener do 

sistema, parâmetros dados no domínio da freqüência. Além disso, sob o ponto de vista de 

“custo” computacional, essencialmente no que diz respeito ao tempo gasto no 

processamento, a aplicação de filtros no domínio da freqüência é bem mais simples e 

rápida do que no domínio do espaço, pois não envolve a operação de convolução (Marques 

Filho & Vieira Neto, 1999; Russ, 1998; Gonzalez & Woods, 2002). 

 Entre os filtros de restauração mais comuns, optou-se pelo filtro de Wiener para o 

processamento das imagens mamográficas envolvidas neste trabalho, por ser mais 

adequado na restauração de imagens digitais que apresentam ruído (Russ, 1998; Gonzalez 

& Woods, 2002). Considerando a aplicação da técnica proposta neste trabalho como uma 

etapa de pré-processamento de um esquema CAD, o realce das imagens mamográficas 

digitais a partir do filtro inverso provavelmente aumentaria significativamente o número de 

falsos-positivos do esquema, devido a sua característica de amplificar o ruído da imagem. 

Outrossim, sob o ponto de vista da aplicação direta dos resultados obtidos na primeira 

etapa do trabalho (com os programas ARE e ARC) o filtro de Wiener é mais adequado, 
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pois sua expressão matemática utiliza como parâmetros a FTO e o espectro de Wiener do 

sistema, conforme mostrado na equação (7.6). 

 A primeira etapa do programa RFW consiste em dividir o mamograma digitalizado 

em pequenas regiões, sub-imagens, onde se pode considerar a propriedade da invariância 

espacial (Rossmann, 1969). Desta forma, estima-se que a imagem correspondente a cada 

região selecionada foi degradada pela mesma função de espalhamento no processo de 

aquisição e, portanto, pode ser restaurada utilizando uma única função de transferência. 

Isto se faz necessário devido às características geométricas do processo de exposição 

radiográfica, onde a projeção do ponto focal e, conseqüentemente, a FTO de cada região 

do campo são diferentes (Doi, 1977; Burgess, 1977b). Sendo assim, no processo de 

restauração da imagem mamográfica, cada sub-imagem é processada por um filtro de 

Wiener específico, calculado a partir da FTO e do espectro de Wiener dos equipamentos 

envolvidos na sua aquisição. 

 No programa RFW, são consideradas como regiões invariantes sub-imagens 

quadradas de aproximadamente 1,5 x 1,5 cm. Desssa forma, pode-se garantir a propriedade 

de invariância espacial já que para cada imagem mamográfica aproximadamente 200 sub-

imagens são extraídas e, para cada uma delas, o processamento para restauração é aplicado 

separadamente. Inicialmente, deve-se rotacionar o mamograma digitalizado de modo que a 

imagem da mama fique posicionada do lado esquerdo, conforme ilustrado na Figura 7.2. 

 

Figura 7.2. Procedimento utilizado para selecionar regiões para o processamento em uma imagem 

mamográfica digital. As setas indicam o sentido no qual as regiões são selecionadas. 
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As sub-imagens são selecionadas partindo-se da parte superior esquerda do 

mamograma, “varrendo” a imagem da esquerda para a direita, coluna por coluna e de cima 

para baixo, linha a linha, conforme mostrado na Figura 7.2. Cada região selecionada é 

delimitada pelos quadrados alaranjados mostrados na figura e as setas vermelhas indicam a 

ordem em que essas sub-imagens são selecionadas.  

 A próxima etapa do algoritmo consiste em determinar, para a sub-imagem 

selecionada, a FTO correspondente. Isto é feito calculando-se a projeção do ponto focal no 

centro de cada região, a partir do tamanho efetivo do ponto focal no centro do campo, 

previamente calculado com o programa computacional ARE. Determinando-se as 

dimensões do ponto focal para aquela determinada sub-imagem, uma função de 

espalhamento de ponto (FEP) é simulada, considerando uma distribuição gaussiana de 

intensidade do ponto focal (Nickoloff et al., 1990). A FTO bidimensional relativa ao 

equipamento mamográfico naquela determinada região é calculada aplicando-se a 

transformada bidimensional de Fourier na FEP simulada. 

 Ainda deve ser considerada a FTO do digitalizador, que também é determinada por 

simulação computacional, considerando, nesse caso, uma FEP quadrada de distribuição 

uniforme de intensidade, cujas dimensões correspondem ao tamanho do pixel utilizado na 

digitalização da imagem. Assim, determina-se a FTO total do sistema para aquela 

determinada sub-imagem considerando a FTO do equipamento mamográfico, a 

magnificação radiográfica utilizada no exame, e a FTO do digitalizador. 

 Para a composição do filtro de Wiener, ainda deve ser considerado o espectro de 

Wiener do ruído de cada equipamento, determinado com o programa computacional ARC, 

além do espectro de potência da imagem, calculado aplicando-se a transformada de Fourier 

na própria sub-imagem a ser processada. Finalmente, a imagem correspondente a cada 

região selecionada é restaurada, no domínio da freqüência, por seu respectivo filtro de 

Wiener. 

 Assim, para a restauração das imagens mamográficas a partir do conhecimento a

priori das características do processo de aquisição, o programa RFW tem como entrada os 

seguintes parâmetros: tamanho efetivo do ponto focal do equipamento mamográfico no 

centro do campo (fornecido pelo programa ARE); localização do raio central do feixe 

(centro do campo) na imagem mamográfica digital; distância foco-filme (DFF); distância do 

objeto ao filme (DOF); ângulo de inclinação do anodo e, por fim, o espectro de Wiener do 

ruído do sistema, que é fornecido pelo programa ARC em forma de um arquivo digital. 
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As diversas etapas envolvidas no programa computacional RFW são mostradas, 

resumidamente, no diagrama da Figura 7.3. Cada etapa do processamento será descrita 

detalhadamente nos itens seguintes deste capítulo.  

 

Figura 7.3. Diagrama esquemático mostrando as diversas etapas do programa RFW para 

restauração das imagens mamográficas digitais. 

 

7.3.2 Cálculo da projeção do ponto focal 
 

A metodologia para a determinação das dimensões do ponto focal para cada sub-

imagem é a mesma utilizada no programa computacional ARE, e baseia-se na simulação 

computacional proposta por Marques et al. (1996), já descrita no capítulo anterior. Para 

isso, primeiramente, deve-se determinar a que distância, em relação ao centro do campo, 

devem ser determinadas as novas dimensões do ponto focal. Isto é feito calculando-se, na 

imagem mamográfica digital, a distância euclidiana entre as coordenadas do pixel 

correspondente ao centro do campo (raio central do feixe) e as coordenadas do pixel 

correspondente ao centro de cada sub-imagem selecionada, conforme ilustrado na Figura 

7.4. 

RESTAURAÇÃO DA IMAGEM MAMOGRÁFICA

COMPOSIÇÃO DO FILTRO DE WIENER

CÁLCULO DA FTO COMPLETA DO SISTEMA DE IMAGEM

SIMULAÇÃO DA FEL DO DIGITALIZADOR

SIMULAÇÃO DA FEL DO MAMÓGRAFO

CÁLCULO DA PROJEÇÃO DO PONTO FOCAL

SELEÇÃO DA REGIÃO DE INTERESSE

AQUISIÇÃO DOS PARÂMETROS DE ENTRADA

DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM MAMOGRÁFICA
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Figura 7.4. Determinação das distâncias entre o centro do campo e o centro de cada região 

selecionada na imagem mamográfica digital. As coordenadas X e Y determinam a localização do 

pixel correspondente ao centro de cada região, e são utilizadas para o cálculo das novas dimensões 

do ponto focal a partir das suas dimensões no centro do campo. 

 

Para a determinação, na imagem mamográfica, do pixel correspondente o raio 

central do feixe de raios X, utilizou-se um dispositivo de alinhamento da Nuclear Associates 

(Cardinal Health, Cleveland, EUA), presente em um kit para avaliação de ponto focal 

modelo Multipurpose Focal Spot/HVL Test Stand 07-622. Esse dispositivo consiste de um 

pequeno cilindro de acrílico que contém cinco esferas de tungstênio, sendo quatro delas 

posicionadas na parte inferior do cilindro, de modo a formar um quadrado, e a outra 

posicionada na parte superior, exatamente no centro do quadrado formado pelas quatro 

esferas inferiores, conforme ilustrado na Figura 7.5. 
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a)          b) 
Figura 7.5. Desenho ilustrativo do dispositivo de alinhamento utilizado nos testes. a) vista lateral; 

b) vista superior. 

 

Assim, deve-se obter uma imagem desse dispositivo no equipamento mamográfico 

onde se deseja determinar a localização do raio central do feixe. Quando colocado 

exatamente no centro do campo do equipamento mamográfico, a imagem obtida mostrará 

a esfera superior no centro do quadrado formado pelas 4 esferas inferiores, conforme 

mostra a Figura 7.5b. Além disso, o local marcado no filme corresponderá à localização 

exata deste raio central na imagem. A Figura 7.6 mostra o dispositivo de alinhamento 

posicionado no centro do campo de um mamógrafo para determinação do raio central do 

feixe no filme, além das imagens obtidas fora do centro do campo e quando o dispositivo 

foi colocado exatamente sob o raio central do feixe. 

 

Figura 7.6. (A) Dispositivo de alinhamento posicionado no centro do campo de um equipamento 

mamográfico para determinação, no filme, da localização do raio central do feixe. (B) imagem 

radiográfica obtida fora do centro do feixe; (C) imagem obtida no centro do campo. 

A

B

C
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Considerando-se o ponto focal no centro do campo como um retângulo de 

dimensões a e b (que são parâmetros de entrada do programa RFW), o algoritmo calcula as 

novas dimensões a’ e b’ no centro de cada região selecionada, além do ângulo de 

deformação γ, através das equações (2.7), (2.8) e (2.9). A Figura 7.7 ilustra um exemplo de 

ponto focal simulado para uma região qualquer de um mamograma digitalizado, a partir das 

suas dimensões obtidas no centro do campo. 

 

Figura 7.7. Dimensão do ponto focal em uma determinada região da imagem mamográfica. As 

distâncias X1 e Y1 em relação ao centro do campo determinam as novas dimensões do ponto focal 

e o ângulo de deformação. 

 

Para o cálculo da projeção do ponto focal no centro da região selecionada é 

necessária, ainda, uma correção pela magnificação geométrica à qual as estruturas internas 

na mama estão sujeitas no processo de formação da imagem mamográfica. A magnificação 

é calculada a partir da equação (2.1), que relaciona as distâncias do ponto focal ao filme 

mamográfico (DFF) e do objeto ao filme (DOF). Estes valores também são parâmetros de 

entrada do programa RFW. O termo “objeto” refere-se a todas as estruturas presentes na 

mama. Contudo, no processo de formação da imagem radiográfica, ocorre uma 

superposição dessas estruturas, pois elas são reproduzidas em uma imagem bidimensional 

plana. A magnificação depende, então, da altura em que se encontra cada estrutura dentro 



Capítulo 7 – Metodologia para restauração de imagens mamográficas 126

da mama. No entanto, é praticamente impossível determinar com precisão a altura de cada 

uma a partir da análise da uma imagem radiográfica plana. Por isso, no presente trabalho, 

considerou-se o plano que “corta” o centro na mama comprimida para efeito de cálculo da 

distância das estruturas da mama ao filme radiográfico. Essa condição foi utilizada em 

trabalho prévio e mostrou resultados satisfatórios (Nunes et al., 2002). Assim, no cálculo da 

magnificação radiográfica, a distância DOF é calculada pela soma das distâncias do suporte 

da mama ao filme radiográfico (DSF) com a metade da espessura da mama comprimida 

(E/2), conforme ilustrado pela Figura 7.8.  

 

Figura 7.8. Magnificação geométrica utilizada na formação de uma imagem mamográfica. A 

projeção do ponto focal na imagem depende da relação entre as distâncias do ponto focal ao filme 

(DFF) e do objeto ao filme (DOF = DSF + E/2). E corresponde à espessura da mama comprimida 

e DSF à distância entre o suporte da mama e o filme radiográfico. 

 

No presente trabalho, a magnificação geométrica foi calcula considerando uma 

mama comprimida de 4,0 cm. Os valores DFF, DOF e DSF foram medidos no próprio 

equipamento mamográfico, e são parâmetros de entrada do programa RFW. 

 

7.3.3 Simulação computacional da FEP 
 

A partir da determinação da projeção do ponto focal no centro da sub-imagem 

selecionada do mamograma digital, é simulada a função de espalhamento de ponto (FEP) 
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correspondente. Pode-se considerar que a projeção do ponto focal no centro da região 

selecionada corresponde a um paralelogramo de lados a’ e b’ com inclinação γ (Figura 7.7). 

Assim, a FEP correspondente é construída a partir da convolução de duas funções de 

espalhamento de linha (FEL), referentes à distribuição de intensidade do ponto focal em 

cada uma das orientações (paralela e perpendicular ao eixo catodo-anodo), inclinada ou não 

pelo ângulo γ, dependendo da localização da região selecionada (Gonzalez & Woods, 

2002). 

 Para a simulação computacional da FEL, considerou-se a distribuição gaussiana de 

intensidade do ponto focal (Nickoloff et al., 1990). A equação (7.7), descrita por Gonzalez 

& Woods (2002), mostra a função gaussiana utilizada na simulação da FEL referente a cada 

uma das dimensões do ponto focal (projeção) calculadas para uma determinada sub-

imagem. Nota-se, pela equação (7.7), que a FEL simulada é normalizada e tem seu valor 

máximo em x=0.

22 2/)( σxexFEL −= (7.7) 

 

onde, 

x é a distância de varredura da FEL e 

σ a dispersão dos dados, que corresponde ao ponto onde a gaussiana atinge 36,8% (1/e)

do seu valor máximo, conforme ilustrado pelas linhas tracejadas verdes da Figura 7.9. 

 

Os valores fornecidos pelo programa ARE para o tamanho efetivo do ponto focal 

(dimensões a e b) correspondem ao valor da largura em meia altura (FWHM) da FEL, 

conforme descrito no Capítulo 6. Como esses valores são parâmetros de entrada do 

programa RFW, as dimensões calculadas para a projeção do ponto focal no centro de cada 

região selecionada ( a’ e b’ ) também correspondem a valores FWHM da FEL naquela 

determinada região. Portanto, para a simulação da FEL a partir da equação (7.7), deve-se 

considerar o valor FWHM da gaussiana ao invés da dispersão σ. Para isso, utiliza-se a 

equação (7.8), deduzida por Nersissian (2004), que relaciona o valor da dispersão da 

gaussiana com o seu valor FWHM.  

 

σ⋅= 354,2FWHM  (7.8) 
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A Figura 7.9 ilustra um exemplo de FEL simulada onde são mostrados a relação 

entre os valores FWHM e σ.

Figura 7.9. FEL simulada a partir da equação (7.7). As linhas tracejadas verdes e vermelhas mostram 

a dispersão de dados (σ) e a largura em meia altura da FEL (FWHM), respectivamente. 

 

Assim, para a simulação de cada FEL, considera-se a dimensão do ponto focal 

calculada no centro da sub-imagem (valor FWHM) e, a partir dele, determina-se a dispersão 

σ utilizando-se a equação (7.8). As FELs são simuladas utilizando-se uma matriz quadrada 

de 1024 x 1024 pixels, onde cada pixel (∆x) tem dimensão de 20 µm. Dessa forma, os 

valores de x na equação (7.7) variam entre -10,24 mm (-512 x 0,02 mm) e +10,24 mm 

(+512 x 0,02 mm), o que corresponde à simulação de pontos focais de tamanhos entre 

0,02 mm e 20,48 mm, com precisão de 20 µm. A definição desses valores foi resultado de 

uma série de testes com outros tipos de combinações entre o tamanho da matriz e o 

tamanho relativo de cada pixel. Nesta escolha levou-se em conta o tempo de processamento 

e a necessidade de um ajuste de freqüência da FTO para a composição do filtro de Wiener. 

Esse processo será abordado mais detalhadamente no item 7.3.5.  

 Após a obtenção das duas FELs simuladas, é feita uma convolução entre ambas 

para a determinação da FEP. A Figura 7.10 ilustra um exemplo de FEP simulada utilizando 

o programa computacional RFW. A Figura 7.11 mostra a mesma FEP vista em perspectiva. 

 



Capítulo 7 – Metodologia para restauração de imagens mamográficas 129

Figura 7.10. FEP simulada a partir da convolução entre as duas FELs correspondentes às 

dimensões do ponto focal. A matriz utilizada possui 1024 x 1024 pixels, onde cada pixel tem 

dimensão de 0,02 mm. 

 

Figura 7.11. Exemplo de uma FEP simulada vista em perspectiva. A altura da FEP é proporcional a 

sua intensidade. 
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7.3.4 Determinação da FTO total do sistema 
 

O cálculo da FTO correspondente a cada sub-imagem é feito aplicando-se a 

transformada de Fourier bidimensional (FFT) na FEP simulada, conforme já apresentado 

no Capítulo 3, equação (3.5). Dessa forma, é obtida a FTO relativa à projeção do ponto 

focal do equipamento mamográfico em cada uma das sub-imagens extraídas do 

mamograma digital. 

 Para determinação da FTO total do sistema de aquisição deve-se considerar, ainda, 

a FTO do digitalizador. Para tanto, foi também simulada uma FEP referente ao 

digitalizador, empregando a mesma metodologia utilizada na simulação das FEPs relativas 

ao ponto focal, ou seja, a partir de uma matriz de 1024 x 1024 pixels, onde cada pixel 

corresponde a 0,02 mm. No caso dos digitalizadores, foi considerada uma FEP quadrada 

com distribuição uniforme de intensidade, ao invés da distribuição gaussiana, já que os 

sensores de imagem digital possuem essa característica. A Figura 7.12 ilustra um exemplo 

de FEP simulada para um digitalizador. A abertura da FEP corresponde ao tamanho do 

pixel utilizado na digitalização.  

 

(a)                        (b) 
Figura 7.12. FEP simulada para um digitalizador. (a) vista superior; (b) vista em perspectiva. A 

abertura da FEP corresponde ao tamanho do pixel utilizado na digitalização. A matriz simulada 

possui 1024 x 1024 pixels, onde cada pixel tem dimensão de 0,02 mm. 

 

No domínio da freqüência, a FTO completa de um sistema de imagem pode ser 

determinada multiplicando-se as FTOs referentes a cada etapa do processo de aquisição da 

imagem (Capítulo 3). Assim, após a aplicação da transformada de Fourier nas FELs 

simuladas, a FTO completa do processo de aquisição da imagem mamográfica é 
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determinada multiplicando-se a FTO relativa à projeção do ponto focal no centro da sub-

imagem com a FTO do digitalizador, conforme exemplificado na equação (7.9). 

 

dordigitalizapontofocaltotal FTOFTOFTO ⋅= (7.9) 

 

A Figura 7.13 mostra um exemplo de FTO total calculada para uma determinada 

sub-imagem de um mamograma digital, a partir das FEPs simuladas relativas à projeção do 

ponto focal e ao tamanho do pixel do digitalizador. Da mesma forma que todas as imagens 

representadas no domínio da freqüência, sua intensidade, ou brilho, é proporcional à 

amplitude do espectro. 

 

(a)                    (b) 
Figura 7.13. FTO total de um sistema de aquisição de imagem calculada multiplicando-se a FTO 

relativa à projeção do ponto focal com a FTO do digitalizador. (a) vista superior; (b) vista em 

perspectiva. 

 

7.3.5 Composição do filtro de Wiener 
 

A FTO mostrada na Figura 7.13, assim como as FEPs simuladas, também consiste 

de uma imagem de 1024 x 1024 pixels, já que a transformada de Fourier preserva o 

tamanho original da imagem. A maior freqüência espacial representada por esta FTO 

corresponde ao inverso do dobro do tamanho do pixel (Gonzalez & Woods, 2002), 

conforme abordado no capítulo anterior. Assim, como a FEP foi simulada considerando 
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pixels de 0,02 mm, a FTO gerada pelo programa RFW representa freqüências espaciais de 

até 25 ciclos/mm, que correspondem aos pixels das extremidades da imagem. Com isso, 

surge um problema na utilização dessa FTO na composição dos filtros de Wiener para a 

restauração da imagem mamográfica: as matrizes que representam o espectro de Wiener, o 

espectro de Fourier de cada sub-imagem, e a FTO total do sistema, não possuem a mesma 

dimensão. Além disso, as freqüências máximas representadas em cada espectro não são 

equivalentes, já que dependem do tamanho do pixel utilizado na digitalização. Dessa forma, 

torna-se necessário um ajuste de freqüência dos parâmetros utilizados na composição do 

filtro de Wiener, antes do processamento para restauração da imagem. 

 O ajuste é feito da seguinte forma: as imagens digitalizadas no scanner Lumiscan 50 

possuem pixel de 0,15 mm e as digitalizadas no Lumiscan 75, pixel de 0,085 mm. Assim, ao 

se aplicar a transformada de Fourier nas sub-imagens extraídas dos mamogramas 

digitalizados, por exemplo, no Lumiscan 50, a maior freqüência espacial presente no 

espectro é de 3,33 ciclos/mm, que corresponde ao inverso do dobro de 0,15 mm. Da 

mesma forma, no caso do digitalizador Lumiscan 75, a freqüência máxima do espectro de 

Fourier é de 5,88 ciclos/mm. As FEPs, tanto do ponto focal quanto do digitalizador, foram 

simuladas utilizando pixels de 0,02 mm. Assim, a FTO total calculada para cada região do 

mamograma digital possui freqüência espacial máxima de 25 ciclos/mm. Como a FTO é 

representada por uma matriz de 1024 x 1024 pixels, partindo da origem (centro da 

imagem), cada pixel corresponde a um acréscimo de freqüência de aproximadamente 

0,049 ciclos/mm16.

Deste modo, para que essa FTO possa ser utilizada na restauração de imagens 

digitalizadas pelo Lumiscan 50, por exemplo, é necessário que seu espectro represente 

freqüências de até, no máximo, 3,33 ciclos/mm. Isto pode ser feito extraindo-se, da FTO 

total (1024 x 1024), uma sub-imagem que contenha apenas os pixels representativos dessas 

freqüências espaciais, para que a restauração seja feita de forma coerente. O tamanho dessa 

sub-imagem é calculado dividindo-se a freqüência máxima desejada pelo intervalo que cada 

pixel representa. Assim, para a restauração de imagens digitalizadas no Lumiscan 50, deve-se 

 
16 No caso da FTO simulada, representada por uma matriz de 1024 x 1024 pixels, tem-se que, do centro até 

uma das extremidades, existem 512 pixels (1024/2). Assim, o intervalo de freqüência de cada pixel é calculado 

dividindo-se a freqüência máxima pelo número de pixels, ou seja, 25/512, que corresponde à 

aproximadamente 0,049 ciclos/mm. 
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extrair da FTO total uma sub-imagem de 136 x 136 pixels17. De forma equivalente, para o 

Lumiscan 75, extrai-se uma sub-imagem de 240 x 240 pixels. A Figura 7.14 ilustra como as 

sub-imagens são extraídas da FTO total para a composição do filtro de Wiener de 

restauração das imagens digitalizadas por ambos os scanners utilizados nesse trabalho. 

 

Figura 7.14. Metodologia para ajuste das freqüências dos espectros utilizados na composição do 

filtro de Wiener. A sub-imagem em azul deve ser extraída da FTO total para o processamento das 

imagens mamográficas digitalizadas pelo Lumiscan 75. A sub-imagem em vermelho deve ser 

utilizada no caso de imagens digitalizadas no Lumiscan 50.

Conforme abordado no item 7.3.3, a escolha do tamanho da matriz e dos pixels na 

simulação da FEL, e conseqüentemente da FEP, resultou de uma série de testes com outras 

combinações de valores. Quando utilizadas matrizes menores, o ajuste de freqüência levava 

à obtenção de uma FTO muito pequena, menor do que 136 x 136 pixels, para o caso da 

Lumiscan 50, e menor que 240 x 240 pixels, para o caso da Lumiscan 75. Isto acabou 

resultando na divisão do mamograma digital em um número muito maior de regiões (sub-
 
17 Se a freqüência máxima “permitida” para a FTO simulada é de 3,33 ciclos/mm, do centro até uma das 

extremidades, é possível ter-se apenas 68 pixels (3,33/0,049). Assim, deve-se extrair da FTO total uma sub-

imagem de 68x2 pixels, o que corresponde a uma matriz de 136 x 136 pixels.
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imagens), o que aumentou significativamente o tempo total de processamento. O uso de 

matrizes maiores possibilitou a diminuição do tamanho relativo do pixel, como, por 

exemplo, para 10 µm, aumentando a precisão da simulação. No entanto, esta simulação 

também aumentava expressivamente o tempo total de processamento, pois o processo de 

obtenção da FTO a partir da FEL tornou necessária o cálculo da transformada de Fourier 

em uma matriz muito grande, acarretando em um alto “custo” computacional. Portanto, os 

testes com outros tamanhos de FEP levou à definição de uma matriz com 1024 x 1024 

pixels de tamanho relativo igual a 20 µm. Com isso, o tempo total de processamento de um 

mamograma completo, em um computador IBM-PC Pentium IV de 1,8 GHz, com 256 MB 

de memória RAM, foi de aproximadamente 4,0 minutos. 

 

7.3.6 Restauração da imagem mamográfica 
 

Após o cálculo da FTO total do sistema de aquisição e da obtenção do espectro de 

Wiener do ruído do sistema (fornecido pelo programa ARC em forma de um arquivo 

digital), é possível, finalmente, iniciar o procedimento de restauração da imagem 

mamográfica digital. Conforme abordado no item 7.2, o processo de restauração é feito no 

domínio da freqüência. Assim, deve-se aplicar a transformada de Fourier na sub-imagem 

extraída do mamograma digital para obter seu espectro de Fourier. A imagem, agora no 

domínio da freqüência, é multiplicada pelo filtro de Wiener de forma a se obter a imagem 

restaurada. Finalmente, aplica-se a transformada inversa de Fourier na imagem resultante 

para se obter a imagem final restaurada.  

 A equação (7.10) mostra como é feita a restauração, no domínio da freqüência, das 

sub-imagens extraídas da imagem mamográfica digital. 
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onde, 

IR(u,v) é a sub-imagem restaurada; 

I0(u,v) a sub-imagem original; 

FTO(u,v) a função de transferência óptica total calculada para aquela determinada região, 

após o ajuste de freqüência descrito no item anterior; 
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Ws(u,v)ruído o espectro de Wiener do ruído, fornecido pelo programa ARC e 

|I0(u,v)|2 o espectro de potência da sub-imagem original. 

 

Nota-se que, tanto o tamanho das sub-imagens Io(u,v) como do espectro de Wiener 

Ws(u,v)ruído devem ser iguais ao tamanho da FTO(u,v), para que a equação (7.10) possa ser 

utilizada. Assim, ao utilizar o programa ARC para o cálculo do espectro de Wiener do 

ruído, visando à restauração das imagens mamográficas pelo programa RFW, deve-se 

definir o tamanho das figuras de ruído de modo que sejam iguais ao tamanho da FTO e das 

sub-imagens selecionadas, para que seja possível o cálculo do filtro de Wiener. 

 O tamanho da FTO depende do digitalizador utilizado e não pode ser alterado 

devido ao problema do ajuste da freqüência, conforme abordado no item anterior desse 

capítulo. Assim, o tamanho das sub-imagens e do espectro de Wiener deve ser ajustado 

para que sejam iguais à FTO utilizada. Com isso, surge um outro problema no processo de 

extração das sub-imagens: nem sempre é possível selecionar do mamograma original sub-

imagens de mesmo tamanho, já que isso implicaria, no caso, mamogramas digitais de 

tamanho divisível pelo tamanho do recorte utilizado. Dessa forma, algumas sub-imagens 

acabam apresentando tamanho inferior ao tamanho da FTO do sistema, e não podem ser 

processadas pelo filtro de Wiener.  

 Além disso, existe também o problema da descontinuidade de borda, que ocorre 

quando se utiliza a transformada de Fourier em uma imagem digital (Marques Filho & 

Vieira Neto, 1999; Russ, 1998; Gonzalez & Woods, 2002). Como as sub-imagens são 

extraídas do mamograma original e, depois de processadas, recolocadas na imagem para sua 

reconstrução, o problema das bordas causa um efeito insatisfatório na imagem final, que 

fica “marcada” exatamente nas regiões onde as sub-imagens foram extraídas, conforme 

pode ser visualizado na imagem mostrada na Figura 7.15. 
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Figura 7.15. Ampliação de uma região de uma imagem mamográfica restaurada pelo filtro de 

Wiener. As setas indicam a descontinuidade de borda gerada pela transformada de Fourier, que 

deixa a imagem final “marcada” nas regiões onde as sub-imagens foram extraídas. 

 

Segundo Gonzalez & Woods (2002), uma das soluções mais comuns que pode ser 

utilizada para atenuar o problema da descontinuidade de borda é a de preenchimento por 

zeros (zero padding). Essa técnica consiste em adicionar ao redor da imagem pixels de valor 

zero, antes da utilização da transformada de Fourier, conforme ilustrado na Figura 7.16. 

Após o processamento, os pixels excedentes de borda que foram adicionados na imagem 

devem ser retirados, fazendo com que a imagem processada tenha o mesmo tamanho da 

imagem original. 

 

Figura 7.16. Ilustração da técnica de preenchimento por zeros (zero padding) utilizada para diminuir 

o efeito de descontinuidade de borda em imagens digitais processadas no domínio da freqüência. A 

imagem é preenchida com pixels de valor zero em toda sua borda e, depois de processada, os pixels 

excedentes são retirados da imagem. 



Capítulo 7 – Metodologia para restauração de imagens mamográficas 137

A técnica de zero padding foi implementada no programa RFW para o 

processamento das imagens mamográficas, mas não apresentou resultados satisfatórios. A 

técnica diminuiu a intensidade da descontinuidade de borda presente nas imagens 

processadas. No entanto, quando comparada com a imagem original, ainda era possível 

notar uma pequena descontinuidade na separação entre os recortes da imagem processada. 

 A solução encontrada para resolver esse problema foi a de extrair sub-imagens de 

tamanhos menores e preenchê-las com pixels provenientes do próprio mamograma digital, 

até se atingir o tamanho desejado. Para efeito de preenchimento, foram considerados os 

pixels vizinhos à sub-imagem selecionada. No caso de regiões extraídas das bordas da 

imagem, as sub-imagens foram preenchidas considerando os pixels vizinhos de uma 

imagem periódica, ou seja, os pixels da borda superiores são vizinhos dos pixels das bordas 

inferiores e, do mesmo modo, pixels das bordas à esquerda são vizinhos dos pixels das 

bordas à direita. Após o processamento, os pixels que foram adicionados ao redor da sub-

imagem são retirados e a imagem mamográfica é reconstruída. Esse procedimento 

apresentou resultados bem superiores aos obtidos como a técnica de zero padding, fazendo 

com que as imagens realçadas não apresentassem nenhum problema de descontinuidade de 

borda. 

 O programa RFW permite que se defina o tamanho da FTO que deve ser extraída 

da FTO total simulada, o que depende do tamanho do pixel utilizado na digitalização (ajuste 

de freqüência). Além disso, permite também que seja definido o tamanho das sub-imagens 

que serão selecionadas da imagem original para o processamento. Automaticamente, o 

programa inicia o processo de extração e processamento de cada sub-imagem selecionada, 

preenchendo a matriz correspondente com os pixels vizinhos, até que a sub-imagem atinja o 

mesmo tamanho da FTO e do espectro de Wiener do ruído. Para o caso específico dos 

digitalizadores utilizados neste trabalho, foram consideradas, para o Lumiscan 50, sub-

imagens de 100 x 100 pixels, que são preenchidas até o tamanho de 136 x 136 pixels. Para o 

caso de imagens provenientes do digitalizador Lumiscan 75, foram selecionadas sub-imagens 

de 200 x 200 pixels, preenchidos até o tamanho de 240 x 240 pixels. A Figura 7.17 ilustra um 

exemplo de sub-imagem de 100 x 100 pixels (Lumiscan 50) extraída de uma imagem 

mamográfica digital, preenchida com pixels vizinhos até o tamanho da FTO, nesse caso, 

136 x 136 pixels.
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Figura 7.17. Sub-imagem 100 x 100 pixels (limitada pelo quadrado amarelo) extraída de um 

mamograma digital. A sub-imagem foi preenchida com pixels vizinhos até que seu tamanho ficasse 

igual ao tamanho da FTO, nesse caso, até o tamanho de 136 x 136 pixels (quadrado vermelho).  

 

Assim, após cumpridas todas as etapas de processamento descritas até aqui, a sub-

imagem selecionada do mamograma digital é restaurada através da equação (7.10). Como 

esta equação é dada no domínio da freqüência, deve-se aplicar a transformada inversa de 

Fourier no espectro resultante para se obter a sub-imagem restaurada. Todas as etapas do 

processamento são aplicadas, seqüencialmente, em todas as sub-imagens selecionadas do 

mamograma digital, passo a passo, de modo que as sub-imagens originais vão sendo 

substituídas pelas sub-imagens restauradas, reconstruindo a imagem mamográfica digital 

com base nas características de degradação do sistema que a gerou. A Figura 7.18 mostra a 

tela do programa RFW em um determinado estágio do processamento de uma imagem 

mamográfica de um phantom. A figura mostra também a sub-imagem selecionada e seu 

respectivo espectro de Fourier, além do espectro resultante após o processamento pelo 

filtro de Wiener. 
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Figura 7.18. a) tela do programa RFW em um determinado estágio do processamento de uma 

imagem mamográfica obtida com um phantom de acreditação (modelo 18-220 – Nuclear Associates); 

b) sub-imagem extraída da imagem original; c) espectro de Fourier da sub-imagem; d) espectro de 

Fourier da sub-imagem restaurado pelo filtro de Wiener. As sub-imagens, após o processo de 

restauração, substituem a sub-imagem original na imagem mamográfica, de forma que a imagem 

restaurada final é reconstruída, região por região. 

 

Nota-se uma maior nitidez nas regiões da imagem original que já foram restauradas; 

as microcalcificações presentes na imagem, por exemplo, são visualizadas com mais clareza 

nessas regiões. Isto ocorre porque o filtro de Wiener realçou os componentes de alta 

freqüência da imagem (no caso, as microcalcificações) e atenuou o ruído, fazendo com que 

as estruturas se tornassem mais facilmente visíveis. Com isso, a imagem mamográfica 

restaurada apresenta qualidade superior à imagem original, pois as degradações inerentes ao 

processo de aquisição foram “compensadas” pelo esquema de processamento proposto. 

No caso dos esquemas CAD, a utilização de imagens de melhor qualidade pode melhorar o 

desempenho das técnicas de processamento. Os resultados obtidos com os programas 

computacionais desenvolvidos são apresentados no capítulo seguinte. 
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______________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 8 
Resultados 

______________________________________________________________________ 
 

8.1 Introdução 
 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com os programas computacionais 

desenvolvidos, tanto na avaliação de qualidade de diferentes equipamentos mamográficos e 

digitalizadores (programas ARE e ARC) como também na restauração de conjuntos de 

imagens mamográficas produzidas por eles (programa RFW), a partir dos resultados 

obtidos. Todos os equipamentos avaliados possuem ponto focal de tamanho nominal, 

fornecido pelo fabricante, de 0,3 x 0,3 mm. 

 Primeiramente, os equipamentos mamográficos foram avaliados quanto à resolução 

espacial, através do programa ARE, tendo sido determinados o tamanho do ponto focal no 

centro do campo, a função de espalhamento de linha (FEL) e a função de transferência 

óptica (FTO). Depois, utilizou-se o programa ARC para determinação do espectro de 

Wiener do ruído total dos equipamentos envolvidos no processo de aquisição das imagens 

mamográficas digitais. Os resultados obtidos com os programas ARE e ARC foram 

utilizados como parâmetros de entrada no programa RFW, para restauração de uma série 

de imagens mamográficas digitais, separadas de acordo com os equipamentos utilizados no 

seu processo de aquisição. Finalmente, avaliou-se o desempenho do programa RFW como 
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uma etapa de pré-processamento de um esquema CAD previamente desenvolvido (Nunes, 

2001), a fim de quantificar as melhorias obtidas no desempenho deste esquema na detecção 

automática de clusters de microcalcificações. 

 Os equipamentos mamográficos avaliados neste trabalho são utilizados 

normalmente em exames de mamografia nos hospitais que colaboraram com o 

desenvolvimento desta pesquisa. Estes hospitais permitiram a realização dos testes 

experimentais em seus equipamentos mamográficos para a obtenção dos dados relativos 

aos parâmetros de qualidade utilizando os algoritmos desenvolvidos. As características 

básicas dos mamógrafos avaliados, bem como o local onde estão instalados estão descritos 

na Tabela 8.1. Para facilitar, os equipamentos foram numerados de 1 a 5 e serão 

referenciados desta forma em todo o texto. 

 
Tabela 8.1. Equipamentos mamográficos utilizados na obtenção dos resultados com os programas 

computacionais desenvolvidos. 

Mamógrafo Fabricante Modelo Local onde estão 
instalados Cidade 

1 GE Medical 
Systems 

CGR 
Senographe 500t

Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto 

(FMRP-USP) 

Ribeirão 
Preto 

2 Philips Medical 
Systems 

Mamo 
Diagnostic ROT 

201 

Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto 

(FMRP-USP) 

Ribeirão 
Preto 

3
GE Medical 

Systems 
Senographe 

DMR 

Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto 

(FMRP-USP) 

Ribeirão 
Preto 

4 Philips Medical 
Systems 

Mamo 
Diagnostic MD 

4000 

Setor de Mastologia 
do Hospital São Paulo 

(UNIFESP-EPM) 
São Paulo 

5 GE Medical 
Systems 

CGR 
Senographe 600t

Ambulatório do 
Hospital São Paulo 
(UNIFESP-EPM) 

São Paulo 

O digitalizador Lumiscan 50 está instalado no LAPIMO (São Carlos), enquanto o 

Lumiscan 75 está instalado no Núcleo de Proteção Radiológica da EPM/UNIFESP (São 

Paulo). Dessa forma, todas as imagens mamográficas provenientes do Hospital das Clínicas 

de Ribeirão Preto (equipamentos 1, 2 e 3), foram digitalizadas no Lumiscan 50. As imagens 
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provenientes do Hospital São Paulo (equipamentos 4 e 5) foram digitalizadas no 

Lumiscan 75. O digitalizador óptico Umax Powerlook II não é normalmente utilizado na 

digitalização de imagens mamográficas, pois apresenta qualidade inferior aos digitalizadores 

laser. Entretanto, este equipamento foi utilizado nesse trabalho para a digitalização das 

imagens de ponto focal (fenda) de todos os mamógrafos avaliados, pois ele apresenta o 

menor tamanho de pixel entre os digitalizadores utilizados (0,042 mm), o que se traduz em 

um maior número de pontos na varredura computacional da imagem de fenda. Com isso, 

garante-se uma maior precisão nos cálculos efetuados pelo programa computacional ARE. 

 Atualmente, o único mamógrafo em uso no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 

é o mamógrafo 3. No entanto, as imagens mamográficas referentes a exames mais antigos, 

realizados antes de 1996 (quando o mamógrafo 3 foi adquirido pelo hospital), foram 

obtidas utilizando os mamógrafos 1 e 2. Estes equipamentos, apesar de não estarem mais 

em uso, ainda estão instalados no hospital e geralmente são utilizados em pesquisa. Isto 

possibilitou a avaliação de suas características de qualidade a partir da metodologia 

proposta, e também a seleção de imagens mamográficas mais antigas provenientes de 

exames realizados antes da instalação do equipamento 3. Exames realizados até meados de 

1990 utilizaram o mamógrafo 2 e os realizados entre 1990 e 1996 foram realizados no 

mamógrafo 1. Como estes equipamentos mais antigos apresentam qualidade inferior aos 

mamógrafos mais modernos (no caso, os equipamentos 3, 4 e 5), optou-se por considerá-

los visando avaliar o desempenho do algoritmo de restauração proposto em imagens de 

baixa qualidade.  

 Primeiramente, antes da utilização dos programas computacionais propostos (ARE, 

ARC e RFW), foram calculadas as curvas características dos digitalizadores utilizados nesse 

trabalho, a partir do algoritmo descrito no Capítulo 6. Com isso, tornou-se possível 

substituir o microdensitômetro, utilizado tradicionalmente nas medidas de ponto focal, 

FTO e espectro de Wiener (Doi et al., 1982), por um digitalizador de filmes, através dos 

programas ARE e ARC desenvolvidos nesse trabalho. A Tabela 8.2 a seguir mostra a 

relação entre as densidades ópticas de cada região da imagem radiográfica padrão com os 

valores de pixel atribuídos a elas. A partir desses dados, foi determinada a curva 
característica de cada digitalizador a partir de uma interpolação polinomial. Essa função 

matemática obtida é utilizada pelos programas computacionais ARE e ARC para relacionar 

os valores de pixel da imagem digitalizada com as densidades ópticas correspondentes, 

como se fosse um microdensitômetro.  
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Tabela 8.2. Relação entre as densidades ópticas e os valores de pixel (curva característica) medidos 

nos digitalizadores avaliados. 

Região 
medida 

Densidade 
óptica 

Valor de pixel 
Powerlook II 

Valor de pixel 
Lumiscan 50 

Valor de pixel 
Lumiscan 75 

1 0,22 520 322 340 
2 0,22 528 323 340 
3 0,22 527 324 340 
4 0,22 528 326 340 
5 0,22 546 327 340 
6 0,22 572 332 350 
7 0,24 634 340 360 
8 0,26 754 358 380 
9 0,31 1051 404 420 
10 0,42 1578 493 520 
11 0,63 2352 674 720 
12 0,98 3168 1012 1050 
13 1,50 3718 1537 1540 
14 2,27 3971 2241 2280 
15 2,94 4021 2795 2760 
16 3,42 4029 3031 2970 
17 3,62 4031 3089 3020 
18 3,62 4031 3133 3050 
19 3,84 4033 3156 3070 
20 3,94 4033 3162 3080 
21 4,08 4021 3168 3060 

As Figura 8.1, Figura 8.2 e Figura 8.3 mostram as curvas características calculadas, 

respectivamente, para os digitalizadores Umax Powerlook II, Lumiscan 50 e Lumiscan 75,

utilizando o algoritmo computacional desenvolvido. 
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Curva Característica Umax PowerLook II
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Figura 8.1. Curva característica medida para o digitalizador óptico Umax Powerlook II.

Curva Característica Lumiscan 50
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Figura 8.2. Curva característica medida para o digitalizador laser Lumiscan 50.
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Curva Característica Lumiscan 75
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Figura 8.3. Curva característica medida para o digitalizador laser Lumiscan 75.

8.2 Resultados com o programa ARE 
 

O programa computacional ARE foi utilizado para a aquisição dos parâmetros de 

qualidade, relativos à resolução espacial, dos mamógrafos 1 a 5 (Tabela 8.1). Primeiramente, 

foram obtidas as imagens de ponto focal de todos os equipamentos mamográficos, 

experimentalmente, utilizando a metodologia descrita no Capítulo 6 (item 6.2.1). As 

imagens foram obtidas no centro do campo, nas direções paralela e perpendicular ao eixo 

catodo-anodo, seguindo as recomendações das normas internacionais IEC 60336 (1993) e 

NEMA XR5 (1992).  

 As imagens de fenda foram digitalizadas no scanner Umax Powerlook II, com 

resolução espacial de 600 dpi (pixel de 0,042mm) e resolução de contraste de 12 bits. Com 

isso, utilizou-se o programa computacional ARE para a determinação dos parâmetros de 

qualidade, quanto à resolução espacial, dos equipamentos mamográficos. As figuras a seguir 

(Figura 8.4 a Figura 8.13) mostram os resultados obtidos com o programa desenvolvido. 

Para cada equipamento foram determinados o tamanho do ponto focal no centro do 

campo, pelos métodos FWHM, RMS e 1° Mínimo da FTM, a função de espalhamento de 

linha (FEL) e a função de transferência óptica (FTO), considerando as direções paralela e 

perpendicular ao eixo catodo-anodo. 
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Figura 8.4. Tamanho do ponto focal, FEL e FTO medidos para o Mamógrafo 1, na direção 

paralela ao eixo catodo-anodo. 

 

Figura 8.5. Tamanho do ponto focal, FEL e FTO medidos para o Mamógrafo 1, na direção 

perpendicular ao eixo catodo-anodo. 
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Figura 8.6. Tamanho do ponto focal, FEL e FTO medidos para o Mamógrafo 2, na direção 

paralela ao eixo catodo-anodo. 

 

Figura 8.7. Tamanho do ponto focal, FEL e FTO medidos para o Mamógrafo 2, na direção 

perpendicular ao eixo catodo-anodo. 
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Figura 8.8. Tamanho do ponto focal, FEL e FTO medidos para o Mamógrafo 3, na direção 

paralela ao eixo catodo-anodo. 

 

Figura 8.9. Tamanho do ponto focal, FEL e FTO medidos para o Mamógrafo 3, na direção 

perpendicular ao eixo catodo-anodo. 
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Figura 8.10. Tamanho do ponto focal, FEL e FTO medidos para o Mamógrafo 4, na direção 

paralela ao eixo catodo-anodo. 

 

Figura 8.11. Tamanho do ponto focal, FEL e FTO medidos para o Mamógrafo 4, na direção 

perpendicular ao eixo catodo-anodo. 
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Figura 8.12. Tamanho do ponto focal, FEL e FTO medidos para o Mamógrafo 5, na direção 

paralela ao eixo catodo-anodo. 

 

Figura 8.13. Tamanho do ponto focal, FEL e FTO medidos para o Mamógrafo 5, na direção 

perpendicular ao eixo catodo-anodo. 
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As tabelas a seguir mostram os valores obtidos para o tamanho do ponto focal dos 

equipamentos mamográficos, comparando os resultados obtidos pelos métodos FWHM e 

RMS (Tabela 8.3) e também comparando os valores calculados pelos métodos FWHM e 1° 

Mínimo da FTM (Tabela 8.4). 

 
Tabela 8.3. Comparação entre os valores obtidos para o tamanho do ponto focal de todos os 

mamógrafos pelos métodos FWHM e RMS. Valores em µm. 

 FWHM (µm) RMS (µm) Desvios (%) 

Mamógrafo Paralelo Perpend. Paralelo Perpend. Paralelo Perpend.

1 1489 886 1625 922 9,13 4,06 

2 1213 753 1378 764 13,60 1,46 

3 484 391 517 403 6,82 3,07 

4 581 398 603 413 3,79 3,77 

5 680 537 786 599 15,59 11,55 

Desvio Médio 9,79 4,78 

Tabela 8.4. Comparação entre os valores obtidos para o tamanho do ponto focal de todos os 

mamógrafos pelos métodos FWHM e 1° Mínimo da FTM. Valores em µm. 

 FWHM (µm) 1° Mínimo FTM (µm) Desvios (%) 

Mamógrafo Paralelo Perpend. Paralelo Perpend. Paralelo Perpend.

1 1489 886 1642 934 10,28 5,42 

2 1213 753 1411 771 16,32 2,39 

3 484 391 536 411 10,74 5,12 

4 581 398 615 414 5,85 4,02 

5 680 537 825 636 21,32 18,44 

Desvio Médio 12,90 7,08 
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Para validação do algoritmo computacional proposto, principalmente no que diz 

respeito à utilização de um digitalizador comercial na função de um microdensitômetro nas 

medidas de ponto focal, todas as medidas na imagem de fenda foram efetuadas em um 

microdensitômetro de precisão. O microdensitômetro utilizado nas medidas experimentais 

foi o modelo MK-3CS da Joyce Loebl (Joyce Loebl Inc., Gateshead, Inglaterra), com precisão de 

10 µm, devidamente calibrado para medidas de densidades ópticas entre 0 e 4,0 D.O. 

 Os valores obtidos para as dimensões do ponto focal, quando utilizado o 

digitalizador Powerlook II (precisão de 42 µm) e o programa ARE foram comparados com 

os valores obtidos com microdensitômetro comercial (precisão de 10 µm), para verificação 

da validade do método proposto. As tabelas a seguir mostram uma comparação entre os 

valores de ponto focal obtidos pelo método proposto com os obtidos através do 

microdensitômetro, considerando os métodos FWHM (Tabela 8.5), RMS (Tabela 8.6) e 1° 

Mínimo da FTM (Tabela 8.7). 

 
Tabela 8.5 Comparação entre os valores do tamanho do ponto focal dos equipamentos 

mamográficos, calculados com programa computacional proposto (ARE), com valores obtidos 

através de um microdensitômetro de precisão. Método utilizado: FWHM da FEL. Valores em µm. 

 Programa ARE (µm) Microdensitômetro (µm) Desvios (%) 

Mamógrafo Paralelo Perpend. Paralelo Perpend. Paralelo Perpend.

1 1489 886 1585 945 6,06 6,24 

2 1213 753 1147 712 5,75 5,76 

3 484 391 508 414 4,72 5,56 

4 581 398 548 390 6,02 2,05 

5 680 537 640 489 6,25 9,82 

Desvio Médio 5,76 5,89 
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Tabela 8.6 Comparação entre os valores do tamanho do ponto focal dos equipamentos 

mamográficos, calculados com programa computacional proposto (ARE), com valores obtidos 

através de um microdensitômetro de precisão. Método utilizado: RMS da FEL. Valores em µm. 

 Programa ARE (µm) Microdensitômetro (µm) Desvios (%) 

Mamógrafo Paralelo Perpend. Paralelo Perpend. Paralelo Perpend.

1 1625 922 1698 963 4,30 4,26 

2 1378 764 1320 732 4,39 4,37 

3 517 403 541 421 4,44 4,28 

4 603 413 578 396 4,33 4,29 

5 786 599 747 570 5,22 5,09 

Desvio Médio 4,54 4,46 

Tabela 8.7 Comparação entre os valores do tamanho do ponto focal dos equipamentos 

mamográficos, calculados com programa computacional proposto (ARE), com valores obtidos 

através de um microdensitômetro de precisão. Método utilizado: 1° Mín. da FTM. Valores em µm. 

 Programa ARE (µm) Microdensitômetro (µm) Desvios (%) 

Mamógrafo Paralelo Perpend. Paralelo Perpend. Paralelo Perpend.

1 1642 934 1579 900 3,99 3,78 

2 1411 771 1355 740 4,13 4,19 

3 536 411 557 428 3,77 3,97 

4 615 414 592 390 3,89 6,15 

5 825 636 858 661 3,85 3,78 

Desvio Médio 3,93 4,37 

8.3 Resultados com o programa ARC 
 

O programa computacional ARC foi utilizado para a determinação do espectro de 

Wiener do ruído (resolução de contraste) do sistema de aquisição de imagem relativos aos 
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mamógrafos 1 a 5 (Tabela 8.1). Primeiramente, foram obtidas, experimentalmente, imagens 

radiográficas com exposição uniforme em todos os equipamentos mamográficos utilizando 

a metodologia descrita no Capítulo 6 (item 6.3.1). Com isso, levou-se em conta o ruído 

total produzido pelo sistema de aquisição de imagem, considerando a parte analógica 

(mamógrafo, écran, filme, grade, geometria de exposição, revelação, etc.). 

 As imagens obtidas pelo sistema de imagem relativos aos mamógrafos 1 a 3 foram 

digitalizadas utilizando o digitalizador Lumiscan 50 e as imagens obtidas com os 

mamógrafos 4 e 5 foram digitalizadas pelo Lumiscan 75. Dessa forma, considerou-se 

também o ruído eletrônico introduzido pelo processo de digitalização, seguindo a mesma 

combinação (mamógrafo-digitalizador) utilizada na aquisição das imagens obtidas nos 

exames mamográficos realizados nesses hospitais, e que serão utilizadas para validação do 

programa computacional RFW.  

 A partir da digitalização das imagens uniformes obtidas em cada equipamento 

mamográfico, utilizou-se o programa computacional ARC para o cálculo do espectro de 

Wiener do ruído do sistema de aquisição da imagem. Com isso, tem-se uma avaliação da 

qualidade dos equipamentos quanto à resolução de contraste. As figuras a seguir (Figura 

8.14 à Figura 8.18) mostram os resultados obtidos com o programa ARC na avaliação dos 

mamógrafos 1 a 5. Para todos os equipamentos, foram determinados o espectro de Wiener 

do ruído da forma bidimensional e unidimensional, conforme já descrito no Capítulo 6. 

Além disso, o espectro de Wiener do ruído de cada equipamento (bidimensional) foi 

armazenado em um arquivo digital (*.wie), para que pudesse ser utilizado como parâmetro 

de entrada no programa RFW, para a restauração das imagens mamográficas. 

 

Figura 8.14. Espectro de Wiener do ruído, bidimensional e unidimensional, medido com o 

programa computacional ARC, para o sistema de imagem relativo ao Mamógrafo 1.
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Figura 8.15. Espectro de Wiener do ruído, bidimensional e unidimensional, medido com o 

programa computacional ARC, para o sistema de imagem relativo ao Mamógrafo 2.

Figura 8.16. Espectro de Wiener do ruído, bidimensional e unidimensional, medido com o 

programa computacional ARC, para o sistema de imagem relativo ao Mamógrafo 3.

Figura 8.17. Espectro de Wiener do ruído, bidimensional e unidimensional, medido com o 

programa computacional ARC, para o sistema de imagem relativo ao Mamógrafo 4.
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Figura 8.18. Espectro de Wiener do ruído, bidimensional e unidimensional, medido com o 

programa computacional ARC, para o sistema de imagem relativo ao Mamógrafo 5.

8.4 Resultados com o programa RFW 
 

Os parâmetros medidos com os programas computacionais ARE e ARC 

forneceram informações a respeito da qualidade dos equipamentos mamográficos e 

digitalizadores envolvidos no processo de aquisição de imagens mamográficas digitais. Os 

resultados obtidos a partir desta avaliação foram utilizados como parâmetros de entrada ao 

programa de processamento desenvolvido nesse trabalho, o programa RFW. Isso 

possibilitou que as imagens mamográficas digitais produzidas por esses equipamentos 

fossem restauradas, com base nessas informações, de modo a apresentar qualidade superior 

às imagens originais. 

 Para avaliar o desempenho do programa computacional RFW, inicialmente foram 

processadas imagens radiográficas obtidas com phantoms comerciais desenvolvidos 

especialmente para uso em mamografia. Após a análise desses resultados, foram 

processadas imagens obtidas com mamas reais, em exames mamográficos realizados nos 

hospitais onde os equipamentos estão instalados. Tanto as imagens de phantoms como as 

imagens de mamas reais foram processadas por algoritmos de detecção de estruturas de 

interesse a fim de quantificar as melhorias obtidas no desempenho desses esquemas na 

utilização de imagens após o processo de restauração. A seguir serão apresentados os 

resultados obtidos com imagens mamográficas de phantom e também com o processamento 

de imagens mamográficas de mamas reais. 
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8.4.1 Imagens de phantom 

Para a aquisição das imagens radiográficas de phantom, foram utilizados dois 

phantoms comerciais diferentes, específicos para uso em mamografia: um de acreditação, 

modelo Mammographic Accreditation Phantom 18-220, da Nuclear Associates (Cardinal Health,

Cleveland, EUA) e um phantom antropomórfico, modelo Anthropomorphic Breast Phantom 18-

226, também da Nuclear Associates. As imagens foram obtidas no Hospital São Paulo, com o 

mamógrafo 4 (Tabela 8.1), utilizando 28 kVp e a técnica de exposição automática (AEC). 

As imagens foram digitalizadas no scanner laser Lumiscan 75, com 12 bits de resolução de 

contraste e tamanho de pixel de 85 µm. 

 As imagens mamográficas de ambos os phantoms foram posteriormente processadas 

utilizando o programa computacional RFW, visando à restauração de sua qualidade a partir 

da nova metodologia proposta nesse trabalho. A Figura 8.19 ilustra os resultados obtidos 

para as imagens do phantom de acreditação. A imagem à esquerda corresponde ao 

mamograma original e a imagem à direita representa a imagem restaurada após o 

processamento. 

 

Figura 8.19. Imagem mamográfica do phantom de acreditação: (A) imagem original; (B) imagem 

restaurada pelo programa computacional RFW. 

 

Para uma melhor visualização do realce provocado pelo processamento 

computacional, foram recortadas e ampliadas duas regiões específicas de ambas as imagens 

apresentadas na Figura 8.19. Os recortes efetuados estão delimitados pelos quadrados 

vermelhos da figura. Os recortes ampliados são mostrados na Figura 8.20 e na Figura 8.21. 

 

BA
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Figura 8.20. Imagem ampliada de um recorte da imagem mamográfica do phantom de acreditação 

apresentado na Figura 8.19: (A) Imagem original. (B) Imagem restaurada. 

 

Figura 8.21. Imagem ampliada de um recorte da imagem mamográfica do phantom de acreditação 

apresentado na Figura 8.19: (A) Imagem original. (B) Imagem restaurada. 

 

A Figura 8.22 ilustra os resultados obtidos para o phantom antropomórfico. A 

imagem à esquerda corresponde ao mamograma original e a imagem à direita representa a 

imagem restaurada após o processamento. 

A B

A B
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Figura 8.22. Imagem mamográfica do phantom antropomórfico: (A) imagem original; (B) imagem 

restaurada pelo programa computacional RFW. 

 

Para uma melhor visualização do realce provocado pelo processamento 

computacional, foram recortadas e ampliadas duas regiões específicas de ambas as imagens 

apresentadas na Figura 8.22. Os recortes efetuados estão delimitados pelos quadrados 

vermelhos da figura. Os recortes ampliados são mostrados nas Figura 8.23 e Figura 8.24. 

 

Figura 8.23. Imagem ampliada de um recorte da imagem mamográfica do phantom antropomórfico 

apresentado na Figura 8.22: (A) Imagem original. (B) Imagem restaurada. 

A B

BA
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Figura 8.24. Imagem ampliada de um recorte da imagem mamográfica do phantom antropomórfico 

apresentado na Figura 8.22: (A) Imagem original. (B) Imagem restaurada. 

 

Para avaliar o efeito do processo de restauração na detecção automática de 

estruturas de interesse em imagens de mamografia, utilizou-se um programa computacional 

desenvolvido em trabalho prévio (Goes, 2002). Este programa baseia-se em algoritmos 

computacionais desenvolvidos especificamente para detecção de microcalcificações em 

imagens digitais de mama. Esses algoritmos já foram implementados e testados em diversos 

trabalhos, e seus resultados são bem reconhecidos (Nishikawa et al., 1993; Wallet et al.,

1997; Nappi et al., 1999). Assim, utilizou-se o programa computacional desenvolvido por 

Goes (2002) para a detecção automática das microcalcificações presentes nas imagens 

mamográficas do phantom de acreditação, de forma a permitir a comparação dos resultados 

obtidos entre as imagens originais e as imagens realçadas pelo programa RFW. 

 O phantom de acreditação utilizado contém diversas regiões de interesse com 

agrupamentos de microcalcificações, fibras e nódulos, o que permitiu uma análise 

quantitativa da taxa de acerto do programa computacional para detecção automática de 

microcalcificações. A Figura 8.25 ilustra um exemplo de imagem radiográfica obtida com o 

phantom de acreditação, além do gabarito, fornecido pelo fabricante, onde estão as 

informações a respeito de todas as estruturas presentes no phantom.

A B
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Figura 8.25. Phantom de acreditação, modelo 18-220, utilizado nos testes experimentais. (A) exemplo 

de imagem radiográfica obtida com o phantom; (B) gabarito fornecido pelo fabricante onde podem 

ser visualizadas as diversas estruturas presentes no phantom. As estruturas de 7 a 11 correspondem a 

agrupamentos de 6 microcalcificações de tamanhos conhecidos: (7) 0,54 mm; (8) 0,40 mm; 

(9) 0,32 mm; (10) 0,24 mm e (11) 0,16 mm. 

Para o processamento, foram obtidas imagens radiográficas do phantom de 

acreditação, utilizando o mamógrafo 4. Utilizou-se a técnica AEC, variando apenas a 

tensão. Duas imagens foram adquiridas, uma a 28 kVp, e a outra com 30 kVp, de forma a 

permitir que as imagens apresentassem uma certa variação de contraste entre si. Ambas as 

imagens foram digitalizadas no scanner laser Lumiscan 75 e restauradas utilizando o programa 

computacional RFW, totalizando 4 imagens: 2 originais e 2 restauradas. 

 Utilizando o gabarito ilustrado na Figura 8.25(B), foram extraídas de cada imagem 

10 regiões de interesse: 5 contendo os agrupamentos de microcalcificações (regiões número 

7 a 11) e outras 5 que não continham microcalcificações, num total de 40 regiões de 

interesse (RI): 20 originais e 20 realçadas pelo método proposto. Todas as RIs foram 

processadas pelo programa computacional desenvolvido por Goes (2002) para a detecção 

automática das microcalcificações. Ao final do processamento, o algoritmo “marca” as 

microcalcificações detectadas com pixel branco, deixando o “fundo” da imagem em preto. 

Dessa forma, é possível, a partir dos resultados obtidos no processamento, quantificar o 

número de estruturas corretamente detectadas em ambos os casos: nas imagens originais e 

nas imagens restauradas. A Figura 8.26 ilustra os resultados obtidos com o algoritmo de 

detecção automática de microcalcificações (Goes, 2002) para 4 regiões de interesse 

extraídas das imagens de phantom. As imagens da esquerda, (A) e (C), mostram as 

microcalcificações detectadas pelo programa quando utilizadas RIs provenientes das 

A B
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imagens originais, e as da direita, (B) e (D), ilustram as microcalcificações detectadas 

quando utilizadas RIs extraídas das imagens restauradas pelo programa RFW.  

 

Figura 8.26. Exemplo de alguns resultados obtidos com o programa de detecção automática de 

microcalcificações (Goes, 2002). (A) e (C): microcalcificações detectadas em RIs selecionadas de 

uma imagem original obtida com um phantom; (B) e (D): microcalcificações detectadas em RIs de 

uma imagem de phantom restaurada pelo programa RFW. 

 

Nota-se que houve uma melhor detecção nas imagens realçadas. No caso das 

imagens A e C, por exemplo, o processamento das imagens originais registrou 5 falsos 

negativos, já que cada agrupamento contém 6 microcalcificações (Figura 8.25). Utilizando 

as imagens restauradas (B e D), o número de estruturas detectadas aumentou 

significativamente, diminuindo os casos de falso negativo para apenas 2 microcalcificações. 

 Para um teste mais completo, foram calculadas as taxas de acerto e erro (verdadeiro 

positivo e falso positivo) para todas as 40 regiões de interesse extraídas do phantom. As 

imagens que não continham microcalcificações foram necessárias para tornar possíveis os 

cálculos de acerto e erro nas imagens negativas (verdadeiro negativo e falso negativo). Além 

disso, para avaliar a melhora no desempenho do esquema de detecção quando utilizadas 

A B

C D
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imagens restauradas, foi traçada uma curva ROC, seguindo a metodologia descrita no 

Capítulo 5, item 5.3.  

 A Tabela 8.8 mostra os resultados obtidos com os testes do algoritmo de detecção 

quando utilizadas imagens originais e imagens realçadas. O desvio padrão (DP) 

corresponde a um parâmetro de segmentação presente no algoritmo de detecção, e que 

pode ser modificado pelo usuário. Quanto menor o desvio padrão, mais sinais serão 

detectados, mas, ao mesmo tempo, maior será o número de falsos positivos. O valor do 

desvio padrão “ideal” que deve ser utilizado pelo esquema pode ser obtido a partir da curva 

ROC, e corresponde ao ponto onde o esquema apresenta melhor desempenho, ou seja, o 

ponto onde se consegue a maior taxa de acerto para a menor taxa de erro possível. 

 
Tabela 8.8. Detecção automática de microcalcificações em imagens de phantom restauradas e não-

restauradas. (DP = desvio padrão; Originais = porcentagem de microcalcificações detectadas nas 

imagens originais; RFW = porcentagem de microcalcificações detectadas nas imagens restauradas 

pelo programa RFW; VP = verdadeiro positivo; FN = falso negativo; VN = verdadeiro negativo; 

FP = falso positivo) 

% de microcalcificações 

VP FN VN FP Desvio-
padrão

Originais RFW Originais RFW Originais RFW Originais RFW 

3,5 76,7 83,3 23,3 16,7 83,3 78,3 16,7 21,7 

4,0 70,0 80,0 30,0 20,0 91,7 90,0 8,3 10,0 

4,5 66,7 70.0 33,3 30,0 93,3 93,3 6,7 6,7 

5,0 66,7 68,3 33,3 31,7 95,0 95,0 5,0 5,0 

6,0 58,3 63,3 41,7 36,7 95,0 95,0 5,0 5,0 

A Figura 8.27 ilustra a curva ROC obtida a partir dos valores da Tabela 8.8. Os 

pontos da curva foram obtidos por interpolação dos dados utilizando uma função 

exponencial. A curva em branco corresponde aos dados obtidos com as imagens originais e 

a curva em negrito aos resultados obtidos com as imagens realçadas. A área da curva ROC 

é um dos parâmetros utilizados para avaliar o desempenho de um esquema de detecção. 

Para as imagens sem realce, o valor encontrado foi Az = 0,83 e para as imagens realçadas 

foi Az = 0,87, mostrando melhor desempenho quando utilizado o programa RFW como 

uma etapa de pré-processamento no esquema de detecção. 
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Figura 8.27. Curva ROC obtida a partir da interpolação dos dados da Tabela 8.8. A curva em 

branco corresponde aos resultados obtidos com as imagens originais e a curva em negrito com as 

imagens restauradas pelo programa computacional RFW. 

 

8.4.2 Imagens reais de mama 
 

O programa RFW também foi utilizado para a restauração de imagens de mamas 

reais, selecionadas dos exames mamográficos realizados nos hospitais colaboradores desta 

pesquisa, citados na Tabela 8.1. Assim, para cada equipamento mamográfico, foi 

selecionado um conjunto de imagens para que fossem restauradas pelo programa RFW, a 

partir dos parâmetros de qualidade determinados previamente com a utilização dos 

programas ARE e ARC. A Figura 8.28 mostra um exemplo de uma imagem mamográfica 

obtida no mamógrafo 1, antes e depois de restaurada pelo programa computacional RFW, 

a partir dos parâmetros calculados com os programas ARE e ARC. A imagem à esquerda 

corresponde ao mamograma original e a imagem à direita representa a imagem restaurada 

após o processamento. 
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Figura 8.28. Imagem mamográfica obtida de um exame realizado no Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto no mamógrafo 1: (A) imagem original; (B) imagem restaurada pelo programa 

computacional RFW. 

 

Para uma melhor visualização do realce provocado pelo processamento 

computacional, foram recortadas e ampliadas duas regiões específicas de ambas as imagens 

apresentadas na Figura 8.28. Os recortes efetuados estão delimitados pelos quadrados 

vermelhos da figura. Os recortes ampliados são mostrados na Figura 8.29 e na Figura 8.30. 

 

Figura 8.29. Imagem ampliada de um recorte da imagem mamográfica mostrada na Figura 8.28: 

(A) Imagem original; (B) Imagem restaurada. 

 

A

A B

B
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Figura 8.30. Imagem ampliada de um recorte da imagem mamográfica mostrada na Figura 8.28: 

(A) Imagem original; (B) Imagem restaurada. 

 

Um teste mais completo foi realizado utilizando imagens reais de mama, visando à 

aplicação do programa RFW como uma etapa de pré-processamento de um esquema CAD 

desenvolvido em trabalho prévio no LAPIMO (Nunes, 1997, 2001). O esquema CAD 

utilizado consiste em um esquema automático de detecção de clusters de microcalcificações. 

O CAD utilizado tem como parâmetro de entrada regiões de interesse (RI) extraídas de 

qualquer imagem mamográfica. O esquema efetua uma análise computacional na imagem e 

detecta, automaticamente, a presença de clusters de microcalcificações. 

 Para os testes com o esquema CAD, selecionou-se um conjunto de 224 imagens 

mamográficas, separadas de acordo com os equipamentos (mamógrafo e digitalizador) 

utilizados no processo de aquisição. Cada conjunto de imagens foi selecionado de tal modo 

que representasse tanto casos cujo laudo médico apontava a existência de agrupamentos de 

microcalcificações, quanto exames onde era comprovada a inexistência de lesões ou 

microcalcificações suspeitas. 

 De cada conjunto selecionado foram extraídas, por um especialista, regiões de 

interesse de 100 x 100 pixels para o processamento pelo esquema CAD. Assim, para cada 

equipamento obteve-se um conjunto de RIs extraídas de mamogramas reais, contendo 50% 

de RIs onde foi comprovada a presença de clusters de microcalcificações, e 50% de RIs que 

não apresentavam estruturas suspeitas. Todas as imagens selecionadas foram processadas 

pelo programa RFW, o que resultou em um total de 448 RIs, sendo 224 originais e 224 

realçadas pela metodologia proposta neste trabalho. A Tabela 8.9 mostra, para cada 

equipamento mamográfico, o número de exames selecionados, o digitalizador utilizado na 

aquisição do mamograma digital, o número total de imagens processadas pelo programa 

A B
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RFW e o número total de RIs selecionadas das imagens e que foram processadas pelo 

esquema CAD desenvolvido por Nunes (1997, 2001). 

 
Tabela 8.9. Conjuntos de imagens processadas pelo programa RFW como pré-processamento de 

um esquema CAD para detecção de clusters de microcalcificações. 

Mamógrafo Digitalizador N° de Exames 
selecionados 

Total de imagens 
mamográficas 

restauradas no RFW18

N° de RIs 
processadas 
pelo CAD 

1 Lumiscan 50 12 48 100 

2 Lumiscan 50 6 24 72 

3 Lumiscan 50 20 80 132 

4 Lumiscan 75 8 32 64 

5 Lumiscan 75 10 40 80 

Total - 56 224 448 

A Figura 8.31 mostra um exemplo da aplicação do pré-processamento pelo 

programa RFW no esquema automático de detecção de clusters de microcalcificações. A RI 

extraída do mamograma original continha um cluster de microcalcificação que só foi 

detectado pelo esquema CAD após a inclusão da etapa de pré-processamento (RFW) no 

esquema.  

 
18 Conforme abordado no Capítulo 2, um exame mamográfico compreende um conjunto de quatro imagens, 

duas de cada mama, nas incidências crânio-caudal e médio lateral.  



Capítulo 8 – Resultados 169

Figura 8.31. Exemplo de aplicação do pré-processamento. (A) imagem original com RI destacada; 

(B) RI original; (C) RI após segmentação; (D) resultado final fornecido pelo CAD; (E) RI extraída 

do mamograma restaurado pelo programa RFW; (F) RI restaurada após segmentação; (G) resultado 

final fornecido pelo CAD após o pré-processamento indicando a existência de um cluster não 

detectado inicialmente. 
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Para cada conjunto de RIs selecionadas dos equipamentos mamográficos, foram 

calculadas as taxas de acerto e erro (verdadeiro-positivo e falso-positivo), além das 

respectivas curvas ROC, através do mesmo procedimento utilizado para as imagens do 

phantom (item 8.4.1). Com isso, foi possível avaliar o desempenho do esquema CAD 

quando considerada a etapa de pré-processamento proposta. As tabelas a seguir (Tabela 

8.10 a Tabela 8.14) mostram os resultados obtidos com o esquema CAD quando utilizadas 

imagens originais e imagens restauradas. Assim como o que foi feito no programa 

desenvolvido por Goes (2002), o parâmetro modificado para o cálculo das curvas ROC foi 

o desvio padrão (DP) do algoritmo de segmentação. As figuras a seguir (Figura 8.32 a 

Figura 8.36) mostram as curvas ROC obtidas a partir da interpolação, por uma função 

exponencial, dos dados das tabelas correspondentes. 

 
Tabela 8.10. Detecção automática de clusters de microcalcificações em imagens mamográficas 

restauradas e não-restauradas obtidas no mamógrafo 1. (DP = desvio padrão; Originais = 

porcentagem de clusters detectados nas RIs originais; RFW = porcentagem de clusters detectados nas 

RIs restauradas pelo programa RFW; VP = verdadeiro positivo; FN = falso negativo; VN = 

verdadeiro negativo; FP = falso positivo). 

% de clusters 

VP FN VN FP Desvio-
padrão

Originais RFW Originais RFW Originais RFW Originais RFW 

2,0 92,0 100,0 8,0 0,0 52,0 32,0 48,0 68,0 

3,0 84,0 96,0 16,0 4,0 76,0 60,0 24,0 40,0 

4,0 72,0 88,0 28,0 12,0 88,0 80,0 12,0 20,0 

5,0 60,0 76,0 40,0 24,0 92,0 88,0 8,0 12,0 

6,0 48,0 60,0 52,0 40,0 96,0 92,0 4,0 8,0 
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Figura 8.32. Curva ROC obtida para os dados da Tabela 8.10 (mamógrafo 1). A curva em azul 

corresponde aos resultados obtidos com as imagens originais (Az = 0,86) e a curva em vermelho 

com as imagens restauradas pelo programa computacional RFW (Az = 0,90).  

 

Tabela 8.11. Detecção automática de clusters de microcalcificações em imagens mamográficas 

restauradas e não-restauradas obtidas no mamógrafo 2. (DP = desvio padrão; Originais = 

porcentagem de clusters detectados nas RIs originais; RFW = porcentagem de clusters detectados nas 

RIs restauradas pelo programa RFW; VP = verdadeiro positivo; FN = falso negativo; VN = 

verdadeiro negativo; FP = falso positivo). 

% de clusters 

VP FN VN FP Desvio-
padrão

Originais RFW Originais RFW Originais RFW Originais RFW 

2,0 83,3 94,4 16,7 5,6 55,6 33,3 44,4 66,7 

3,0 72,2 88,9 27,8 11,1 72,2 50,0 27,8 50,0 

4,0 55,6 83,3 44,4 16,7 83,3 77,8 16,7 22,2 

5,0 44,4 66,7 55,6 33,3 94,4 88,9 5,6 11,1 

6,0 27,8 50,0 72,2 50,0 94,4 94,4 5,6 5,6 
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Figura 8.33. Curva ROC obtida para os dados da Tabela 8.11 (mamógrafo 2). A curva em azul 

corresponde aos resultados obtidos com as imagens originais (Az = 0,77) e a curva em vermelho 

com as imagens restauradas pelo programa computacional RFW (Az = 0,86).  

 

Tabela 8.12. Detecção automática de clusters de microcalcificações em imagens mamográficas 

restauradas e não-restauradas obtidas no mamógrafo 3. (DP = desvio padrão; Originais = 

porcentagem de clusters detectados nas RIs originais; RFW = porcentagem de clusters detectados nas 

RIs restauradas pelo programa RFW; VP = verdadeiro positivo; FN = falso negativo; VN = 

verdadeiro negativo; FP = falso positivo). 

% de clusters 

VP FN VN FP Desvio-
padrão

Originais RFW Originais RFW Originais RFW Originais RFW 

2,0 93,9 100,0 6,1 0,0 57,6 48,5 42,4 51,5 

3,0 90,9 97,0 9,1 3,0 78,8 63,6 21,2 36,4 

4,0 75,8 93,9 24,2 6,1 84,8 81,8 15,2 18,2 

5,0 60,6 84,8 39,4 15,2 90,9 87,9 9,1 12,1 

6,0 48,5 60,6 51,5 39,4 97,0 93,9 3,0 6,1 
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Figura 8.34. Curva ROC obtida para os dados da Tabela 8.12 (mamógrafo 3). A curva em azul 

corresponde aos resultados obtidos com as imagens originais (Az = 0,89) e a curva em vermelho 

com as imagens restauradas pelo programa computacional RFW (Az = 0,92). 

 

Tabela 8.13. Detecção automática de clusters de microcalcificações em imagens mamográficas 

restauradas e não-restauradas obtidas no mamógrafo 4. (DP = desvio padrão; Originais = 

porcentagem de clusters detectados nas RIs originais; RFW = porcentagem de clusters detectados nas 

RIs restauradas pelo programa RFW; VP = verdadeiro positivo; FN = falso negativo; VN = 

verdadeiro negativo; FP = falso positivo). 

% de clusters 

VP FN VN FP Desvio-
padrão

Originais RFW Originais RFW Originais RFW Originais RFW 

2,0 100,0 100,0 0,0 0,0 56,3 50,0 43,8 50,0 

3,0 87,5 100,0 12,5 0,0 75,0 62,5 25,0 37,5 

4,0 75,0 93,8 25,0 6,3 87,5 81,3 12,5 18,8 

5,0 62,5 87,5 37,5 12,5 93,8 87,5 6,3 12,5 

6,0 50,0 62,5 50,0 37,5 93,8 93,8 6,3 6,3 
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Figura 8.35. Curva ROC obtida para os dados da Tabela 8.13 (mamógrafo 4). A curva em azul 

corresponde aos resultados obtidos com as imagens originais (Az = 0,90) e a curva em vermelho 

com as imagens restauradas pelo programa computacional RFW (Az = 0,93). 

 

Tabela 8.14. Detecção automática de clusters de microcalcificações em imagens mamográficas 

restauradas e não-restauradas obtidas no mamógrafo 5. (DP = desvio padrão; Originais = 

porcentagem de clusters detectados nas RIs originais; RFW = porcentagem de clusters detectados nas 

RIs restauradas pelo programa RFW; VP = verdadeiro positivo; FN = falso negativo; VN = 

verdadeiro negativo; FP = falso positivo). 

% de clusters 

VP FN VN FP Desvio-
padrão

Originais RFW Originais RFW Originais RFW Originais RFW 

2,0 95,0 100,0 5,0 0,0 55,0 45,0 45,0 55,0 

3,0 85,0 95,0 15,0 5,0 80,0 60,0 20,0 40,0 

4,0 75,0 90,0 25,0 10,0 85,0 80,0 15,0 20,0 

5,0 60,0 80,0 40,0 20,0 95,0 85,0 5,0 15,0 

6,0 50,0 55,0 50,0 45,0 95,0 95,0 5,0 5,0 
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Figura 8.36. Curva ROC obtida para os dados da Tabela 8.14 (mamógrafo 5). A curva em azul 

corresponde aos resultados obtidos com as imagens originais (Az = 0,88) e a curva em vermelho 

com as imagens restauradas pelo programa computacional RFW (Az = 0,91). 
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______________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 9 
Discussão e conclusões 

______________________________________________________________________ 
 

9.1 Introdução 
 

O presente trabalho pode ser dividido, basicamente, em duas partes: na primeira, 

foram desenvolvidas as metodologias para a determinação dos parâmetros de qualidade dos 

equipamentos utilizados no processo de aquisição das imagens mamográficas digitais; na 

segunda, foram utilizados os resultados obtidos na primeira para o desenvolvimento de um 

algoritmo de processamento de imagens para a restauração dos mamogramas digitais 

produzidos por esses equipamentos. Esse capítulo apresenta as discussões acerca dos 

programas computacionais desenvolvidos, em cada etapa dessa pesquisa, e também uma 

análise dos resultados obtidos na aplicação prática desses algoritmos no auxílio ao 

diagnóstico precoce do câncer de mama. Primeiramente, será feita uma análise dos 

programas computacionais ARE e ARC, responsáveis pela avaliação da qualidade dos 

equipamentos mamográficos e dos digitalizadores de filmes radiográficos. No final, serão 

analisados os resultados obtidos com o programa RFW na restauração de imagens 

mamográficas, além da viabilidade prática da utilização dessa metodologia como uma etapa 

de pré-processamento em um esquema computacional de auxílio ao diagnóstico. 
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9.2 Metodologia para avaliação da qualidade dos equipamentos 
 

Na primeira parte do presente trabalho, foram efetuados testes experimentais com 

o programa computacional ARE, com a avaliação de diversos equipamentos mamográficos 

quanto à resolução espacial, a partir da metodologia proposta. Na avaliação computacional 

desses equipamentos, inicialmente foram obtidas, experimentalmente, imagens 

radiográficas do ponto focal através de uma câmara de fenda. A câmara de fenda é mais 

utilizada do que a câmara de orifício nas medidas de ponto focal de equipamentos 

mamográficos, pois a imagem gerada, nesse caso, é mais simples de ser avaliada na prática 

do que uma imagem produzida pela câmara de orifício. No caso de se utilizar um 

microdensitômetro, a necessidade de alinhamento do feixe de varredura com o centro da 

imagem do ponto focal dificulta a leitura e torna sua medida mais complicada. Além disso, 

o método da câmara de fenda é o método indicado pelas normas internacionais NEMA 

XR5 (1992) e IEC 60336 (1993). De modo geral, a única dificuldade experimental 

envolvida no uso da câmara de fenda está relacionada ao alinhamento com o raio central 

do feixe. Existem diversos dispositivos comerciais que auxiliam na verificação do 

alinhamento com o centro do campo, como aquele apresentado no Capítulo 7. No entanto, 

em geral esses dispositivos apresentam uma série de dificuldades experimentais em seu uso, 

como a necessidade de se efetuar uma série de disparos no tubo de raios X, de se dispor de 

um ambiente com baixa luminosidade, além da necessidade, em alguns casos, de que o 

operador se coloque muito próximo ao tubo de raios X, para visualização do alinhamento 

no écran, o que significa exposição desnecessária à radiação ionizante. 

 No presente trabalho, essas dificuldades experimentais no processo de alinhamento 

foram contornadas, em parte, quando se utilizou o dispositivo eletrônico de alinhamento 

desenvolvido no LAPIMO em trabalho prévio (Schiabel et al., 1997b). Com isso, o 

procedimento de alinhamento da câmara de fenda com o raio central do feixe tornou-se 

menos complicado, o que possibilitou a aquisição das imagens do ponto focal dos 

equipamentos em um tempo razoavelmente pequeno. Nas medidas experimentais desse 

trabalho foram gastos, aproximadamente, 15 minutos para o alinhamento e mais 5 minutos 

para a aquisição e revelação das imagens. 

 A partir da imagem radiográfica do ponto focal de um equipamento mamográfico 

obtida com uma câmara de fenda, é possível determinar uma série de parâmetros de 

qualidade, importantes na avaliação das condições operacionais do equipamento em 

questão, além de possibilitar uma previsão acerca da qualidade das imagens produzidas por 
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ele. Nesse sentido, desenvolveu-se um programa computacional (ARE) para a 

determinação dos parâmetros mais importantes relativos à qualidade do equipamento 

mamográfico através da análise computacional da imagem da fenda. A partir da 

digitalização dessa imagem, o programa desenvolvido determina as dimensões do ponto 

focal em duas orientações (paralela e perpendicular ao eixo catodo-anodo) a partir de três 

métodos distintos amplamente reconhecidos pela literatura. Além disso, o programa 

calcula, automaticamente, a função de espalhamento de linha (FEL), a função de 

transferência de modulação (FTM) e a função de transferência de fase (FTF) devidas ao 

ponto focal do equipamento mamográfico, o que significa uma avaliação mais completa das 

características relativas à resolução espacial do equipamento.  

 Os resultados dos testes experimentais realizados com o programa computacional 

ARE confirmaram a possibilidade de se utilizar essa ferramenta nas avaliações de qualidade 

de equipamentos radiográficos de uma forma mais simples do que os métodos tradicionais 

disponíveis comercialmente. No cálculo do tamanho do ponto focal, o programa ARE 

efetua os cálculos a partir de três métodos distintos: FWHM da FEL, RMS da FEL e 1° 

mínimo da FTM. Os valores medidos por esses métodos podem apresentar variações 

bastante significativas, de até 20%, conforme verificado nos resultados apresentados na 

Tabela 8.3 e na Tabela 8.4. De fato, os métodos apresentam resultados diferentes devido à 

influência da distribuição de intensidade do ponto focal. O método FWHM apresenta uma 

medida do tamanho efetivo do ponto focal, ou seja, é o método que menos leva em 

consideração o efeito da distribuição de intensidade na resolução espacial do equipamento 

radiográfico. A medida das dimensões do ponto focal pelos métodos RMS e 1° mínimo da 

FTM é bastante influenciada por sua distribuição de intensidade e, portanto, acaba 

apresentando um indicativo do efeito do ponto focal na resolução espacial do sistema de 

imagem, ou seja, apresenta um tamanho equivalente do ponto focal. Apesar da medida 

equivalente ser mais útil na avaliação da qualidade de um equipamento radiológico, não 

apresenta informação direta sobre o tamanho “físico” do ponto focal, o que em alguns 

casos é mais interessante. Em geral, as normas internacionais não especificam nenhum 

método de medida para a determinação do tamanho efetivo do ponto focal, mas os 

trabalhos relacionados a essa medida indicam o método FWHM como o mais utilizado 

(Tang et al., 1995; Rong et al., 2003; Nersissian, 2004). 

 Dessa forma, os resultados obtidos com o programa computacional ARE na 

medida do tamanho do ponto focal estão de acordo com os resultados obtidos no trabalho 

de Nickoloff et al. (1990), onde os tamanhos efetivo e equivalente do ponto focal são mais 
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próximos quanto mais uniforme é sua distribuição de intensidade, conforme pode ser 

verificado nos resultados apresentados nas figuras do item 8.2 e nas Tabela 8.3 e Tabela 

8.4. Nota-se que as menores variações entre os métodos ocorreram nos casos onde a FEL 

apresentou-se mais uniforme ou mais próxima de uma distribuição gaussiana, quando o 

máximo de intensidade ocorre no centro da distribuição. Por outro lado, se a FEL 

apresenta os máximos de distribuição na sua extremidade, como é o caso da distribuição 

“gaussiana dupla”, as medidas efetiva e equivalente do tamanho do ponto focal tornam-se 

bastante diferentes, mostrando uma influência significativa da distribuição de intensidade 

na qualidade da imagem. Nos casos onde a distribuição do ponto focal apresentou-se na 

forma “gaussiana dupla”, as diferenças entre as medidas efetuadas pelos métodos RMS e 1° 

mínimo da FTM em relação ao método FWHM apresentaram desvio médio de até 12,9% 

(Tabela 8.4). Nesses casos, o valor efetivo (FWHM) do ponto focal foram inferiores aos 

medidos pelos outros dois métodos, mostrando uma influência “negativa” da distribuição 

de intensidade na qualidade da imagem. No entanto, nos casos onde a distribuição é mais 

uniforme ou mais próxima de uma “gaussiana simples”, os desvios foram menores, 

confirmando uma menor influência da distribuição de intensidade da qualidade da imagem 

nesses casos.  

 Um outro fato importante observado nas medidas de ponto focal é que os 

equipamentos mamográficos avaliados, em geral, apresentaram distribuição mais uniforme 

e mais próxima de uma gaussiana simples na direção perpendicular ao eixo catodo-anodo, e 

mais próxima de uma gaussiana dupla na direção paralela. Além disso, em ambos os casos 

o tamanho do ponto focal apresentou-se maior na direção paralela do que na direção 

perpendicular.  

 Para validação do método proposto, utilizou-se um microdensitômetro calibrado 

com precisão de 10 µm para efeito de comparação entre os resultados. Os valores obtidos 

com o programa computacional ARE, quando comparados aos obtidos com o 

microdensitômetro, apresentaram desvio médio de aproximadamente 5,0 %. Esses 

resultados mostram a possibilidade de utilização de um scanner comercial na função de um 

microdensitômetro nas medidas de ponto focal, o que representa um ganho significativo ao 

procedimento experimental. Na prática, o uso do microdensitômetro é mais complicado do 

que a de um scanner digital, principalmente em relação ao alinhamento e à calibração do 

equipamento. Além disso, os microdensitômetros são maiores e mais caros do que os 

scanners comerciais. 
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Os resultados dos testes comparativos entre ambos os métodos mostraram variação 

mais significativa nas medidas efetuadas pelo método FWHM, o que demonstra uma maior 

sensibilidade à precisão da “varredura” computacional da imagem de fenda nessas medidas. 

De fato, quanto maior o número de pontos na medida da FEL, melhor a precisão da 

medida. Esse efeito é menos percebido nas medidas RMS e 1° mínimo da FTM, onde é 

utilizado o algoritmo da transformada discreta de Fourier nos cálculos. Uma forma de se 

conseguir uma medida mais precisa nas medidas do ponto focal pode ser a utilização de um 

scanner com tamanho de pixel menor. Nesse trabalho foi utilizado um scanner de resolução 

máxima de 600 DPI (Umax Powerlook II), adquirido pelo LAPIMO em 1997. Atualmente, é 

possível encontrar scanners com resolução espacial muito mais alta, em torno de 2400 DPI, 

com preços bastante acessíveis, principalmente quando comparados ao preço de um 

microdensitômetro comercial. Com a utilização de um scanner de maior precisão, com 

tamanho de pixel menor do que o do utilizado nesse trabalho, as medidas efetuadas  com  

programa ARE provavelmente ficarão mais próximas dos valores obtidos com o uso de um 

microdensitômetro. 

 O método das funções de transferência permite uma avaliação mais completa de 

um sistema de imagem do que apenas o conhecimento do tamanho do ponto focal. Nesse 

sentido, o programa computacional proposto calcula, além do tamanho do ponto focal, a 

FEL e a FTO completa do sistema radiográfico automaticamente, a partir da imagem 

digitalizada da fenda. Assim, é possível prever a qualidade das imagens produzidas pelo 

equipamento, pelo método das funções de transferência, sem a necessidade de se possuir 

todo o aparato experimental sofisticado necessário pelo método tradicional (Doi et al.,

1982). 

 A FTO completa de um sistema de imagem é uma informação importante, pois 

especifica sua capacidade de resolução espacial em função da freqüência espacial do objeto. 

Assim, a partir do conhecimento da FTO, é possível prever as degradações a que 

determinadas estruturas estarão sujeitas no processo de formação da imagem radiográfica 

em função da sua dimensão. Particularmente em mamografia, a avaliação dos 

equipamentos pelo método das funções de transferência merece uma atenção especial, já 

que a questão de resolução do sistema de imagem é de grande relevância na detecção de 

estruturas de interesse na mama, como no caso das microcalcificações, o que é fundamental 

para o diagnóstico precoce do câncer de mama.  

 A partir dos resultados obtidos nos testes experimentais, verifica-se que os 

equipamentos que possuem melhor resolução espacial, entre os avaliados nesse trabalho, 
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são os mamógrafos 3 e 4.  Por outro lado, os piores equipamentos entre os avaliados são os 

equipamentos 1 e 2. Assim, conseqüentemente, as imagens produzidas pelos equipamentos 

3 e 4 apresentam qualidade superior às produzidas pelos equipamentos 1 e 2, o que acabou 

sendo verificado na prática. 

 A medida da FTO engloba a Função de transferência de modulação (FTM) e a 

Função de transferência de fase (FTF). Conforme abordado no Capítulo 3, a FTF é uma 

medida do deslocamento lateral ao qual as estruturas estarão sujeitas no processo de 

formação da imagem. De modo geral, seu efeito é desprezível devido à pequena magnitude 

desse deslocamento. Além disso, como pode ser observado nas medidas efetuadas pelo 

programa ARE (Figura 8.4 à Figura 8.13), a FTF é máxima na freqüência onde a FTM é 

mínima (mudança de fase). Nesse caso, o efeito da FTM na imagem é muito maior do que 

o deslocamento de fase, que pode ser desprezado. 

 Em relação à característica de campo, sabe-se que a projeção do ponto focal 

depende da posição onde é medida ao longo do campo (Doi, 1977; Burgess, 1977b). Dessa 

forma, a medida da dimensão do ponto focal apenas no centro do campo é insuficiente 

para uma avaliação completa de um sistema de imagem radiológica. Contudo, a medida 

experimental do ponto focal em diversas posições ao longo do campo é inviável na prática. 

Assim, utilizando uma metodologia de simulação computacional (Marques et al., 1996), o 

programa computacional ARE determina o tamanho do ponto focal e a FTO em qualquer 

posição ao longo do campo. Dessa forma, a nova metodologia proposta para avaliação da 

qualidade dos equipamentos é bastante útil, na prática, pois fornece uma avaliação 

completa do sistema de imagem quanto à resolução espacial em toda a extensão do campo. 

 Além da necessidade de se conhecer a capacidade de resolução espacial de um 

sistema de imagem, é importante o conhecimento de suas características quanto à resolução 

de contraste, principalmente no que diz respeito ao ruído do sistema. De fato, mesmo que 

um sistema apresente resolução espacial alta, a presença do ruído pode comprometer a 

visualização e detecção de estruturas importantes na imagem. Na verdade, a avaliação de 

um sistema de imagem apenas pela FTO acaba sendo incompleta, principalmente no caso 

específico de sistemas radiográficos, onde o ruído presente é bastante significativo. 

 O método mais preciso e completo para avaliação do ruído produzido por um 

sistema de imagem radiológica é o espectro de Wiener (Barret & Swindell, 1981; Hart & 

Smith, 1992). No entanto, da mesma forma que o método das funções de transferência, a 

medida experimental do espectro de Wiener do ruído de um sistema de imagem é bastante 

complicada na prática, (Albuquerque, 2001), o que acaba inviabilizando sua medida como 
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rotina nos centros de diagnóstico por imagem. A nova metodologia proposta nesse 

trabalho, a partir do programa ARC, possibilita a medida deste parâmetro para qualquer 

sistema de imagem radiológica, de uma forma mais prática e rápida que o método 

tradicional (Doi et al., 1982). O programa ARC, assim como o programa ARE, eliminou a 

necessidade de um microdensitômetro nas medidas de espectro de Wiener, que, nesse caso, 

é substituído por um scanner comercial, tornando a metodologia mais prática.  

 Para as medidas de espectro de Wiener do ruído dos equipamentos mamográficos 

avaliados no presente trabalho, a única necessidade experimental da medida é a aquisição 

de uma imagem radiográfica de exposição uniforme, no próprio equipamento a ser 

avaliado, o que é bastante simples na prática. 

 Nesse sentido, os resultados obtidos na utilização do programa ARC foram 

promissores. Rapidamente o programa fornece o espectro de Wiener do ruído do sistema 

através da representação bidimensional e unidimensional, o que torna sua avaliação pelo 

método proposto bem prática e imediata. Os sistemas de imagem avaliados nesse trabalho 

mostraram certa semelhança em relação ao ruído, com destaque apenas para o 

equipamento 2, que apresentou uma densidade de ruído um pouco superior aos outros 

sistemas. 

 Deve-se ressaltar que o ruído medido nos espectros de Wiener mostrados no item 

8.3 corresponde ao ruído total do sistema de imagem, ou seja, inclui, além do ruído relativo 

ao equipamento mamográfico, o efeito da grade, o ruído produzido pelo écran, pelo filme e 

pelo processo de revelação do filme, alem do ruído gerado no processo de digitalização da 

imagem. A informação acerca do ruído total do sistema não só é interessante sob o ponto 

de vista quantitativo, ou seja, na avaliação de um sistema de imagem por completo, como 

também permite o uso dessa informação para restauração das imagens produzidas pelo 

sistema, como é o caso do programa RFW desenvolvido nesse trabalho, que utiliza as 

informações de ruído proporcionadas pelo programa ARC em forma de um arquivo digital 

para o processamento de imagens mamográficas. 

 

9.3 Metodologia para restauração de imagens mamográficas 
 

O programa computacional RFW foi desenvolvido para a restauração de imagens 

mamográficas em função da qualidade dos equipamentos envolvidos no processo de 

aquisição. O principal objetivo da metodologia proposta nesse trabalho é o de agregar as 

informações relativas à qualidade do equipamento mamográfico e também do digitalizador 

no processamento da imagem digital. Dessa forma, desenvolveu-se um algoritmo que 
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utiliza, de uma forma simples e rápida, informações a respeito do sistema responsável pela 

formação da imagem digital. Nesse sentido, o programa RFW mostrou-se bastante 

interessante na prática: a partir da informação do tamanho do ponto focal do equipamento 

mamográfico no centro do campo e do espectro de Wiener do ruído, o programa efetua a 

restauração da imagem mamográfica ou de um conjunto de imagens de forma totalmente 

automatizada, sem a necessidade de intervenção do usuário. 

 Os resultados obtidos na utilização do programa RFW mostraram que a imagem 

restaurada é visivelmente melhor do que a imagem produzida originalmente pelo sistema. 

Pode-se observar através da análise das imagens apresentadas no item 8.4 que, após o 

processamento pelo programa RFW, as imagens apresentaram melhor nitidez, melhorando, 

por conseguinte, a visualização das estruturas de interesse. Nas imagens de phantom, por 

exemplo, é possível perceber um realce no contraste das microcalcificações presentes nas 

imagens restauradas (Figura 8.19 e Figura 8.20). Além disso, a visualização de contornos e 

pequenos detalhes é maior nas imagens restauradas. Isto ocorre porque a imagem 

restaurada acaba, de certa forma, se aproximando de uma imagem teoricamente “ideal”, 

sem degradações, já que o filtro de Wiener leva em consideração as características do 

equipamento onde a imagem foi obtida. No caso, as estruturas que possuem alta freqüência 

espacial, ou seja, menor dimensão, são realçadas pelo filtro de forma diferente das 

estruturas de baixa freqüência. Isso é interessante porque as estruturas de menor dimensão 

são, justamente, as que maior degradação sofrem no processo de formação da imagem em 

função das limitações do próprio sistema de aquisição. Além disso, as altas freqüências 

correspondentes ao ruído presente na imagem não são realçadas pelo filtro, pois são 

limitadas pelo espectro de Wiener. 

 Ainda em relação às imagens de phantom, os resultados obtidos com o esquema 

computacional de detecção automática de microcalcificações mostraram que o seu 

desempenho é superior no caso da utilização das imagens restauradas, quando comparado 

ao desempenho obtido com as imagens originais. Uma análise dos resultados mostrados na 

Tabela 8.8 e na curva ROC da Figura 8.27 mostram claramente um aumento na detecção 

de estruturas de interesse ao se utilizar o programa RFW nas imagens processadas pelo 

esquema. Apesar do aumento na taxa de detecção das estruturas vir acompanhado de um 

ligeiro aumento nas detecções falsas-positivas, um pequeno aumento no desvio padrão do 

esquema pode promover um aumento na detecção seguido de uma redução dos falsos-

positivos, o que é bastante promissor sob o ponto de vista do rastreamento do câncer de 

mama. 
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Um dos resultados mais relevantes encontrados nesse trabalho foi a redução 

significativa nos casos de falsos-negativos na detecção de microcalcificações nas imagens de 

phantom. Na prática, um falso-negativo pode significar um caso de câncer não detectado e, 

justamente por isso, é uma das maiores preocupações na análise de desempenho dos 

esquemas CAD. A melhora global no desempenho do esquema de detecção quando 

utilizadas imagens realçadas pode ser avaliada mais precisamente comparando-se os valores 

obtidos para as áreas sob as curvas ROC. Quanto maior o valor da área, melhor o 

desempenho do sistema. Os resultados mostraram, para esses casos, que o uso de imagens 

realçadas pelo filtro proposto nesse trabalho aumentou a área da curva ROC de 0,83 para 

0,87. 

 Um estudo mais amplo foi elaborado utilizando imagens reais de mama, 

selecionadas dos exames realizados nos hospitais cujos equipamentos mamográficos foram 

avaliados pelos programas computacionais desenvolvidos na presente pesquisa (ARE e 

ARC), de modo a validar a metodologia proposta. As imagens mamográficas “reais” foram 

processadas por outro esquema automático de detecção de microcalcificações, 

desenvolvido em trabalho prévio (Nunes, 1997, 2001). Os resultados obtidos na utilização 

das imagens restauradas nesse esquema foram ainda melhores do que os obtidos com o 

phantom, como pode ser observado nas tabelas de taxa de acerto e erro mostradas no 

Capítulo 8 (Tabela 8.10 à Tabela 8.14). Além disso, os testes práticos efetuados com esse 

esquema são mais consistentes, pois considerou-se um número muito maior de imagens. 

Ao todo, foram processadas 448 regiões de interesse, provenientes de 56 exames 

mamográficos realizados em 5 sistemas diferentes (num total de 224 mamogramas). Os 

conjuntos de imagens foram selecionados de acordo com os equipamentos utilizados em 

sua aquisição, o que garantiu que a restauração fosse efetuada de acordo com as limitações 

de cada sistema respectivo. 

 O desempenho do esquema CAD utilizado, quando inserido o programa RFW na 

etapa de pré-processamento, apresentou aumento significativo na taxa de detecção de 

estruturas de interesse para todos os conjuntos de imagens, seguido de um pequeno 

aumento na taxa de falsos-positivos. Isto resulta em uma diminuição no número de falsos-

negativos no processamento, ou seja, no número de casos de câncer que o esquema deixou 

de detectar. Adicionalmente, nota-se, pela análise das curvas ROC, um aumento 

significativo no desempenho global do esquema quando utilizadas imagens restauradas. 

Isso pode ser confirmado pela análise da área sob a curva ROC (Az). Em todos os casos 

observou-se um aumento nessa área, o que representa uma melhora no desempenho do 
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esquema quando utilizadas imagens de melhor qualidade (as restauradas pelo programa 

RFW). 

 Ainda em relação à análise das tabelas de acerto e erro do Capítulo 8 (Tabela 8.10 à 

Tabela 8.14), obtidas no processamento de mamogramas reais, nota-se um fato 

interessante: se o esquema for calibrado para operar com um desvio padrão fixo, o uso das 

imagens restauradas aumenta a taxa de acerto, mas, ao mesmo tempo, aumenta também a 

taxa de erros do esquema (falso-positivo). No entanto, ao se elevar o desvio padrão do 

esquema, consegue-se um aumento na taxa de acerto do esquema, se comparado com os 

valores obtidos com as imagens não-restauradas e DP mais baixo, acompanhada de uma 

diminuição da taxa de falsos-positivos. Isso mostra que, ao se utilizar imagens de melhor 

qualidade, como por exemplo, aquelas restauradas pelo algoritmo proposto nesse trabalho, 

deve-se também elevar o desvio padrão do esquema, o que, na verdade, significa aumentar 

o nível de confiabilidade às imagens processadas. Isto faz com que haja uma melhora 

significativa no desempenho da detecção, com uma melhor taxa de acerto em imagens 

positivas (verdadeiro-positivo) seguida de uma diminuição da taxa de erros em imagens 

negativas (falso-positivo).  

 Por exemplo, no caso do mamógrafo 1, o melhor desempenho do esquema é 

obtido quando utilizado desvio-padrão (DP) igual a 3,0. Nesse caso, obtém-se uma taxa de 

84% de acerto seguida de 24% de falsos-positivos (Tabela 8.10). Utilizando o programa 

RFW como etapa de pré-processamento nesse esquema, as imagens são restauradas antes 

da segmentação e, dessa forma, obtém-se 96% de verdadeiros-positivos seguidos de um 

aumento na taxa de falsos-positivos para 40%. Ainda que se considere uma significativa 

melhora nesse caso (apesar do aumento nos falsos-positivos), já que houve um aumento na 

detecção, esse DP passa a não ser mais o ponto de operação “ótimo” da curva ROC. Dessa 

forma, se o DP do esquema for alterado para 4,0, será obtida uma taxa de acerto de 88% 

(ligeiramente menor que na situação anterior), porém, com apenas 20% de falsos-positivos, 

ou seja, um resultado muito importante. Esse fato foi observado em todos os conjuntos de 

imagens analisadas, para todos os mamógrafos. 

 Um outro aspecto a ser observado é a relação entre a qualidade da base de imagens 

e o desempenho do esquema de detecção computacional. Ficou claro, pelos resultados 

obtidos nesse trabalho, que a qualidade da base de imagens está diretamente ligada ao 

desempenho do esquema, como já se observava em trabalhos anteriores (Nishikawa et al.,

1994; Nishikawa & Yarusso, 1998; Schiabel et al., 2001). Sem considerar o efeito da 

restauração das imagens na detecção de microcalcificações, por exemplo, nota-se que, para 
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cada conjunto de imagens, o esquema de detecção apresentou um desempenho diferente. 

Além disso, pode-se observar que o sistema que apresentou pior qualidade, considerando 

os parâmetros medidos pelos programas ARE e ARC, são os que forneceram imagens que 

geraram pior desempenho no esquema de detecção. Isso pode ser observado na Tabela 

8.10 e Tabela 8.11 (equipamentos 1 e 2), onde as curvas ROC apresentaram valores de 

Az = 0,86 e 0,77, respectivamente. Esses equipamentos, de fato, são os que apresentaram 

pior FTO e maior densidade espectral de ruído, confirmando a relação entre a qualidade do 

equipamento mamográfico e, conseqüentemente, da imagem, com o desempenho de um 

esquema de processamento para detecção automática de estruturas de interesse. 

 Em relação ao conjunto de imagens utilizadas nos testes, após a aplicação do 

programa RFW para restauração das imagens, o desempenho do esquema acabou se 

tornando menos dependente da origem das imagens, ou seja, observa-se uma maior 

uniformidade na sua qualidade após a aplicação do pré-processamento, o que pode ser 

confirmado na análise das curvas ROC calculadas para cada sistema de imagem (Figura 

8.32 à Figura 8.36). Na verdade, após a aplicação da restauração proposta, o desempenho 

do esquema CAD melhorou para todos os conjuntos de imagens avaliados, sendo que o 

ganho mais significativo ocorreu, obviamente, nos casos em que o equipamento 

mamográfico havia apresentado piores índices de qualidade. Nota-se, pelas curvas ROC 

que, após o pré-processamento pelo programa RFW, o desempenho do esquema tornou-se 

menos dependente do conjunto de imagens utilizadas. 

 Apesar de não ter sido empregado um esquema CAD completo para a avaliação 

dos algoritmos propostos, a detecção automática de estruturas de interesse é uma das 

etapas mais importantes num esquema CAD, pois é nesta etapa que serão selecionadas 

quais estruturas suspeitas serão classificadas. Assim, a metodologia proposta para o pré-

processamento melhora a qualidade das imagens mamográficas, que passam a apresentar 

características adequadas a um desempenho melhor dos esquemas de processamento, e 

conseqüentemente, de um esquema CAD completo. 

 

9.4 Conclusões e considerações finais 
 

O método das funções de transferência é reconhecido como um dos métodos mais 

completos e precisos na avaliação da qualidade de equipamentos radiográficos. Entretanto, 

as dificuldades experimentais envolvidas na aplicação prática deste método têm tornado sua 

utilização muito restrita a poucos hospitais e centros de radiodiagnóstico em todo o 
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mundo. Dessa forma, uma proposta inicial deste trabalho era o desenvolvimento de uma 

metodologia completa que não só eliminasse as principais complexidades práticas do 

método convencional, tornando a utilização do método mais acessível, como também 

permitisse sua utilização como rotina nos programas de controle de qualidade. Nesse 

sentido, o programa computacional ARE, desenvolvido nesse trabalho, apresenta-se como 

uma útil ferramenta para avaliação da qualidade de equipamentos radiográficos a partir do 

método das funções de transferência balizada pela Portaria nº 453/98 da Secretaria de 

Vigilância Sanitária. Seu uso elimina a necessidade do microdensitômetro para as medidas e 

efetua todos os cálculos necessários automaticamente, a partir da digitalização da imagem 

do ponto focal obtida com uma câmara de fenda. 

 Além disso, outro programa foi desenvolvido para possibilitar o cálculo do espectro 

de Wiener do ruído dos equipamentos envolvidos no processo de aquisição das imagens 

mamográficas digitais. Do mesmo modo que o método das funções de transferência, as 

dificuldades experimentais envolvidas nas medidas de espectro de Wiener acabam por 

tornar o método pouco utilizado em programas de controle de qualidade de equipamentos 

radiográficos. O programa computacional ARC foi desenvolvido nesse trabalho visando 

constituir-se uma solução prática à dificuldade em se determinar o espectro de Wiener do 

ruído de sistemas de imagem radiológica, tornando o procedimento muito mais simples do 

que o utilizado normalmente. De fato, o programa desenvolvido permite a determinação 

do espectro de Wiener do ruído de um sistema de imagem de uma forma bastante simples 

e rápida, bastando apenas a digitalização de uma imagem uniforme gerada pelo 

equipamento em questão. 

 Com base nos resultados obtidos na avaliação da qualidade dos equipamentos 

mamográficos, propôs-se o desenvolvimento de um algoritmo computacional que fosse 

capaz de “corrigir” as eventuais degradações inerentes às imagens mamográficas geradas 

nesses equipamentos. Com isso, além de produzir uma imagem de melhor qualidade, 

considerando que a restauração recupera a imagem tornando-a mais próxima de uma 

imagem “ideal”, ainda melhora o desempenho dos esquemas de processamento voltados à 

detecção automática de achados mamográficos de interesse clínico. Dessa forma, garante-se 

que as dificuldades de detecção de estruturas na imagem estejam relacionadas, 

principalmente, às características intrínsecas ao objeto radiografado, e não às limitações do 

processo de aquisição da imagem. 

 O algoritmo desenvolvido para restauração de imagens mamográficas apresenta 

uma característica importante, em comparação aos algoritmos de processamento mais 
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comuns: a utilização dos parâmetros de qualidade do equipamento como dados de entrada 

do processo de restauração. Isso implica fornecer a cada conjunto de imagens um 

processamento exclusivo, cujo procedimento leva em conta as características de qualidade 

das imagens contidas neste conjunto. Isso poderá permitir, ainda, o estabelecimento de 

bancos de imagens mais “uniformes”, sob o ponto de vista de sua qualidade, o que seria 

mais interessante na comparação de desempenho de diferentes esquemas CAD. 

 

9.5 Sugestão para trabalhos futuros 
 

� Avaliação da qualidade das imagens mamográficas restauradas pelo 

programa RFW por médicos radiologistas, a fim de quantificar a melhora na 

detecção de estruturas suspeitas e, conseqüentemente, no diagnóstico 

médico. 

 

� Determinação de um número maior de parâmetros operacionais a ser 

considerado no esquema de processamento como, por exemplo, uma 

“correção” digital em função da curva característica do digitalizador ou 

também pelo efeito “heel”, ou algum processo que considerasse também as 

características do processo de revelação. 

 

� Ampliação dos testes com o programa ARE nas medidas de ponto focal 

utilizando digitalizadores com maior resolução espacial, a fim de quantificar 

os resultados nesses casos.  

 

� Inclusão de novos testes do programa de restauração (RFW) a partir de 

imagens mamográficas obtidas em um mamógrafo digital direto, o que 

dispensaria o uso de digitalizadores. 
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