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Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciên-

cias e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de

São Paulo para obtenção do t́ıtulo de Doutor em

Ciências.
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RESUMO

TOMAL, A. Estudo semianaĺıtico da qualidade de imagem e dose em mamo-
grafia. 2010. 151p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010.

Neste trabalho, foram desenvolvidos modelos semianaĺıticos para estudar os parâme-
tros de qualidade da imagem (contraste objeto, SC, e razão contraste-rúıdo, CNR) e a
dose glandular normalizada (D̄gN) em mamografia convencional e digital. As caracteŕıs-
ticas de 161 amostras de tecidos mamários (coeficiente de atenuação linear e densidade)
e os espectros de raios X mamográficos foram determinados experimentalmente, visando
construir uma base de dados consistente destas grandezas para serem utilizadas nos
modelos. Os coeficientes de atenuação linear (µ) foram determinados utilizando um
feixe de raios X polienergético e um detector de Si(Li), e as densidades (ρ) foram
medidas utilizando o método da pesagem hidrostática. Os espectros de raios X de um
equipamento industrial, que simula as qualidades de radiação de mamografia, foram
medidos utilizando detectores de Si(Li), CdTe e SDD. A resposta de cada detector foi
determinada por simulação Monte Carlo (MC). Os modelos semianaĺıticos desenvolvidos
neste trabalho permitem calcular a deposição de energia na mama e no receptor de
imagem, e foram utilizados para estudar o SC, a CNR e a D̄gN, para diferentes tipos de
mama (espessura e glandularidade) e caracteŕısticas do espectro incidente (combinação
ânodo/filtro, potencial do tubo e camada semirredutora), bem como permitem avaliar
a figura de mérito (FOM) em mamografia convencional e digital. Os resultados de µ
e ρ, para os diferentes grupos de tecidos mamários, mostram que os tecidos normais
fibroglandulares e neoplásicos possuem caracteŕısticas similares, enquanto tecidos normais
adiposos apresentam menores valores destas grandezas. Os espectros medidos com cada
detector, e devidamente corrigidos por suas respostas, mostram que os três tipos de
detectores podem ser usados para determinar espectros mamográficos. Com base nos
resultados de SC e CNR, foram estimados limites de detecção de nódulos em mamografia
convencional e digital, que se mostraram similares entre si. Os resultados de SC, CNR
e D̄gN obtidos também destacam a importância da escolha do modelo da mama e da
base de dados de coeficiente de atenuação e espectros de raios X utilizados, uma vez
que estes são responsáveis por uma grande variação nas grandezas estudadas. Além
disso, os resultados de FOM mostram que, para mamas finas, a combinação Mo/Mo,
tradicionalmente utilizada, apresenta o melhor desempenho, enquanto as combinações
W/Rh e W/Ag são as mais indicadas para mamas espessas. Para mamas de espessuras
médias, a melhor combinação depende da técnica utilizada (convencional ou digital). Fi-
nalmente, verificou-se que os modelos semianaĺıticos desenvolvidos permitem a obtenção
de resultados de forma prática e rápida, com valores similares aos obtidos por simulação
MC. Desta forma, estes modelos permitirão estudos futuros a respeito da otimização da
mamografia, para outros tipos de mama e condições de irradiação.

Palavras-Chave: Mamografia, coeficiente de atenuação linear, espectro de raios X,
qualidade da imagem, dose glandular.
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ABSTRACT

TOMAL, A. Semianalytical study of image quality and dose in mamography.
2010. 151p. Thesis - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010.

In this work, semianalytical models were developed to study the image quality pa-
rameters (subject contrast, SC, and contrast-to-noise ratio, CNR) and the normalized
average glandular dose (D̄gN) in conventional and digital mammography. The charac-
teristics of 161 breast tissue samples (linear attenuation coefficient and density), and
the mammographic x-ray spectra were determined experimentally, aiming to establish
a consistent experimental database of these quantities to be used in the models. The
linear attenuation coefficients (µ) were determined using a polyenergetic x-ray beam
and a Si(Li) detector, and the densities (ρ) were measured using the buoyancy method.
The x-ray spectra from an industrial equipment, which reproduces the mammographic
qualities, were measured using Si(Li), CdTe and SDD detectors. The responses of the
detectors were determined using Monte Carlo (MC) simulation. The semianalytical
models developed in this work allow computing the energy deposited in the breast
and in the image receptor, and they were employed to study the SC, CNR and D̄gN,
for different types of breast (thickness and glandularity) and incident x-ray spectra
(anode/filter combination, tube potential and half-value layer). These models also allow
evaluating the figure of merit (FOM) for conventional and digital mammography. The
results of µ and ρ for the tissues analyzed show similar characteristics for the normal
fibroglandular and neoplasic breast tissues, while the adipose tissue presents lower values
of these quantities. From the x-ray spectra obtained using each detector, and corrected
by their respective responses, it is observed that the three types of detectors can be
used to determine mammographic spectra. Detection limits for nodules were estimated
from the results of SC and CNR, and they were similar for both cases. The results of
SC, CNR and D̄gN also show the importance of the choice of the breast model, and
of the database of attenuation coefficient of breast tissues and x-ray spectra, since they
largely influence the studied quantities. Besides, the results for FOM show that, for
thin breasts, the Mo/Mo spectrum exhibits the better performance, while the W/Rh
and W/Ag spectra are recommended for thicker breasts. For average thickness breasts,
the more indicated spectra depend on the employed technique (conventional or digital).
Finally, it was verified that the semianalytical models developed in this work provided
results in a fast and simple way, with a good agreement with those obtained by using
MC simulation. Therefore, these models allow further studies, regarding optimization of
mammography, for other breast characteristics and irradiation parameters.

Keywords: Mammography, linear attenuation coefficient, x-ray spectrum, image quality,
glandular breast dose.
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mama. Espectro de Mo/Mo em 28kV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5.15 Dependência do contraste objeto com as caracteŕısticas do espectro inci-
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tencial do tubo, para um nódulo de 5 mm presente em uma mama média
de 4 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.23 Dependência do CNR/
√
Kar com a CSR para espectros de 28 kV, e uma

mama de composição média de 4 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.24 Dependência da razão contraste-rúıdo com o modelo da mama, conside-
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mama.
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2.1.1 Caracteŕısticas dos tecidos mamários . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.2 Espectros de raios X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Qualidade da imagem e dose em mamografia . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.1 Qualidade da imagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.2 Dose glandular normalizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 Fundamentos Teóricos 18
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A.1 Artigos publicados em periódicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
A.2 Artigos aceitos para publicação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
A.3 Resumos publicados em anais de congressos . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
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Caṕıtulo 1

Introdução

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres e o maior respon-

sável por óbitos nesta população (INCA 2009). O diagnóstico precoce é a forma mais eficaz

de reduzir a mortalidade por esta doença e aumentar a sobrevida dos pacientes (Michaelson

et al. 2002), sendo a mamografia a técnica mais utilizada para esse fim (Yaffe 2008). En-

tretanto, a sensibilidade da mamografia é afetada por diversos fatores, tais como espessura

e glandularidade da mama, e as caracteŕısticas do espectro de raios X utilizado (Gingold

et al. 1995, Delis et al. 2006). Além disso, a exposição da mama à radiação ionizante

também está relacionada a um risco de carcinogênese (Dance 1990, Dance et al. 2009).

Assim, diversos estudos vêm sendo realizados a fim de otimizar o exame mamográfico, com

o objetivo de maximizar a qualidade da imagem, e ao mesmo tempo fornecer a menor dose

de radiação no paciente (Jennings et al. 1981, Muntz et al. 1985, Flynn et al. 2003, Delis

et al. 2007, Baldelli et al. 2010).

A otimização do exame mamográfico vem sendo estudada através da determinação dos

parâmetros de qualidade da imagem, tais como contraste objeto (SC) e razão contraste-

rúıdo (CNR), e da dose glandular normalizada (D̄gN) (Gingold et al. 1995, Bernhardt

et al. 2006, Delis et al. 2007, Baldelli et al. 2010). De forma geral, o estudo destas

grandezas pode ser realizado utilizando tanto métodos experimentais quanto teóricos,

sendo a determinação teórica prefeŕıvel, uma vez que permite uma maior variação dos

parâmetros estudados e um menor custo.

Por outro lado, a elaboração de modelos teóricos para o estudo da otimização do exame
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mamográfico requer o conhecimento de diversos parâmetros, tais como caracteŕısticas da

mama (coeficiente de atenuação linear e densidade), espectro de raios X incidente (combi-

nação ânodo/filtro, potencial do tubo de raios X e camada semirredutora), caracteŕısticas

do receptor de imagem e do mamógrafo (distância foco-receptor, compressor e grade)

(Jennings et al. 1981, Muntz et al. 1985, Dance et al. 2000a, Flynn et al. 2003, Delis

et al. 2007, Baldelli et al. 2010). Dentre estes parâmetros destacam-se as caracteŕısticas

mama e o espectro de raios X como os mais importantes (Jennings et al. 1981, Muntz

et al. 1985, Dance et al. 2000b, Delis et al. 2007, Baldelli et al. 2010). Atualmente, estas

grandezas são usualmente provenientes da literatura (Birch e Marshall 1979, Hammers-

tein et al. 1979, Woodard e White 1986, Johns e Yaffe 1987, Boone et al. 1997), apesar

de não haver uma base de dados completa e consistente, tanto pela ausência de valores

quanto pela divergência entre resultados obtidos por diferentes autores. Portanto, o es-

tudo da otimização em mamografia permanece limitado a situações particulares e sujeito

a diversas variações oriundas das bases de dados utilizadas.

O estudo teórico da otimização em mamografia é usualmente realizado por simula-

ção Monte Carlo (MC), que é uma ferramenta bem estabelecida para a modelagem do

transporte de radiação (Dance et al. 2009). Apesar de suas vantagens, o método MC

constitui-se de uma série extensiva de cálculos, que podem levar várias horas ou até dias

para fornecerem resultados precisos. Assim, o estudo da otimização do exame mamográ-

fico demandaria muito tempo para ser realizado, devido ao grande número de variáveis a

serem consideradas a fim de englobar todas as caracteŕısticas da mama, do espectro inci-

dente e do sistema de detecção. Uma alternativa a estes cálculos seria o desenvolvimento

de uma metologia baseada em equações anaĺıticas, e que forneça resultados similares aos

obtidos experimentalmente ou por simulação MC, mas em um menor tempo. O desenvol-

vimento de uma metodologia semianaĺıtica simples, rápida, prática e flex́ıvel seria bastante

útil no estudo da otimização da mamografia. Entretanto, a elaboração destes modelos têm

sido limitada devido à dificuldade para modelar múltiplas interações através de equações

anaĺıticas.

Desta forma, este trabalho apresenta, como objetivo central, o estudo da otimização do
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exame mamográfico, utilizando métodos semianaĺıticos, que levem em conta a contribuição

das interações simples e duplas. Para isto, o trabalho apresenta dois objetivos principais:

(i) Construir uma base de dados consistente de caracteŕısticas f́ısicas dos tecidos ma-

mários e espectros de raios X, que por sua vez engloba dois objetivos secundários.

O primeiro consiste em determinar o coeficiente de atenuação linear de tecidos ma-

mários normais e neoplásicos na faixa de energia utilizada em mamografia, bem

como a densidade destes tecidos. O segundo consiste na determinação experimen-

tal de espectros de raios X de um equipamento industrial, adaptado com diferentes

tipos de filtro para simular as condições cĺınicas de mamografia, envolvendo desde

a caracterização do detector utilizado até a metodologia de medida.

(ii) Elaborar modelos semianaĺıticos para estudar os parâmetros de qualidade da imagem

(contraste objeto e razão contraste-rúıdo) e a dose glandular normalizada, bem

como a combinação dessas grandezas na figura de mérito, utilizada para definir as

caracteŕısticas ótimas do espectro de raios X incidente na mama.

O trabalho está organizado da seguinte forma:

No caṕıtulo 2 é realizada uma breve revisão bibliográfica sobre a base de dados das

caracteŕısticas da mama e dos espectros de raios X incidentes. Além disso, uma breve

revisão a respeito do estudo dos parâmetros de qualidade da imagem e da dose absorvida

em um exame mamográfico também é apresentada.

No caṕıtulo 3 são introduzidos os fundamentos teóricos em que este trabalho está

baseado. Inicialmente são apresentados os principais processos de interação da radiação

com a matéria no intervalo de energia da mamografia, bem como os conceitos referentes

à produção de raios X em um tubo de raios X. Por fim, são apresentados os prinćıpios de

formação da imagem radiográfica, bem como as grandezas dosimétricas que descrevem a

interação da radiação com a matéria.

O caṕıtulo 4 descreve os materiais e métodos utilizados em cada etapa do trabalho:

na determinação experimental do coeficiente de atenuação linear e densidade dos tecidos

mamários (seção 4.1), na medida dos espectros de raios X e na obtenção da resposta de
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cada detector utilizado (seção 4.2), no desenvolvimento dos modelos semianaĺıticos para

determinar os parâmetros de qualidade da imagem (contraste objeto e razão contraste-

rúıdo) e dose glandular normalizada, e também na combinação destas grandezas para

determinar a figura de mérito em mamografia convencional e digital (seção 4.3).

No caṕıtulo 5 são apresentados os resultados obtidos neste trabalho. Primeiramente,

são apresentados os resultados de coeficientes de atenuação linear e densidade obtidos

para as amostras de tecidos mamários (seção 5.1). Além disso, são apresentadas as res-

postas dos detectores utilizados para a espectrometria de raios X, bem como os espectros

de raios X obtidos para um sistema que simula condições cĺınicas (seção 5.2). Posterior-

mente, são discutidos os resultados obtidos para os parâmetros de qualidade da imagem e

dose glandular normalizada, bem como suas dependências com as caracteŕısticas f́ısicas e

geométricas da mama e com o espectro de raios X utilizado (seção 5.3). Finalmente, são

apresentadas as figuras de mérito em mamografia convencional e digital, e discutidos os

espectros ótimos para cada condição de irradiação (seção 5.3.5).

O caṕıtulo 6 é dedicado às conclusões, assim como às perspectivas futuras.



Caṕıtulo 2

Revisão Bibliográfica

Este caṕıtulo apresenta uma breve descrição dos trabalhos mais relevantes da litera-

tura sobre a determinação das caracteŕısticas da mama e dos espectros de raios X, que

constituem a base de dados fundamental para o estudo teórico do exame mamográfico

(Muntz et al. 1985, Jennings et al. 1981). Além disso, também é apresentada uma breve

descrição dos trabalhos e resultados mais relevantes referentes ao estudo da qualidade da

imagem e dose em mamografia.

2.1 Parâmetros fundamentais no estudo da qualidade

da imagem e dose mamográfica

2.1.1 Caracteŕısticas dos tecidos mamários

As caracteŕısticas f́ısicas dos tecidos mamários (coeficientes de atenuação linear e den-

sidade) são essenciais no estudo da qualidade da imagem e da dose absorvida em mamo-

grafia (Muntz et al. 1985), uma vez que se referem a caracteŕısticas individuais de cada

paciente, e não podem ser controladas ou modificadas durante o exame. Além disso, a

formação da imagem mamográfica está baseada nas diferenças de coeficiente de atenuação

e densidade dos tecidos que compõe a mama (Bushberg et al. 2002).

O coeficiente de atenuação linear, µ(E), pode ser obtido de forma teórica, a partir da

regra das misturas (Jackson e Hawkes 1981, Berger et al. 2005), utilizando a densidade e
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a composição qúımica de cada tecido e os coeficientes de atenuação para cada elemento

qúımico; ou experimentalmente, utilizando técnicas espectroscópicas de raios X ou raios γ

(Rao e Gregg 1975, White et al. 1980, Johns e Yaffe 1987, Al-Bahri e Spyrou 1996, Tomal

et al. 2010b). Os valores teóricos de µ(E) são limitados pelo conhecimento da composição

qúımica e densidade dos materiais de interesse, sendo os dados de composição qúımica

de tecidos mamários restritos a poucos trabalhos publicados na literatura (Hammerstein

et al. 1979, Woodard e White 1986, Poletti et al. 2002a, Poletti et al. 2002b).

Com relação aos trabalhos a respeito da densidade de tecidos mamários, os seguintes

podem ser citados. Hammerstein et al. (1979) e Woodard e White (1986) determinaram

a densidade de tecidos mamários adiposos e glandulares, utilizando um número pequeno

de amostras frescas. Johns e Yaffe (1987) determinaram a densidade de tecidos mamários

normais (adiposos e glandulares) e neoplásicos, e mostraram que os tecidos normais adi-

posos apresentam menor densidade que tecidos glandulares e neoplásicos, sendo que estes

últimos grupos possuem densidades similares. Poletti et al. (2002a) mediram a densidade

de tecidos normais adiposos e glandulares, utilizando um pequeno número de amostras

frescas. De forma geral, verifica-se que os dados de densidade de tecidos neoplásicos

continuam escassos, em especial para neoplasias.

A seguir, são descritos os trabalhos experimentais mais relevantes a respeito do coefi-

ciente de atenuação linear dos tecidos mamários.

Rao e Gregg (1975) e White et al. (1980) mediram o coeficiente de atenuação linear

de tecidos mamários normais sem classificação histológica. Rao e Gregg (1975) utilizaram

um detector de NaI[Tl] e raios γ de diferentes fontes radioativas, enquanto White et al.

(1980) utilizaram um detector semicondutor de HPGe e raios X fluorescentes. Somente

quatro valores de energia analisados nestes trabalhos encontravam-se dentro do intervalo

utilizado em mamografia (5− 40 keV).

Johns e Yaffe (1987) caracterizaram as propriedades de atenuação de tecidos mamários

normais (adiposos e glandulares) e carcinomas, utilizando um feixe de raios X poliener-

gético com energias entre 18 keV e 120 keV e um detector de HPGe. Os resultados

mostraram diferenças significativas entre tecidos normais adiposos e os outros grupos de
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tecidos em toda a faixa de energia utilizada, enquanto tecidos normais glandulares e te-

cidos neoplásicos só diferiam para energias menores que 31 keV. Entretanto, os autores

analisaram somente um pequeno número de amostras para cada tipo de tecido.

Carroll et al. (1994) mediram o coeficiente de atenuação linear de tecidos mamários

normais (adiposos e glandulares) e neoplásicos, usando um feixe de raios X monoenergético

produzidos por uma fonte śıncroton no intervalo de 14 a 18 keV. Entretanto, os autores

não mostraram os resultados de µ(E) obtidos para todos os grupos de tecidos analisados.

Al-Bahri e Spyrou (1996) usaram raios γ com energia 59,54 keV para determinar o

coeficiente de atenuação linear dos tecidos normais (adiposos e glandulares) e neoplásicos

provenientes do mesmo paciente. Os autores observaram que os valores de µ de todos os

grupos de tecidos analisados se sobrepõem para a energia utilizada.

Baldazzi et al. (2008) determinaram o coeficiente de atenuação linear de tecidos ma-

mários neoplásicos, na faixa de energia de 10 a 55 keV, usando um feixe de raios X

polienergético e um monocromador de LiF. Os resultados obtidos foram utilizados para

determinar a densidade eletrônica e número atômico efetivo destes tecidos.

Recentemente, Tomal et al. (2010b) mediram os coeficientes de atenuação linear de

tecidos mamários normais (adiposos e glandulares), e neoplasias malignas e benignas,

usando um feixe de raios X monoenergético com energias entre 8 e 30 keV. Os resultados

mostraram que o grupo de tecidos normais adiposos apresenta diferenças significativas em

todo intervalo energético analisado, enquanto os outros grupos são similares entre si.

Concluindo, é importante ressaltar que valores de coeficiente de atenuação linear de

tecidos mamários continuam escassos para neoplasias benignas e malignas, principalmente

para baixas energias (10− 20 keV), um intervalo fundamental em mamografia. A compa-

ração entre os resultados apresentados por diferentes autores também mostra que existe

concordância nos valores médios para cada tipo de tecido, mas não nas variabilidades

existentes. Além disso, em geral o número de amostras analisadas nestes trabalhos era

reduzido, o que pode tornar os valores médios obtidos não representativos dos valores da

população. Portanto, mais estudos ainda são necessários a fim de se construir uma base de

dados mais completa a respeito de coeficientes de atenuação linear de tecidos mamários.
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2.1.2 Espectros de raios X

O conhecimento do espectro de raios X incidente na mama é um fator de grande impor-

tância para o estudo da otimização da mamografia (Jennings et al. 1981, Yaffe et al. 1994,

Dance et al. 2000a). A caracterização do feixe de raios X mamográfico pode ser obtida

através de modelos semianaĺıticos (Turker et al. 2000), simulação MC (Ay et al. 2004) ou

por métodos experimentais. Dentre as abordagens experimentais destacam-se as que uti-

lizam métodos indiretos, como o espectrômetro Compton (Matscheko e Ribberfors 1987)

ou medidas de atenuação (Archer e Wagner 1982), e métodos diretos, que utilizam de-

tectores semicondutores (Marshall et al. 1975, O’Foghludha e Johnson 1981, Matsumoto

et al. 2000, Miyajima e Imagawa 2002). Medidas diretas de espectros de raios X com

detectores semicondutores são as mais utilizadas, por fornecerem os resultados mais con-

fiáveis, embora nestes casos exista a necessidade de um procedimento próprio de correção

para cada detector pela sua função resposta (Wilkinson et al. 2001). Os trabalhos ex-

perimentais mais relevantes a respeito da espectrometria de raios X com o aux́ılio de

detectores semicondutores, são descritos a seguir.

A espectrometria de raios X produzidos por um tubo de raios X diagnóstico, utilizando

detectores semicondutores, teve ińıcio na década de 1960 com o trabalho de Drexler e Gos-

srau (1968). Esses autores já descreviam a necessidade de um procedimento matemático

espećıfico, baseado em simulações MC, para a correção da distribuição obtida com os

detectores utilizados.

Marshall et al. (1975) e Fewell e Shuping (1978) mediram os espectros de raios X de

tubos com ânodos de molibdênio (Mo) e tungstênio (W), na faixa de energia de mamogra-

fia, utilizando detectores semicondutores de germânio, Ge(Li) e HPGe, respectivamente.

Johnson e O’Foghludha (1978) mediram distribuições espectrais de tubos de raios X com

ânodos de Mo, W e ródio (Rh), utilizando um detector de Si(Li). Nestes trabalhos, os

espectros de raios X foram medidos modificando-se o tubo de raios X para uma configura-

ção não-cĺınica, mantendo grandes distâncias foco-detector e utilizando baixas correntes,

visando reduzir a fluência de fótons no detector.

Recentemente, detectores de CdZnTe (CZT), CdTe e fotodiodo PIN de siĺıcio vêm
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sendo empregados em espectrometria de tubos de raios X cĺınicos na faixa de energia de

mamografia, devido à sua portabilidade. Miyajima e Imagawa (2002) e Matsumoto et al.

(2000) mediram espectros de raios X mamográficos utilizando detectores de CdZnTe. Os

resultados obtidos nestes trabalhos mostraram algumas distorções no espectro medido

devido à resposta do detector, principalmente para maiores potenciais do tubo (> 30

kV). Künzel et al. (2004) e Künzel (2006) utilizaram detectores de CdZnTe e fotodiodo

PIN de siĺıcio para medir espectros de raios X em equipamentos mamográficos cĺınicos

e não-cĺınicos, mostrando que os equipamentos industriais podem ser modificados com a

inclusão de filtros para simular condições cĺınicas.

De forma geral, os resultados da literatura indicam um melhor desempenho dos de-

tectores de Si(Li) e HPGe, que possuem as melhores eficiência e resolução em energia,

e produzem as menores distorções no espectro na faixa de energia utilizada em mamo-

grafia, como mostrado por Wilkinson et al. (2001). Entretanto, ambos sistemas oferecem

condições de uso apenas para sistemas não-cĺınicos, devido às suas caracteŕısticas de ope-

ração, tais como necessidade de refrigeração com nitrogênio ĺıquido, volume e alto custo.

Por outro lado, novos detectores, tais como CdZnTe, CdTe, fotodiodo PIN e SDD, são

compactos e mais baratos. Dessa forma, a escolha do detector utilizado para medidas de

espectros deve ser cuidadosa, de forma a se obter o espectro com a melhor resolução em

energia, minimizando as distorções espectrais, além da necessidade de se empregar um

espectrômetro prático para medidas em diversos tipos de equipamentos de raios X.

Este trabalho apresenta medidas de espectros de raios X de um equipamento indus-

trial, adaptado para reproduzir as qualidades cĺınicas, utilizando três diferentes detecto-

res (Si(Li), CdTe e SDD). Destas medidas, é posśıvel identificar o melhor detector para

a espectrometria na faixa de energia da mamografia, além de investigar a influência de

diferentes espectros nos parâmetros de qualidade da imagem e dose.
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2.2 Qualidade da imagem e dose em mamografia

2.2.1 Qualidade da imagem

A formação da imagem radiográfica, considerando somente radiação primária, está

baseada nas diferenças dos coeficientes de atenuação e densidades dos diversos tipos de

tecidos irradiados, que resultam em uma variação espacial na intensidade de radiação

transmitida (Sprawls 1995). A qualidade da imagem é usualmente quantificada a partir

da resolução, contraste e rúıdo (Carlsson et al. 1986, Vyborny e Schimidt 1994).

Em mamografia convencional, o filme mamográfico serve de meio de obtenção e visu-

alização das imagens (Mahesh 2004). Além disso, o filme possui uma limitada extensão

dinâmica, tornando o contraste da imagem o parâmetro mais importante para a descri-

ção de sua qualidade (Yaffe 1990). O contraste da imagem é fatorizado em termos do

contraste do filme e do contraste objeto (SC, do inglês Subject Constrast), que por sua

vez são independentes entre si (Wagner 1991, Sprawls 1995). De forma geral, o estudo

do contraste em mamografia convencional resume-se, na maioria das vezes, ao estudo do

contraste objeto.

Em mamografia digital, por outro lado, os processos de obtenção, visualização e ar-

quivamento são independentes. O receptor possui uma maior extensão dinâmica, se com-

parado ao filme radiográfico, e o contraste na imagem pode ser manipulado computaci-

onalmente através de técnicas de pós-processamento de imagens (Mahesh 2004). Desta

forma, um dos principais fatores que afetam a visualização de alterações na mama é o

rúıdo, e o parâmetro mais importante de qualidade nesta técnica torna-se então a razão

contraste-rúıdo (CNR, do inglês Constrast-to-Noise Ratio) (Dance et al. 2000a).

Os parâmetros de qualidade da imagem (SC e CNR) em mamografia convencional

e digital têm sido estudados utilizando diferentes abordagens teóricas e experimentais.

A seguir, são descritos os trabalhos mais relevantes a respeito da determinação do SC,

seguidos pelos de CNR.
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Contraste objeto

Os trabalhos mais relevantes a respeito da determinação do contraste objeto em ma-

mografia são descritos a seguir.

Wagner (1991) avaliou o SC de nódulos e calcificações presentes em uma mama de

composição média (50% adiposa, 50% glandular), considerando as contribuições da radi-

ação primária e espalhada. Entretanto, o autor descreveu de forma bastante simplificada

a sua dependência energética com o espectro incidente, considerando somente a energia

efetiva da distribuição espectral transmitida pela mama.

Dance et al. (1992) e Dance et al. (2000a) estudaram, utilizando simulação MC, os

parâmetros que afetam o SC de microcalcificações presentes dentro da mama. Nestes

trabalhos, o SC foi estudado para mamas de diferentes espessuras e para diversas combi-

nações ânodo/filtro utilizadas em mamografia (Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh, Rh/Al e W/Rh).

Yaffe et al. (1994) determinaram o SC de nódulos e calcificações presentes em uma

mama de composição média usando uma série de feixes monoenergéticos, e integrando

posteriormente estes resultados para feixes polienergéticos. A partir dos resultados, os

autores estudaram os tipos de filtros mais adequados para se obter o máximo contraste,

considerando ânodos de Mo e W. Entretanto, os autores não inclúıram a contribuição da

radiação espalhada nos cálculos.

Gingold et al. (1995) determinaram experimentalmente o SC de microcalcificações a

partir do contraste da imagem. Para tal, os autores utilizaram diferentes materiais equi-

valentes (compostos de resina epóxi), visando simular mamas de diferentes composições.

Os autores estudaram a dependência do SC com o espectro incidente, avaliando diferentes

combinações ânodo/filtro e potenciais no tubo de raios X. Os resultados obtidos foram

utilizados para determinar a figura de mérito (FOM , do inglês Figure Of Merit), que

relaciona o quadrado do SC com a dose glandular, visando definir os espectros ótimos

para cada tipo de mama.

Recentemente, Delis et al. (2006) determinaram o SC de microcalcificações presen-

tes em mamas de diferentes composições usando simulação MC. Os autores utilizaram

combinações ânodo/filtro diferentes das utilizadas convencionalmente, a fim de avaliar a
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possibilidade de sua utilização em mamografia. Estes resultados também foram utilizados

para estudar a FOM .

Tomal (2007) calculou o SC de nódulos e microcalcificações presentes em mamas de

diferentes composições, utilizando um modelo semianaĺıtico que analisava a influência do

espectro polienergético e inclúıa a contribuição da radiação espalhada. Entretanto a con-

tribuição do duplo espalhamento na radiação transmitida não foi calculada analiticamente,

mas estimada a partir de resultados da literatura (Magalhães et al. 1995). Posteriormente,

Tomal et al. (2010c) modificaram o modelo anterior, a fim de incluir a contribuição do

duplo espalhamento de forma anaĺıtica, aplicando-o ao estudo do SC e na definição de

limites de detecção.

Razão contraste-rúıdo

Com relação à determinação da razão contraste-rúıdo em mamografia, pode-se citar

os seguintes trabalhos como os mais relevantes.

Motz e Danos (1978) estudaram a visualização de calcificações presentes na mama

através da determinação da razão contraste-rúıdo (CNR) para feixes monoenergéticos

incidentes. Os valores de CNR foram determinados por esses autores utilizando um

modelo semianaĺıtico simplificado, considerando somente o rúıdo quântico associado à

incerteza estat́ıstica na contagem de fótons.

Fahrig e Yaffe (1994a) desenvolveram um modelo teórico para a otimização da forma

do espectro em mamografia digital, através da determinação da CNR. Os autores consi-

deraram um receptor de imagem de Gd2O2S, diferentes combinações ânodo/filtro (Mo/Mo

e ânodo de W com diferentes tipos de filtro com borda K de absorção), e determinaram a

CNR para calcificações e nódulos presentes na mama (Fahrig e Yaffe 1994b). Posterior-

mente, Fahrig et al. (1996) estenderam o modelo para calcular a CNR para um receptor

de imagem de aSe. Em todos os trabalhos, os valores de CNR foram determinados con-

siderando, além do rúıdo quântico, outras caracteŕısticas dos receptores de imagem, tais

como ganho, fator de Swank e amplificação do sinal. Os autores mostraram que a inclusão

destas caracteŕısticas do receptor alteram significativamente os valores de CNR.
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Yaffe et al. (1994) determinaram a CNR de nódulos e calcificações presentes em uma

mama de composição média, usando uma série de feixes monoenergéticos, e integrando

posteriormente estes resultados para feixes polienergéticos. Os autores utilizaram os re-

sultados obtidos para determinar o tipo de filtro mais adequado para se obter os maiores

valores de CNR, considerando um ânodo de Mo.

Dance et al. (2000a) determinaram a CNR utilizando simulação MC. Os autores

estudaram a influência de diferentes combinações ânodo/filtro (Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh,

Rh/Al e W/Rh), considerando uma mama de diferentes espessuras e composições, e dois

tipos de objetos contrastantes presentes na mama, uma calcificação e um nódulo de tecido

glandular.

Bernhardt et al. (2006) determinaram a CNR de forma experimental e usando simu-

lação MC, para feixes monoenergéticos e para as combinações Mo/Mo, Mo/Rh e W/Rh.

Os resultados foram obtidos considerando um material equivalente, correspondente a uma

mama de glandularidade 50%, com uma placa de alumı́nio simulando uma calcificação.

Os resultados foram utilizados para determinar a figura de mérito (FOM), que relaciona

o quadrado da CNR com a dose glandular, cujos resultados foram utilizados para definir

os espectros ótimos para cada tipo de mama.

Recentemente, Delis et al. (2006) e Koutalonis et al. (2007) determinaram a CNR

de microcalcificações presentes em mamas de diferentes composições usando simulação

MC. Delis et al. (2006) utilizaram combinações ânodo/filtro diferentes das comumente

utilizadas, visando investigar a possibilidade de sua utilização em mamografia. Koutalonis

et al. (2007) estudaram o contraste objeto em imagens mamográficas magnificadas. Ambos

os trabalhos consideraram somente o rúıdo quântico.

Gennaro et al. (2007) estudaram experimentalmente a CNR, com e sem grade anti-

espalhamento. Os autores utilizaram placas de alumı́nio, simulando microcalcificações,

presentes em um bloco de acŕılico, simulando uma mama de glandularidade 50%. Os

autores mostraram que, para mamas finas, nenhuma melhoria na qualidade da imagem é

observada na presença da grade.

Embora exista uma grande quantidade de trabalhos a respeito dos parâmetros de quali-



CAPÍTULO 2. Revisão Bibliográfica 14

dade da imagem em mamografia (SC e CNR), estes baseiam-se em diferentes definições ou

em modelos muito simplificados (Wagner 1991, Dance et al. 1992, Yaffe et al. 1994, Dance

et al. 2000a, Delis et al. 2006). De forma geral, os estudos anaĺıticos descritos na lite-

ratura apresentam deficiências, seja por descrever de forma simplificada a dependência

dos parâmetros de qualidade da imagem com o espectro incidente, ou por negligenciar

efeitos fundamentais na formação da imagem, como por exemplo, a radiação espalhada

e as caracteŕısticas dos receptores utilizados. Por outro lado, trabalhos experimentais e

por simulação MC, embora mais completos, apresentam a desvantagem de necessitarem

um tempo razoavelmente grande para fornecer resultados precisos. Desta forma, o de-

senvolvimento de um método semianaĺıtico mais completo, que elimine as simplificações

descritas, e forneça resultados similares aos obtidos experimentalmente ou por simulação

MC, mas em um tempo mais curto, seria bastante útil no estudo da qualidade da imagem

em mamografia.

Além disso, os trabalhos apresentados na literatura dizem respeito principalmente ao

estudo dos parâmetros de qualidade da imagem para microcalcificações (Dance et al.

1992, Dance et al. 2000a, Delis et al. 2006), dando pouca ênfase ao estudo de nódulos

(Wagner 1991, Yaffe et al. 1994). Esta restrição deve-se em grande parte à ausência de

dados a respeito das caracteŕısticas de tecidos mamários neoplásicos, como por exemplo

de coeficiente de atenuação linear. Esta limitação também restringe a construção de

materiais simuladores com propriedades de atenuação similares aos dos tecidos neoplásicos,

prejudicando o estudo experimental dos parâmetros de qualidade da imagem.

Buscando resolver essas deficiências, este trabalho apresenta modelos semianaĺıticos

para determinar os parâmetros de qualidade da imagem (SC e CNR) em um exame

mamográfico, de forma a incluir os fatores relevantes no processo de formação da imagem,

como espectro incidente, radiação espalhada e as caracteŕısticas do receptor. Este modelo

apresenta flexibilidade para estudar estes parâmetros para diversas estruturas presentes

dentro da mama, como por exemplo nódulos ou calcificações, através da inclusão de valores

dos respectivos coeficientes de atenuação linear ou composição elementar.
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2.2.2 Dose glandular normalizada

Quando um exame mamográfico é realizado, há um pequeno, mas significante, risco

de carcinogênese, induzido pela exposição aos raios X (Hammerstein et al. 1979, Stanton

et al. 1984, Dance et al. 1999). Historicamente, grandezas dosimétricas relacionados a

este risco inclúıam: exposição de entrada da pele, dose no ponto médio da mama e dose

em uma profundidade espećıfica (Stanton et al. 1984). Porém, todos essas grandezas são

consideradas pobres indicadores de risco (Hammerstein et al. 1979, Skubic e Fatouros

1986, Dance 1990).

A dose média absorvida pelo tecido glandular é considerada atualmente a grandeza

mais adequada para descrever o risco de carcinogênese associado ao exame mamográfico

(Dance 1990, Wu et al. 1991, Dance et al. 2000b), uma vez que o tecido glandular é

considerado o mais radiosenśıvel (Hammerstein et al. 1979, Stanton et al. 1984). No

entanto, a medida direta desta grandeza é imposśıvel e, na maioria das situações práticas,

ela é determinada a partir do produto do kerma (ou exposição) no ar na entrada da

mama e fatores apropriados de conversão de dose glandular normalizada (Dance 1990, Wu

et al. 1991, Wu et al. 1994, Boone 1999, Dance et al. 2000b, Dance et al. 2009). Desta

forma, o estudo da dose absorvida em mamografia resume-se, na maioria das vezes, à

determinação destes fatores de conversão, uma vez que o kerma de entrada na mama

pode ser facilmente obtido utilizando-se uma câmara de ionização. Os trabalhos mais

relevantes a respeito da dose glandular normalizada são descritos a seguir.

Hammerstein et al. (1979) introduziram um modelo de mama para estimar o fator

de conversão de dose glandular normalizada. Os autores determinaram a dose absorvida

por unidade de exposição incidente a partir de medidas de dose em profundidade, uti-

lizando dośımetros termoluminescentes (TLDs) inseridos dentro de objetos simuladores.

Entretanto, os autores apresentaram resultados somente para quatro qualidades do feixe

de radiação.

Stanton et al. (1984) determinaram a dose glandular normalizada experimentalmente,

a partir da integração das curvas de dose em profundidade. Os autores introduziram na

literatura a dependência desta grandeza com a glandularidade da mama, mas caracteri-
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zaram o espectro de raios X incidente apenas pela sua camada semirredutora (CSR).

Dance (1990) determinou a dose glandular normalizada utilizando simulação MC para

mamas compostas de 50% de tecido adiposo e 50% de tecido glandular. O autor analisou a

dependência desta grandeza com a espessura da mama e com a CSR do espectro incidente,

considerando uma combinação ânodo/filtro Mo/Mo. Os resultados deste trabalho formam

a base de fatores de conversão recomendada no Protocolo Europeu de Dosimetria (Zoetelief

et al. 1996).

Wu et al. (1991, 1994) determinaram a dose glandular normalizada utilizando si-

mulação MC. Os autores investigaram a dependência da dose em mamas de diferentes

espessuras e composições, além de estudarem a variabilidade com as caracteŕısticas do

espectro incidente (combinação ânodo/filtro, potencial do tubo e CSR). Os resultados

destes autores são recomendados no Protocolo Americano de Dosimetria para mamografia

(ACR 1999).

Carlsson e Dance (1992) determinaram a dose glandular normalizada por unidade de

kerma no ar utilizando aproximações experimentais (medida de dose em profundidade) e

teóricas (simulação MC). Os autores mostraram que os métodos experimentais superesti-

mam os valores de dose, além de necessitarem de um complexo procedimento de correção.

Assim, os autores conclúıram que é prefeŕıvel usar métodos teóricos.

Zoetelief e Jansen (1995) estudaram a variação da dose glandular normalizada com

a base de dados utilizada (espectros de raios X e composição dos tecidos). Os autores

observaram grandes variações quando dados provenientes de diferentes trabalhos da lite-

ratura foram inclúıdos no cálculo. Estes resultados evidenciam a necessidade da escolha

cuidadosa da base de dados a ser utilizada.

Boone (1999) calculou a dose glandular normalizada usando simulação MC e seguindo

o protocolo americano. O autor expandiu os resultados desses fatores para mamas mais

espessas (> 8 cm), para feixes monoenergéticos de energias mais altas (até 120 keV) e tam-

bém para combinações ânodo/filtro diferentes das utilizadas em mamografia convencional

(W/Ag, W/Pd e W/Rh).

Dance et al. (2000b, 2009) estenderam os resultados de dose glandular normalizada
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apresentados em trabalhos anteriores (Dance 1990), incluindo ummaior número de compo-

sições e espessuras de mama, além de diferentes distribuições espectrais (Mo/Rh, Rh/Rh,

Rh/Al, W/Rh, W/Ag e W/Al).

Cunha et al. (2010) determinaram a dose glandular normalizada utilizando um código

de simulação MC, que inclúıa os efeitos de interferência e alargamento Doppler na mo-

delagem dos espalhamentos elástico e inelástico, respectivamente. Os autores analisaram

mamas de diferentes espessuras e composições, e diferentes espectros de raios X incidentes.

De acordo com os trabalhos citados previamente, os fatores de dose normalizada podem

ser obtidos basicamente a partir de duas aproximações: medidas de dose em profundidade

(Hammerstein et al. 1979, Stanton et al. 1984, Carlsson e Dance 1992) ou usando simu-

lação MC (Dance 1990, Wu et al. 1991, Boone 1999, Dance et al. 2009). Dentre estes

métodos, a determinação de forma teórica é a prefeŕıvel, pois elimina algumas limita-

ções experimentais, como por exemplo, a variação da dose lateralmente e composição do

material equivalente, além do apresentar um menor custo

O método de simulação MC é amplamente utilizado na determinação da dose glan-

dular normalizada em mamografia, entretanto este método requer um grande tempo de

simulação para fornecer resultados precisos. Essa desvantagem poderia ser contornada

utilizando um modelo semianaĺıtico que permita o estudo destes parâmetros de forma

simples e rápida. Todavia, não existem na literatura modelos semianaĺıticos aplicados

com esta finalidade. Desta forma, este trabalho apresenta um modelo semianaĺıtico para

a determinação da dose glandular normalizada, que permite uma abordagem simples,

rápida e flex́ıvel deste problema.



Caṕıtulo 3

Fundamentos Teóricos

3.1 Interação da radiação com a matéria

A interação dos raios X com a matéria ocorre por meio de processos de absorção

ou espalhamento, que consistem, respectivamente, na absorção total da energia do fóton

incidente ou alteração de sua direção e/ou energia. Os principais processos de interação da

radiação com a matéria, considerando a faixa de energia utilizada em mamografia (E < 40

keV), são o efeito fotoelétrico e os espalhamentos coerente e incoerente. Nesta seção são

apresentadas estas três formas de interação.

3.1.1 Efeito fotoelétrico

Neste processo, um fóton incidente de energia hν interage com o átomo como um todo,

cedendo toda sua energia a um único elétron orbital, que é ejetado com uma energia bem

definida T = hν − Eb , sendo Eb a energia de ligação do elétron no átomo (Attix 1986).

Após o elétron ser removido de uma camada do átomo, a vacância resultante é preen-

chida através de um rearranjo eletrônico. Neste processo, o excesso de energia é liberado

na forma de raios X caracteŕısticos ou de elétrons de Auger, sendo estes últimos mais

prováveis para elementos de baixo número atômico (Attix 1986). Para que o efeito foto-

elétrico ocorra, a energia do fóton incidente deve ser maior ou igual à energia de ligação

do elétron no átomo.
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A probabilidade de ocorrência do fotoelétrico é dada pela seção de choque de interação

para este efeito, τ . Para energias hν < 100 keV, tem-se aproximadamente (Attix 1986):

τ ∝ Z4

(hν)3
(3.1)

em que Z é o número atômico do material.

A partir da equação 3.1, verifica-se que a probabilidade de ocorrência do efeito foto-

elétrico é maior para fótons incidentes de baixa energia e para materiais de alto número

atômico Z. Além disso, este efeito é predominante para os elétrons mais fortemente liga-

dos (Attix 1986), sendo que aproximadamente 80% das interações fotoelétricas ocorrem

para elétrons da camada K (Anderson 1984).

3.1.2 Espalhamento elástico

O espalhamento elástico, ou coerente, ocorre quando um fóton interage com a matéria

desviando-se da sua trajetória inicial, de modo que ele não sofra variação na sua energia

(Johns e Cunningham 1983).

A distribuição angular dos fótons elasticamente espalhados num material é governada

pela seção de choque diferencial de espalhamento do meio, (dσ/dΩ)elas. A expressão para

a seção de choque diferencial elástica para uma molécula, considerando que os elétrons

estão ligados ao material, é da forma:

(
dσ

dΩ

)
elas

= F 2(x)

(
dσ

dΩ

)
Th

(3.2)

Sendo que F (x) é o fator de forma do meio; e x é uma grandeza proporcional ao

momento transferido, dada por x = (λ−1sen(θ/2), sendo λ o comprimento de onda do fóton

e θ o ângulo polar de espalhamento. O termo (dσ/dΩ)Th é a seção de choque diferencial

Thomson para o espalhamento por um elétron livre (Johns e Cunningham 1983).

Considerando um material puro com número atômico Z, a seção de choque total por

átomo para o espalhamento elástico é dada aproximadamente por:
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aσel ∝
Z2

(hν)2
(3.3)

O espalhamento elástico ocorre principalmente para baixas energias e materiais de alto

número atômico. Este processo de interação não contribui diretamente para as grandezas

dosimétricas, pois nenhuma energia é transferida para as part́ıculas carregadas do meio,

nem qualquer ionização ou excitação é produzida (Attix 1986).

3.1.3 Espalhamento inelástico

Se o fóton incidente transfere parte de sua energia para os elétrons do meio, na forma

de energia cinética, desviando-se de sua trajetória inicial, tem-se o chamado espalhamento

inelástico ou incoerente. A energia dos fótons espalhados é igual à diferença entre a energia

do fóton incidente e a energia do elétron ejetado (de recuo).

Considerando os elétrons ligados ao material, o espalhamento inelástico para um átomo

(ou molécula) pode ser descrito a partir de uma aproximação análoga à utilizada para

o espalhamento elástico. Definindo o fator S(x), chamado de função de espalhamento

inelástico, a seção de choque diferencial para o este processo pode ser escrita como:

(
dσ

dΩ

)
inel

= S(x)

(
dσ

dΩ

)
KN

(3.4)

em que (dσ/dΩ)KN é a secção de choque diferencial de Klein-Nishina para o elétron livre

(Attix 1986).

Considerando ummaterial puro, a seção de choque total para o espalhamento inelástico

por átomo (aσinel) é proporcional ao número atômico Z. Na faixa de energia analisada

neste trabalho (5 keV < E < 40 keV), aσinel aumenta suavemente com a energia do fóton

incidente (Berger et al. 2005).

3.1.4 Coeficiente de atenuação linear

A probabilidade de ocorrência de uma interação qualquer é representada pela seção de

choque atômica total aσT, que é dada como a soma das seções de choque dos processos
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individuais de interação de fótons com a matéria. Na faixa de energia de interesse em

mamografia, a seção de choque total pode ser escrita como:

aσT = τ +a σel +
a σinel (3.5)

em que τ é a seção de choque fotoelétrica, e σel e σinel são as seções de choque atômicas

para o espalhamento elástico e inelástico, respectivamente.

O coeficiente de atenuação linear (µ) de um material está relacionado com a seção de

choque total (aσT ), e com o número de átomos por unidade de volume (nv), através da

equação 3.6 (Attix 1986, Berger et al. 2005):

µ = nv
aσT (3.6)

O coeficiente de atenuação linear depende do estado f́ısico ou fase do material, pois é

uma função do número de átomos presentes em uma dada espessura do material. Uma

grandeza mais fundamental, que independe do seu estado f́ısico, é o coeficiente de atenu-

ação mássico µ/ρ, em que ρ é a densidade do material (Johns e Cunningham 1983).

A dependência do coeficiente de atenuação mássico com a seção de choque por átomo

(aσT) e com a seção de choque por elétron (eσT), pode ser escrita como:

µ

ρ
= aσT

(
NA

A

)
= eσT

(
NA

Z

A

)
(3.7)

Sendo NA o número de Avogadro, A o peso atômico do elemento de interesse, e NAZ/A

o número de elétrons por grama do material. De forma geral, a equação 3.7 relaciona o

coeficiente de atenuação mássico de um material puro com as caracteŕısticas do elemento

qúımico pelo qual ele é composto.

3.1.5 Regra das misturas

A regra das misturas permite obter o coeficiente de atenuação mássico de uma mistura

de composição qúımica conhecida, a partir dos coeficientes tabulados para cada elemento

que compõe o material. Para um composto homogêneo, o coeficiente de atenuação mássico



CAPÍTULO 3. Fundamentos Teóricos 22

pode ser calculado aproximadamente pela equação (Attix 1986):

(
µ

ρ

)
mis

=
∑
i

wi

(
µ

ρ

)
i

(3.8)

em que wi é a fração de massa de i-ésimo elemento constituinte com coeficiente de atenu-

ação mássico (µ/ρ)i.

A regra das misturas fornece um meio de se obter valores dos coeficientes de atenuação

para uma infinidade de compostos qúımicos, e serve como uma boa aproximação para

descrever a interação da radiação com estes compostos, e verificar e validar resultados

experimentais. Entretanto, a regra das misturas é uma aproximação, que ignora qualquer

efeito de mudança na função de onda do átomo como resultado do arranjo molecular,

qúımico e cristalino (Jackson e Hawkes 1981).

3.1.6 Atenuação exponencial

Quando um feixe de fótons incide sobre um material de espessura x, uma parte é ab-

sorvida, parte é espalhada, e uma fração atravessa o material sem interagir. A intensidade

I do feixe transmitido sem interagir está associada à intensidade I0 do feixe incidente, pela

relação:

I = I0.e
−µx (3.9)

A equação 3.9 representa a lei da atenuação exponencial, também conhecida como Lei

de Beer-Lambert, que se aplica somente ao caso ideal, onde todos os fótons incidentes e

detectados têm a mesma energia e a geometria de feixe estreito é considerada.

3.2 Produção e espectros de raios X

3.2.1 Tubo de raios X

Os raios X são produzidos em um tubo quando um feixe de elétrons, liberados por

emissão termiônica no cátodo, é acelerado por um campo elétrico, associado a uma dife-
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rença de potencial (V ) aplicada entre o cátodo e o ânodo. Os elétrons acelerados interagem

com o ânodo, convertendo uma pequena parte de sua energia cinética em radiação eletro-

magnética, e a maior parte em calor (mais de 99%) (Attix 1986, Bushberg et al. 2002). A

figura 3.1 apresenta o esquema da produção de radiação em um tubo de raios X.

Figura 3.1. Esquema da produção de radiação em um tubo de raios X (Hendee
e Ritenour, 2002).

3.2.2 Espectros de raios X

O espectro de radiação produzido em um tubo de raios X apresenta duas componentes:

uma cont́ınua em energia (radiação de frenamento ou Bremsstrahlung), e outra discreta

(raios X caracteŕısticos).

O espectro de raios X cont́ınuo é produzido pela desaceleração dos elétrons de alta

energia através de interações coulombianas inelásticas com os núcleos dos átomos do

ânodo. Nesse tipo de interação, a energia cinética perdida pelo elétron é emitida direta-

mente na forma de radiação eletromagnética. Um elétron acelerado pode perder qualquer

parcela de sua energia cinética na interação com o núcleo do átomo do ânodo. Desta

forma, a energia dos raios X emitidos pode variar desde valores próximos de zero até

um valor máximo (Emax = eV ), que corresponde à energia cinética do elétron (Hendee e

Ritenour 2002, Bushberg et al. 2002).

Os raios X caracteŕısticos resultam da interação de um elétron emitido pelo cátodo

com um átomo do ânodo, removendo um elétron atômico das camadas mais internas. A

vacância produzida nesta interação é então preenchida por um elétron da camada mais

externa. Este rearranjo eletrônico é acompanhado da emissão de um fóton de raios X ca-
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racteŕısticos, cuja energia é igual à diferença dos ńıveis de energia das camadas eletrônicas

envolvidas (Attix 1986). A radiação caracteŕıstica é emitida em energias bem definidas,

que dependem do material do ânodo. Além disso, a produção de raios X caracteŕısticos

ocorre apenas quando a energia dos elétrons incidentes no alvo for igual ou maior que a

energia da borda de absorção correspondente do material que constitui o ânodo.

Os raios X caracteŕısticos são rotulados pelas letras K, L, M ou N, que se referem à

camada para a qual o elétron sofreu a transição, seguidas pelas letras gregas α, β ou δ,

que definem a camada de onde se originou a transição. Desta forma, um fóton de raios X

Kα é resultado da transição de um elétron da camada L para a K, enquanto um fóton Kβ

é originado de uma transição da camada M para a camada K (Attix 1986).

O espectro de emissão de um tubo de raios X com um ânodo de molibdênio é mostrado

na figura 3.2, onde podem ser observadas as regiões de radiação cont́ınua e caracteŕıstica

do espectro (Kα e Kβ).
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Figura 3.2. Espectro produzido por um tubo de raios X com um ânodo de
molibdênio e um potencial de 28 kV, com filtração inerente de 0,5 mm de beŕılio.

3.3 Imagem radiográfica

Quando um feixe de raios X incide sobre qualquer material, interações podem ocorrer

entre a radiação incidente e a matéria, e parte de sua energia é removida por absorção ou

por espalhamento (Sprawls 1995). A intensidade da radiação primária, transmitida sem

interação, carrega informações sobre o material na forma de uma distribuição espacial de

intensidades perpendicular ao eixo do feixe, sendo responsável pela formação da imagem

de raios X (Barnes 1991). Este processo é ilustrado pela curva A da figura 3.3.
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Entretanto, quando os fótons interagem com os diferentes tecidos, processos de espa-

lhamento podem ocorrer, e parte desta radiação espalhada deixará o paciente, podendo

atingir o receptor de imagem (Johns e Cunningham 1983). A radiação espalhada tam-

bém atua na formação da imagem, adicionando um fundo quase constante ao longo da

distribuição espacial dos fótons transmitidos (curva B na figura 3.3). Assim, há uma

degradação da imagem devido à presença do espalhamento, uma vez que o receptor de

imagem não diferencia entre fótons primários e espalhados (Barnes 1991, Wagner 1991).

A radiação transmitida pelo paciente, composta da radiação primária e espalhada

atinge um receptor de imagem, é então convertida em uma imagem viśıvel.

Figura 3.3. Processo de formação da imagem radiográfica. (a) Paciente; (b)
Intensidade da radiação que atinge o receptor: A primária e B espalhada; (c)
Imagem radiográfica. Figura adaptada de Barnes (1991)

3.3.1 Qualidade da imagem radiográfica

A qualidade da imagem radiográfica é usualmente quantificada em termos de resolução,

contraste e rúıdo (Carlsson et al. 1986, Vyborny e Schimidt 1994). Estes parâmetros estão

associados com as caracteŕısticas f́ısicas do equipamento, do receptor de imagem, e das

diferenças das propriedades dos tecidos irradiados, tais como densidade, composição e

coeficiente de atenuação.

A resolução é a capacidade de definir bordas e tornar viśıveis detalhes pequenos e finos
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em uma imagem, e está relacionada à combinação de vários fatores, tais como tamanho

do ponto focal, divergência do feixe e resolução espacial do receptor de imagem (Vyborny

e Schimidt 1994, Sprawls 1995). O contraste radiográfico refere-se à diferença no enegreci-

mento na imagem entre uma área de interesse e o material circundante, sendo responsável

por tornar viśıveis diferentes estruturas adjacentes (Sprawls 1995, Bushberg et al. 2002).

O rúıdo em uma imagem refere-se à precisão com que estas possam ser geradas, sendo

resultado principalmente da natureza aleatório dos processos de interação de raios X com

o receptor de imagem (Sprawls 1995, Bushberg et al. 2002).

Conforme discutido na seção 2.2, dentre estes parâmetros de qualidade da imagem, o

contraste é considerado o mais importante para a técnica convencional, que utiliza um

sistema tela-filme como receptor de imagem, enquanto o rúıdo, quantificado pela CNR, é

o mais importante para a técnica digital (Mahesh 2004, Delis et al. 2007). A seguir serão

descritos mais detalhadamente estes parâmetros de qualidade da imagem radiográfica.

3.3.2 Contraste radiográfico

O contraste em uma imagem radiográfica é o resultado de diferentes etapas que ocorrem

durante a aquisição, processamento e visualização das imagens. Diferentes definições

de contraste são empregadas para descrever cada etapa da formação da imagem, sendo

descritas a seguir.

Contraste objeto

O contraste objeto (SC), também chamado contraste intŕınseco, reflete as diferenças

entre as propriedades do objeto e do meio circundante, tais como densidade, composição

qúımica e coeficiente de atenuação linear, estando também relacionado às suas dimensões.

Esta grandeza também está relacionada com as caracteŕısticas do espectro de raios X

utilizado (material do ânodo, filtração, potencial do tubo e CSR), e com a eficiência do

receptor de imagem utilizado (Sprawls 1995).

A figura 3.4 ilustra a definição de SC, considerando um material homogêneo de es-

pessura L, contendo um objeto de espessura x. A figura 3.4a mostra o caso ideal, onde



CAPÍTULO 3. Fundamentos Teóricos 27

somente os fótons primários transmitidos sem interação atingem o receptor, enquanto a

figura 3.4b mostra o caso real, onde a imagem também é influenciada pela presença da

radiação espalhada.

Figura 3.4. Definição do SC em imagens radiográficas, considerando: (a) so-
mente as contribuições da radiação primária, relacionadas com o tecido circun-
dante e o objeto contrastante, qNp e qOp , respectivamente; e (b) a contribuição
da radiação primária e espalhada, qNp+s e qOp+s , respectivamente (Carlsson et al.
1986).

O SC pode ser definido basicamente a partir das seguintes relações:

SC = ln

(
qN
qO

)
(3.10)

SC = 2
|qN − qO|
qN + qO

(3.11)

As grandezas qN e qO representam as fluências de energia absorvidas no receptor

de imagem, relacionadas ao tecido circundante e ao objeto contrastante, respectivamente

(Carlsson et al. 1986), e incluem as contribuições dos fótons primários e espalhados (p+s).

Embora as equações 3.10 e 3.11 forneçam resultados similares, a primeira é comumente

utilizada para descrever o contraste em um sistema tela-filme, enquanto a segunda é

empregada para receptores digitais (Carlsson et al. 1986).

Contraste do receptor de imagem

As diferenças nas intensidades transmitidas pelo objeto e sua vizinhança impressionam

um receptor de imagem, e um sinal é produzido em resposta à energia incidente sobre ele,

formando uma imagem viśıvel.
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A curva caracteŕıstica do receptor de imagem descreve o seu comportamento quando

exposto à radiação, representando a conversão da energia depositada no receptor no sinal

de sáıda da imagem viśıvel. A figura 3.5 mostra o comportamento das curvas caracte-

ŕısticas de um receptor tela-filme e de um receptor digital, em um amplo intervalo de

exposições relativas.
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Figura 3.5. Curvas caracteŕısticas de um receptor tela-filme e de um receptor
digital (Mahesh et al. 2004).

A curva caracteŕıstica de um receptor tela-filme mostra uma relação não-linear entre

a exposição relativa no receptor e a densidade óptica no filme. A curva caracteŕıstica do

receptor digital, por outro lado, apresenta uma relação linear entre a exposição relativa e

os ńıveis de cinza produzidos, em uma ampla faixa de exposição incidente no receptor.

O contraste do receptor (γ) é representado pela inclinação da curva caracteŕıstica

no intervalo de exposições considerado, e descreve o fator de amplificação do contraste

objeto pela resposta do receptor de imagem (Sprawls 1995, Bushberg et al. 2002). Para

detectores não-lineares, tais como o sistema tela-filme, o contraste do receptor depende do

ńıvel de exposição. Este comportamento indica que uma exposição ótima é necessária para

alcançar o máximo contraste, devido à limitada extensão dinâmica destes receptores. Para

detectores lineares, tais como os digitais, o contraste do receptor é constante, de forma

que este possui uma maior extensão dinâmica (Bushberg et al. 2002, Mahesh 2004).
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Contraste da imagem convencional: receptor tela-filme

O contraste de uma imagem é representado pela diferença entre as densidades ópticas

do objeto de interesse e sua vizinhança (∆D), e é um produto de duas componentes:

contraste objeto e contraste do receptor, sendo dado por (Sprawls 1995, Bushberg et al.

2002):

∆D = log10(e)× γ × SC (3.12)

Sendo SC o contraste objeto e γ o contraste do sistema tela-filme, determinado a

partir da curva caracteŕıstica na região correspondente à exposição do receptor.

3.3.3 Razão contraste-rúıdo

Após a imagem ser adquirida por um sistema de detecção digital, a imagem é pré-

processada automaticamente pelo software de aquisição através de uma série de etapas.

O processo de subtração, por exemplo, é uma das formas mais comuns de processamento

da imagem digital, podendo ser responsável por uma melhoria significativa no contraste

da imagem (Bushberg et al. 2002). Assim, uma vez que o contraste na imagem pode ser

fortemente alterado, ele não é considerado o parâmetro de qualidade mais significativo

para a descrição de uma imagem digital.

O parâmetro de qualidade da imagem mais utilizado em imagens digitais é a razão

contraste rúıdo (CNR), descrita na equação 3.13.

CNR =
|ϵN − ϵO|

σ
(3.13)

em que ϵN e ϵO representam a energia absorvida no receptor de imagem em uma área AL,

relacionadas ao tecido circundante e ao objeto, respectivamente; enquanto σ representa a

incerteza neste sinal.

A CNR não é afetada pelo processamento da imagem, sendo portando uma grandeza

mais relevante para descrever a visualização de diferentes estruturas em uma imagem

digital (Bushberg et al. 2002). De forma análoga ao contraste, a CNR depende das
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propriedades do objeto e da vizinhança, das caracteŕısticas do feixe incidente e do receptor

de imagem utilizado (Fahrig e Yaffe 1994b, Bushberg et al. 2002).

3.4 Grandezas dosimétricas

Para descrever a interação da radiação com a matéria, torna-se útil definir grandezas

não-estocásticas, chamadas de grandezas dosimétricas, que representam as medidas dos

processos pelos quais a energia de uma part́ıcula é convertida ou depositada na matéria.

Nesta seção são descritas as principais grandezas dosimétricas de interesse em mamografia.

3.4.1 Kerma

A grandeza chamada kerma (Kinetic Energy Released per unit MAss) é definida em

termos da energia transferida de part́ıcula não carregada para part́ıculas carregadas, por

unidade de massa, em um ponto de interesse, incluindo a energia de perdas radioativas e

excluindo a energia transferida de uma part́ıcula carregada para outra (Attix 1986). De

forma geral, o kerma é definido pela seguinte relação:

K =
dĒtr

dm

[
J

kg

]
= [Gy] (3.14)

em que dĒtr é o valor esperado da energia transferida de part́ıculas não-carregadas para

part́ıcula carregada, num volume infinitesimal de massa dm.

Considerando-se um feixe de fótons polienergético incidente em um ponto P, o kerma

nesta posição pode ser determinado a partir da equação 3.15.

K =

∫ Emax

E=0

E × ϕE(E)×
(
µtr

ρ
(E)

)
dE (3.15)

em que µtr/ρ é o coeficiente de transferência de energia, e ϕE(E) é a fluência incidente

entre E e E + dE.
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3.4.2 Exposição

A exposição descreve o campo de radiação em termos da sua habilidade de ionizar o

ar, e é definida somente para fótons. De forma geral, a exposição é definida como:

X =
dQ

dm

[
C

kg

]
(3.16)

em que dQ é o valor absoluto da carga total de ı́ons de mesmo sinal produzidos no ar,

quando todos os elétrons liberados por fótons em uma massa dm de ar são completamente

freados neste meio (Attix 1986).

A exposição em um ponto P pode ser relacionado com o kerma no ar no mesmo ponto

a partir da equação:

X = (1− g)
( e

W̄

)
Kar (3.17)

em que g é a fração de energia perdida pelo elétron na produção de radiação, W̄ é a

energia média gasta em um gás por par de ı́ons formados, e e é a carga do elétron. Para

o ar, W̄/e = 33, 97 J/C (Attix 1986).

Na condição de equiĺıbrio de part́ıcula carregada, g ∼= 0, e a relação entre a exposição

e o kerma torna-se mais simples.

3.4.3 Dose absorvida

A grandeza dosimétrica de grande interesse em f́ısica radiológica é a dose absorvida,

que está relacionada à energia absorvida no meio. A dose absorvida em um ponto P é

definida como:

D =
dĒab

dm
[Gy] (3.18)

em que dĒab é o valor esperado da energia absorvida num volume infinitesimal de massa

dm.

A dose absorvida não está diretamente relacionada ao feixe incidente, sendo também
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depositada no meio como resultado de part́ıculas carregadas secundárias (Attix 1986).

Em um caso geral, não é posśıvel descrever a dose absorvida com uma relação simples em

função da fluência de energia. Somente na condição de equiĺıbrio de part́ıcula carregada,

a dose absorvida em um meio se aproxima ao kerma, e pode ser determinada a partir de

parâmetros que descrevem o feixe incidente e o meio absorvedor (Attix 1986).

3.4.4 Dose média absorvida

Para um material de uma determinada espessura, a dose absorvida depende da pro-

fundidade analisada, uma vez que o feixe incidente é atenuado pelo meio de forma que

alguns fótons podem ser absorvidos ou espalhados e as part́ıculas carregadas liberadas

podem transferir energia em diferentes profundidades (Attix 1986). Assim, a dose média

absorvida no material é obtida integrando-se sobre toda sua espessura L.

D̄ =
1

L

∫ z=L

z=0

D(z)dz (3.19)

em que D(z) é a dose absorvida em um ponto na profundidade z, sendo dependente da

fluência de fótons naquele ponto, na condição de equiĺıbrio de part́ıcula carregada. Deve-

se salientar que a fluência de fótons em qualquer profundidade contém contribuições de

fótons primários e de fótons secundários (por exemplo, fótons espalhados).

3.4.5 Modelo para determinação da dose glandular média em

mamografia

A dose glandular média (D̄g) é considerada a grandeza dosimétrica mais adequada para

descrever o risco de carcinogênese associado ao exame mamográfico, uma vez que o tecido

glandular é considerado o mais vulnerável à exposição à radiação ionizante (Hammerstein

et al. 1979, Stanton et al. 1984, Dance et al. 1999). Como a medida direta desta grandeza é

imposśıvel (Dance et al. 1999), diversos modelos para sua determinação foram propostos,

buscando relacionar fatores de conversão com a medida do kerma (ou exposição) no ar na

entrada da mama (Stanton et al. 1984, Dance 1990, Wu et al. 1991, Dance et al. 2009).
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O modelo mais simples para a determinação da D̄g em mamografia relaciona esta

grandeza com a medida do kerma de entrada na mama, utilizando um único parâmetro,

conforme mostrado na equação 3.20 (Stanton et al. 1984, Wu et al. 1991, Boone 1999,

Cunha et al. 2010).

D̄g = Kar.D̄gN (3.20)

em que D̄gN é um fator chamado de dose glandular normalizada, que representa a dose

média absorvida no tecido glandular por unidade de kerma no ar na entrada na mama,

sem retroespalhamento. Este modelo para a determinação da D̄g foi proposto por Stanton

et al. (1984) e Wu et al. (1991, 1994), sendo recomendado no Protocolo Americano de

Dosimetria (ACR 1999). Entretanto, os autores utilizaram um fator de conversão para a

medida de exposição na entrada da mama.

A dose glandular normalizada depende apenas das caracteŕısticas f́ısicas da mama

(espessura e glandularidade) e da radiação incidente (combinação ânodo/filtro, potencial

do tubo e CSR).

Um modelo alternativo para a determinação da D̄g foi proposto por Dance (1990), e

modificado em trabalhos posteriores (Dance et al. 2000b, Dance et al. 2009), sendo re-

comendado no Protocolo Europeu de Dosimetria (Zoetelief et al. 1996). Neste modelo,

a D̄gN é fatorizada em três diferentes grandezas: g, c e s, utilizadas para descrever se-

paradamente as dependências com a espessura da mama e CSR, composição de mama e

combinação ânodo/filtro, respectivamente. Assim, a D̄g pode ser determinada utilizando

a relação:

D̄g = Kar.g.c.s (3.21)

De forma geral, a determinação da D̄g de acordo as equações 3.20 e 3.21 é baseada

somente na determinação dos fatores de dose glandular normalizada (D̄gN ou g, c e s),

uma vez que o kerma de entrada na pele pode ser facilmente determinado utilizando uma

câmara de ionização (Obenauer et al. 2003).



Caṕıtulo 4

Materiais e Métodos

Neste caṕıtulo são apresentados os materiais e métodos utilizados neste trabalho. A

seção 4.1 descreve as metodologias empregadas na determinação das caracteŕısticas dos te-

cidos mamários. A seção 4.2 apresenta os materiais e métodos utilizados na espectrometria

de raios X. A seção 4.3 descreve os modelos semianaĺıticos utilizados na determinação dos

parâmetros de qualidade da imagem e da dose glandular normalizada, além dos modelos

empregados para combinar essas grandezas, através da figura de mérito.

4.1 Caracteŕısticas dos tecidos mamários

4.1.1 Amostras de tecidos mamários: coleta e classificação

Neste trabalho foram utilizadas amostras de tecidos mamários normais (adiposos e

fibroglandulares) e tecidos neoplásicos (benignos e malignos), coletadas no Departamento

de Patologia do Hospital das Cĺınicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-

FMRP). O material coletado correspondia a uma parte dos tecidos retirados em procedi-

mentos cirúrgicos de mastoplastia (cirurgia plástica para redução da mama), mastectomia

(cirurgia para retirada de parte da mama invadida por tumores) e remoção de nódulos.

Depois de colhidas, as amostras de tecido eram armazenadas a temperatura ambiente,

em recipientes plásticos contendo solução de formol tamponado (10%), visando manter a

integridade f́ısica do tecido. A classificação histológica das amostras foi realizada através
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da análise microscópica das lâminas do tecido por médicos patologistas do Departamento

de Patologia do HC-FMRP, e posteriormente revisadas por um especialista em patologias

mamárias.

Neste trabalho foram analisadas um total de 161 amostras de tecidos mamários, 82

classificadas histologicamente como tecido normal adiposo, 22 como tecido normal fibro-

glandular, 46 como carcinoma (neoplasia maligna), e 11 como fibroadenoma (neoplasia

benigna). O grupo de tecidos normais fibroglandulares englobava todos os tecidos nor-

mais não adiposos, incluindo parênquima mamário, tecidos fibrosos e glandulares, de

forma análoga ao critério adotado por Johns e Yaffe (1987).

A utilização das amostras de tecidos mamários neste trabalho foi aprovada pelo comitê

de ética em pesquisa do HC-FMRP (processo n◦ 4304/2009), conforme apresentado no

Apêndice C.

4.1.2 Determinação experimental do coeficiente de atenuação

linear

Arranjo experimental

O arranjo experimental utilizado para a determinação experimental dos coeficientes de

atenuação linear de tecidos mamários foi montado no Laboratório de F́ısica das Radiações

e Dosimetria, do Departamento de F́ısica e Matemática da Faculdade de Filosofia Ciências

e Letras de Ribeirão Preto (DFM-FFCLRP). A figura 4.1 mostra um esquema do arranjo

experimental utilizado.

Tubo de raios X Porta-amostras Detector de Si(Li)

C C C C C

Fonte de alta
tensão

Pré-amplificador
Módulo analisdor

digital

Figura 4.1. Arranjo experimental utilizado nas medidas de coeficiente de ate-
nuação linear. C indica a posição dos colimadores.
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O tubo de raios X utilizado (Philips PW 2215/20) possúıa um ânodo estacionário de

Molibdênio (Z = 42; Kα = 17, 44 keV e Kβ = 19, 602 keV) e uma janela de beŕılio de 0, 3

mm de espessura. O tubo estava acoplado a um gerador de alta tensão Philips de 4 kW,

modelo PW3830.

A geometria de feixe estreito foi obtida através de um sistema de colimação coaxial,

especialmente planejado e constrúıdo na oficina do DFM-FFCLRP. A distância entre a

fonte e o detector foi mantida em 3, 50 m usando um sistema de tubos espaçadores. Nas

extremidades dos tubos foram fixados colimadores C, constitúıdos por placas de chumbo

com espessura de 5, 0 mm e diâmetros entre 0, 2 mm e 1, 0 mm. Para esta configuração

experimental, a divergência do feixe era menor que 0,1◦.

Um detector de Si(Li), com 3 mm de espessura e 30 mm2 de área, e uma janela de

beŕılio (Be) de 8 µm de espessura (SL30165, Canberra), foi utilizado. O detector era

conectado a uma fonte de alta tensão e acoplado a um pré amplificador (modelo 2008D,

Canberra). Os pulsos do detector eram processados por um módulo analisador digital de

altura de pulsos (DSA-2000 da Canberra), com 2048 canais, e analisados com o software

GENIE 2000r, fornecido pelo fabricante do detector. Este sistema fornecia uma resolução

de 165 eV para uma energia de 5, 9 keV.

Preparação das amostras

Um porta-amostras de acŕılico foi utilizado para acomodar as amostras analisadas e

posicioná-las perpendicularmente ao feixe incidente, entre o tubo de raios X e o detector,

conforme mostrado na figura 4.1.

As amostras de tecidos mamários foram cortadas em pedaços considerados homogêneos

macroscopicamente, no tamanho adequado para serem acomodados no porta-amostras.

A espessura de cada amostra de tecido foi medida utilizando um relógio comparador

centesimal, em três posições próximas à região central da amostra, antes e depois das

medidas da intensidade transmitida. A incerteza na determinação da espessura da amostra

foi menor que 2%.
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Medidas experimentais

A determinação dos coeficientes de atenuação linear foi realizada a partir de medidas de

espectros polienergéticos, utilizando três potenciais no tubo de raios X: 20 kV, 31 kV e 47

kV. Um filtro adicional de cobre foi utilizado nas medidas com 31 e 47 kV, visando remover

os fótons de baixa energia do espectro e reduzir o tempo morto do detector. Desta forma,

foram analisados três feixes polienergéticos em diferentes intervalos de energia (10 − 19

keV, 15 − 30 keV e 25 − 45 keV, respectivamente). Este procedimento garantiu uma

incerteza na contagem de fótons menor que 2% para todas as energias.

Para cada amostra e potencial do tubo, os espectros de raios X foram adquiridos para

o feixe incidente de referência (com o porta-amostras vazio), feixe atenuado (transmitido

pela amostra) e radiação de fundo. O tempo de aquisição foi ajustado em 4000 s, visando

reduzir a incerteza estat́ıstica na intensidade detectada para cada energia em menos de

2%. O tempo morto do sistema de detecção, que representa o ı́ndice de empilhamento de

pulsos, foi menor que 1, 5% para todas as medidas.

Determinação de µ(E)

A determinação experimental de µ(E) é baseada na lei de Beer-Lambert, válida para

geometria de feixe estreito, quando os fótons provenientes do background (radiação de

fundo) e do espalhamento não são detectados (Midgley 2006b). Neste caso ideal, o coefi-

ciente de atenuação linear pode ser determinado usando a relação:

µ(E) = −1

x
ln

(
I ′x(E)

I ′0(E)

)
(4.1)

em que x é a espessura da amostra, I ′0(E) e I ′x(E) são as intensidades incidente e trans-

mitida detectadas para cada energia E, respectivamente.

Entretanto, em qualquer procedimento experimental, a intensidade detectada tam-

bém contém contribuições do background (Ib), e da radiação espalhada pela amostra

(Is) (Midgley 2006a, Midgley 2006b). Neste caso, as intensidades detectadas tornam-se

I0 = I ′0 + Ib e Ix = I ′x + Ib + Is, e a equação 4.1 pode ser reescrita como:
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µ(E) = −1

x
ln

(
Ix(E)− Ib(E)

I0(E)− Ib(E)

)
+

1

x
ln (1 + SPR) + µar(E) (4.2)

em que SPR = Is/I
′
x é a razão entre as intensidades espalhada e primária (Midgley 2006a),

e µar(E) é o coeficiente de atenuação linear do ar. Esta equação fornece uma forma precisa

para a determinação experimental de µ(E), uma vez que combina diferentes fatores de

correção empregados na literatura (Johns e Yaffe 1987, Midgley 2006a, Midgley 2006b,

Tomal et al. 2010b).

A influência das grandezas Ib, SPR e µar(E) pode ser estimada de forma simplificada

como descrito a seguir. A intensidade de background, Ib, foi determinada experimental-

mente, sendo correspondente a menos que 0, 2% da intensidade incidente. O fator SPR

foi determinado de forma teórica, em função da energia incidente e da composição da

amostra, usando o fator de forma molecular F (x)2/M (Poletti et al. 2002a) e a função

de espalhamento incoerente S(x, Z) (Hubbell et al. 1975). Neste cálculo assumiu-se a

validade do modelo atômico independente e da regra das misturas, e um ângulo de diver-

gência de 0, 1◦. Esta estimativa mostrou que o fator SPR corrigia o valor de µ em até

0, 5%. A correção µar(E) também foi estimada de forma teórica, usando o XCOM (Berger

et al. 2005), sendo responsável por um aumento de até 0, 4% nos valores de µ(E).

Incerteza na determinação de µ(E)

A incerteza na determinação de µ(E) foi estimada por propagação de incertezas na

equação 4.2 (Nördfors 1960, Midgley 2006b, Tomal et al. 2010b). Negligenciando as incer-

tezas nas grandezas SPR e µar(E), e assumindo que as intensidades detectadas em cada

energia seguem uma distribuição de Poisson, pode-se escrever:

(
σµ

µ

)2

=

(
σx

x

)2

+
1

(µx)2

(
σ2
I0
+ σ2

Ib

(I0 − Ib)2
+

σ2
Ix
+ σ2

Ib

(Ix − Ib)2

)
=

(
σx

x

)2

+

(
σI0

I0

)2
1

(µx)2
1

(1−Beµx)2
[
1 + eµx +B(1 + e2µx)

]
(4.3)

em que B = Ib/I0 assume valores no intervalo 0 ≤ B ≤ 1 (Nördfors 1960, Midgley
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2006b). O primeiro termo da equação 4.3 corresponde à incerteza na espessura da amostra,

enquanto o segundo termo corresponde à incerteza na contagem de fótons, que engloba as

intensidades incidente, transmitida e de background. A equação 4.3 mostra que a espessura

da amostra é um importante fator no valor da incerteza de µ(E).

Neste trabalho, a incerteza na determinação do coeficiente de atenuação linear foi mi-

nimizada a partir da escolha de um intervalo de espessuras ótimas, seguindo o critério

proposto inicialmente por Nördfors (1960) e simplificado por Midgley (2006a). O inter-

valo de espessuras que produzia as menores incertezas nos valores de µ(E) foi estimado

considerando as seguintes variáveis observadas no arranjo experimental utilizado neste

trabalho: uma incerteza de 2% na medida da espessura e na contagem de fótons inci-

dentes, e uma intensidade de background correspondente a 0, 2% da intensidade incidente

(B = 0, 002). Desta forma, amostras com espessuras entre 3 mm e 7 mm foram utiliza-

das, dependendo do intervalo de energia analisado, visando obter um valor de incerteza

na medida entre 2% e 5% (valor t́ıpico em medidas de atenuação).

Validação do procedimento experimental

O procedimento experimental utilizado neste trabalho foi validado a partir da deter-

minação do coeficiente de atenuação linear de amostras de acŕılico ((C5O2H8)n), nylon

((C6H11NO)n) e poliacetal ((CH2O)n). Estes materiais foram escolhidos por possúırem

coeficientes de atenuação linear similares aos dos tecidos mamários analisados (White

et al. 1980, ICRU 1989).

A comparação dos resultados obtidos para estes materiais com valores teóricos, calcu-

lados a partir da regra das misturas (Berger et al. 2005), apresentou diferenças menores

que 5% para o acŕılico e o poliacetal, e 3% para o nylon, sendo as diferenças observadas

menores que a incerteza experimental (3 a 5%) para todos os materiais. A Figura 4.2

ilustra a comparação dos resultados obtidos neste trabalho para o poliacetal com valores

teóricos (Berger et al. 2005), mostrando uma boa concordância.

A metodologia descrita neste trabalho também foi empregada para determinação ex-

perimental dos coeficientes de atenuação linear de amostras de diversos materiais equi-
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Figura 4.2. Comparação do coeficiente de atenuação linear do poliacetal obtido
neste trabalho com valores teóricos, calculados a partir da regra das misturas.

valentes utilizados em radiodiagnóstico convencional (Geraldelli et al. 2009) e tomografia

(Ferreira et al. 2010).

4.1.3 Determinação da densidade de tecidos mamários

As densidades das amostras analisadas foram determinadas utilizando o método da

“pesagem hidrostática”, baseado no prinćıpio de Arquimedes (Akar et al. 2006, Tomal

2007). Para a determinação da densidade de cada amostra de tecido mamário, foram

medidas sua massa real no ar e a massa aparente, quando esta se encontrava e submersa

em um becker com água. O arranjo experimental utilizado é mostrado na figura 4.3.

Figura 4.3. Arranjo experimental utilizado para a determinação da massa apa-
rente das amostras de tecidos mamários.

Foram realizadas seis medidas individuais para cada amostra, com o objetivo de reduzir

os erros randômicos em menos de 0,005 g/cm3. O método experimental foi validado

medindo-se a densidade de amostras de acŕılico, nylon e poliacetal.
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4.2 Medidas de espectros de raios X

Nesta seção são apresentados os materiais e métodos utilizados para a determinação

experimental dos espectros de raios X de um equipamento industrial, adaptado com dife-

rentes filtrações (Mo ou Al) para reproduzir as qualidades cĺınicas. Os espectros de raios

X foram medidos com detectores de Si(Li), CdTe e SDD. As respostas dos detectores

utilizados foram determinadas por simulação MC.

4.2.1 Sistemas de detecção

Os espectros de raios X foram adquiridos utilizando os seguintes detectores:

1. Um detector de Si(Li) da Canberra (modelo SL30165), com 3 mm de espessura e uma

área ativa de 30 mm2. O detector possui uma janela de Be com 8 µm de espessura e

dois eletrodos de ouro (Au) com espessura de 0,2 µm, posicionados acima e abaixo

do cristal de Si(Li). O detector é conectado a um gerador de alta tensão (fornecendo

uma tensão de polarização de -500 V) e a um pré-amplificador (Canberra, 2008D).

Os pulsos de tensão provenientes do pré-amplificador são processados por um módulo

analisador digital de altura de pulsos (DSA-2000 da Canberra), com 2048 canais,

e analisados com o software GENIE 2000r. O detector de Si(Li) era mantido a

baixas temperaturas (196◦C), utilizando nitrogênio ĺıquido.

2. Espectrômetro de raios X com um detector de telureto de cádmio (CdTe) da Amptek

(modelo XR-100T-CdTe). O detector é um diodo de CdTe com dimensões 3 mm×3

mm de área e 1 mm de espessura, e densidade igual a 5,85 g/cm3. Os eletrodos são

compostos de platina (Pt, 0,2 µm) no cátodo, e de ı́ndio (In, 1,0 µm) no ânodo .

O detector é montado sobre um substrato refrigerador termoelétrico (células Pel-

tier), que é mantido a uma temperatura de aproximadamente −30◦C. O sistema

de detecção é isolado hermeticamente, e possui uma janela de Be com espessura de

100 µm. O sistema detector/pré-amplificador é conectado a um processador digital

de pulsos (modelo PX4), que fornece uma tensão de polarização de 400 V, e a um

analisador multicanal (modelo MCA 8000A), com 2048 canais. O detector de CdTe



CAPÍTULO 4. Materiais e Métodos 42

foi utilizado com o módulo eletrônico RTD desligado. A aquisição dos dados foi

realizada usando o software PMCA, desenvolvido pela Amptek.

3. Espectrômetro de raios X com um detector SDD (do inglês, Silicon Drift Detector)

da Amptek (modelo X-123SDD). O sistema de detecção X-123SDD é compacto e

completo, combinando em um único dispositivo os seguintes componentes: o detec-

tor SDD e o pré-amplificador (XR-100SDD), o processador digital de pulsos (DP5) e

o multicanal, a fonte de alta tensão (PC5) e a interface com o computador. O cristal

de siĺıcio possui uma espessura de 450 µm e uma área de 7 mm2. Um sistema de

colimadores internos (Internal MultiLayer Collimator), composto de finas camadas

de tungstênio, cromo, titânio e alumı́nio, com orif́ıcios de área 4,5 mm2, é inclúıdo

em frente ao detector para reduzir a intensidade de background detectada. O detec-

tor é montado sobre um substrato refrigerador termoelétrico (células Peltier), que é

mantido a uma temperatura de aproximadamente −55◦C. O sistema de detecção é

isolado hermeticamente, e possui uma janela de beŕılio com espessura de 12,5 µm.

Um potencial de polarização de −261 V é aplicado ao detector. A aquisição dos

dados é realizada usando o software PMCA.

4.2.2 Calibração e resolução dos sistemas de detecção

As curvas de calibração e resolução dos detectores utilizados neste trabalho foram ob-

tidas a partir de medidas experimentais de espectros de fontes radioativas que apresentam

picos de emissão na faixa de energia da mamografia (55Fe, 133Ba, 241Am, 57Co, e 137Cs). As

curvas de calibração dos sistemas de detecção foram determinadas a partir da correlação

entre a energia de emissão da fonte radioativa e o número de canal correspondente a cada

energia. A resolução em energia de um detector correlaciona a energia de emissão com

largura à meia altura de cada pico (FWHM , do inglês Full Width at Half Maximum).

As curvas de calibração e resolução dos detectores de Si(Li), CdTe e SDD são mostradas

nas figura 4.4, 4.5 e 4.6, respectivamente.

A dependência entre o canal e a energia é linear para todos os detectores, apresentando

um coeficiente de ajuste R2 > 0.999. Os resultados de FWHM dos detectores utiliza-
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Figura 4.4. Curvas de (a) calibração e (b) resolução para o detector Si(Li).
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Figura 4.5. Curvas de (a) calibração e (b) resolução para o detector CdTe.
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Figura 4.6. Curvas de (a) calibração e (b) resolução para o detector SDD.

dos indicam que o detector SDD apresenta uma melhor resolução em todas as energias,

enquanto o detector de CdTe apresenta a pior resolução.

4.2.3 Cálculo da resposta dos detectores

A resposta de cada detector utilizado neste trabalho foi calculada com o aux́ılio do

método MC, utilizando o código PENELOPE, versão 2003 (Salvat et al. 2003). Este

cálculo foi realizado para fótons monoenergéticos com energias entre 5 keV e 40 keV, em

incrementos de 0,25 keV. Além disso, a energia de maior probabilidade de emissão de uma

fonte de 241Am, 59,54 keV, também foi simulada para validar a simulação para maiores
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energias. Considerou-se um feixe estreito, incidindo perpendicularmente à superf́ıcie do

detector. Para cada energia incidente, foram simulados 107 fótons.

A geometria simulada dos detectores de Si(Li), CdTe e SDD consistia basicamente nos

seguintes elementos: cristal do detector, eletrodos (para os detectores de Si(Li) e CdTe),

janela de beŕılio, sistema de colimação e compartimento do detector. As dimensões de

cada componente foram obtidas do fabricante e são apresentadas na seção 4.2.1. Uma

camada morta, com espessuras de 0,1 µm, 0,2 µm e 0,15 µm, também foi inclúıda no

modelo geométrico dos detectores de Si(Li), CdTe e SDD, respectivamente.

A simulação MC é um método bem estabelecido para simular a interação de fótons com

um detector semicondutor (Seelentag e Panzer 1979, Matsumoto et al. 2000, Campbell

et al. 2001). Na simulação MC do detector, a história de um fóton é descrita como uma

seqüência probabiĺıstica de interações, nas quais ele pode ser transmitido sem interagir

com o cristal do detector, interagir sem perder energia (espalhamento elástico), perdendo

parte de sua energia (espalhamento inelástico) ou sendo totalmente absorvido (efeito fo-

toelétrico). Se o fóton é transmitido sem interagir, a eficiência da detecção é reduzida, e

o espectro medido será distorcido. Se um processo de interação ocorre, part́ıculas secun-

dárias são produzidas: elétrons, responsáveis pela deposição de energia no detector; e/ou

fótons (espalhados ou raios X caracteŕısticos), que podem interagir novamente, podendo

transferir energia para os elétrons do material. Se os fótons secundários escapam sem

interagir, a energia depositada será menor que a incidente, dando origem à componentes

espećıficas na resposta do detector, como por exemplo picos de escape e “joelho Compton”

(Seelentag e Panzer 1979, Knoll 2000). Outros processos também podem influenciar a res-

posta do detector, tais como escape de elétrons secundários, que ocorrem para interações

próximas à superf́ıcie do cristal ou em detectores com pequeno volume, ou interação de

part́ıculas secundárias (fótons e elétrons) produzidas na interação da radiação com outros

elementos do detector, como por exemplo com os eletrodos (Campbell et al. 1998).

O código MC foi modificado para simular, além dos processos de interação, outras

caracteŕısticas de cada detector que afetam a determinação da energia depositada por cada

fóton (Apêndice B). Estas modificações inclúıam: (i) o efeito do armadilhamento de cargas,
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modelado pela equação de Hecht, mostrada na equação B.1 (Miyajima et al. 2002, Cross

et al. 2005); (ii) coleta incompleta de cargas, modelada pela função de probabilidade de

coleta de cargas (PCC) através da equação B.2 (Goto 1993, Campbell et al. 2001); e (iii)

resolução finita do detector, modelada pela inclusão de uma distribuição gaussiana da

energia depositada por cada fóton (Campbell et al. 1998, Scholze e Procop 2009). Estes

efeitos e caracteŕısticas dos detectores semicondutores são descritos com mais detalhes no

Apêndice B.

Os parâmetros de entrada da equação de Hecht (λe e λh) foram obtidos da literatura

(Campbell et al. 1998, Knoll 2000, Cross et al. 2005) para o detector de Si(Li), assumindo

os valores λe = 3, 5 × 103 cm e λh = 12, 8 cm. Para o detector CdTe, estes parâmetros

foram obtidos do fabricante (Redus 2007), porém foram posteriormente ajustados para

λe = 12, 3 cm e λh = 0, 73 cm, visando fornecer a melhor concordância entre os dados

experimentais e simulados. Para o detector SDD, o armadilhamento de cargas não foi

inclúıdo na simulação devido às caracteŕısticas deste detector, tais como bom transporte

de cargas e pequena espessura do cristal, além de um campo elétrico não uniforme, que

impediria a modelagem deste efeito pela equação de Hecht (Amptek 2010).

O parâmetro D/ν da função PCC foi assumido como: 0,1 µm para o detector Si(Li),

de acordo com trabalhos previamente publicados (Goto 1993, Campbell et al. 2001); e

0,2 µm e 0,12 µm para os detectores de CdTe e SDD, respectivamente, ajustados para

fornecer a melhor concordância entre dados teóricos e experimentais. O parâmetro RC

da função PCC foi ajustado em 0,5, 0,6 e 0,7, para os detectores Si(Li), CdTe e SDD,

respectivamente.

Os dados de entrada da distribuição gaussiana são os valores de FWHM para cada

energia. Estes parâmetros foram determinados para cada detector a partir das funções

ajustadas aos dados experimentais de resolução, obtidos utilizando fontes radioativas (fi-

guras 4.4-4.6).
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4.2.4 Equipamentos de raios X e filtração adicional

O sistema de raios X utilizado neste trabalho foi em tubo de raios X industrial (Philips,

PW 2215/20) com ânodo estacionário de molibdênio (Mo), acoplado a um gerador de

potencial constante (Phillips PANalytical, PW 3830). O intervalo de potenciais do tubo

analisado neste trabalho variou entre 20 kV e 35 kV.

Na sáıda do tubo de raios X, foram inclúıdos filtros de Mo (com espessuras entre 0,01

mm e 0,05 mm) ou Al (com espessuras entre 0,7 mm e 1,2 mm), com 99, 9% de pureza.

Essas filtrações foram utilizadas visando adaptar o equipamento de raios X industrial para

reproduzir as qualidades de radiação de referência em mamografia, como recomendado

pela norma IEC 61267 (2005) e pelo laboratório de calibração primário (PTB 2010). A

espessura adequada de cada tipo de filtro foi ajustada de forma que a CSR do feixe

produzido pelo equipamento industrial estivesse dentro dos limites recomendados para

feixes de raios X mamográficos (IEC 61267 2005, PTB 2010).

Os valores de CSR foram determinados experimentalmente para cada potencial do

tubo e filtração adicional, utilizando uma câmara de ionização (Radcal, modelo 10X5-6M),

acoplada a um eletrômetro (Radcal, modelo 9015 RM-S), e posicionada a uma distância de

100 cm do ponto focal. Os atenuadores eram folhas alumı́nio de 0,1 mm de espessura com

99, 9% de pureza, e foram posicionados a 30 cm do ponto focal. O arranjo experimental

utilizado nas medidas de CSR era similar ao apresentado por Wagner et al. (1990).

4.2.5 Espectrometria de raios X

O arranjo experimental utilizado nas medidas de espectros de raios X produzidos por

um equipamento industrial, adaptado com diferentes tipos de filtros para reproduzir as

qualidades cĺınicas, é similar ao mostrado na figura 4.1.

Os filtros adicionais de Mo ou Al, cujas espessuras foram ajustadas conforme metodo-

logia descrita na seção 4.2.4, foram posicionados na sáıda do feixe a uma distância de 13

cm do ponto focal, imediatamente após o primeiro colimador (figura 4.1). Os detectores

semicondutores, Si(Li), CdTe e SDD, foram posicionados no centro do campo de radiação,

a uma distância de 3,5 m do ponto focal.
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Colimadores também foram utilizados em frente aos detectores para reduzir a taxa de

fluência incidente, e fazer com que o feixe incidisse somente em sua região central. Nas

medidas com o detector de Si(Li) foram utilizados colimadores de chumbo, com espessura

de 2 mm e abertura de 0,2 mm. Nas medidas realizadas com os detectores de CdTe e

SDD foram utilizados colimadores de tungstênio, com espessura de 2 mm e abertura de

0,1 mm .

O arranjo experimental utilizado nas medidas de espectros de raios X, o qual empre-

gava grandes distâncias entre o ponto focal e o detector e um feixe altamente colimado,

reduzia tanto as distorções espectrais devido ao empilhamento de pulsos, quanto aquelas

devido ao tempo morto de detector, que foi mantido em menos que 2% durante todas

as medidas. Além disso, longos tempos de exposição (∼ 1000 s) foram utilizados para

reduzir a incerteza estat́ıstica nas medidas das distribuições de altura de pulsos.

4.2.6 Correção dos espectros medidos pela resposta do detector

A fim de se obter o espectro real incidente no detector, os espectros medidos com cada

detector foram corrigidos por sua resposta, utilizando a técnica de desmembramento de

altura de pulsos (stripping procedure) (Seelentag e Panzer 1979, Di Castro et al. 1984,

Miyajima et al. 2002), mostrada na equação 4.4:

S(E0) =
M(E0)−

∑Emax

E>E0
R(E0, E)S(E)

ϵ(E0)
(4.4)

Sendo S(E0) o número real de fótons de energia E0; M(E0) o número de fótons de-

tectados; Emax a energia máxima do espectro; R(E0, E) a resposta de cada detector a um

feixe monoenergético de energia E0, calculada por simulação MC (seção 4.2.3); e ϵ(E0)

a eficiência do detector. O desmembramento de altura de pulsos é aplicada em cada

canal do espectro medido, iniciando do canal de mais alta energia (Emax) (Seelentag e

Panzer 1979, Di Castro et al. 1984, Miyajima et al. 2002).

Além disso, os espectros também foram corrigidos pela atenuação do ar, para repre-

sentar as qualidades de radiação definidas a 1 m do ponto focal. Esta correção foi efetuada

utilizando os coeficientes de atenuação mássico e densidade do XCOM (Berger et al. 2005).
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Após a aplicação das devidas correções aos espectros medidos, os espectros corrigidos

foram convertidos em unidades de fluência (fótons/mm2), utilizado a equação 4.5.

ϕ =
N(E0)

A
(4.5)

em que N(E0) é o número de fótons de energia E0 para o espectro devidamente corrigido

pela resposta do detector e pela atenuação do ar, e A corresponde à área irradiada pelo

feixe no detector

4.2.7 Análise quantitativa dos espectros

Para cada espectro obtido neste trabalho, foram calculados parâmetros que caracteri-

zam a qualidade do feixe incidente: a energia média (Ē), a camada semirredutora (CSR)

em mm de Al e a energia efetiva (Kharrati e Zarrad 2003, Tomal 2007).

A energia média do espectro foi obtida em relação à fluência ϕ(E) de cada espectro,

para cada energia E, através da equação 4.6:

Ē =

∫ Emax

E=0
E × ϕ(E)dE∫ Emax

E=0
ϕ(E)dE

(4.6)

O valor da CSR foi calculado variando a espessura de um filtro adicional de alumı́nio

em incrementos ∆x = 0, 001 mm, até que a exposição no ar, devido ao espectro incidente,

fosse reduzida à metade do valor inicial. Para calcular os efeitos da filtração, foram

utilizadas os coeficiente de atenuação do alumı́nio fornecidas pelo XCOM (Berger et al.

2005). A energia efetiva do feixe foi interpolada a partir do valor da CSR obtido.

4.3 Modelos semianaĺıticos para o estudo da quali-

dade da imagem e da dose glandular normalizada

Nesta seção são apresentados os modelos semianaĺıticos utilizados neste trabalho para

o estudo da qualidade da imagem e dose absorvida em mamografia, bem como o modelo

geométrico e a base de dados utilizada.
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4.3.1 Modelo geométrico

O modelo geométrico utilizado no cálculo dos parâmetros de qualidade da imagem

(SC e CNR) e da dose glandular normalizada (D̄gN), simula um exame mamográfico na

posição crânio-caudal, e é mostrado na figura 4.7a.

Figura 4.7. (a) Modelo geométrico adotado para estudo da qualidade da imagem
e dose absorvida em mamografia. (b) Modelo da mama comprimida. (c) Corte
transversal na mama, mostrando o objeto contrastante.

Uma distância de 65 cm entre o tubo de raios X e o receptor de imagem foi considerada.

Por simplicidade, assumiu-se um feixe paralelo, incidindo perpendicularmente sobre a

seção transversal da mama, e uniformemente distribúıdo em sua área (Carlsson et al.

1986, Fahrig e Yaffe 1994b). De acordo com a literatura (Boone et al. 2000), esta é

uma boa aproximação, devido ao pequeno angulo máximo de divergência (< 8◦) do feixe

incidente. A bandeja de compressão consistia de uma placa de acŕılico (PMMA) com

espessura de 3 mm, e estava posicionada em contato com a mama.

A mama comprimida era representada por um semicilindro (figura 4.7b), com uma

seção transversal de área 100 cm2. A espessura L da mama variava de 2 cm a 8 cm,

em incrementos de 1 cm. O tecido mamário era considerado uma mistura homogênea de

tecido adiposo e glandular, uniformemente distribúıdos na região central da mama. A

porcentagem de tecido glandular (glandularidade) que compõe o tecido mamário variou
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entre 0 e 100%, visando representar uma ampla variedade de composições∗. A região

central da mama era envolvida por uma camada externa de 0,5 cm de tecido adiposo.

O suporte da mama era posicionado diretamente sob a mama, e consistia de uma placa

de acŕılico com 1,5 mm de espessura. A grade anti-espalhamento estava localizada abaixo

deste suporte. Dois tipos diferentes de grades foram considerados: uma grade linear e

uma grade celular. A grade linear possúıa paredes de chumbo (0,018 mm de espessura) e

acŕılico entre as paredes (0,3 mm de espessura) (Dance et al. 1992, Cunha et al. 2010). A

grade possúıa freqüência de 32 linhas/cm e altura de 1,5 mm (razão de grade de 5:1). A

grade celular possúıa paredes compostas de cobre (0,03 mm de espessura), com o material

entre as paredes composto de ar (0,64 mm de espessura) (Dance et al. 1992, Cunha

et al. 2010). A grade possúıa frequência de 32 células/cm, e altura de 2,4 mm (razão de

grade de 3,8:1), representando a grade HTCTM da Hologic (Rezentes et al. 1999, Gray e

Princehorn 2004). As camadas superiores e inferiores de ambas as grades eram compostas

por 1 mm de acŕılico cada. Os fatores de transmissão dos fótons primários e espalhados (Tp

e Ts, respectivamente) através das grades foram calculados utilizando o modelo anaĺıtico

proposto por Day e Dance (1983).

O receptor de imagem era posicionado diretamente sob a grade. Dois tipos de re-

ceptores foram considerados, a fim de avaliar os parâmetros de qualidade da imagem em

diferentes técnicas: (i) uma camada de Gd2O2S com espessura mássica dρ = 33, 4 mg/cm2,

compat́ıvel com sistemas tela/filme utilizados em mamografia convencional (Monnin et al.

2005, Kodak 2010); e (ii) uma camada de aSe (selênio amorfo) com dρ = 107 mg/cm2

(espessura de 250 µm). O primeiro receptor foi utilizado para estudar o contraste ob-

jeto em mamografia convencional, enquanto o segundo foi utilizado para avaliar a razão

contraste-rúıdo em mamografia digital. A eficiência de detecção de cada receptor de ima-

gem foi estimada como IF (E) = (1− eµρdρ), sendo µρ o coeficiente de atenuação mássico

do receptor. Desta forma, assume-se que todos os fótons que interagiram dentro do sis-

tema depositam sua energia em uma única interação, ou seja, não há escape de fótons

secundários (Motz e Danos 1978, Nielsen e Carlsson 1984, Bohndiek et al. 2008).

∗ O termo ‘mama média’ será empregado para se referir à mamas de glandularidade 50%.
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Especificamente para o estudo dos parâmetros de qualidade da imagem (SC e CNR),

um objeto contrastante cúbico (com dimensões x entre 1 mm e 10 mm) foi inclúıdo dentro

da região central da mama, a uma distância arbitrária da superf́ıcie (figura 4.7c). O objeto

era composto por carcinoma (neoplasia maligna), representando um nódulo presente na

mama. O modelo para o cálculo dos parâmetros de qualidade imagem, apresentado neste

trabalho, pressupõe que a área do objeto contrastante é grande o suficiente para que

problemas de resolução possam ser desprezados (Dance et al. 1992, Vyborny e Schimidt

1994).

4.3.2 Base de dados

Caracteŕısticas da mama e coeficientes de interação

Os coeficientes de atenuação linear e densidades de tecidos mamários normais e neo-

plásicos utilizados nos modelos semianaĺıticos foram aqueles determinados neste trabalho,

utilizando as metodologias descrita nas seções 4.1.2 e 4.1.3, respectivamente.

Valores teóricos de coeficientes de atenuação linear, calculados a partir da regra das

misturas, utilizando diferentes bases de dados de composição e densidade de tecidos ma-

mários da literatura (Hammerstein et al. 1979, Woodard e White 1986), também foram

inclúıdos no cálculo, a fim de validar a metodologia semianaĺıtica, e também verificar a

influência da base de dados das caracteŕısticas dos tecidos mamários.

Os coeficientes de atenuação linear do alumı́nio, do PMMA, dos materiais que com-

põe as grades linear e celular, e dos receptores de imagem, foram calculados utilizando

o XCOM (Berger et al. 2005). As seções de choque diferenciais para os espalhamentos

coerente e incoerente foram calculadas para cada material usando o modelo atômico in-

dependente (Johns e Yaffe 1983). O fator de forma atômico e a função de espalhamento

incoerente atômica foram obtidos para cada elemento qúımico (Hubbell et al. 1975). As

composições dos tecidos mamários normais e da pele foram obtidas do trabalho de Ham-

merstein et al. (1979).
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Espectros de raios X

Com relação aos espectros de raios X inclúıdos nos modelos anaĺıticos, basicamente

duas bases de dados foram utilizadas.

Os espectros de raios X obtidos neste trabalho (seção 4.2), para a combinação Mo/Mo,

foram utilizados a fim de verificar a influência da base de dados de espectros de raios X

na determinação dos parâmetros de qualidade da imagem e dose.

Por outro lado, espectros da literatura (Boone et al. 1997) foram utilizados em todos

os outros estudos para avaliar a influência de diversas caracteŕısticas dos espectros de raios

X incidentes na mama (combinação ânodo/filtro, potencial do tubo e CSR) nos valores

de SC, CNR e D̄gN. Além disso, o uso destes espectros permite determinar as condições

de irradiação ótimas para cada tipo de mama (espessura e glandularidade).

Os espectros de raios X da literatura utilizados nos modelos semianaĺıticos foram calcu-

lados a partir do modelo matemático formulado por Boone et al. (1997), correspondentes

a um tubo de raios X com ânodo de Mo, Rh e W, para potenciais do tubo entre 24 e

35 kV. Os espectros para o tubo de Mo e Rh foram filtrados por 30 µm de Mo e 25 µm

de Rh. Essas combinações ânodo/filtro correspondem às utilizadas em equipamentos de

mamografia convencional (Wu et al. 1991, Delis et al. 2007). Os espectros produzidos

com um tubo de W foram atenuados com filtros de Al, com espessura de 0,5 mm, e com

filtros de Rh e Ag, ambos com espessura 50 µm. Estas combinações ânodo/filtro têm sido

propostas na literatura, principalmente para mamografia digital (Flynn et al. 2003, Delis

et al. 2006, Dance et al. 2009, Baldelli et al. 2010, Cunha et al. 2010). A tabela 4.1

apresenta as caracteŕısticas dos filtros utilizados neste trabalho.

Tabela 4.1. Caracteŕısticas f́ısicas dos filtros utilizados para o estudo dos parâ-
metros de qualidade da imagem e da dose glandular normalizada.

Caracteŕısticas Al Mo Rh Ag

Z (número atômico) 13 42 45 47
Borda K de absorção (keV) 1,56 20,00 23,22 25,51
Densidade (g/cm3) 2,67 10,22 12,41 10,50
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Os espectros foram modificados pela adição de uma placa de acŕılico com 3 mm de

espessura, simulando a bandeja de compressão. Para cada espectro, a CSR foi deter-

minada usando métodos de cálculo numérico, seguindo o procedimento apresentado na

seção 4.2.7. Os valores de CSR para cada combinação ânodo/filtro e potencial do tubo

analisados são apresentados na tabela 4.2.

Tabela 4.2. Valores de CSR (mm de Al) para as combinações ânodo/filtro e
potenciais do tubo utilizados neste trabalho.

Combinação
ânodo/filtro

Potencial do Tubo (kV)

24 25 28 30 32 35

Mo/Mo 0,313 0,326 0,360 0,379 0,395 0,416
Mo/Rh 0,360 0,378 0,417 0,435 0,450 0,469
Rh/Rh 0,342 0,361 0,412 0,443 0,470 0,505
W/Al 0,343 0,362 0,418 0,455 0,491 0,544
W/Rh 0,467 0,486 0,525 0,545 0,562 0,589
W/Ag 0,461 0,490 0,563 0,595 0,622 0,657

A dependência dos parâmetros de qualidade da imagem e da dose glandular nor-

malizada com a CSR do espectro de raios X, considerando uma mesma combinação

ânodo/filtro e potencial do tubo, foi estudada neste trabalho considerando diferentes es-

pessuras da bandeja de compressão, entre 0 e 4 mm.

4.3.3 Parâmetros de qualidade da imagem mamográfica

Mamografia convencional: contraste objeto

Neste trabalho, a qualidade da imagem radiográfica em mamografia convencional foi

estudada em termos SC, que está relacionado apenas com o sinal de entrada no detector,

sendo independente do número total de fótons incidentes sobre a mama.

Para mamografia convencional, o SC pode ser calculado a partir da equação 4.7.

SC = ln

(
qN
qO

)
(4.7)

em que qO e qN representam a energia absorvida por unidade de área no receptor de
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imagem, devido à radiação transmitida pelo objeto de interesse e pelo tecido circundante,

respectivamente (figura 3.4).

Considerando que essas grandezas podem ser divididas em componentes primárias (p)

e espalhadas (s), e assumindo que a radiação espalhada é uniformemente distribúıda no

receptor de imagem, e supondo ainda que a intensidade de radiação espalhada pelo detalhe

contrastante pode ser considerada igual à vizinhança (qNs = qOs = qs), a equação 4.7 pode

ser reescrita como:

SC = ln

(
1 +

qNp − qOp

qOp + qs

)
(4.8)

A contribuição da radiação primária na fluência de energia dos raios X absorvida no

receptor de imagem foi calculada usando as equações 4.9 e 4.10.

qNp =

∫
E

E × ϕE(E)× IF (E)× e−µ(E)(L−2a)e−µa(E)2adE (4.9)

qOp =

∫
E

E × ϕE(E)× IF (E)× e−µ(E)(L−2a)e−µa(E)2ae−x[µO(E)−µ(E)]dE (4.10)

em que E é a energia do fóton; ϕE(E) é a fluência incidente entre E e E + dE; IF (E)

é a eficiência de detecção do receptor de imagem; µ(E) e µO(E) são, respectivamente, os

coeficientes de atenuação linear da região central da mama e do objeto de interesse; L e x

são a espessura da mama comprimida e do objeto contrastante, respectivamente; e µa(E)

e a são o coeficiente de atenuação linear e a espessura da camada externa que envolve a

mama, respectivamente.

A contribuição da radiação espalhada, qs, foi determinada pela equação 4.11.

qs =

∫
E

E × ϕE(E)× IF (E)× S

P
(E)× e−µ(E)(L−2a)e−µa(E)2adE (4.11)

em que S/P é a razão entre a intensidade espalhada e primária transmitidas pela mama.

Na ausência da grade, o cálculo da razão S/P foi efetuado considerando as contribui-
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ções do espalhamento simples e duplo na radiação espalhada transmitida. A contribuição

do espalhamento simples foi determinada de acordo com o modelo semianaĺıtico proposto

por Magalhães et al. (1995) e modificado por Tomal (2007). A contribuição do espalha-

mento duplo foi estimada usando o modelo proposto por Wong et al. (1981). Assim, a

razão S/P foi determinada utilizando a equação 4.12, que considera as contribuições do

espalhamento simples e duplo na radiação transmitida.

S

P
(E) =

[(
1

e−µL

)
×

∫
θ

nv ×
2πsenθ cos θ

µ(cos θ − 1)
(e−µL/ cos θ − e−µL)×

(
dσ

dθ

)
dθ

]
+ χs (4.12)

Sendo nv o número de átomos por unidade de volume; θ o ângulo polar de espalha-

mento; e dσ/dθ a seção de choque diferencial, que contem as contribuições dos espalha-

mentos elástico e inelástico para elétrons ligados (seção 3.1). A seção de choque diferen-

cial foi determinada utilizando as seções de choque diferenciais Thomson e Klein-Nishina

(Attix 1986), modificadas pelo fator de forma e a função de espalhamento incoerente

(Hubbell et al. 1975), respectivamente. O primeiro termo da equação 4.12 representa a

contribuição do espalhamento simples. O termo χs representa a contribuição do espalha-

mento duplo. Esta contribuição aumenta a razão S/P entre 15 e 40%, dependendo da

espessura e composição da mama e da energia incidente E.

Na presença da grade anti-espalhamento, a razão entre as intensidades espalhada e

primária, (S/P )grade, foi determinada para cada energia, de acordo com a relação:

[
S

P
(E)

]
grade

=
Ts(E)

Tp(E)

[
S

P
(E)

]
(4.13)

em que Tp e Ts são os fatores de transmissão da grade para o feixe primário e espalhado,

respectivamente (Day e Dance 1983).

Mamografia digital: razão contraste-rúıdo

A qualidade da imagem radiográfica em mamografia digital foi estudada neste trabalho

em termos da CNR, determinada utilizando a equação 4.14.



CAPÍTULO 4. Materiais e Métodos 56

CNR =
|εN − εO|√
σ2
N + σ2

O

(4.14)

em que εi e σ2
i são a energia absorvida no receptor de imagem em uma área AL e a

variância em εi, respectivamente. O subscrito i assume valores i = N para a radiação

transmitida pela região da mama sem o objeto contrastante, e i = O para a radiação

transmitida pelo objeto. A área AL representa a área do objeto contrastante. Os termos

|εN − εO| e
√

σ2
N + σ2

O descrevem, respectivamente, o contraste e o rúıdo na imagem. Ao

contrário do SC, a CNR depende da intensidade incidente sobre a mama.

A equação 4.14 é similar às apresentadas por Motz e Danos (1978) e Fahrig e Yaffe

(1994a), exceto pelo fato de que foram definidas em termos de energia absorvida no

receptor de imagem, ao invés de número de fótons detectados.

Analogamente ao SC, considerou-se que as grandezas εi e σ2
i podem ser divididas em

componentes primárias (p) e espalhadas (s). Assumindo que εNs = εOs = εs e σNs =

σOs = σs, a equação 4.14 pode ser reescrita como:

CNR =
|εNp − εOp |√

σ2
Np

+ σ2
Op

+ 2σ2
s

(4.15)

em que σs representa a variância devido à radiação espalhada transmitida pela mama.

Inicialmente, considerou-se que a variância em εi deve-se somente ao rúıdo quântico

associado à incerteza estat́ıstica na contagem de fótons, e que o sinal no receptor depende

apenas da transmissão de fótons pela mama e de sua eficiência. Neste caso, as contri-

buições primárias da energia depositada no receptor são dadas por εNp = AL × qNp e

εOp = AL × qOp , enquanto que as contribuições primárias σ2
ip (i = N,O) e espalhada (σs)

da variância são determinadas a partir das relações:

σ2
Np

= AL

∫
E

E2 × ϕE(E)× IF (E)× e−µ(E)(L−2a)e−µa(E)2adE (4.16)

σ2
Op

= AL

∫
E

E2 × ϕE(E)× IF (E)× e−µ(E)(L−2a)e−µa(E)2ae−x[µO(E)−µ(E)]dE (4.17)
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σ2
s = AL

∫
E

E2 × ϕE(E)× IF (E)× S

P
(E)× e−µ(E)(L−2a)e−µa(E)2adE (4.18)

Entretanto, apenas o rúıdo quântico não é suficiente para descrever corretamente a

dependência energética da razão contraste-rúıdo, que também é influenciada por outras

caracteŕısticas do receptor de imagem (Fahrig e Yaffe 1994a, Fahrig e Yaffe 1994b, Yaffe

et al. 1994, Flynn et al. 2003). Uma descrição mais completa da CNR pode ser realizada

incluindo algumas correções adicionais do receptor, tais como o ganho médio e o fator de

Swank (Fahrig e Yaffe 1994b, Yaffe et al. 1994). Neste caso, as energias depositadas no

receptor, e as respectivas variâncias, são determinadas utilizando as seguintes equações:

εNp = AL

∫
E

E × ϕE(E)× IF (E)× e−µ(E)(L−2a)e−µa(E)2a × ḡ(E)dE (4.19)

εOp = AL

∫
E

E × ϕE(E)× IF (E)× e−µ(E)(L−2a)e−µa(E)2a ×

×e−x[µO(E)−µ(E)] × ḡ(E)dE (4.20)

σ2
Np

= AL

∫
E

E2 × ϕE(E)× IF (E)× e−µ(E)(L−2a)e−µa(E)2a × ḡ2(E)

As(E)
dE (4.21)

σ2
Op

= AL

∫
E

E2 × ϕE(E)× IF (E)× e−µ(E)(L−2a)e−µa(E)2a ×

×e−x[µO(E)−µ(E)] × ḡ2(E)

As(E)
dE (4.22)
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σ2
s = AL

∫
E

E2 × ϕE(E)× IF (E)
S

P
(E)× e−µ(E)(L−2a)e−µa(E)2a × ḡ2(E)

As(E)
dE (4.23)

Em que ḡ(E) é o ganho médio do receptor de imagem, que representa o número

médio de elétrons produzidos para cada fóton incidente, considerando que uma energia

de 50 eV é necessária para produzir um par de cargas livres no detector de aSe para

um campo elétrico 10 V/µm (Fahrig et al. 1995, Hunt et al. 2002); e As(E) é o fator de

Swank, que descreve a distribuição de part́ıculas secundárias detectadas, e é utilizado para

quantificar o aumento no rúıdo devido à variabilidade na produção de cargas livres (Fahrig

et al. 1995, Fahrig et al. 1996). Os valores de ḡ(E) e As(E) para o receptor de aSe com

250 µm de espessura foram obtidos da literatura (Fahrig et al. 1995, Stone et al. 2002).

As equações 4.19-4.23 são similares às apresentadas por Fahrig et al. (1996), exceto pelo

fato de que foram definidas em termos de energia, ao invés de número de fótons.

Os valores de CNR para cada tipo de mama (espessura e glandularidade) e espectro

incidente foram normalizados pelo valor de
√
Kar, onde Kar é o kerma no ar na entrada da

mama, determinado utilizando a equação 3.15, sem levar em conta o retroespalhamento.

Desta forma, os resultados de CNR se tornam independentes da intensidade incidente

sobre a mama.

De acordo com a literatura (Fahrig e Yaffe 1994b, Fahrig et al. 1996, Flynn et al.

2003), outras fontes de rúıdo, tais como rúıdo do amplificador e devido à polarização do

receptor, também influenciam os valores de CNR. Entretanto, a modelagem desses fatores

necessita de um conhecimento detalhado sobre a geometria do receptor e caracteŕısticas

do amplificador, além da intensidade de fótons real transmitida pela mama. Desta forma,

neste trabalho optou-se por considerar somente o rúıdo quântico e as correções adicionais

devido ao ganho do receptor e fator de Swank.
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4.3.4 Dose glandular normalizada

A dose glandular normalizada (D̄gN) foi determinada neste trabalho utilizando a ex-

pressão anaĺıtica apresentada na equação 4.24 (Tomal et al. 2010c).

D̄gN =
c

wgρ(L− 2a)(1− a/Rm)2
×
[∫

E

E × ϕE(E)× α(E)×G(E)dE

]
(4.24)

Em que c é uma constante empregada como fator de conversão de unidades e de

normalização do espectro incidente para 1 mGy; wg é a fração de massa de tecido glandular

presente na região central da mama (glandularidade); ρ, L e Rm são a densidade, a

espessura e o raio da mama, respectivamente; a é a espessura da camada externa que

envolve a mama; o fator wgρ(L− 2a)(1− a/Rm)
2 representa a razão entre a massa de

tecido glandular e a área irradiada; α(E) representa a fração da energia incidente que é

absorvida na região central da mama, que contém tecido glandular; e G(E) é um fator que

converte a energia absorvida em toda a região central para a energia absorvida somente

pelo tecido glandular presente nesta região. A incerteza nos valores de D̄gN foi calculada

utilizando propagação de incertezas, considerando as incertezas de todas as variáveis.

A fração α(E) foi calculada a partir de equações anaĺıticas que incluem as contribuições

das interações primárias e secundárias na energia absorvida na região central da mama. O

procedimento utilizado é descrito a seguir. Inicialmente, o feixe incidente (monoenergético

e paralelo) foi atenuado pela camada externa superior de espessura a. Posteriormente,

a região central da mama foi dividida em fatias paralelas com espessura dz = 1 mm,

perpendiculares ao eixo de simetria do cilindro. Para todas as energias analisadas, a

espessura de cada fatia correspondia a um valor menor que o livre caminho médio do

fóton. O número de interações primárias na k-ésima fatia foi calculado por:

Npk = N0 × [e−µ(E)dz(k−1)]× [1− e−µ(E)dz]× [e−µa(E)a] (4.25)

em que N0 é o número de fótons incidentes com energia E; µ e µa são os coeficientes de

atenuação linear da região central da mama e da camada externa, respectivamente; dz é



CAPÍTULO 4. Materiais e Métodos 60

a espessura da fatia e o ı́ndice k representa a k-ésima fatia.

A energia média absorvida na mama devido às interações primárias foi calculada

usando a relação:

Ep,abs =
∑
k

E ×Npk × µen/µ (4.26)

Sendo µen o coeficiente de absorção linear, calculado para cada tipo de tecido de acordo

com a literatura (Berger et al. 2005, Attix 1986, Tomal 2007), utilizando dados de coefi-

ciente de atenuação linear e densidade obtidos neste trabalho, e de composição qúımica

obtidos da literatura (Hammerstein et al. 1979).

Em seguida, calculou-se a energia depositada na região central da mama devido à

interações secundárias. Para tanto, o número de fótons espalhados em diferentes dire-

ções foi determinado a partir das seções de choque diferenciais de espalhamento (Johns e

Cunningham 1983, Hubbell et al. 1975). Além disso, assumiu-se que o centro de espalha-

mento de cada fatia era localizado em seu ponto médio, e que as interações primárias eram

uniformemente distribúıdas sobre toda a área perpendicular ao feixe incidente. A partir

destas considerações, o número de interações secundárias em cada fatia foi calculado de

forma análoga às interações primárias (equação 4.25). A energia absorvida na região cen-

tral da mama devido às interações secundárias (Es,abs) foi determinada de forma similar

à apresentada na equação 4.26.

Finalmente, a fração de energia absorvida α(E), devido às interações primárias e

secundárias, foi determinada por:

α(E) =
(Ep,abs + Es,abs)

(E ×N0)
(4.27)

Cabe mencionar que a contribuição das interações secundárias representa de 4 a 40%

do valor da fração α(E), dependendo da espessura e composição da mama, e da energia do

fóton. A amplitude desta contribuição demonstra a importância da inclusão das interações

secundárias no cálculo da fração α(E).

O fator de conversão G(E) foi determinado com base nas contribuições dos coeficientes
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de absorção mássico e fração de massa de cada tipo de tecido (Dance 1990, Boone 1999,

Tomal et al. 2010c), utilizando a equação 4.28.

G(E) =
wg

(
µen

ρ

)
gl

wg

(
µen

ρ

)
gl
+ (1− wg)

(
µen

ρ

)
ad

(4.28)

em que os subscritos ad e gl correspondem a tecidos mamários adiposos e glandulares,

respectivamente.

O modelo semianaĺıtico apresentado nesta subseção para o cálculo da dose glandular

normalizada foi publicado em Tomal et al. (2010c).

4.3.5 Figura de mérito

Visando estudar as condições ótimas de um exame mamográfico, os resultados dos

parâmetros de qualidade da imagem (SC e CNR) e dose glandular normalizada (D̄gN)

foram combinados em uma grandeza, denominada de figura de mérito (FOM , do inglês

Figure Of Merit). A FOM descreve o desempenho de cada espectro de raios X em um

exame mamográfico, através de uma relação “custo × benef́ıcio”, onde a dose glandular

representa o “custo” e os parâmetros de qualidade da imagem representam o “benef́ıcio”

(Gingold et al. 1995, Delis et al. 2006, Baldelli et al. 2010).

As subseções a seguir apresentam as metodologias utilizadas para o cálculo das figuras

de mérito em mamografia convencional e digital, baseadas nos valores de SC e CNR,

respectivamente.

Mamografia convencional

A figura de mérito em mamografia convencional (FOMSC), para cada tipo de mama

(espessura e glandularidade) e espectro de raios X incidente, foi determinada utilizando

a equação 4.29, de acordo com trabalhos prévios da literatura (Gingold et al. 1995, Delis

et al. 2006).

FOMSC =
SC2

D̄g

(4.29)
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em que SC é o contraste objeto e é D̄g a dose glandular média, que está relacionada com

a dose glandular normalizada D̄gN através da relação D̄g = Kar × D̄gN (equação 3.20).

O kerma no ar na entrada da mama (Kar) foi determinado utilizando a equação 4.30,

baseada na metodologia descrita por Skubic e Fatouros (1986) e Tomal (2007).

Kar =
Z ′ ×R0

1 + S/P
(4.30)

Em que Z ′ é a razão entre o kerma de entrada na mama e o kerma no receptor de

imagem, considerando somente a radiação primária; R0 é o kerma ótimo no receptor de

imagem, necessário para obter uma densidade óptica de 1,4 no filme referente ao tecido

normal; e S/P é a razão entre as intensidades espalhada e primária transmitidas. A razão

Z ′ foi determinada utilizando cálculos anaĺıticos (Tomal 2007). O kerma ótimo R0 foi

obtido da literatura (Monnin et al. 2005, Kodak 2010) para a combinação tela/filme Min-

R 2000/Min-R 2000 da Kodak, que representa um receptor t́ıpico utilizado em mamografia

convencional.

Mamografia digital

A figura de mérito em mamografia digital (FOMCNR), para cada tipo de mama (es-

pessura e glandularidade) e espectro de raios X incidente, foi determinada utilizando a

equação 4.31, de acordo com trabalhos prévios da literatura (Boone et al. 1990, Delis

et al. 2007, Baldelli et al. 2010).

FOMCNR =
CNR2

D̄g

(4.31)

em que CNR é a razão contraste-rúıdo e D̄g é a dose glandular média.

Considerando a relação entre D̄g e D̄gN, a FOMCNR pode ser determinada a partir da

relação:

FOMCNR =
(CNR/

√
Kar)

2

D̄gN

(4.32)
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Otimização do espectro incidente

Para comparar os resultados de figura de mérito em mamografia convencional e digital,

obtidos para diferentes espectros incidentes, os valores de FOM foram normalizados por

valores de referência (FOMref), correspondentes àqueles obtidos para as condições padrões

em mamografia, utilizando uma combinação ânodo/filtro Mo/Mo e potenciais do tubo

ajustados em função da espessura de glandularidade da mama. Para uma mama de 2

cm de qualquer glandularidade, os valores de FOM de referência foram os obtidos para

24 kV. Para mamas de 4 cm, os valores referência correspondem aos obtidos para 24

kV para glandularidades entre 0 e 50%, e 25 kV para glandularidades maiores que 50%

(wg > 50%). Para mamas de 6 cm, os valores de referência de (FOMSC)ref e (FOMCNR)ref

foram aqueles obtidos para os potenciais 25 kV (wg ≤ 25%), 28 kV (25% < wg < 75%)

e 32 kV (wg ≥ 75%), em que wg é a glandularidade da mama. Para mamas de 8 cm, os

valores de referência foram aqueles obtidos para os potenciais 30 kV (wg ≤ 25%), 32 kV

(25 < wg < 75%) e 35 kV (wg ≥ 75%).

Para uma dada qualidade de radiação, se FOMSC > (FOMSC)ref ou FOMCNR >

(FOMCNR)ref , então a razão (FOM/FOMref)
1
2 representa a melhoria na qualidade da

imagem (em termos de SC ou CNR) comparada com a qualidade de radiação de referên-

cia, considerando uma mesma dose. Além disso, a razão (FOM/FOMref)
−1 representa a

redução da dose para uma mesma qualidade da imagem.



Caṕıtulo 5

Resultados e Discussões

Neste caṕıtulo são apresentados os resultados obtidos neste trabalho. A seção 5.1

apresenta os resultados de coeficiente de atenuação linear e densidade dos tecidos mamá-

rios. A seção 5.2 apresenta os resultados referentes à espectrometria de raios X. Por fim,

a seção 5.3 apresenta os resultados dos parâmetros de qualidade da imagem (SC e CNR)

e de dose glandular normalizada (D̄gN), bem como alguns resultados de figura de mérito.

5.1 Caracteŕısticas dos tecidos mamários

Nesta seção são apresentados os resultado obtidos acerca das caracteŕısticas f́ısicas dos

tecidos mamários (coeficiente de atenuação linear e densidade), parâmetros fundamentais

para o estudo da formação da imagem e da dose absorvida.

5.1.1 Coeficiente de atenuação linear de tecidos mamários

A figura 5.1 apresenta os valores médios dos coeficientes de atenuação linear para

os grupos de tecido normal adiposo, tecido normal fibroglandular, carcinoma (neoplasia

maligna) e fibroadenoma (neoplasia benigna). Para manter a clareza do gráfico, somente

os desvios padrões do grupo de tecidos normais adiposos são mostrados.

A figura 5.1 mostra que os valores médios dos coeficientes de atenuação linear de te-

cidos normais adiposos difere significativamente daqueles obtidos para os outros grupos

em todo o intervalo de energia analisado. Observa-se também que tecidos normais glan-
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Figura 5.1. Valores médios dos coeficientes de atenuação linear dos tecidos
mamários analisados neste trabalho.

dulares, carcinomas e fibroadenomas possuem coeficientes de atenuação linear similares,

sendo que os valores médios das amostras classificadas como normais glandulares são le-

vemente inferiores aos dos tecidos neoplásicos. Este comportamento pode ser explicado

basicamente pelo maior numero atômico efetivo de tecidos neoplásicos (carcinomas e fi-

broadenomas) em comparação com tecidos fibroglandulares (Antoniassi et al. 2010), como

resultado de seu crescimento acelerado e do aumento da concentração de vários elementos

traços (por exemplo, Ca, Fe, Cu e Zn), como mostrado em trabalhos anteriores do grupo

de pesquisa (Silva et al. 2009). A figura 5.1 também mostra que as diferenças entre os

valores de µ(E) para cada grupo de tecidos analisado decrescem com o aumento da ener-

gia (Tomal et al. 2010b). De forma geral, estes resultados evidenciam a dificuldade em se

detectar neoplasias presentes em mamas densas (compostas de uma maior quantidade de

tecido glandular), e em detectá-las empregando altas energias.

A figura 5.2 mostra os coeficientes de atenuação linear para todos os grupos de tecidos

estudados neste trabalho, nas energias de 10 keV e 17,44 keV. Os box-plots ilustram

a variabilidade existente dentro de cada grupo de tecidos, a partir de cinco valores que

definem as“caixas”mostradas na figura 5.2: o 5◦ percentil, o quartil inferior (25◦ percentil),

a mediana (50◦ percentil), o quartil superior (75◦ percentil) e o 95◦ percentil. Os box-plots

também incluem os valores médios para cada grupo de tecidos, representados pelo śımbolo

(�).
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Figura 5.2. Box-plots dos coeficientes de atenuação linear dos diferentes tipos
de tecidos mamários, para as energias (a) 10 keV e (b) 17,44 keV.

A variação observada nos valores de coeficientes de atenuação linear dos tecidos ma-

mários, mostrada na figura 5.2, pode ser explicada pela variabilidade na composição das

amostras de tecidos provenientes de diferentes indiv́ıduos, e são atribúıdas tanto a parâ-

metros externos, como alimentação e ambiente, quanto a parâmetros individuais, como

idade, genética e estado hormonal, ou ainda à provável heterogeneidade espacial da amos-

tra. As variações nos valores de µ(E) foram maiores nos grupos com o menor número

de amostras, evidenciando a necessidade de se analisar um número maior de amostras

destes tecidos. Além disso, a figura 5.2 mostra a existência de alguns pontos discrepantes

(outliers) em cada grupo de tecidos, os quais podem ocorrer devido à heterogeneidade das

amostras analisadas.

Os valores médios de coeficientes de atenuação linear obtidos neste trabalho foram

comparados com valores experimentais previamente publicados para cada tipo de tecido

mamário (White et al. 1980, Johns e Yaffe 1987, Baldazzi et al. 2008, Tomal et al. 2010b)

e com valores teóricos, calculados a partir da regra das misturas, utilizando a densidade e

a composição qúımica de cada tecido (Hammerstein et al. 1979, Woodard e White 1986)

e os coeficientes de atenuação mássicos de cada elemento qúımico (Berger et al. 2005).

A figura 5.3 mostra os valores médios dos coeficientes de atenuação linear de tecidos

normais adiposos e neoplasias malignas (carcinomas) obtidos neste trabalho, juntamente

com os respectivos desvios padrões, comparados com resultados experimentais e teóricos

previamente publicados.

De forma geral, quando os resultados deste trabalho são comparados com dados expe-
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Figura 5.3. Comparação dos coeficientes de atenuação linear de tecidos ma-
mários normais adiposos e carcinomas obtidos neste trabalho com resultados da
literatura.

rimentais previamente publicados e valores teóricos, diferenças de até 8% são observadas.

A figura 5.3 também mostra que todos os valores da literatura estão dentro do desvio

padrão dos valores médios obtidos neste trabalho. As diferenças observadas podem ser

justificadas principalmente pela grande variação nos coeficientes de atenuação linear ob-

servadas nestes trabalhos, resultando em diferentes valores médios para cada grupo de

tecidos. Além disso, a discrepância nos valores médios pode estar relacionada ao pe-

queno número de amostras analisadas em trabalhos anteriores, de forma que estes valores

poderiam não representar adequadamente a média populacional.

Finalmente, os valores médios de µ(E), para cada grupo de tecidos mamários anali-

sado neste trabalho, foram ajustados a uma equação paramétrica, usando o método dos

mı́nimos quadrados. A equação paramétrica utilizada foi a proposta por White et al.

(1980) e Byng et al. (1998), e é apresentada a seguir:

µ(E) = exp[a0 + a1 lnE + a2(lnE)2 + a3(lnE)3] (5.1)

em que a0, a1, a2 e a3 são parâmetros constantes, E é a energia em keV e µ(E) é dado

em cm−1.

Esta parametrização fornece precisão e simplicidade na interpolação dos coeficientes

de atenuação para qualquer energia dentro do intervalo de 10 a 45 keV, mas não deve

ser utilizada fora deste intervalo. Os parâmetros calculados no ajuste da equação 5.1 aos
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resultados experimentais são sumarizados na tabela 5.1. A parametrização dos valores de

µ(E) facilita a utilização destes resultados em modelos teóricos.

Tabela 5.1. Parâmetros obtidos no ajuste da equação (5.1) aos valores médios
de µ para cada grupo de tecidos mamários analisado neste trabalho. O parâmetro
R2 indica a qualidade do ajuste.

a0 a1 a2 a3 R2

Normal adiposo 4,6280 1,4030 -2,0156 0,3223 0,99974
Normal fibroglandular 0,1249 6,4103 -3,6410 0,4874 0,99997
Carcinoma 0,0865 6,9931 -3,9478 0,5315 0,99991
Fibroadenoma 2,2763 3,9091 -2,6229 0,3531 0,99994

5.1.2 Densidade

Os resultados das densidades dos tecidos mamários normais e neoplásicos analisados

neste trabalho são apresentados na figura 5.4. Os box-plots ilustram a variabilidade exis-

tente dentro de cada grupo de tecidos.
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Figura 5.4. Box-plots das densidades dos tecidos mamários normais (adiposo e
fibroglandular) e neoplásicos (carcinoma e fibroadenoma).

A figura 5.4 mostra que a densidade dos tecidos normais adiposos é menor que a de

todos os outros tecidos analisados, enquanto que os tecidos normais fibroglandulares e

neoplásicos (fibroadenomas e carcinomas) possuem densidades similares. Estes resultados

podem ser explicados pela constituição de cada tipo de tecido. Os tecidos adiposos são

constitúıdos basicamente por liṕıdios (ricos em carbono e de baixa densidade), enquanto
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que os tecidos fibroglandulares e neoplásicos são constitúıdos por uma grande quantidade

fibras de colágeno (ricos em oxigênio e de alta densidade) (Junqueira e Carneiro 2004). A

grande variabilidade observada nos valores de densidade para alguns grupos de tecidos ma-

mários pode ser explicada pela não homogeneidade microscópica das amostras analisadas,

que poderiam ser constitúıdos por diferentes quantidades de fibras ou liṕıdios.

A tabela 5.2 apresenta os valores médios e os desvios padrões de densidade dos grupos

de tecidos analisados neste trabalho. Estes resultados são comparados com os valores

previamente publicados (Hammerstein et al. 1979, Woodard e White 1986, Johns e Yaffe

1987, Poletti et al. 2002a).

Tabela 5.2. Densidades dos tecidos mamários analisados neste trabalho, com-
parados com resultados da literatura.

Densidade (g/cm3)

Adiposo Fibroglandular Carcinoma Fibroadenoma

Neste trabalho 0,932 ± 0,016 1,033 ± 0,007 1,043 ± 0,011 1,049 ± 0,007
Hammerstein et al. (1979) 0,93 1,04 NM∗ NM
Woodard e White (1986) 0,95 1,02 NM NM
Johns e Yaffe (1987) 0,928 1,035 1,044 1,042
Poletti et al. (2002a) 0,92 ± 0,02 1,04 ± 0,02 NM NM

∗NM = Não Medido.

De forma geral, os resultados da tabela 5.2 mostram que os resultados deste trabalho

concordam com os dados experimentais anteriormente publicados, com diferenças menores

que 2%. Essas diferenças podem ser justificadas pelas diferentes metodologias utilizadas

e pelo pequeno número de amostras analisadas por alguns autores.

5.2 Medidas de espectros de raios X

Nesta seção são apresentados os resultados relativos à espectrometria de raios X, rea-

lizada em um equipamento industrial que simula as condições de exposição cĺınicas de um

exame mamográfico. Inicialmente são apresentadas as respostas dos detectores utilizados,

obtidas por simulação Monte Carlo, bem como a influência da correção dos espectros

medidos pela resposta de cada detector. Em seguida, são apresentadas as qualidades de
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radiação implementadas neste trabalho, em termos da camada semirredutora (CSR) e

energia efetiva (Eef). Por fim, são apresentados os espectros medidos para as qualidades

de radiação implementas, corrigidos pela resposta de cada detector.

5.2.1 Resposta dos detectores semicondutores

Para validar os resultados da simulação da resposta de cada detector (Si(Li), CdTe e

SDD), os espectros obtidos experimentalmente e por simulação MC para fontes radioativas

foram comparados.

A figura 5.5 apresenta os espectros experimental e simulado de uma fonte de 55Fe,

obtidos com o detector de Si(Li), normalizados pela intensidade máxima. Essa norma-

lização foi realizada uma vez que a forma dos espectros de fontes radioativas dependem

das intensidades relativas dos picos.
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Figura 5.5. Comparação dos espectros experimental e simulado de uma fonte
de 55Fe para o detector de Si(Li).

Três principais componentes podem ser observadas no espectro da fonte de 55Fe: (A)

os picos gaussianos principais Mn-K de emissão da fonte, em 5,9 e 6,4 keV; (B) os picos

de escape do siĺıcio, deslocados de 1,74 keV dos picos principais correspondentes; e (C)

uma região plana + uma cauda, que se estende desde os picos principais até a energia

nula. Esta região é devida principalmente à coleta incompleta de cargas e a perda parcial

de energia da radiação secundária (Campbell et al. 2001, Scholze e Procop 2009). Em

baixas energias, a contribuição do armadilhamento de cargas na resposta do detector de

Si(Li) é despreźıvel, devido a seu bom transporte de cargas (Cross et al. 2005).
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O teste do χ2 para comparação entre as curvas mostrou que os espectros experimental

e simulado da fonte de 55Fe são indistingúıveis, conforme pode ser observado a partir da

boa concordância entre os espectros mostrada na figura 5.5. Estes resultados indicam que

tanto as modificações realizadas no código da simulação quanto os parâmetros de entrada

utilizados eram adequados. Além disso, as pequenas discrepâncias para energias maiores

que 6,4 keV podem ser explicadas pelo empilhamento de pulsos, que não foi considerado

na simulação.

A Figura 5.6 mostra as comparações dos espectros experimentais e simulados obtidos

com o detector de CdTe, para fontes de: (a) 55Fe, e (b) 241Am, normalizados para uma

mesma intensidade incidente. Para a simulação da fonte de 241Am, considerou-se somente

fótons com energia incidente de 59,54 keV, uma vez que as probabilidades de emissão em

outras energias são muito menores.
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Figura 5.6. Espectros experimental e simulado, obtidos com um detector de
CdTe, para as fontes radioativas: (a) 55Fe e (b) 241Am, simulada considerando
uma energia incidente de 59,54 keV.

A figura 5.6a mostra que a resolução do detector de CdTe não é suficiente para separar

os dois picos Mn-K da fonte de 55Fe. Observa-se também na figura 5.6a, a presença da

região plana + uma cauda, como no caso do detector de Si(Li). Entretanto para este

detector não são observados picos de escape nessa faixa de energia, uma vez que a energia

incidente é menor que a de ligação dos elétrons na camada K dos átomos de Cd (26,7

keV) e Te (31,8 keV), onde este efeito é mais provável. A figura 5.6b mostra o pico

principal mais intenso da fonte de 241Am em 59,45 keV, além da presença de picos de
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escape dos raios X fluorescentes Kα e Kβ dos átomos de Cd e Te, entre 28 keV e 38

keV (Miyajima et al. 2002). A figura 5.6b mostra que a presença da cauda exponencial

é mais evidente para maiores energias, como pode ser observado à esquerda do pico de

59,54 keV, enquanto que para energias menores, correspondentes aos picos de escape, a

presença da cauda é insignificante (figura 5.6c). De forma geral, uma boa concordância

entre os espectros experimentais e simulados é observada nas figuras 5.6a e 5.6b para os

espectros de ambas as fontes, evidenciando que os parâmetros de entrada da simulação

são adequados para sua correta modelagem em todo intervalo de energia analisado.

A figura 5.7 apresenta os espectros experimental e simulado de uma fonte de 55Fe,

obtidos para o detector SDD, normalizados pela intensidade máxima.
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Figura 5.7. Comparação dos espectros experimental e simulado de uma fonte
de 55Fe para o detector SDD.

O espectro da fonte de 55Fe coletado com o detector SDD é similar ao obtido com

o detector de Si(Li) (figura 5.5), apresentando basicamente as mesmas caracteŕısticas,

uma vez que os cristais de ambos os detectores são compostos pelo mesmo material.

Pequenas diferenças são observadas na largura dos picos, devido à melhor resolução do

detector SDD, e também na região plana + cauda, um vez que o detector SDD não possui

contato metálico sobre sua superf́ıcie superior, melhorando a coleta de cargas (Scholze e

Procop 2009, Amptek 2010). Além disso, os picos de escape para o SDD são mais intensos,

devido a uma maior probabilidade de escape de raios X fluorescentes, relacionado ao

tamanho do detector. A figura 5.7 também mostra uma boa concordância entre o espectro

experimental e o simulado, indicando uma correta escolha dos parâmetros de entrada da
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simulação.

A figura 5.8 compara as curvas de eficiência dos detectores de Si(Li), CdTe e SDD,

calculadas para cada energia a partir das funções de resposta destes detectores, obtidas

usando simulação MC.
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Figura 5.8. Eficiência dos detectores de Si(Li), CdTe e SDD na faixa de energia
da mamografia.

Como mostrado na figura 5.8, a eficiência do detector de Si(Li) é praticamente 100%

para energias incidentes entre 5 e 20 keV, decrescendo rapidamente para energias mais

altas. Este comportamento sugere que a correção pela eficiência dos espectros medidos

com esse detector somente é importante para altos potenciais do tubo. Por outro lado, a

eficiência do detector de CdTe é alta para todas as energias no intervalo da mamografia,

devido ao seu maior número atômico, apresentando entretanto algumas descontinuidades.

As bordas em 26,7 keV e 31,8 keV, que correspondem à energia de ligação dos elétrons da

camada K do Cd e Te, respectivamente, são atribúıdas ao escape de raios X fluorescentes

(Miyajima 2003). As bordas em 11,5 keV e 13 keV são devidas à atenuação dos fótons

incidentes pelo contato de platina, e correspondem à energia de ligação dos elétrons da

camada L deste material (Miyajima 2003). Portanto, a correção pela eficiência do detector

de CdTe torna-se importante para todo o intervalo de energia da mamografia, devido à

presença destas descontinuidades. A figura 5.8 também mostra que a eficiência do detector

SDD é máxima somente para energias menores que 10 keV, sendo menor que 40% para

energias maiores que 20 keV. A menor eficiência do detector SDD deve-se à pequena

espessura do cristal (450 µm) se comparada aos outros detectores utilizados neste trabalho.
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Esta dependência energética demonstra que a eficiência do detector SDD é uma correção

importante nos espectros medidos em todo o intervalo de energia da mamografia.

Outras componentes da resposta do detector, mostradas nas figuras 5.5-5.7, são res-

ponsáveis por distorcer os espectros de raios X na direção da região de baixa energia

(Miyajima et al. 2002). De acordo com as respostas dos detectores, a maior contribuição

na correção dos espectros é a eficiência de cada detector, relacionada com a área do pico

principal. Para os detectores de Si(Li) e SDD as correções devido aos outros efeitos são

mı́nimas. Como mostrado nas figuras 5.5 e 5.7, a contribuição do pico de escape é menor

que 1% do pico principal, enquanto a contribuição da região plana + cauda exponencial

corresponde a menos de 0,1%. Estas contribuições são pequenas devido à baixa produção

e escape de raios X fluorescentes do siĺıcio, e a menor influência da coleta incompleta de

cargas para baixas energias. Para o detector de CdTe, a correção pelo escape de raios

X fluorescentes é relevante somente para energias incidentes acima das bordas K do Cd

(26,7 keV) e do Te (31,8 keV). O efeito de coleta incompleta e armadilhamento de cargas é

mı́nimo devido à baixa energia dos raios X em mamografia. Para todos os detectores utili-

zados neste trabalho, a contribuição do efeito Compton é pequena no intervalo de energia

analisado, devido à pequena probabilidade de ocorrência deste efeito. Embora peque-

nas, as contribuições de todos estes efeitos foram consideradas na correção dos espectros

medidos pelos três detectores, visando obter espectros corrigidos mais acurados.

5.2.2 Correção dos espectros pela resposta do detector

Para avaliar o efeito da correção dos espectros medidos pela função resposta de cada

detector utilizado, a figura 5.9 mostra a comparação dos espectros medidos e corrigidos

para um potencial do tubo de 35 kV e filtração total de 3 mm de alumı́nio. Esta condição

de irradiação foi escolhida para ilustrar a influência da correção em toda a faixa de energia

utilizada neste trabalho. Para comparação, todos os espectros estão normalizados para

uma mesma área, representando assim o mesmo número de fótons detectados.

A figura 5.9a mostra que a correção no espectro medido com o detector de Si(Li) é

pequena para baixas energias, entretanto torna-se bastante evidente para energias maiores
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Figura 5.9. Comparação entre os espectros medidos (curva preta), e corrigidos
pela resposta do detector (curva vermelha), obtidos com os detectores: (a) Si(Li);
(b) CdTe e (c) SDD.

que 25 keV, devido principalmente a baixa eficiência deste detector em altas energias. A

figura 5.9b mostra que embora a correção pela resposta do detector CdTe seja despreźıvel

para baixas energias, ela é essencial para remover as descontinuidades do espectro nas

energias entre 25 e 35 keV. Este intervalo de energia é o mesmo que contém as descon-

tinuidades na curva de eficiência, conforme mostrado na figura 5.8. Finalmente, a figura

5.9c mostra que a correção pela resposta do detector SDD altera a forma do espectro me-

dido para todas as energias do espectro, devido ao decréscimo da eficiência deste detector

com a energia do fóton incidente em todo intervalo analisado neste trabalho.

5.2.3 Qualidades de radiação: camada semirredutora

Os valores de CSR para feixes de raios X mamográficos foram determinados ex-

perimentalmente ajustando a espessura da filtração total (Mo ou Al), para obter a

melhor concordância com os valores estabelecidos para espectros mamográficos (IEC

61267 2005, PTB 2010). As tabelas 5.3 e 5.4 apresentam as qualidades de radiação

implementadas neste trabalho, em termos da CSR e Eef , obtidas usando filtros de Mo e

Al, respectivamente. Para comparação, as tabelas 5.3 e 5.4 também incluem as qualidades
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de referência estabelecidas pela norma IEC 61267 (2005), bem como as implementadas

no laboratório primário de calibração PTB.

Tabela 5.3. Qualidades de radiação para feixes de raios X mamográficos, consi-
derando um ânodo de Mo e uma filtração total de 0,03 mm de Mo.

Este trabalho IEC 61267 (2005) PTB

Potencial
do tubo
(kV)

Código
CSR ∗

(mm de
Al)

Eef (keV) Código † CSR (mm
de Al)

Código ‡ CSR (mm
de Al)

20 QM 1 0,22 13,28 MMV 20 0,22
22 QM 2 0,24 13,54
25 QM 3 0,30 14,50 RQR-M1 0,28 MMV 25 0,29
28 QM 4 0,32 14,99 RQR-M2 0,31 MMV 28 0,32
30 QM 5 0,35 15,25 RQR-M3 0,33 MMV 30 0,33
32 QM 6 0,36 15,64
35 QM 7 0,38 15,95 RQR-M4 0,36 MMV 35 0,37

∗A incerteza nos valores de CSR foi menor que 5%.
†Filtração total = 0,032±0,002 mm de Mo.
‡Filtração total = 0,03 mm de Mo.

Tabela 5.4. Qualidades de radiação para feixes de raios X mamográficos, consi-
derando uma combinação ânodo/filtro Mo/Al.

Este trabalho PTB

Potencial
do tubo
(kV)

Código
Filtração
total (mm
de Al)

CSR ∗

(mm de
Al)

Eef (keV) Código † CSR (mm
de Al)

20 QA 1 1,0 0,34 15,23 MAV 20 0,34
22 QA 2 1,0 0,42 16,39
25 QA 3 0,9 0,47 17,13 MAV 25 0,48
28 QA 4 0,9 0,54 17,90 MAV 28 0,54
30 QA 5 1,1 0,56 18,20 MAV 30 0,56
32 QA 6 1,1 0,58 18,35
35 QA 7 1,1 0,62 18,67 MAV 35 0,61

∗A incerteza nos valores de CSR foi menor que 5%.
†Filtração total = 1 mm de Al.

Para todos os potenciais do tubo analisados neste trabalho, uma filtração total fixa

de 0,03 mm de Mo foi a mais adequada para se obter a melhor concordância com os

valores de CSR de referência (IEC 61267 2005, PTB 2010). Esta espessura do filtro
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de molibdênio também corresponde à utilizada em equipamentos mamográficos cĺınicos

(Birch e Marshall 1979, Miyajima e Imagawa 2002). A tabela 5.4 mostra que filtros de

alumı́nio com espessuras entre 0,9 mm e 1,1 mm foram necessários para obter os valores

de CSR recomendados pelo PTB (2010), dependendo do potencial do tubo.

A comparação dos valores de CSR obtidos neste trabalho com os valores de referência

mostra diferenças de até 6% para todos os potenciais do tubo analisados, dentro da má-

xima variação recomendada pelo IEC 61267 (±0, 02 mm de Al). Estes resultados indicam

que as energias efetivas do equipamento de raios X utilizado neste trabalho são similares

às recomendadas para feixes de raios X mamográficos (IEC 61267 2005, PTB 2010), mos-

trando também que ambas as filtrações podem ser usadas para implementar qualidades

de radiação mamográficas em equipamentos industriais.

Os resultados apresentados nas tabelas 5.3 e 5.4 foram publicados por Tomal et al.

(2010a).

5.2.4 Qualidades de radiação: espectro de raios X

As figuras 5.10 e 5.11 apresentam os espectros de raios X obtidos neste trabalho com

os detectores Si(Li), CdTe e SDD, para algumas qualidades de radiação apresentadas nas

tabelas 5.3 e 5.4, respectivamente. Para comparação, todos os espectros foram normali-

zados para uma área unitária. Os espectros mostrados na figura 5.10 foram obtidos para

a combinação ânodo/filtro Mo/Mo, enquanto a figura 5.11 mostra os espectros para a

combinação Mo/Al.

Os picos observados nos espectros corrigidos correspondem às linhas de raios X carac-

teŕısticos do molibdênio, Kα = 17, 44 keV e Kβ = 19, 602 keV. Somente o espectro obtido

para o potencial do tubo de 20 kV (Figura 5.10a) não apresenta estas linhas caracteŕısti-

cas, uma vez que a energia dos elétrons é menor ou igual à energia de ligação da camada

K (20 keV), e, portanto, os elétrons desta camada não são excitados. A figuras 5.10 e

5.11 mostram que as contagens na região de baixa energia do espectro (abaixo de 8 keV)

são despreźıveis, indicando que o procedimento de correção foi aplicado apropriadamente,

removendo as distorções devido ao escape de raios X secundários. A intensidade relativa
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Figura 5.10. Comparação entre os espectros de raios X para a combinação
ânodo/filtro Mo/Mo, obtidos com o detector Si(Li) (curva em cor preta), CdTe
(curva em cor vermelha) e SDD (curva em cor azul).

no final do espectro, acima do valor de energia máxima, também é negligenciável, devido

principalmente à baixa taxa de fótons incidentes no detector, que previne as distorções

relacionadas ao empilhamento de pulsos.

Além disso, as figuras 5.10 e 5.11 mostram claras diferenças entre os espectros obtidos

com filtros de Mo e Al, relacionadas ao efeito de filtração produzido pela borda de absorção

da camada K do filtro de Mo em 20 keV (Marshall et al. 1975). Assim, devido à maior

contribuição dos fótons de maior energia, o espectro para a combinação Mo/Al apresenta

um maior valor de CSR para um mesmo potencial do tubo, conforme observado nas

tabelas 5.3 e 5.4.

Os espectros medidos usando os diferentes detectores apresentam uma boa concordân-

cia, como mostrado nas figuras 5.10 e 5.11. As diferenças nas intensidades e larguras dos
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Figura 5.11. Comparação entre os espectros de raios X para a combinação
ânodo/filtro Mo/Al, obtidos com o detector Si(Li) (curva em cor preta), CdTe
(curva em cor vermelha) e SDD (curva em cor azul).

picos caracteŕısticos do Mo, observadas claramente nos espectros, originam-se das dife-

rentes resoluções em energia dos detectores empregados neste trabalho, uma vez que os

espectros são normalizados para a mesma área. O detector SDD, que apresenta a melhor

resolução, apresenta os picos mais estreitos e intensos, enquanto o detector de CdTe, com

a pior resolução, apresenta os picos mais largos. As diferenças observadas no final do

espectro de Mo/Mo a 20 kV, mostrado na figuras 5.10a, devem-se a diferentes resoluções

dos detectores utilizados, e ao empilhamento de pulsos, causado por pequenas diferenças

na taxa de contagens incidentes em cada detector.

A partir das figuras 5.10 e 5.11 verifica-se que todos os detectores empregados neste

trabalho são adequados para medidas de espectros de raios X na faixa de energia de ma-

mografia, fornecendo resultados similares. Entretanto, o detector SDD apresenta algumas
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vantagens, tais como: (i) melhor resolução em energia, fornecendo assim espectros mais

acurados; (ii) correção do espectro simplificada, uma vez que devido ao baixo número

atômico do siĺıcio, ele possui um bom transporte de cargas, baixa produção fluorescente,

e não possui bordas de absorção na faixa de energia de interesse; (iii) o SDD é compacto e

portátil, devido ao acoplamento do detector com o multicanal; e (iv) maior limite da taxa

de contagens incidente, permitindo assim medidas de espectros em menores distâncias

foco-detector.

Cabe ressaltar que os resultados apresentados neste trabalho a respeito da espectrome-

tria de raios X com o detector SDD são inéditos. Apesar de suas inúmeras vantagens, este

tipo de detector ainda não havia sido utilizado para medir de espectros de raios X. Além

disso, as duas últimas caracteŕısticas do detector SDD, citadas no parágrafo anterior,

permitiriam a utilização deste espectrômetro para medida de espectros cĺınicos.

Para validar o método de medida e correção dos espectros, parâmetros de qualidade

da radiação (CSR e Ē) foram determinados a partir dos espectros corrigidos, utilizando

cálculos numéricos (Kharrati e Zarrad 2003, Tomal 2007). As tabelas 5.5 e 5.6 comparam

os valores de CSR e Ē calculados a partir dos espectros obtidos com os três detectores,

para cada qualidade de radiação implementada neste trabalho, considerando as combina-

ções ânodo/filtro Mo/Mo e Mo/Al, respectivamente. A incerteza nos valores calculados

de CSR e Ē foi estimada por propagação de erros, sendo menor que 6%.

As diferenças entre os valores de CSR calculados para cada espectro com os valores

determinados experimentalmente, utilizando uma câmara de ionização (tabelas 5.3 e 5.4),

são menores que 6% e estão dentro das incertezas experimentais associadas. De forma

geral, estes resultados também permitem a validação do método experimental de medida

e correção dos espectros pela resposta de cada detector (Matsumoto et al. 2000, Künzel

et al. 2004). Além disso, a análise dos resultados apresentados nas tabelas 5.5 e 5.6 mostra

que os valores de CSR e Ē são indistingúıveis dentro dos limites de incerteza.

As diferenças entre os valores de CSR calculados para os espectros obtidos com cada

detector e os valores de referência para espectros mamográficos (IEC 61267 2005, PTB

2010) são menores que a máxima variação recomendada (±0, 02 mm de Al). Diferenças
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Tabela 5.5. Comparação entre os valores de CSR e Ē para a combinação
ânodo/filtro Mo/Mo, calculados a partir dos espectros obtidos com os detectores
Si(Li), CdTe e SDD.

Si(Li) CdTe SDD

Potencial
do tubo
(kV)

Código ∗ CSR (mm
de Al)

Ē (keV) CSR (mm
de Al)

Ē (keV) CSR (mm
de Al)

Ē (keV)

20 QM 1 0,23 14,8 0,22 14,8 0,23 14,8
22 QM 2 0,25 15,5 0,24 15,5 0,25 15,6
25 QM 3 0,31 16,3 0,31 16,2 0,29 16,5
28 QM 4 0,33 17,0 0,35 17,1 0,33 16,9
30 QM 5 0,35 17,4 0,36 17,5 0,35 17,3
32 QM 6 0,36 17,8 0,38 17,9 0,37 17,6
35 QM 7 0,38 18,3 0,41 18,4 0,39 18,0

∗As espessuras de filtração adicional para cada qualidade de radiação são definidas na tabela 5.3.

Tabela 5.6. Comparação entre os valores de CSR e Ē para a combinação
ânodo/filtro Mo/Al, calculados a partir dos espectros obtidos com os detectores
Si(Li), CdTe e SDD.

Si(Li) CdTe SDD

Potencial
do tubo
(kV )

Código ∗ CSR (mm
de Al)

Ē (keV ) CSR (mm
de Al)

Ē (keV ) CSR (mm
de Al)

Ē (keV )

20 QA 1 0,34 16,3 0,35 16,6 0,36 16,5
22 QA 2 0,43 17,5 0,42 17,4 0,43 17,5
25 QA 3 0,49 18,5 0,50 18,7 0,48 18,3
28 QA 4 0,54 19,5 0,55 19,7 0,53 19,0
30 QA 5 0,56 19,9 0,56 20,1 0,55 19,5
32 QA 6 0,58 20,5 0,59 20,6 0,58 20,2
35 QA 7 0,63 21,5 0,61 21,5 0,60 21,0

∗As espessuras de filtração adicional para cada qualidade de radiação são definidas na tabela 5.4.

menores que 2% foram observadas na comparação entre as energias médias obtidas neste

trabalho para os diferentes detectores e os valores de referência obtidos no laboratório

primário de calibração (PTB 2010).

A forma dos espectros produzidos pelo equipamento de raios X industrial, obtidos

neste trabalho utilizando três diferentes detectores, também foi comparada com espec-

tros mamográficos de referência (Birch e Marshall 1979, Boone et al. 1997, Wilkinson
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et al. 2001). A figura 5.12 mostra os espectros para 28 kV e filtração de 0,030 mm de Mo

obtidos neste trabalho comparados com espectros cĺınicos de mamografia, obtido experi-

mentalmente com um detector de germânio de alta pureza (HPGe) (Wilkinson et al. 2001),

e com o calculado usando modelos matemáticos (Boone et al. 1997). Para comparação os

espectros estão normalizados para uma área unitária.
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Figura 5.12. Comparação entre os espectros obtidos neste trabalho, utilizando
os detectores de Si(Li), CdTe e SDD, com espectros mamográficos de referência
(Boone et al., 1997; Wilkinson et al., 2001).

A forma dos espectros obtidos neste trabalho apresenta uma boa concordância com

os espectros cĺınicos de referência, como mostrado na figura 5.12. Algumas discrepâncias

são observadas na região dos picos caracteŕısticos, devido às diferentes tabulações em

energia dos espectros e diferentes resoluções dos detectores empregados. De forma geral,

estes resultados representam uma forma alternativa de validação do método de medida e

correção dos espectros obtidos com os três detectores.

Desta forma, os resultados apresentados nesta seção indicam que um equipamento

industrial pode ser adaptado com diferentes tipos de filtros para reproduzir tanto as qua-

lidades de radiação quanto a forma dos espectros cĺınicos de referência em mamografia.

Assim, estes espectros são úteis não apenas para calibração de instrumentos de medidas,

mas também para estudos onde a forma do espectro também é um fator relevante, como

por exemplo, proteção radiológica e estudos de qualidade de imagem e dose em mamogra-

fia. O uso desses equipamentos pode ser vantajoso para estes estudos em vários aspectos,

principalmente devido ao longo tempo de exposição e grandes distâncias dispońıveis entre
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o ponto focal e o detector (Künzel et al. 2004).

5.3 Parâmetros de qualidade da imagem e dose em

mamografia

Nesta seção são apresentados os resultados referentes à qualidade da imagem em ma-

mografia convencional e digital, descrita a partir do contraste objeto e da razão contraste

rúıdo, respectivamente, bem como os resultados referentes à dose glandular normalizada.

Os resultados foram obtidos utilizando os modelos semianaĺıticos descritos na seção 4.3,

e os valores de coeficiente de atenuação linear e densidade dos tecidos mamários apresen-

tados na seção 5.1. De forma geral, os resultados apresentados foram obtidos utilizando

espectros da literatura (Boone et al. 1997). Os espectros de raios X obtidos neste tra-

balho também foram inclúıdos no modelo para avaliar a influência da base de dados nos

parâmetros de qualidade da imagem e dose em mamografia. Os resultados deste trabalho

são utilizados para predizer limites de detecção de nódulos em mamografia convencional e

digital, bem como definir condições ótimas de irradiação (combinação ânodo/filtro e po-

tencial do tubo), a partir da determinação da figura de mérito. A incerteza nos parâmetros

de qualidade da imagem e dose glandular normalizada foi calculada por propagação de

erros, apresentando um desvio percentual menor que 7%.

5.3.1 Qualidade da imagem em mamografia convencional: con-

traste objeto

Influência da radiação espalhada

O efeito da radiação espalhada e da inclusão de diferentes tipos de grades no cálculo do

contraste objeto é apresentado na figura 5.13, considerando um nódulo de 5 mm localizado

em uma mama média (glandularidade 50%) de diferentes espessuras. Considerou-se um

espectro incidente de Mo/Mo e um potencial do tubo de 28 kV.

Através da figura 5.13 observa-se que quando a radiação espalhada é inclúıda no cál-
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Figura 5.13. Contraste objeto de um nódulo em função da espessura da mama,
com e sem espalhamento, e com a inclusão de diferentes tipos de grades.

culo do SC, este decresce significativamente. Verifica-se também uma diminuição mais

acentuada para maiores espessuras, devido ao aumento da razão S/P para estes casos

(Dance et al. 1992, Tomal 2007, Cunha et al. 2010). O SC obtido considerando o uso de

grades apresenta uma melhoria substancial, devido à remoção parcial da radiação espa-

lhada que atinge o receptor de imagem (Rezentes et al. 1999, Cunha et al. 2010). A grade

celular apresenta um melhor desempenho na remoção da radiação espalhada, uma vez que

ela atua em duas direções (Cunha et al. 2010). Os fatores que representam a melhoria

do SC na presença da grade, obtidos neste trabalho para cada situação, estão de acordo

com resultados da literatura (Dance et al. 1992, Rezentes et al. 1999, Cunha et al. 2010),

com diferenças menores que 7%.

Uma vez que o efeito deletério da radiação espalhada sobre a imagem mostra-se sig-

nificativo, todos os resultados de contraste objeto apresentados a seguir levam em conta

a contribuição desta radiação. Entretanto, a grade anti-espalhamento não foi inclúıda no

cálculo, a fim de investigar a dependência do SC somente com as caracteŕısticas da mama

e do espectro incidente.

Dependência com a espessura e glandularidade da mama

A figura 5.14 mostra a influência da espessura e glandularidade da mama nos valores

de SC. Os resultados foram obtidos considerando um nódulo de 5 mm, e uma espectro

incidente de Mo/Mo e 28 kV.
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Figura 5.14. Dependência do contraste objeto de um nódulo com as caracteŕıs-
ticas da mama. Espectro de Mo/Mo em 28kV.

O SC decresce com o aumento da espessura da mama e de seu conteúdo glandular

(glandularidade) em até 90%. Este comportamento pode ser explicado principalmente

por dois fatores: (i) decréscimo no contraste primário devido ao endurecimento do feixe

transmitido por mamas espessas e densas, o que reduz as diferenças entre os coeficientes

de atenuação do tecido normal e do nódulo; e (ii) aumento da razão S/P com a espessura

da mama (Dance et al. 1992, Tomal 2007, Cunha et al. 2010).

Além disso, todas as dependências citadas previamente estão de acordo com as des-

critas na literatura (Dance et al. 1992, Gingold et al. 1995).

Dependência com o espectro de raios X incidente

A figura 5.15 mostra a dependência do contraste objeto de um nódulo de 5 mm presente

em uma mama média de 6 cm, com as caracteŕısticas do espectro incidente (combinação

ânodo/filtro e potencial do tubo).

De forma geral, a figura 5.15 mostra que o SC decresce com o potencial do tubo

para todas as combinações ânodo/filtro analisadas, devido principalmente à redução do

contraste primário com o aumento da energia efetiva do feixe. A variação da fração S/P

com a combinação ânodo/filtro e com o potencial é menos significativa (Cunha et al. 2010).

A partir da figura 5.15 pode-se observar que o espectro de Mo/Mo apresenta o maior

contraste objeto dentre todas as combinações ânodo/filtro estudadas para baixos valores
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Figura 5.15. Dependência do contraste objeto com as caracteŕısticas do espectro
incidente, para uma mama de composição média de 6 cm.

de potenciais (< 30 kV). Com o aumento do potencial do tubo, o SC para a combinação

Mo/Mo decresce mais rapidamente se comparado às outras combinações ânodo/filtro,

produzindo um contraste menor, ou equivalente, às combinações Mo/Rh, Rh/Rh e W/Rh

em 35 kV.

As interseções entre as curvas de SC para as diferentes combinações ânodo/filtro,

mostradas na figura 5.15, são consequência da forma do espectro transmitido pela mama.

Conforme o potencial do tubo aumenta para valores muito superiores à energia da borda de

absorção do filtro utilizado (tabela 4.1), o espectro transmitido pela mama e incidente no

receptor de imagem tem uma distribuição “bimodal”, com uma contribuição em energias

menores e outra em energias maiores que a da borda K do filtro, resultando em um espectro

mais largo (Jennings et al. 1981, Gingold et al. 1995). Por outro lado, os espectros

com potenciais próximos aos valores da borda de absorção do filtro, apresentam uma

distribuição “modal” e um espectro mais estreito, produzindo um melhor contraste. Isto

explica, por exemplo, a inversão dos valores de SC para as combinações Mo/Mo e Rh/Rh

para potenciais do tubo mais altos. Os valores de potenciais do tubo onde ocorrem as

interseções dependem da composição e espessura da mama, além das caracteŕısticas do

objeto contrastante (Gingold et al. 1995).

A descontinuidade nos valores de SC obtidos para a combinação W/Ag, observada na

figura 5.15, deve-se à localização da borda K do filtro de Ag. Para potenciais do tubo

acima da borda de absorção do filtro, o espectro mudará de forma abruptamente devido
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ao efeito da borda K, o que consequentemente será refletido no comportamento do SC.

A fim de estudar a influência individual do valor de CSR no contraste objeto, variou-

se a espessura da bandeja de compressão entre 0 mm e 4 mm, modificando assim o valor

de CSR do feixe incidente na mama, para um mesmo potencial do tubo. A figura 5.16

mostra os resultados de SC obtidos para uma mama média de 4 cm, contendo um nódulo

de 5 mm. Os resultados foram obtidos para as combinações ânodo/filtro Mo/Mo, Mo/Rh

e Rh/Rh, e um potencial de 28 kV. O intervalo de CSR analisado está dentro dos limites

aceitáveis para espectros mamográficos, definidos pela Resolução 64 (ANVISA 2003) e

pelo Ministério da Saúde (SVS-MS 2005).
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Figura 5.16. Dependência do contraste objeto com a CSR para espectros de 28
kV, considerando uma mama de composição média de 4 cm.

A figura 5.16 mostra que o contraste objeto decresce linearmente com a CSR, embora

as máximas variações observadas tenham sido menores que 4% para todas as combinações

ânodo/filtro analisadas. Estas variações são muito pequenas se comparada às obtidas para

diferentes combinações ânodo/filtro e potenciais do tubo (figura 5.15).

Os resultados de contraste objeto obtidos neste trabalho foram comparados com os

previamente publicados por Tomal (2007) e Tomal et al. (2010c), apresentando diferenças

menores que 8%. Essas variações são devidas aos diferentes modelos de mama e bases de

dados utilizados nestes trabalhos.
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Dependência com o modelo de mama e com a base de dados utilizada

Além das dependências do SC com as caracteŕısticas da mama e do espectro de raios X

incidente, a influência do modelo da mama e da base de dados de coeficiente de atenuação

linear e espectros de raios X também foi investigada neste trabalho.

A figura 5.17 mostra a influência do modelo da mama utilizado no cálculo do SC,

através da variação da composição e espessura da camada externa que envolve a mama,

considerando 5 mm de tecido adiposo, 4 mm de pele ou a ausência desta camada externa.

Estas geometrias da mama são comumente utilizadas na literatura para o estudo teórico

da mamografia (Wu et al. 1991, Dance et al. 1992, Zoetelief e Jansen 1995, Bernhardt

et al. 2006, Koutalonis et al. 2007). O SC foi determinado para uma mama de composição

média com diferentes espessuras, um nódulo de 5 mm e um espectro de Mo/Mo em 28

kV. O coeficiente de atenuação da pele foi obtido a partir da regra das misturas, usando

os dados de composição e densidade de Hammerstein et al. (1979).
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Figura 5.17. Dependência do SC com o modelo da mama, considerando um
nódulo de 5 mm presente em uma mama média de diferentes espessuras.

De acordo com a figura 5.17, variações entre 2% e 3% são observadas quando os resul-

tados são obtidos considerando diferentes composições e espessuras da camada externa.

Quanto esta camada não é considerada no modelo, diferenças de até 6% são observadas.

De forma geral, as variações são maiores para mamas finas, onde esta camada representa

uma maior parcela da espessura total da mama. As diferenças encontradas devem-se basi-

camente aos diferentes coeficientes de atenuação linear dos tecidos que compõe a camada
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externa, que serão responsáveis por uma maior ou menor energia absorvida no receptor

de imagem.

A figura 5.18 apresenta a variação do SC com a base de dados utilizada no modelo.

Os valores de SC foram determinados para um nódulo de 5 mm localizado em uma

mama de diferentes espessuras, considerando um espectro incidente de Mo/Mo e 28 kV.

A figura 5.18a mostra os resultados obtidos para uma mama adiposa (0,1% glandular),

considerando diferentes bases de dados de coeficiente de atenuação linear. Os resultados

mostrados na figura 5.18b foram obtidos para uma mama média, considerando diferentes

espectros de raios X.
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Figura 5.18. Dependência do contraste objeto com a base de dados utilizada
no cálculo, considerando a combinação Mo/Mo a 28 kV. (a) Diferentes valores de
coeficiente de atenuação linear, considerando uma mama adiposa. (b) Diferentes
espectros de raios X, considerando uma mama média.

A figura 5.18a mostra variações de até 6% na comparação dos valores de SC, calcu-

lados com os coeficientes de atenuação obtidos neste trabalho, com os apresentados por

Tomal et al. (2010b) e com os obtidos a partir dos dados de composição e densidade de

Hammerstein et al. (1979). Diferenças de até 8% são observadas na comparação com os

resultados obtidos a partir dos dados de composição e densidade de Woodard e White

(1986). A figura 5.18b mostra que diferenças de até 6% são observadas nos valores de SC,

calculados a partir de espectros mamográficos cĺınicos da literatura (Boone et al. 1997) e

dos espectros obtidos neste trabalho, utilizando os três diferentes detectores. Além disso,

a figura 5.18b mostra que espectros produzidos por um mesmo equipamento de raios
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X, e determinados utilizando diferentes detectores, produzem variações significativas nos

valores de SC calculados. Esses resultados ressaltam a importância da determinação cui-

dadosa dos espectros de raios X, e da escolha do detector mais adequado para cada faixa

de energia.

Estes resultados demonstram a importância de possuir uma base de dados confiável

de coeficientes de atenuação, além de conhecer o espectro emitido pelo tubo de raios X.

Este conhecimento é fundamental para comparação de dados teóricos e experimentais.

5.3.2 Qualidade da imagem em mamografia digital: razão

contraste-rúıdo

Influência da radiação espalhada

O efeito da radiação espalhada e do uso de diferentes tipos de grades nos valores de

CNR/
√
Kar é apresentado na figura 5.19. Neste cálculo, foi considerado um nódulo de

5 mm localizado em uma mama média de diferentes espessuras, e um espectro incidente

de Mo/Mo e 28 kV. Os valores de CNR foram calculados considerando somente o rúıdo

quântico.
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Figura 5.19. Razão contraste-rúıdo de um nódulo em função da espessura da
mama, com e sem espalhamento, e incluindo diferentes tipos de grades.

Da mesma forma que para o SC, a figura 5.19 mostra que quando a radiação espalhada

é considerada, a razão contraste-rúıdo decresce significativamente, sendo a queda mais

acentuada para mamas mais espessas. Entretanto, a figura 5.19 mostra que a utilização de
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grades somente é vantajosa para mamas com espessuras maiores que 3 cm (grade celular)

e 6 cm (grade linear). Como já indicado por Neitzel (1992), a componente espalhada é

pequena para mamas mais finas e, portanto, o benef́ıcio de remover o espalhamento não

compensa a absorção parcial da radiação primária pela grade, tornando não vantajosa

a sua utilização. Com o aumento da espessura da mama, a intensidade da radiação

espalhada transmitida também aumenta, e o uso da grade torna-se mais conveniente, em

particular o uso da grade celular (Cunha et al. 2010).

As razões dos valores de CNR/
√
Kar obtidos com e sem grade foram comparadas

com resultados da literatura (Neitzel 1992, Bernhardt et al. 2006, Cunha et al. 2010),

apresentando diferenças menores que 8%. Estas variações podem estar associadas com

diferentes metodologias empregadas e diferentes bases de dados utilizadas nos trabalhos

teóricos.

Como no caso do SC, os resultados apresentados a seguir levam em conta a contribui-

ção da radiação espalhada transmitida pela mama no cálculo da razão contraste-rúıdo,

mas considerando a ausência da grade.

Influência das correções adicionais do receptor de imagem: ganho e fator de

Swank

A fim de verificar o efeito da inclusão das correções adicionais na razão contraste-rúıdo,

devido ao ganho de receptor e ao fator de Swank, a figura 5.20 mostra a comparação entre

os resultados obtidos considerando somente o rúıdo quântico e os incluindo estas correções

adicionais. Estes valores foram determinados para um nódulo de 5 mm, presente em uma

mama média de diferentes espessuras, e um espectro incidente de Mo/Mo e 28 kV.

A figura 5.20 mostra que os valores de CNR/
√
Kar decrescem em até 10% quando

as correções adicionais do receptor de imagem são inclúıdas no modelo. Estes resultados

mostram a importância da inclusão destas caracteŕısticas do receptor no estudo da CNR,

uma vez que, devido à dependência energética destes fatores (Fahrig et al. 1995, Hunt et al.

2002), diferentes conclusões podem ser obtidas em estudos de otimização da mamografia

(Fahrig e Yaffe 1994a). Resultados similares são apresentados por Fahrig et al. (1996)
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Figura 5.20. Razão contraste-rúıdo em função da espessura da mama, conside-
rando somente o rúıdo quântico, e incluindo as correções adicionais do receptor
de imagem.

para um feixe monoenergético com energia 20 keV.

Em razão do efeito notável das caracteŕısticas do receptor, ganho e fator de Swank,

nos valores de CNR/
√
Kar, todos os resultados apresentados a seguir levam em conta

estas contribuições, de forma a obter resultados mais realistas.

Dependência com a espessura e glandularidade da mama

A figura 5.21 apresenta a dependência dos valores de CNR/
√
Kar com a espessura e

glandularidade da mama. Estes resultados foram obtidos para um nódulo de 5 mm, e um

espectro incidente de Mo/Mo e 28 kV.
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Figura 5.21. Dependência dos valores de CNR/
√
Kar com a espessura e com-

posição da mama.

A razão contraste-rúıdo decresce fortemente com o aumento da espessura da mama



CAPÍTULO 5. Resultados e Discussões 93

e de sua glandularidade em até 70 vezes. Este comportamento pode ser explicado pelos

seguintes fatores: (i) diminuição da intensidade do feixe transmitido por mamas mais

espessas e densas, considerando um mesmo kerma de entrada; (ii) decréscimo na diferença

entre as energias absorvidas no receptor de imagem relacionadas com o objeto e com o

tecido normal circundante, devido ao endurecimento do feixe transmitido por estes tipos

de mama; e (iii) aumento da razão S/P com a espessura da mama.

Estes resultados evidenciam a dificuldade da detecção de alterações em mamas espessas

e densas. Entretanto, os valores de CNR podem ser ampliados com o aumento do kerma

de entrada nestas situações, ao contrário do SC, que independe da intensidade incidente.

Além disso, todas as dependências previamente citadas estão de acordo com as des-

critas na literatura (Yaffe et al. 1994, Bottigli et al. 2006).

Dependência com o espectro de raios X incidente

A figura 5.22 mostra a dependência da CNR/
√
Kar com as caracteŕısticas do espectro

incidente (combinação ânodo/filtro e potencial do tubo) para um nódulo de 5 mm presente

em uma mama média de 4 cm de espessura. Os resultados foram obtidos considerando a

presença de uma bandeja de compressão de 3 mm.
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Figura 5.22. Dependência do CNR/
√
Kar com a combinação ânodo/filtro e com

o potencial do tubo, para um nódulo de 5 mm presente em uma mama média de
4 cm.

De acordo com a figura 5.22, os valores de CNR/
√
Kar apresentam uma região má-

xima em um dado intervalo de potenciais. Este comportamento deve-se ao fato de que a
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diferença entre as energias absorvidas no receptor de imagem, relacionadas ao nódulo e ao

tecido normal circundante, decresce com o aumento do potencial do tubo, enquanto um

aumento no rúıdo é esperado, devido a uma maior transmissão do espectro incidente para

maiores energias. A figura 5.22 também mostra que os valores de CNR/
√
Kar dependem

fortemente da combinação ânodo/filtro utilizada, sendo em geral menores para as com-

binações de menor CSR (tabela 4.2). Os máximos valores de CNR/
√
Kar são obtidos

para as combinações ânodo/filtro W/Rh e W/Ag, e estão localizados em potenciais do

tubo entre 28 e 32 kV, que são entre 4 e 6 keV maiores que a borda de absorção do filtro

(tabela 4.1). Os valores máximos de CNR/
√
Kar são aproximadamente 48% maiores que

os obtidos para a combinação Mo/Mo em 28 kV, sugerindo que as energias efetivas destes

espectros representam valores ótimos para a melhoria da razão contraste-rúıdo. Estes

resultados concordam com os valores preditos por Fahrig e Yaffe (1994b) e Yaffe et al.

(1994). Com relação às combinações ânodo/filtro utilizadas em mamografia convencional,

a combinação Rh/Rh apresenta os valores máximos de CNR/
√
Kar, que são aproxima-

damente 30% maiores que um espectro de Mo/Mo. Os valores de CNR máximos para

as combinações Mo/Mo e Rh/Rh estão localizados nos intervalos de energia 25− 28 kV e

31− 33 kV, respectivamente.

As interseções entre os valores de CNR/
√
Kar para diferentes combinações ânodo/filtro

são explicadas pela forma do espectro transmitido pela mama, que pode ser “modal” ou

“bimodal”, dependendo da energia da borda de absorção, da espessura e composição da

mama e do objeto contrastante, analogamente ao descrito para o SC (seção 5.3.1).

Para estudar a dependência do CNR/
√
Kar com a energia efetiva do espectro, consi-

derando um mesmo potencial do tubo, variou-se a espessura da bandeja de compressão

entre 0 mm e 4 mm, a fim de modificar a CSR do feixe incidente na mama. A figura

5.23 mostra os resultados obtidos para uma mama média de 4 cm, contendo um nódulo

de 5 mm. Nesta análise considerou-se combinações ânodo/filtro Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh

e W/Al e um potencial do tubo igual a 28 kV.

A figura 5.23 mostra que o CNR/
√
Kar aumenta linearmente com a CSR, com vari-

ações de até 12% para uma mesma combinação ânodo filtro e potencial do tubo. Estes
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Figura 5.23. Dependência do CNR/
√
Kar com a CSR para espectros de 28 kV,

e uma mama de composição média de 4 cm.

resultados indicam que o conhecimento da CSR é um fator de grande importância para

comparar os resultados obtidos usando diferentes bases de dados de espectros de raios X,

ou resultados experimentais, uma vez que esta grandeza tem grandes influências sobre os

valores de CNR/
√
Kar para uma mesma combinação ânodo/filtro e potencial do tubo.

Dependência com o modelo de mama e com a base de dados utilizada

Além das dependências da CNR/
√
Kar com as caracteŕısticas da mama e do espectro

de raios X incidente, a dependência com o modelo da mama e com a base de dados

de coeficiente de atenuação linear e espectros de raios X também foi investigada neste

trabalho.

A figura 5.24 apresenta a dependência da CNR/
√
Kar com a glandularidade da

mama, considerando um nódulo de 5 mm presente em uma mama de 4 cm. Além disso,

considerou-se um espectro de Mo/Mo e 28 kV. Visando mostrar a influência do modelo da

mama utilizado no cálculo, estes valores foram determinados para diferentes composições

e espessuras da camada externa que envolve a mama (4 mm de pele, 5 mm de tecido

adiposo ou sem camada externa).

De acordo com a figura 5.24, diferenças de até 20% são observadas entre os valores

de CNR/
√
Kar obtidos considerando diferentes composições e espessuras da camada ex-

terna. As grandes variações observadas nos valores de CNR/
√
Kar ocorrem devido à forte

dependência do rúıdo com a atenuação dos tecidos.
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Figura 5.24. Dependência da razão contraste-rúıdo com o modelo da mama,
considerando uma mama de 4 cm de diferentes glandularidades, e a combinação
Mo/Mo a 28 kV.

A figura 5.25 mostra a variação dos valores de CNR/
√
Kar com a base de dados uti-

lizada no modelo. Considerou-se um nódulo de 5 mm presente em mamas de diferentes

espessuras, e um espectro incidente de Mo/Mo a 28 kV. Os valores de CNR/
√
Kar mos-

trados na figura 5.25a foram obtidos para uma mama adiposa, considerando diferentes

bases de dados de coeficiente de atenuação linear. A figura 5.25b mostra os resultados

obtidos para uma média, considerando diferentes espectros de raios X.
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Figura 5.25. Dependência da razão contraste rúıdo com a base de dados, con-
siderando a combinação ânodo/filtro Mo/Mo a 28 kV. (a) Diferentes valores de
coeficiente de atenuação linear, considerando uma mama adiposa. (b) Diferentes
espectros de raios X, considerando uma mama média.

Como mostrado na figura 5.25a, diferenças de até 12% são observadas na comparação

dos valores de CNR/
√
Kar calculados com os coeficientes de atenuação obtidos neste tra-
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balho, com os obtidos da base de dados de Tomal et al. (2010b) e com os obtidos a partir

dos dados de composição e densidade de Hammerstein et al. (1979). Diferenças de até

22% são observadas se os resultados deste trabalho são comparados com os obtidos utili-

zando os dados de composição e densidade de Woodard e White (1986). Estes resultados

mostram que a CNR/
√
Kar varia significativamente com pequenas diferenças nos valores

de coeficiente de atenuação linear. A figura 5.25b mostra diferenças de até 11% quando

os valores de CNR/
√
Kar, calculados a partir de espectros mamográficos cĺınicos da li-

teratura (Boone et al. 1997), são comparados com os valores determinados considerando

os espectros deste trabalho, obtidos utilizando três diferentes detectores. As menores dis-

crepâncias são observadas para os resultados obtidos para o espectro determinado com

o detector de CdTe, enquanto as maiores foram para o detector SDD. Estas variações

podem ser explicadas pelas diferentes resoluções em energia dos detectores, que alteram

a forma do espectro na região da radiação caracteŕıstica, onde a intensidade é máxima.

Estes resultados demonstram a importância de possuir uma base de dados confiável de

coeficiente de atenuação linear, além de conhecer o espectro emitido por um tubo de raios

X, que por sua vez deve ser medido por um detector com uma boa resposta em energia,

principalmente no que diz respeito à resolução.

5.3.3 Aplicações dos resultados: limites de detecção

Mamografia convencional

A visualização de pequenas estruturas em mamografia convencional é limitada princi-

palmente pelo contraste na imagem, que deve ser maior que um valor limiar para que estas

sejam detectadas. Neste trabalho, estimamos o limite de detecção de nódulos considerando

que diferenças de 2% a 6% na densidade óptica da imagem podem ser visibilizadas. Este

intervalo foi escolhido para generalizar os resultados para diferentes tipos de filmes utiliza-

dos em mamografia convencional, com diferentes contrastes do filme (γ). Para converter

estas diferenças de densidade óptica (∆D) em valores de contraste objeto, assumiu-se a

relação entre essas grandezas (equação 3.12), e considerou-se um sistema tela-filme padrão

utilizado em mamografia, com um contraste médio γ=3 (Kodak 2010, Monnin et al. 2005),



CAPÍTULO 5. Resultados e Discussões 98

e uma densidade óptica de 1,4 associada com o tecido normal da mama, que é um valor

t́ıpico em mamografia convencional.

Para predizer limites de detecção, o SC em função do tamanho do nódulo é mostrado

na figura 5.26, considerando as seguintes situações: A figura 5.26a mostra os resultados

obtidos para uma mama média de 4 cm e um espectro incidente de Mo/Mo e 28 kV, consi-

derando apenas a componente primária, a primária + espalhada e a presença de diferentes

tipos de grades (linear e celular). As figuras 5.26b e 5.26c mostram, respectivamente, os

resultados obtidos para mamas médias de diferentes espessuras, e para mamas de 4 cm

de diferentes glandularidades. Em ambos os casos considerou-se a radiação espalhada e

ausência da grade, e um espectro incidente de Mo/Mo a 28 kV. A figura 5.26d mostra os

resultados obtidos para uma mama média de 4 cm e diferentes espectros incidentes, con-

siderando a contribuição do espalhamento e a ausência da grade. Os limites de detecção

para o contraste objeto de 2% e 6% também são mostrados em todos os casos.

0 2 4 6 8 10
0.00

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

0.18

0.21

0.24

0.27

0.30

0 2 4 6 8 10
0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0 2 4 6 8 10
0.00

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

0.18

0.21

0.24

0.27

0.30

0 2 4 6 8 10
0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

2%

 

 

C
on

tra
st

e 
O

bj
et

o

Espessura do nódulo (mm)

  Somente radiação primária
 Incluindo a radiação espalhada
 Grade linear 
 Grade celular

(a)

6%

(b)

2%

6%

 

 

C
on

tra
st

e 
O

bj
et

o)

Espessura do nódulo (mm)

Espessura da mama
 4 cm
 6 cm
 8 cm

(c)

2%

6%

 

 

C
on

tra
st

e 
O

bj
et

o

Espessura do nódulo (mm)

Glandularidade
 0,1%
 25%
 50%
 100%

(d)

6 %

2%

 

C
on

tra
st

e 
O

bj
et

o

Espessura do nódulo (mm)

 Mo/Mo 28 kV
 Mo/Rh 28 kV
 Rh/Rh 28 kV
 Mo/Mo 25 kV

Figura 5.26. Dependência do contraste objeto com a espessura do nódulo. (a)
Considerando a componente primária, a primária + espalhada, e a influência
da grade anti-espalhamento. (b) Diferentes espessuras da mama. (c) Diferentes
glandularidades da mama. (d) Diferentes espectros incidentes.
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A figura 5.26 mostra que o SC aumenta linearmente com a espessura do nódulo,

sendo esse aumento mais pronunciado para: (i) situações onde a radiação espalhada é

desprezada ou reduzida através da utilização de grades (figura 5.26a); (ii) mamas finas

(figura 5.26b); (iii) mamas com menor glandularidade (figura 5.26c); e (iv) espectros

incidentes de menor energia efetiva (figura 5.26d). Esse comportamento pode ser explicado

utilizando a aproximação apresentada por Gingold et al. (1995), onde o contraste objeto

é escrito como SC = ∆µefx, sendo x a espessura do nódulo e ∆µef a diferença entre

o coeficiente de atenuação linear do tecido normal que compõe a mama e do nódulo,

na energia efetiva do espectro incidente no receptor. Para mamas espessas e densas, e

espectros incidente na mama de maior energia efetiva, o valor de ∆µef é reduzido, devido

ao endurecimento do feixe transmitido pela mama. Isto explica a menor inclinação da

curva de SC em função da espessura do nódulo.

O comportamento do SC com o tamanho do nódulo é similar ao apresentado na

literatura para microcalcificações (Wagner 1991, Gingold et al. 1995).

A figura 5.26a mostra que o SC é maior que o limiar detectável de 2% a 6% para

nódulos entre 0,8 mm e 1,9 mm presentes em mamas médias de 4 cm, se somente a

radiação primária é considerada. Se a radiação espalhada for considerada, nódulos entre

1,1 mm e 2,8 mm seriam detectados, dependendo do limiar de contraste desejado. Se uma

grade é utilizada, os tamanhos mı́nimos de nódulos detectáveis são reduzidos em até 27%

e 35% para grades lineares e celulares, respectivamente. De acordo com a figura 5.26b,

com o aumento da espessura da mama para 6 cm e 8 cm, apenas nódulos com tamanhos

32% e 75% maiores serão detectados, respectivamente. Além disso, a figura 5.26c mostra

que os tamanhos mı́nimos de nódulos detectáveis decrescem por um fator 1,6 e 1,3 se o

objeto contrastante está presente dentro de uma mama com glandularidade 0,1% e 25%,

respectivamente; e aumentam por um fator 2,4 para uma mama 100% glandular. Essa

dependência deve-se à similaridade entre os coeficientes de atenuação linear de tecidos

glandulares e neoplásicos, conforme mostrado na seção 5.1.1. Estes limites de detecção

foram obtidos para um espectro de Mo/Mo a 28 kV. Por outro lado, a figura 5.26d mostra

que nódulos até 10% menores poderiam ser detectados reduzindo o potencial do tubo de
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28 kV para 25 kV, considerando uma combinação ânodo/filtro Mo/Mo, enquanto somente

nódulos até 13% e 26% maiores seriam detectáveis quando combinações Mo/Rh e Rh/Rh

são utilizadas, respectivamente.

Cabe mencionar que os limites de detecção apresentados, baseados no SC, são válidos

somente para objetos de área grande, com espessura constante, como por exemplo nódulos

cúbicos ou ciĺındricos. Para nódulos com outras formas, como por exemplo, nódulos

esféricos, o tamanho mı́nimo detectável poderia ser estimado assumindo que os limites de

detecção apresentados estão relacionados à corda média destes objetos.

A análise dos limites de detecção de nódulos tem sido limitada, até o presente mo-

mento, pela ausência de dados experimentais de coeficientes de atenuação linear de tecidos

mamários neoplásicos na faixa de energia da mamografia. Assim, as estimativas destes

limites são escassas na literatura, sendo que os estudos experimentais realizados até o mo-

mento utilizam materiais equivalentes, simulando apenas objetos presentes em uma mama

de composição média (Wagner e Frey 1995, Del Guerra et al. 2002). De forma geral, os

limites de detecção para nódulos obtidos teoricamente neste trabalho concordam com os

estimativas experimentais apresentadas por Wagner e Frey (1995) e por Del Guerra et al.

(2002).

Resultados de limites de detecção para nódulos foram publicados por Tomal et al.

(2010b), obtidos utilizando o modelo semianaĺıtico apresentado neste trabalho. Diferenças

de até 10% foram observadas na comparação dos limites de detecção apresentados neste

trabalho, e são devidas principalmente à diferentes modelos da mama e diferentes bases

de dados de coeficientes de atenuação utilizados.

Mamografia digital

Em mamografia digital, a visualização de pequenas estruturas é limitada pela razão

contraste-rúıdo, que deve ser maior que um dado valor mı́nimo. Neste trabalho, foi consi-

derado um limiar CNR = 5 para o limite de detecção de nódulos em mamografia digital

(Rose 1948, Dance et al. 2000a). Para converter os valores de CNR/
√
Kar em valores de

CNR, assumiu-se que o kerma de entrada na mama para espectros de Mo/Mo é igual a
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5 mGy, 7 mGy e 12 mGy para mamas de espessuras 4 cm, 6 cm e 8 cm, respectivamente

(Obenauer et al. 2003, Moran et al. 2005).

A fim de predizer limites de detecção, os valores de CNR em função do tamanho do

nódulo são mostrados na figura 5.27. A CNR foi calculada considerando a contribuição

da radiação espalhada e ausência da grade para as seguintes situações: (a) mamas de 4 cm

com diferentes composições e um espectro de Mo/Mo a 28 kV; e (b) mamas médias com

diferentes espessuras e irradiadas com um espectro de Mo/Mo a 28 kV. O valor limiar de

CNR = 5 também é mostrado na figura 5.27.
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Figura 5.27. Dependência da razão contraste-rúıdo com a espessura do nódulo.
(a) Diferentes glandularidades, e (b) diferentes espessuras da mama.

A figura 5.27a mostra que a CNR aumenta abruptamente com a espessura do nódulo.

Este comportamento deve-se tanto ao aumento do contraste com a espessura do nódulo

quanto ao aumento de sua área, uma vez que um objeto cúbico presente dentro da mama

foi considerado neste trabalho. Como mostrado na figura 5.27b, mesmo aumentando o

kerma de entrada para mamas mais espessas, os valores de CNR continuam inferiores,

evidenciando a dificuldade detecção de alterações presentes nestes tipos de mama.

Como mostrado na figura 5.27a, a CNR é maior que limiar detectável para nódulos

de 1 mm, 1,5 mm e 2,5 mm, presentes em mamas de 4 cm com glandularidades 0,1%, 50%

e 100%, respectivamente. De acordo com a figura 5.27b, com o aumento da espessura da

mama para 6 cm e 8 cm, os tamanhos mı́nimos de nódulos detectáveis aumentam em 30%

e 80%, respectivamente. Todos os limites de detecção apresentadas foram obtidos para

um espectro de Mo/Mo a 28 kV.

Os limites de detecção em mamografia digital, determinados a partir da CNR, são
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próximos aos resultados obtidos para a técnica convencional, baseados na determinação

do contraste objeto. Além disso, os resultados obtidos neste trabalho concordam com os

valores experimentais apresentados na literatura (entre 1 mm e 2 mm) para mamas de 4,5

cm (Brodie e Gutcheck 1982, Stanton et al. 1987, Wagner e Frey 1995). Na comparação

com o trabalho de Stanton et al. (1987), diferenças de até 30% são observadas para

mamas mais espessas, e podem ser explicadas principalmente pelos seguintes fatores: (i)

diferenças nos coeficientes de atenuação dos tecidos mamários usados neste modelo e dos

materiais equivalentes utilizados por estes autores; e (ii) diferenças do kerma de entrada,

que afetam fortemente os valores de CNR.

De forma geral, este trabalho inclui valores inéditos de limites de detecção de nódulos

para mamografia convencional e digital, obtidos de forma teórica através de modelos

semianaĺıticos. Os valores teóricos apresentados, baseados nos limiares de SC e CNR,

concordam com estimativas experimentais, mostrando que o modelo semianaĺıtico pode

ser utilizado para determinar parâmetros de qualidade da imagem em mamografia.

5.3.4 Dose glandular normalizada

Nesta subseção são apresentados os resultados de dose glandular normalizada, obti-

dos utilizando o modelo semianaĺıtico descrito na seção 4.3.4, e os valores de coeficiente

de atenuação linear de tecidos mamários apresentados na seção 5.1.1. Inicialmente são

apresentadas as dependências destes fatores com as caracteŕısticas da mama e do espectro

incidente. Por fim, é apresentada a dependência dos valores de D̄gN com o modelo de

mama e a base de dados de coeficiente de atenuação linear e espectros de raios X.

Dependência com a espessura e glandularidade da mama

A dependência dos valores de D̄gN com a espessura e glandularidade da mama é mos-

trada na figura 5.28. Estes valores foram calculados para um espectro de Mo/Mo a 25 kV

(CSR=0,326 mm de Al).

A dose glandular normalizada decresce com o aumento da espessura da mama e de

sua glandularidade em até 80%. A dependência dos valores de D̄gN com a espessura da
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Figura 5.28. Dose glandular normalizada em função da espessura e glandulari-
dade da mama. Espectro de Mo/Mo em 25 kV (CSR=0,326 mm de Al).

mama é explicada basicamente pelas curvas de dose glandular em profundidade para um

mesmo kerma incidente (DgN(z)), que decresce com a profundidade z da mama de forma

aproximadamente exponencial no intervalo a ≤ z ≤ L−a (Hammerstein et al. 1979, Cunha

et al. 2010). Para uma dada espessura da mama L e espectro incidente, o valor de D̄gN

relaciona-se com a curva de DgN(z) através da expressão D̄gN =
∫ L−a

a
DgN(z)dz/

∫ L−a

a
dz,

onde a é a espessura da camada externa que envolve a mama. A integral no numerador

representa a área abaixo da curva de dose em profundidade, que aumenta suavemente

com z (a ≤ z ≤ L− a), tendendo a um valor máximo (Hammerstein et al. 1979, Stanton

et al. 1984, Cunha et al. 2010). Por outro lado a integral no denominador aumenta

linearmente com z. Desta forma, os valores de D̄gN tendem a decrescer com o aumento de

z. Sendo o máximo valor de z limitado pelo intervalo de integração a (L− a), aumentar

a espessura da mama equivale a aumentar este intervalo ocasionando um decréscimo na

D̄gN. A dependência com a glandularidade da mama também pode ser explicada pelas

curvas de dose em profundidade. Para mamas de menor glandularidade a penetração do

feixe é maior, devido ao menor coeficiente de atenuação linear e densidade dos tecidos

adiposos (Johns e Yaffe 1987, Tomal et al. 2010b). Neste caso, a energia é depositada

em maiores profundidades da mama, provocando um decréscimo menos acentuado dos

valores de DgN(z) e, consequentemente, maiores valores de D̄gN.
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Dependência com o espectro de raios X incidente

A figura 5.29 mostra a dependência da dose glandular normalizada com as caracteŕıs-

ticas do espectro de raios X incidente (combinação ânodo/filtro e potencial do tubo) para

uma mama média de 4 cm.
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Figura 5.29. Influência do espectro incidente (combinação ânodo/filtro e po-
tencial do tubo) na dose glandular normalizada, considerando uma mama de
composição média de 4 cm.

Os resultados apresentados na figura 5.29 mostram que a D̄gN aumenta com o poten-

cial do tubo, sendo menor para a combinação ânodo/filtro Mo/Mo, se comparada a todas

outras combinações estudadas neste trabalho. As combinações Mo/Rh, Rh/Rh e W/Al

têm valores de D̄gN similares em baixos potenciais do tubo (<26 kV), entretanto apre-

sentam diferenças de até 20% para maiores potenciais. As combinações W/Rh e W/Ag

também apresentam valores próximos de D̄gN em baixos potenciais do tubo e maiores

diferenças em altos potenciais, onde a forma de cada espectro é alterada pela borda de

absorção do filtro utilizado.

A dependência da dose glandular normalizada com a combinação ânodo/filtro e o po-

tencial do tubo também pode ser explicada pela curva de dose em profundidade (Cunha

et al. 2010). Para mamas de determinada espessura e glandularidade, os espectros de

maior potencial são mais penetrantes, resultando em maiores valores de D̄gN. A dependên-

cia com a combinação ânodo/filtro deve-se às diferentes formas dos espectros incidentes,

que também alteram o seu poder de penetração, caracterizado pela CSR.

A dependência dos valores de D̄gN somente com a energia efetiva do espectro, para um
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mesmo potencial do tubo de raios X, também foi estudada neste trabalho considerando

uma bandeja de compressão com espessuras entre 0 mm e 4 mm. A figura 5.30 mostra os

resultados obtidos para uma mama média de 4 cm, e um potencial do tubo igual a 28 kV.
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Figura 5.30. Dependência da dose glandular normalizada com a CSR para um
potencial do tubo de 28 kV, e uma mama média de 4 cm.

A figura 5.30 mostra que a dose glandular normalizada aumenta linearmente com

a CSR em até 24%, para uma mesma combinação ânodo/filtro e potencial do tubo.

Variações similares foram mostradas por Wu et al. (1991, 1994) para as combinações

Mo/Mo, Mo/Rh e Rh/Rh. Estes resultados evidenciam a necessidade da determinação

da CSR para cada técnica utilizada em medidas experimentais do kerma de entrada na

mama, visando uma correta determinação da dose em mamografia.

Os menores valores de dose glandular normalizada para um dado valor de CSR são

obtidos para a combinação ânodo/filtro Mo/Mo, como mostrado na figura 5.30. Para

espectros de Mo/Rh, Rh/Rh e W/Al, os valores de D̄gN aumentam até 3%, 7% e 11%,

respectivamente. Além disso, extrapolando os valores de D̄gN obtidos para a combinação

Mo/Mo para maiores valores de CSR, verifica-se um aumento de 3,8% e 5% para as

combinações ânodo/filtro W/Rh e W/Ag, respectivamente. Estas dependências estão de

acordo com as observada na literatura (Dance 1990, Wu et al. 1994, Zoetelief e Jansen

1995, Dance et al. 2009).

A dependência dos valores de D̄gN com o potencial do tubo de raios X, para um mesmo

valor de CSR, também foi estudada neste trabalho. A figura 5.31 mostra os resultados

obtidos para uma mama média de 4 cm. Foram considerados espectros incidentes para as

combinações ânodo/filtro Mo/Mo, Mo/Rh e Rh/Rh, e uma CSR=0,380 mm de Al.
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Figura 5.31. Dependência da dose glandular normalizada com o potencial do
tubo para diferentes combinações ânodo/filtro com CSR=0,380 mm de Al.

A dose glandular normalizada aumenta linearmente com o potencial do tubo em até

9%, considerando uma mesma combinação ânodo/filtro e uma mesma CSR, como mos-

trado na figura 5.31. Além disso, um aumento mais acentuado é observado para as com-

binações Rh/Rh e W/Al, que por sua vez apresentam espectros com distribuições mais

largas e são mais penetrantes, devido à maior intensidade destes espectros em energias

maiores que 20 keV. Em particular, a combinação W/Al apresenta valores de D̄gN de 7%

a 12% maiores que a combinação Mo/Mo para potenciais do tubo entre 26 kV e 32 kV.

De forma geral, como mostrado nas figuras 5.28-5.30, a dose glandular normalizada

apresenta grandes variações com todas as caracteŕısticas do espectro incidente na mama

(combinação ânodo/filtro, potencial do tubo e CSR). Desta forma, o conhecimento cor-

reto destas dependências é fundamental para o cálculo da dose glandular absorvida em

mamografia, uma vez que o uso de valores de D̄gN que não possuem a completa dependên-

cia com as caracteŕısticas do espectro pode fornecer valores menores de dose absorvida,

subestimando o risco de carcinogênese associado com a exposição à radiação em um exame

mamográfico.

Os resultados de D̄gN obtidos neste trabalho foram comparados com os valores de

Hammerstein et al. (1979) para uma mama média de 6 cm e um espectro de Mo/Mo

a 28 kV (CSR=0,310 mm de Al), apresentando diferenças de 10%. A comparação dos

resultados deste trabalho com os da literatura por simulação MC, apresenta uma boa

concordância. Na comparação com os trabalhos de Zoetelief e Jansen (1995), Dance

et al. (2000b), Koutalonis et al. (2006), Dance et al. (2009) e Cunha et al. (2010), foram
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observadas discrepâncias de 1 a 9%. Para a combinação ânodo/filtro W/Rh, maiores

discrepâncias foram observadas na comparação com Koutalonis et al. (2006), devido às

diferentes espessuras dos filtros utilizados. Na comparação com os resultados de Boone

(1999) e Wu et al. (1991, 1994), foram observadas diferenças de até 20%, que podem ser

explicadas principalmente pelos diferentes modelos de mama utilizados por estes autores.

Sumariamente, as divergências com os resultados da literatura podem ser justificadas pelo

uso de diferentes metodologias de cálculo, seções de choque e espectros de raios X.

Resultados de D̄gN para as combinações ânodo/filtro Mo/Mo, Mo/Rh e Rh/Rh, obti-

dos utilizando os modelos semianaĺıticos, foram publicados por Tomal et al. (2010c).

Dependência com o modelo de mama e com a base de dados utilizada

A influência de diferentes modelos de mama e de diferentes bases de dados de co-

eficiente de atenuação linear e espectros de raios X incidentes nos valores de D̄gN foi

quantificada a partir da mudança dos parâmetros de entrada nos cálculos anaĺıticos.

A figura 5.32 mostra a influência do modelo de mama na dose glandular normalizada,

através da variação da composição e espessura da camada externa que envolve a mama,

considerando os diferentes modelos de mama utilizados na literatura (Dance 1990, Wu

et al. 1991, Koutalonis et al. 2006). Os resultados foram determinados para uma mama

de composição média de diferentes espessuras, e um espectro de Mo/Mo a 28 kV.

2 3 4 5 6 7 8
0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

D
gN
(m

G
y/
m
G
y)

Espessura (cm)

Camada externa
 4mm pele (Wu et al. 1991)
 5mm pele (Koutalonis et al. 2006)
 5 mm adiposo (Dance 1990)

Figura 5.32. Influência do modelo de mama na dose glandular normalizada,
para uma mama média e um espectro incidente de Mo/Mo a 28 kV

A figura 5.32 mostra diferenças de até 25% quando diferentes composições da camada
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externa (tecido adiposo ou pele) são consideradas, que ocorrem devido à grande diferença

entre os coeficientes de atenuação linear destes tecidos (Hammerstein et al. 1979, Johns

e Yaffe 1987). Entretanto, para camadas de mesma composição e diferentes espessuras,

observam-se variações de até 7%. Esses resultados justificam as grandes discrepâncias

observadas nas tabulações os valores de D̄gN da literatura, fornecidas por diferentes autores

(Dance 1990, Wu et al. 1991, Boone 1999, Dance et al. 2000b, Cunha et al. 2010), e indicam

que a escolha do modelo de mama utilizado nos cálculos é um fator essencial no estudo

da dose em mamografia.

A figura 5.33 apresenta a dependência da dose glandular normalizada com a base de

dados de coeficiente de atenuação linear, e espectros utilizados no modelo. Estes valores

foram determinados para uma mama de composição média com diferentes espessuras, e

um espectro de Mo/Mo a 28 kV.
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Figura 5.33. Dependência dos valores de D̄gN com a base de dados utilizada no
cálculo, considerando uma mama média. (a) Diferentes coeficientes de atenuação
linear. (b) Diferentes espectros de raios X.

A figura 5.33a mostra variações de até 15% entre os valores de D̄gN calculados utili-

zando os coeficientes de atenuação linear obtidos neste trabalho e os obtidos usando os

dados de composição e densidade de Woodard e White (1986) e a regra das misturas. Di-

ferenças menores que 4% são observadas se os resultados deste trabalho são comparados

aos obtidos usando a base de dados de Tomal et al. (2010b) e com os obtidos a partir dos

dados de composição e densidade de Hammerstein et al. (1979). Em particular, a figura

5.33a mostra que os valores de D̄gN obtidos usando a base de dados de composição de
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Woodard e White (1986) são menores que os obtidos usando a base de dados apresentada

neste trabalho, o que subestimaria os valores de dose absorvida na mama. A figura 5.33b

mostra que diferenças de até 10% são observadas nos valores de D̄gN, calculados a par-

tir de espectros mamográficos cĺınicos da literatura (Boone et al. 1997) e dos espectros

obtidos neste trabalho utilizando três diferentes detectores. Estas diferenças devem-se

basicamente aos diferentes valores de CSR dos espectros utilizados e pequenas diferen-

ças na forma do espectro (em especial, intensidades e larguras dos picos caracteŕısticos).

Estes resultados demonstram a importância de possuir uma base de dados confiável de

coeficiente de atenuação linear e de espectro de raios X.

5.3.5 Otimização do espectro: figura de mérito

Nesta seção os resultados dos parâmetros de qualidade da imagem e da dose glandular

normalizada são combinados por meio da figura de mérito (FOM) para cada espectro

de raios X, a fim de avaliar seu desempenho e determinar as caracteŕısticas ótimas de

exposição para alguns tipos de mama. As seções seguintes apresentam os resultados de

FOM para mamografia convencional e digital, sucessivamente.

Figura de mérito: mamografia convencional

A figura de mérito em mamografia convencional (FOMSC) em função do potencial do

tubo de raios X, normalizada pelos valores de referência (seção 4.3.5), é mostrada na figura

5.34 para diferentes combinações ânodo/filtro. Considerou-se um nódulo de 5 mm presente

em uma mama média de diferentes espessuras. A presença de grades anti-espalhamento

não foi considerada nesta análise.

As figuras 5.34a e 5.34b mostram que para mamas de 2 cm e 4 cm, os valores máxi-

mos de FOMSC/(FOMSC)ref são obtidos para a combinações Mo/Mo em 24 kV. A figura

5.34c mostra que os valores máximos para uma mama de 6 cm são obtidos usando as

combinações W/Rh e W/Ag, para potenciais entre 25 kV e 28 kV. Considerando uma

mesma dose absorvida, o contraste objeto obtido com estes espectros aumenta entre 11%

e 13% se comparado ao espectro de referência Mo/Mo em 28 kV. Utilizando estes espec-
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Figura 5.34. Figura de mérito em mamografia convencional (FOMSC) para um
nódulo de 5 mm presente em uma mama média de: (a) 2 cm, (b) 4 cm, (c) 6 cm
e (d) 8 cm.

tros alternativos, a dose absorvida poderia ser reduzida em até 22%, para uma mesma

qualidade da imagem. Para uma mama de 8 cm, a figura 5.34d mostra que o máximo

valor de FOMSC/(FOMSC)ref é obtido para a combinação W/Ag em potenciais entre 28

kV e 30 kV. Estes resultados indicam, que para um valor de D̄g constante, uma melhoria

de até 34% no contraste objeto pode ser alcançada. A combinação ânodo/filtro W/Rh

também apresenta um bom desempenho, podendo aumentar o SC em até 30%.

A influência da glandularidade na escolha do espectro mais adequado para cada espes-

sura da mama também foi estudada neste trabalho. Os resultados obtidos apresentaram

um comportamento similar ao mostrado na figura 5.34, verificando-se que uma variação

na glandularidade é equivalente a uma pequena mudança na espessura da mama (Dance

et al. 2000a). A combinação ânodo/filtro Mo/Mo apresentou o melhor desempenho para

mamas adiposas entre 2 cm e 6 cm, e mamas glandulares entre 2 cm e 3 cm. De forma ge-

ral, para mamas de maiores espessuras e glandularidades as combinações W/Rh e W/Ag

apresentaram os melhores desempenhos. A utilização de grades anti-espalhamento (linear
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e celular) nos valores de FOMSC/(FOMSC)ref também foi investigada neste trabalho.

Os resultados não mostraram diferenças significativas entre as curvas, entre os valores

máximos ou entre os potenciais correspondentes a eles.

Os resultados para a combinação W/Rh estão de acordo com os previamente publi-

cados por Jennings et al. (1981). Os resultados deste trabalho também concordam com

os resultados de Dance et al. (2000a) para as combinações Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh e

W/Rh, e com os de Delis et al. (2006) para as combinações Mo/Mo, Mo/Rh e W/Al,

ambos obtidos usando simulação MC. Na comparação com os resultados experimentais de

Gingold et al. (1995), maiores discrepâncias foram observadas, principalmente no valor do

potencial do tubo associado com o valor máximo da figura de mérito. As diferenças obser-

vadas podem ser atribúıdas ao tamanho e composição do objeto contrastante, às diferentes

bases de dados de espectros incidentes, e às diferentes composições dos tecidos mamários

se comparadas aos materiais equivalentes utilizados nos trabalhos experimentais.

De forma geral, os resultados apresentados mostram que diferentes combinações

ânodo/filtro, baseadas em um ânodo de W e filtros de Rh e Ag, apresentam melhores

desempenhos que as tradicionalmente utilizadas em mamografia convencional para ma-

mas mais espessas. Estes resultados estão de acordo com os observados por Desponds

et al. (1991). Entretanto, para a utilização destes espectros em mamografia, mais estudos

devem ser realizados levando-se em conta outros fatores experimentais, como tempo de

exposição (Fahrig e Yaffe 1994a).

Figura de mérito: mamografia digital

A figura 5.35 mostra a figura de mérito em mamografia digital (FOMCNR) para dife-

rentes combinações ânodo/filtro e potenciais do tubo de raios X, normalizada pelo valor

de referência (FOMref). Considerou-se um nódulo de 5 mm presente em uma mama mé-

dia de diferentes espessuras. A presença de grades anti-espalhamento não foi considerada

nesta análise.

De acordo com a figura 5.35a, os valores máximos de FOMCNR/(FOMCNR)ref para

uma mama média de 2 cm são obtidos para a combinação Mo/Mo em 24 kV. A figura 5.35b
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Figura 5.35. Figura de mérito em mamografia digital para um nódulo de 5 mm
presente em uma mama média de: (a) 2 cm, (b) 4 cm, (c) 6 cm e (d) 8 cm.

mostra que para uma mama de 4 cm, os valores máximos são obtidos com as combinações

W/Rh e W/Ag para potenciais entre 27 kV e 30 kV. Se estas combinações são utilizadas,

uma melhoria de até 11% na razão contraste-rúıdo pode ser obtida, se comparada aos

valores obtidos com o espectro de referência Mo/Mo a 24 kV. Utilizando estes espectros

alternativos, a dose absorvida também poderia ser reduzida em até 20%, para uma mesma

qualidade da imagem. Para uma mama de 6 cm, a figura 5.35c mostra que o valor máximo

de FOMCNR/(FOMCNR)ref é obtido para as combinações W/Ag e W/Rh, para potenciais

do tubo entre 28 kV e 30 kV. Estes resultados indicam que, para um valor de dose

constante, uma melhoria de até 33% pode ser obtida na CNR. A figura 5.35d mostra

que, para uma mama de 8 cm, os valores máximos de FOMCNR/(FOMCNR)ref são obtidos

com a combinação W/Ag entre 30 kV e 32 kV. Para estes espectros, um aumento de até

70% é posśıvel nos valores de CNR para uma mesma dose. As combinações W/Rh e

W/Al também apresentam um bom desempenho para mamas de 8 cm, podendo melhorar

a CNR em até 60% para uma mesma dose, ou por outro lado, reduzir a dose em até 60%

para uma mesma qualidade da imagem.
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A influência da glandularidade da mama nos resultados de FOMCNR/(FOMCNR)ref

também foi estudada neste trabalho. Verificou-se que, embora o comportamento das

curvas para cada espessura fosse similar ao mostrado na figura 5.35, um deslocamento

dos valores máximos ocorre com a variação da glandularidade. Para mamas de maior

glandularidade, os valores máximos encontram-se em potenciais do tubo até 2 kV mais

altos que os apresentados na figura 5.35, enquanto para mamas com maior conteúdo

adiposo eles estão localizados em potenciais menores (até 2 kV).

A influência do uso de grades anti-espalhamento nos valores de FOMCNR/(FOMCNR)ref

também foi investigada neste trabalho, considerando a presença de grades linear e celular.

Os resultados mostraram que a inclusão das grades tende a deslocar os valores máximos

para potenciais do tubo levemente superiores, sendo esta mudança mais acentuada para

a grade linear. Este efeito deve-se à menor transmissão da radiação primária pela grade

linear.

Os resultados obtidos para as combinações Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh e W/Rh para to-

das as espessuras estão de acordo com os previamente publicados por Dance et al. (2000a),

apresentando somente pequenas diferenças nos potenciais do tubo de melhor desempenho.

A comparação com os resultados experimentais de Baldelli et al. (2010) mostra uma boa

concordância nos valores dos potencias de tubo de melhor desempenho e estimativa da

melhoria da razão contraste-rúıdo para uma mesma dose, considerando as combinações

Mo/Mo, Mo/Rh, W/Rh e W/Ag. As pequenas diferenças encontradas podem ser asso-

ciadas aos diferentes modelos de mama e geometria de irradiação, uma vez que alguns

trabalhos da literatura não consideram a camada externa adiposa da mama ou a presença

da bandeja de compressão (Bernhardt et al. 2006). Além disso, as discrepâncias podem ser

atribúıdas às diferentes bases de dados utilizadas nos cálculos. De acordo com estimativas

realizadas neste trabalho, variações de até 6% nos valores de FOMCNR/(FOMCNR)ref são

observada devido à utilização de diferentes bases de dados de composição e coeficiente de

atenuação dos tecidos, enquanto somente pequenas diferenças (de até 1 kV) são observa-

das nos potenciais associados aos valores máximos. O tamanho e a composição do objeto

contrastante também podem alterar os resultados (Dance et al. 2000a). Além disso, as
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correções adicionais na CNR, devido às caracteŕısticas do receptor de imagem (ganho e

fator de Swank), também podem alterar os valores de FOMCNR/(FOMCNR)ref , uma vez

que estes alteram a dependência energética da CNR. De acordo com estimativas rea-

lizadas neste trabalho, diferenças de até 7% nos valores de FOMCNR/(FOMCNR)ref são

observadas quando somente o rúıdo quântico é considerado.

De forma geral, os resultados obtidos neste trabalho mostram que o uso de um ânodo de

W e filtros de borda K podem aumentar consideravelmente o desempenho da mamografia

digital para mamas espessas, uma vez que produzem valores de FOMCNR/(FOMCNR)ref

significativamente maiores. Os tipos de filtros mais adequados encontrados neste trabalho

foram Rh e Ag, que mostraram um melhor desempenho para mamas mais espessas e

densas, onde a sensibilidade da mamografia é reduzida.



Caṕıtulo 6

Conclusões e Perspectivas

6.1 Conclusões

Neste caṕıtulo são apresentadas as principais conclusões sobre o estudo das caracte-

ŕısticas da mama (µ(E) e ρ), sobre as medidas de espectros de raios X, e sobre o estudo

dos parâmetros de qualidade da imagem e dose em mamografia, utilizando modelos semi-

anaĺıticos. Além disso, são apresentadas as perspectivas de trabalhos futuros.

6.1.1 Caracteŕısticas dos tecidos mamários

Sobre o coeficiente de atenuação linear dos tecidos mamários

O presente trabalho apresenta um método experimental para a determinação do coe-

ficiente de atenuação linear no intervalo de energia de 10 a 45 keV, utilizando espectros

polienergéticos e um detector de alta resolução em energia. O uso de um feixe bem co-

limado e de uma grande distância entre o ponto focal e o detector, permitiu reduzir as

contribuições das intensidades detectadas devido ao background e ao espalhamento da

amostra, além de reduzir as distorções espectrais devido ao tempo morto do detector e ao

empilhamento de pulsos. O procedimento de otimização da espessura da amostra permitiu

reduzir a incerteza na determinação de µ(E) entre 2% e 5%.

Os resultados obtidos mostram que os tecidos mamários normais possuem coeficientes

de atenuação menores que os tecidos neoplásicos em toda a faixa de energia analisada.
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Além disso, tecidos mamários normais de diferentes composições (adiposos e fibroglandu-

lares) apresentam diferentes valores de µ(E). Este fato ressalta a importância do conhe-

cimento da classificação histológica de cada tecido.

Os coeficientes de atenuação linear dos tecidos mamários obtidos neste trabalho foram

comparados com dados experimentais previamente publicados, e com predições teóricas

calculadas a partir da regra das misturas, apresentando diferenças relativas de 8%.

O ajuste de uma função aos valores experimentais, a partir do método dos mı́nimos

quadrados, permite predizer valores de µ(E) para qualquer energia dentro do intervalo

analisado neste trabalho. Esta parametrização facilita a utilização destes resultados ex-

perimentais em cálculos anaĺıticos e simulação Monte Carlo.

Sobre a densidade dos tecidos mamários

O método utilizado para determinação das densidades dos tecidos mamários mostrou-

se adequado, fornecendo resultados similares aos da literatura para todos os tipos de

tecidos analisados. Os resultados obtidos mostram que a densidade dos tecidos normais

adiposos é menor do que todos os outros grupos analisados, que por sua vez são similares

entre si.

6.1.2 Sobre as medidas de espectros de raios X

Neste trabalho foram utilizados três detectores semicondutores: Si(Li), CdTe e SDD,

para medidas de espectros de raios X de um equipamento industrial. As qualidades de

radiação de mamografia foram implementadas utilizando filtros de Mo e Al com espessuras

adequadas.

A resposta de cada detector foi determinada por simulação MC. O código PENELOPE

(Salvat et al. 2003), utilizado na simulação, foi modificado para incluir efeitos de transporte

e coleta de cargas, bem como a distribuição gaussiana da deposição de energia no cristal,

visando descrever a resolução finita de cada detector. Os resultados obtidos mostram

que todos os detectores apresentam uma boa resposta na faixa de energia de mamografia.

Além disso, verificou-se que a eficiência dos detectores utilizados representa a correção
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mais importante nos espectros medidos, principalmente em maiores energias. As outras

componentes da resposta dos detectores de Si(Li) e SDD contribuem muito pouco para

a correção do espectro na faixa de energia analisada, devido ao baixo número atômico e

bom transporte de cargas destes detectores. Por outro lado, para o detector de CdTe, a

correção do escape de raios X fluorescentes torna-se importante para potenciais do tubo

maiores que 27 kV.

Os espectros de raios X obtidos com os detectores de Si(Li), CdTe e SDD, e devida-

mente corrigidos por suas respostas, são similares em todo o intervalo de energia analisado.

Pequenas diferenças são observadas na região dos picos caracteŕısticos Kα e Kβ do Mo,

devido às diferentes resoluções em energia dos detectores. Além disso, os valores de CSR e

Ē, calculados utilizando os espectros obtidos com os diferentes detectores, diferem em no

máximo 5%. Estes resultados mostram que todos os detectores utilizados são adequados

para medidas de espectros de raios X na faixa de energia de mamografia. Entretanto,

o detector SDD apresenta uma melhor resolução em energia, boa resposta em energia,

menor tempo morto e pequenas dimensões, tornando a sua aplicação mais vantajosa,

principalmente para medidas de espectros cĺınicos.

As qualidades primárias de mamografia foram implementadas utilizando filtros adici-

onais de 0,03 mm de Mo, em todo intervalo de potenciais do tubo analisados, enquanto

a espessura do filtro de Al utilizado dependia do potencial do tubo (entre 0,9 mm e 1,1

mm). As diferenças entre os valores de CSR obtidos utilizando estes filtros, e os valo-

res de referência para raios X mamográficos (IEC 61267 2005, PTB 2010), estão dentro

da variação máxima permitida pelo IEC 61267 (2005) para todos os potenciais do tubo

analisados. Estes resultados mostram que filtros de Al e Mo podem ser utilizados para

implementar as qualidades mamográficas em um equipamento industrial.

Os espectros obtidos neste trabalho, utilizando os três detectores e devidamente corri-

gidos por suas respostas, mostram uma boa concordância com espectros cĺınicos de refe-

rência, obtidos experimentalmente utilizando detectores de HPGe (Wilkinson et al. 2001),

e usando modelos matemáticos (Boone et al. 1997). Estes resultados mostram que um

equipamento industrial pode ser adaptado para reproduzir tanto as qualidades de radiação
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(CSR), quanto a forma dos espectros cĺınicos.

Assim, é importante ressaltar que as qualidades de radiação implementadas neste

trabalho, e especificadas em termos da CSR e do seu espectro de raios X, fornecem

uma importante ferramenta para estudos de qualidade da imagem e dose em mamografia,

permitindo avaliar sua dependência com os espectros obtidos utilizando diferentes sistemas

de detecção.

6.1.3 Sobre o estudo da qualidade da imagem e da dose absor-

vida

Neste trabalho foram desenvolvidos modelos semianaĺıticos para determinar os parâme-

tros de qualidade da imagem (SC e CNR) e a dose glandular normalizada em mamografia,

de forma simples, rápida e precisa. Os modelos utilizados inclúıam as contribuições de

interações simples e duplas, tanto na energia absorvida quanto na intensidade espalhada

transmitida. Os modelos foram usados para estudar a influência de alguns parâmetros,

tais como caracteŕısticas da mama (espessura e glandularidade) e do espectro incidente

(combinação ânodo/filtro, potencial do tubo e CSR) nos valores de SC, CNR e D̄gN. Adi-

cionalmente, para a CNR, a dependência com as caracteŕısticas do receptor de imagem

também foram avaliadas.

Os resultados obtidos concordam com os apresentados por outros autores utilizando

simulação Monte Carlo (Zoetelief e Jansen 1995, Dance et al. 2000b, Koutalonis et al.

2006, Bottigli et al. 2006, Dance et al. 2009, Cunha et al. 2010). Este fato mostra que

considerar somente interações simples e duplas não introduz grandes discrepâncias na

determinação dos parâmetros de qualidade da imagem e da dose glandular normalizada.

A dependência dos valores de SC, CNR e D̄gN com o modelo da mama, e com a base

de dados de coeficiente de atenuação e espectros de raios X, também foi investigada neste

trabalho. Os resultados mostram diferenças de até 25% na comparação destas grandezas

obtidas para diferentes modelos de mama da literatura, ressaltando a importância da esco-

lha do modelo empregado no estudo teórico da mamografia. Além disso, diferentes bases

de dados resultam em diferenças de até 15%. Em particular, verificou-se que a utilização
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de espectros obtidos com diferentes detectores, nas mesmas condições experimentais, pode

resultar em diferenças de 7% nos valores de SC, CNR e D̄gN. Estes resultados eviden-

ciam a importância da determinação cuidadosa de espectros de raios X, e da escolha do

detector mais adequado para cada faixa de energia.

A partir dos resultados de SC e CNR obtidos, foram estimados os limites de detecção

de nódulos em mamografia convencional e digital, respectivamente. Os menores tamanhos

de nódulo detectáveis foram similares em ambas as técnicas.

Os resultados dos parâmetros de qualidade da imagem (SC e CNR) e dose glandu-

lar normalizada (D̄gN) foram combinados através do conceito de FOM para os espectros

ótimos para cada tipo de mama em mamografia convencional e digital. Em mamografia

convencional, o espectro de Mo/Mo mostrou-se o mais adequado para mamas de compo-

sição média com espessuras menores que 4 cm, enquanto as combinações W/Rh e W/Ag

mostraram-se mais adequadas para mamas de maiores espessuras. Em mamografia digi-

tal, a combinação ânodo/filtro Mo/Mo somente foi a mais adequada somente para mamas

médias com espessura de 2 cm, enquanto as combinações W/Rh e W/Ag apresentaram os

melhores resultados para mamas mais espessas. Em todas as situações estudadas, os va-

lores máximos de FOM foram obtidos para potenciais do tubo dependentes da espessura

da mama e da combinação ânodo/filtro utilizada. Estes resultados permitem encontrar

as combinações ânodo/filtro e potenciais do tubo que otimizem o exame mamográfico.

Finalmente, cabe ressaltar que os modelos semianaĺıticos desenvolvido neste trabalho

permitem o estudo teórico da qualidade da imagem e da dose absorvida em mamogra-

fia, possibilitando investigar a influência da variação de diversos parâmetros, tais como

diferentes caracteŕısticas e modelo na mama, e espectros de raios X. Estes modelos apre-

sentam resultados similares aos obtidos por métodos experimentais ou por simulação MC,

mas fornecendo resultados de forma mais prática e rápida.

6.2 Perspectivas

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, as seguintes perspectivas para trabalhos

futuros podem ser propostas:
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(i) Aumentar o número de amostras de tecidos analisadas, especialmente para os gru-

pos de tecidos fibroglandulares e fibroadenomas, e também estudar o coeficiente de

atenuação linear e a densidade de outros tipos de tecidos mamários alterados, como

por exemplo, tumores filódes e alterações fibroćısticas.

(ii) Aplicar o detector de SDD para estudo de espectros produzidos por equipamentos

cĺınicos.

(iii) Otimizar os modelos semianaĺıticos elaborados para o estudo da qualidade da ima-

gem e dose em mamografia, considerando, por exemplo, um feixe divergente e o

tamanho finito do ponto focal.

(iv) Utilização dos modelos semianaĺıticos para o estudo da qualidade da imagem e dose

para outros tipos de espectro de raios X, como, por exemplo, radiação śıncroton.

(v) Utilização dos modelos semianaĺıticos para o estudo de outras técnicas de imagem

da mama, como por exemplo, a tomosśıntese.
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Apêndice B

Prinćıpio de Funcionamento de

Detectores Semicondutores

A detecção da radiação em um detector semicondutor é baseada na coleta dos pares

elétron-buraco, formados pela interação da radiação ionizante com o volume senśıvel do

cristal. A quantidade de cargas produzidas é proporcional à energia depositada pela

part́ıcula incidente (Knoll 2000).

Um campo elétrico aplicado no detector faz com que os elétrons produzidos se des-

loquem na direção do pólo positivo e os buracos na direção do pólo negativo. A carga

coletada pelos eletrodos produz um pulso de corrente, que é transferido para a parte ele-

trônica do sistema de detecção (Knoll 2000). O pulso gerado pela coleção das cargas passa

por um amplificador que, além de amplificá-lo, conforma-o para melhorar a relação sinal-

rúıdo. Por fim, o pulsos produzidos, com amplitude proporcional à energia depositada

no detector, são enviados para o analisador multicanal e separados pela sua amplitude,

formando um histograma. O conjunto de todos os sinais produzidos forma o espectro de

altura de pulsos que pode ser interpretado e analisado (Redus 2007).

Em um detector ideal, todos os fótons incidentes são totalmente absorvidos no cristal e

todos os elétrons gerados por essa absorção são coletados. Entretanto em um cristal real,

uma parcela dos fótons incidentes será transmitida, e uma parcela dos fótons secundários

criados no cristal (espalhamento e fluorescência) escapará do mesmo sem depositar sua
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energia (Knoll 2000). Esses efeitos dão origem à uma complicada resposta do detector, que

depende das caracteŕısticas da radiação incidente, e do material e geometria do detector

(Knoll 2000).

A transmissão de fótons primários depende da energia da radiação e da espessura do

detector. Fótons de maior energia têm maior probabilidade de atravessar o detector sem

interagir, fazendo com que o número de pulsos em energias maiores diminua em relação

ao número de pulsos em menores energias. Detectores mais espessos possuem uma menor

transmissão, reduzindo a distorção do espectro.

Caso ocorra o escape de fótons secundários do detector, a altura do pulso associado

a esta interação será menor do que a altura correspondente à energia do fóton incidente,

fazendo com que o espectro tenha uma intensidade maior do que a real em baixas ener-

gias. Esse aumento espúrio no número de pulsos em baixas energias é mais pronunciado

para detectores de pequeno volume, para os quais a probabilidade de escape dos fótons

secundários é maior. A energia do feixe também influenciará a probabilidade de escape,

devido à dependência energética da probabilidade dos processos de interação.

Além da dependência do espectro medido com os efeitos de interação, outros processos

associados ao transporte das cargas produzidas e à resolução finita do detector também

influenciam a forma do espectro medido. Esses processos são descritos com mais detalhes

nas seções B.1 e B.2.

B.1 Transporte de cargas em detectores semicondu-

tores

Armadilhamento de cargas

As imperfeições presentes na estrutura cristalina do detector podem formar centros de

armadilhamento e recombinação de cargas, que capturam parte das cargas produzidas na

interação da part́ıcula incidente com o cristal. Este efeito impede a coleta de todas as

cargas produzidas, fazendo com que a altura do pulso de sáıda não seja proporcional à

energia depositada pela radiação (Miyajima et al. 2002, Redus 2007).
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No caso mais simples de um detector plano, tais como HPGe, Si(Li) e CdTe, onde o

campo elétrico pode ser considerado constante e uniforme, o armadilhamento de cargas

pode ser descrito pela equação de Hecht (Miyajima et al. 2002, Redus 2007). Neste caso,

a eficiência da coleção de cargas, em função da posição da interação no cristal, é dada

por:

η =
λe

t

{[
1− exp

(
−(t− z)

λe

)]
+

λh

t

[
1− exp

(
−z

λh

)]}
(B.1)

em que z é a profundidade da interação no detector, t é a espessura do cristal, λe e λh

são os caminhos livres médios dos elétrons e buracos, respectivamente.

O resultado do armadilhamento de cargas é a presença de uma cauda nos espectros

medidos, localizada em energias menores que a da radiação incidente no detector (Redus

2007). Este efeito é mais evidente quando a distância entre os eletrodos e a posição da

interação no cristal, onde os pares elétron-buraco são produzidos, é da mesma ordem de

grandeza dos caminhos livres médios dos portadores de carga.

Por outro lado, em detectores não planos, como por exemplo o detector SDD, o campo

elétrico não pode mais ser considerado constante e uniforme, e a equação de Hecht não é

válida para descrever a eficiência da coleção de cargas. Entretanto, como o siĺıcio apresenta

um bom transporte de cargas, e devido ao seu tamanho reduzido (Amptek 2010), o efeito

de armadilhamento torna-se despreźıvel para este tipo de detector (Knoll 2000, Cross

et al. 2005).

Coleta incompleta de cargas

Na superf́ıcie do detector, próxima à interface cristal-cátodo, existe uma região onde

os pares de cargas produzidos não são coletados, ou são coletados apenas parcialmente.

Esse efeito reduz a amplitude do pulso detectado, diminuindo a eficiência do detector e

distorcendo o espectro medido (Campbell et al. 2001).

A região do cristal onde não ocorre coleta de cargas é chamada de “camada morta” do

detector, e sua existência está relacionada principalmente ao processo de fabricação do

cristal (Campbell et al. 2001). Por outro lado, a região onde ocorre a coleta incompleta de
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cargas pode ser explicada basicamente por dois processos f́ısicos, que envolem a interação

da radiação com o cristal, e a produção e coleta das cargas produzidas (Scholze e Procop

2009).

Para interações que ocorrem próximas à superf́ıcie do detector, os elétrons produzidos

na interação da radiação com o detector, tais como elétrons de recuo, fótoelétrons e

elétrons de Auger, podem escapar do cristal antes de gastar toda a sua energia na produção

de pares elétron-buraco. Este efeito resulta na diminuição da energia depositada por estes

elétrons, produzindo um pulso de menor amplitude (Scholze e Procop 2009).

Os elétrons produzidos na interação da radiação com o detector ionizam o cristal ao

longo de seu caminho, produzindo uma “nuvem de cargas” na região senśıvel do detector

(Goto 1993). Para interações próximas à superf́ıcie do detector, parte das cargas produ-

zidas não são coletadas, devido ao movimento e difusão destas na interface cristal/cátodo

(Campbell et al. 2001). Além disso, parte desta “nuvem de cargas” que escaparia do

detector, pode ser refletida na interface sendo então coletada.

A coleta incompleta de cargas por este último efeito pode ser modelada pela função

de probabilidade de coleta de cargas (PCC), mostrada na equação B.2, que considera os

efeitos de movimento, difusão e reflexão dos portadores de carga.

PCC(z) = 1− (1−RC) exp
(
− ν

D
z
)

(B.2)

Sendo z a profundidade da interação no detector, representando a posição da origem

da “nuvem de cargas”, ν a velocidade de saturação, D o coeficiente de difusão, e RC o

coeficiente de reflexão na interface cristal-cátodo.

Ambos os processos previamente citados, que resultam na coleta incompleta de cargas,

são responsáveis por uma redução da amplitude do pico detectado, dando origem a um

componente plana no espectro medido, que se estende desde zero até a energia incidente.
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B.2 Resolução em energia

A resolução em energia de um detector está relacionada com sua capacidade de dis-

criminar a energia da radiação incidente (Knoll 2000). Considerando-se um feixe mono-

energético incidente no detector, o espectro medido tem aproximadamente a forma de

uma gaussiana, onde a resolução do detector é definida pela razão entre a largura à meia

altura do espectro (FWHM , do inglês Full Width at Half Maximum) e a energia inci-

dente (Knoll 2000). Alguns autores também costumam definir a resolução em energia

como sendo simplesmente a FWHM para uma dada energia (Amptek 2010, Di Castro

et al. 1984).

A resolução de um detector semicondutor depende basicamente das flutuações estat́ıs-

ticas, da coleta de cargas e do rúıdo eletrônico (Knoll 2000).

As flutuações estat́ısticas ocorrem devido à natureza discreta do sinal medido, uma vez

que a carga total produzida no detector, pela interação da radiação, representa um número

discreto de portadores de carga coletados, e está sujeito a flutuações para uma mesma

energia depositada (Knoll 2000). Em detectores semicondutores, a incerteza associada à

produção de pares elétron/buraco pode ser descrita pela estat́ıstica de Poisson, combinada

com o fator de Fano, que é uma constante multiplicativa determinada experimentalmente

para cada detector (Knoll 2000).

As flutuações na coleta das cargas produzidas no detector também afetam sua resolução

em energia, e ocorrem devido aos processos de armadilhamento e coleta incompleta de

cargas, detalhados na seção B.1 (Knoll 2000).

A resolução também é afetada pelo rúıdo eletrônico, que por sua vez depende da

corrente de fuga do detector e de sua capacitância, e independente da energia do fóton

incidente (Knoll 2000).
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valentes usados em radiodiagnótico: propriedades de atenuação., in ‘17a. Simpósio
Internacional de Iniciação Cient́ıfica da USP’.

Gingold, E. L., Wu, X. Z. e Barnes, G. T. (1995), ‘Contrast and dose with Mo-Mo, Mo-Rh,
and Rh-Rh target-filter combinations in mammography’, Radiology 195(3), 639–644.

Goto, S. (1993), ‘Response functions of a Si(Li) detector for photon energies from 1 to 10
keV’, Nucl. Instrum. Meth. A 333(2-3), 452–457.
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Rose, A. (1948), ‘The sensitivity performance of the human eye on an absolute scale’, J.
Opt. Soc. Am. 38(2), 196–208.

Salvat, F., Fernández-Varea, J. e Sempau, J. (2003), PENELOPE: A code system for
Monte Carlo simulation of electron and photon transport, in ‘NEA-OECD’, Paris.

Scholze, F. e Procop, M. (2009), ‘Modelling the response function of energy dispersive
x-ray spectrometers with silicon detectors’, X-Ray Spectrom. 38(4), 312–321.

Seelentag, W. e Panzer, W. (1979), ‘Stripping of x-ray bremsstrahlung spectra up to 300
kVp on a desk type computer’, Phys. Med. Biol. 24, 767–780.

Silva, M. P., Tomal, A., Perez, C. A., Ribeiro-Silva, A. e Poletti, M. E. (2009), ‘Deter-
mination of Ca, Fe, Cu and Zn and their correlations in breast cancer and normal
adjacent tissues’, X-Ray Spectrom. 38(2), 103–111.

Skubic, S. E. e Fatouros, P. P. (1986), ‘Absorbed breast dose - dependence on radiographic
modality and technique, and breast thickness’, Radiology 161(1), 263–270.

Sprawls, P. (1995), Physical Principles of Medical Imaging, 2 edn, Medical Physics Pu-
blishing, Madison, Wisconsin.

Stanton, L., Day, J., Villafana, T., Miller, C. e Lightfoot, D. (1987), ‘Screen-film mam-
mographic technique for breast cancer screening.’, Radiology 163(2), 471–479.

Stanton, L., Villafana, T., Day, J. L. e Lightfoot, D. A. (1984), ‘Dosage evaluation in
mammography’, Radiology 150(2), 577–584.

Stone, M. F., Zhao, W., Jacak, B. V., O’Connor, P., Yu, B. e Rehak, P. (2002), ‘The x-ray
sensitivity of amorphous selenium for mammography’, Med. Phys. 29(3), 319–324.
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