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RESUMO 

  

 O câncer de mama é o tipo de câncer que mais atinge mulheres em todo o mundo. Sua 

detecção precoce é fundamental para realização do seu tratamento e, consequentemente, a 

redução da sua taxa de mortalidade. A mamografia é considerada a técnica mais adequada para 

esta detecção, que se baseia na visualização de pequenas estruturas e padrões que podem 

representar lesões cancerígenas. Porém, para visualização destas estruturas, o controle da 

qualidade das imagens mamográficas e o treinamento de residentes e radiologistas é necessário. 

Tendo isto em vista, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e a confecção de três 

simuladores de mama (phantoms) que servem a estes propósitos. Os materiais utilizados nesta 

construção foram analisados e seus coeficientes de atenuação foram comparados aos tecidos 

mamários que simulam. Os phantoms foram confeccionados em moldes e placas de 

polimetilmetacrilato, conhecido como acrílico, e as estruturas de teste utilizadas foram as 

microcalcificações, simuladas por calcário, e as fibras, simuladas por nylon. Os phantoms I-a e 

I-b têm o propósito de realizar o controle de qualidade e possuem suas estruturas de teste 

inseridas em uma mistura de parafina em gel e acrílico em pó e cera, respectivamente. O 

phantom II tem o propósito de realizar o treinamento de residentes e radiologistas e possui suas 

estruturas de teste inseridas em cera de uso odontológico. A detectabilidade das estruturas de 

teste se mostrou variável com as espessuras dos phantoms. Após análise e comparação dos 

resultados entre os phantoms confeccionados e o phantom comercial recomendado pela norma 

nacional, os phantoms confeccionados foram validados.  

 

 

Palavras-Chave: Simulador de mama (phantom); Mamografia; Treinamento; Controle de 

Qualidade. 
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ABSTRACT 

 

 Breast cancer is the type of cancer that affects more women worldwide. Its early 

detection is key to achieve its treatment and, consequently, reduce its mortality rate. 

Mammography is considered the most suitable technique for this detection, which is based on 

the visualization of small structures and patterns that may represent cancerous lesions. But for 

visualization of these structures, the quality control of mammographic images and the training 

of residents and radiologists is required. With this in mind, this study aimed the development 

and confection of three breast simulators (phantoms) that serve these purposes. The materials 

used in this construction were analyzed and their attenuation coefficients were compared to 

simulated breast tissues. The phantoms were prepared in polymethylmethacrylate molds and 

plates, known as acrylic, and the test structures used were microcalcifications, simulated by 

limestone, and fibers, simulated by nylon. The phantoms I-a and I-b are intended to perform 

quality control and has its test structures placed in a mixture of paraffin gel and acrylic powder 

and dental wax, respectively. The phantom II is intended to conduct the training of residents 

and radiologists and has its test structures placed in dental wax. The detectability of the test 

structures was variable with the thickness of phantoms. After analysis and comparison of results 

between the phantoms made and the marketable phantom recommended by the national standard, 

made phantoms were validated. 

 

 

Keywords: Breast Simulator (phantom); Mammography; Training; Quality Control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Câncer é o termo utilizado de maneira genérica para representar um conjunto de mais 

de 100 tipos diferentes de doenças. Essas doenças, de origem multifatorial, têm em comum o 

crescimento desordenado de células anormais com potencial invasivo. O câncer de mama, em 

mulheres, é o tipo de câncer mais frequente em todo o mundo. De acordo com o Instituto 

Nacional de Câncer, em 2014, foram esperados aproximadamente 57 mil casos novos de câncer 

de mama no Brasil (INCA, 2014). O câncer de mama é considerado de bom prognóstico quando 

é diagnosticado e tratado oportunamente, porém, a taxa de mortalidade no Brasil ainda continua 

elevada. De acordo com o INCA, este fato ocorre provavelmente devido a detecção tardia da 

doença, que já se encontra em um estágio avançado (INCA, 2014), tornando o estudo deste 

tema essencial para contornar essa situação. 

 A detecção precoce do câncer de mama é fundamental para reduzir a taxa de 

mortalidade e a técnica considerada mais adequada para realizar tal detecção é a mamografia 

(KOPANS, 2007; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2001). Tendo em vista esse fato, 

diversos paises, incluíndo o Brasil, possuem programas de saúde pública que realizam exames 

de mamografia periódicos para mulheres após certa idade. Portanto, o ideal é a obtenção de 

imagens mamográficas de melhor qualidade mantendo a menor dose possível (MUNTZ et al., 

1985). Para estabelecer e garantir a qualidade das imagens, normas são criadas com a finalidade 

de testar o mamógrafo, que é o equipamento utilizado para obtenção das imagens mamárias 

utilizando radiação X. Grande parte desses testes exigem a utilização de simuladores 

radiográficos (phantoms) para a sua realização (BRASIL, 1998). 

 Os phantoms de mama são utilizados tanto no controle de qualidade de equipamentos 

mamográficos, garantindo a acreditação destes equipamentos e a qualidade da imagem gerada 

por eles, quanto na avaliação dosimétrica, auxiliando no controle da dose dada pelos seus 

procedimentos. No Brasil, os phantoms de mama comercializados focam basicamente nos testes 

de acreditação e controle de qualidade dos equipamentos regulamentados pela Portaria nº 453 

do Ministério da Saúde, não havendo o interesse na comercialização de phantoms que possuem 

materiais que simulam composições diferentes de tecidos mamários, como os modelos 010 e 

011A fabricados pela CIRS (CIRS, 2013). Também não possui em seus regulamentos phantoms 

com a finalidade de propor o treinamento de residentes e radiologista, como o phantom Alvim, 

utilizado no trabalho feito por Elias et al.. A eficácia deste phantom de treinamento na melhora 
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da detecção de estruturas que podem indicar a presença de câncer de mama foi comprovada 

(ELIAS et al., 2009). 

 A ausência de phantoms acessiveis nacionalmente que possam permitir um estudo 

mais detalhado da qualidade da imagem mamográfia e que possam contribuir para a melhoria 

do laudo médico incentivou a realização deste trabalho, que teve como objetivo principal o 

desenvolvimento e a confecção de simuladores de mama para dois propósitos: o controle de 

qualidade de mamógrafos e o treinamento de residentes e radiologistas. Além disso, foram 

objetivos específicos deste trabalho: investigar a utilização dos materiais usados na confecção 

dos phantoms como tecido-equivalente; avaliar a qualidade da imagem do mamógrafo 

utilizando o phantom recomendado pelo regulamento nacional; analisar a detectabilidade das 

estruturas de teste dos phantoms confeccionados e a relação dessa detectabilidade com a 

espessura dos phantoms; e comparar os resultados dos phantoms confeccionados com os 

resultados do phantom recomendado pelo regulamento nacional para a possível validação 

destes. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Esta seção apresenta uma breve descrição dos fundamentos teóricos em que este 

trabalho está baseado. Serão apresentados os conceitos físicos relacionados à mamografia, aos 

processos de interação da radiação com a matéria nos intervalos de energia da mamografia, 

formação da imagem, e desenvolvimento de simuladores de órgãos (phantoms). 

 

2.1. Câncer de Mama 

 Câncer é o nome dado para as doenças que causam o crescimento desordenado de 

células anormais com capacidade de invadirem tecidos se espalhando para outros tecidos além 

do qual se originou, fenômeno conhecido como metástase. Sua origem é multifatorial. Estes 

fatores, que requerem múltiplas etapas ao longo de muitos anos, podem agir em conjunto ou 

em sequência para iniciar a carcinogênese. Assim, a eliminação da exposição aos fatores 

determinantes podem evitar alguns tipos de câncer. Ao descobrir a doença em fase inicial, ou o 

potencial de malignidade, a condição de tratamento se torna mais favorável.  

 Para o carcinoma mamário feminino, estudos indicam que hábitos saudáveis de vida 

reduzem seus riscos (INCA, 2002), mas o conhecimento que existe sobre o surgimento do 

câncer não é suficiente para a adoção de programas que evitem o aparecimento da doença. 

Contudo, alguns fatores que influenciam o seu surgimento são bem conhecidos, como: 

envelhecimento, fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher, história familiar de câncer 

de mama, consumo de álcool, excesso de peso, sedentarismo, exposição à radiação ionizante e 

mamas muito densas. Dentre estes, a idade é um dos mais importantes fatores de risco. As taxas 

de incidência aumentam rapidamente até os 50 anos e após essa idade aumenta de forma mais 

lenta, cerca de quatro em cada cinco casos ocorrendo após os 50 anos. A história familiar está 

associada a um aumento de risco cerca de duas a três vezes, apesar de mutações genéticas 

contribuírem para uma parcela mínima de casos, cerca de nove em cada dez casos ocorrem em 

mulheres sem história familiar (INCA, 2014). O câncer de mama masculino possui rara 

incidência, menos de 1% do total de cânceres mamários (SENCHA, 2015), tendo como fatores 

de risco os fatores genéticos, relacionados ao histórico familiar, ambientais, relacionados à 

exposição ocupacional e à radiação ionizante e hormonais, como o uso de estrogênio exógeno 

ou obesidade (SILVA, TOSCANI e GRAUDENZ, 2008). 

 No ano de 2012 houve, em todo o mundo, 14,1 milhões de casos novos de câncer e um 

total de 8,2 milhões de mortes por câncer (FERLAY et al., 2012). No Brasil, a estimativa para 
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o ano de 2014 (INCA, 2014), que será válida também para o ano de 2015, aponta para a 

ocorrência de aproximadamente 576 mil casos novos de câncer. Destes, 57 mil são casos de 

câncer de mama feminina, a maior causa de morte por câncer nas mulheres em todo o mundo, 

com um risco estimado de aproximadamente 56 novos casos a cada 100 mil mulheres, 40,5 para 

Sergipe. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, é o câncer mais frequente nas 

regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-oeste. O grande número de mulheres com câncer de 

mama e a ausência de um método de prevenção comprovado motiva o desenvolvimento e a 

evolução da mamografia com a finalidade de possibilitar a detecção mais precoce possível.  

2.2. Anatomia da mama 

 As mamas femininas são glândulas cutâneas, sudoríparas, geralmente localizadas entre 

a segunda e a sexta costela, que têm como função principal a produção lactífera. A anatomia da 

mama e a característica de seus tecidos torna difícil a obtenção de imagens nítidas. As mamas 

sofrem alterações ao longo da vida da mulher. Mamas jovens geralmente são densas, ou seja, 

possuem muito tecido glandular, tornando-se mais difíceis de serem analisadas. Ao se 

aproximar da menopausa, as mamas tendem a possuir mais tecido adiposo, o que facilita a 

análise de imagens mamográficas. Uma mama possui basicamente três tipos de tecidos: fibroso, 

glandular e adiposo. Recomenda-se (INCA, 2007) que a descrição de uma mama seja feita 

utilizando o grau de substituição adiposa (ver Figura 1), da seguinte maneira: 

a. Mamas densas – nenhum tipo de substituição adiposa; 

b. Mamas predominantemente densas – substituição adiposa menor que 50% da 

área da mama; 

c. Mamas predominantemente adiposas – substituição adiposa maior que 50% 

da área da mama; 

d. Mamas adiposas – substituição adiposa total. 
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Figura 1 - Representação dos diferentes tipos de mama: a. mama densa, b. mama predominantemente densa, c. mama 

predominantemente adiposa, d. mama adiposa (adaptado de (INCA, 2007)). 

2.3. Mamografia 

 Mamografia é um procedimento radiológico especializado no exame de patologias 

mamárias. O avanço da tecnologia com o passar do tempo aumentou a sensibilidade diagnóstica 

da mamografia. Apesar da dificuldade na detecção de mamas densas e espessas (TOMAL, 

2007), para muitas mulheres é altamente efetivo na detecção de câncer de mama em estágios 

iniciais, sendo considerada a técnica mais adequada para a detecção precoce (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 2001). No Brasil, o rastreamento mamográfico, para os grupos 

considerados de risco padrão, é feita de maneira bienal para mulheres entre 50 a 69 anos. Para 

o grupo considerado de risco elevado (mulheres com história familiar de câncer de mama em 

parentes de primeiro grau), recomenda-se o exame clinico das mamas (ECM), realizado por um 

médico especializado, e a mamografia anualmente a partir de 35 anos. Para mulheres acima de 

40, anos o ECM deve ser feito anualmente. (INCA, 2014). 

 A maioria dos cânceres que são clinicamente palpáveis tem tamanho superior a 1 cm 

e o tamanho médio dos tumores detectados por autoexame é maior que 2 cm. No Brasil, cerca 

de 80% dos tumores de mama são descobertos pela própria mulher ao realizar o autoexame, ou 

seja, o tumor geralmente é encontrado apresentando um tamanho grande, dificultando o 

tratamento. O necessário seria a descoberta desses tumores no menor tamanho possível, não 

palpáveis, para que a doença seja tratada em sua fase inicial, melhorando a probabilidade de 

controle com a utilização de tratamentos menos mutiladores. Em mamografia, a detecção do 

câncer de mama é baseada em quatro tipos de sinais na imagem (DANCE et al., 2014): 
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a. Característica morfológica de massa tumoral, incluindo margens irregulares 

e espiculadas - correspondem a 39% dos diagnósticos de mamas não palpáveis 

(SANTOS, 2002); 

b. Deposição de certos minerais, visualizados como grãos chamados de 

microcalcificações (MC) – ocorrem em 30 a 50% dos cânceres de mama, variando sua 

forma e composição, tendo o oxalato de cálcio (CaC2O4·2H2O) e a Hidroxiapatita 

(Ca10(PO4)·6H2O) como principais componentes das microcalcificações do tipo I e II, 

respectivamente (MORGAN, COOKE e MCCARTHY, 2005); 

c. Distorção dos padrões de tecidos normais causados pela doença; 

d. Assimetria entre os tecidos das mamas esquerda e direita. 

 A Figura 2 demonstra alguns exemplos de tais estruturas. A Figura 2.a é da mama 

esquerda que pertence a uma mulher de 50 anos, assintomática, sem tumores palpáveis, na qual 

foi detectada, em sua primeira mamografia de rastreamento, a presença de dois clusters 

(aglomerados) de microcalcificações. A Figura 2.b é da mama esquerda de uma mulher de 80 

anos, assintomática, com lesão palpável, na qual foi detectada, em sua primeira mamografia de 

diagnóstico, a presença de um nódulo benigno intramamário. A Figura 2.c é das mamas direita 

e esquerda que pertencem a uma mulher de 71 anos, assintomática, sem tumores palpáveis, na 

qual foi detectada, em sua primeira mamografia de rastreamento, a presença de um pequeno 

tumor maligno na mama esquerda. A Figura 2.d é das mamas direita e esquerda que pertencem 

a uma mulher de 68 anos, assintomática, com lesão palpável, na qual foi detectada, em sua 

primeira mamografia de rastreamento, a presença de um tumor maligno na mama direita 

(TABÁR e DEAN, 2012). 
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Figura 2 – Mamogramas pertencentes à quatro diferentes pacientes, exemplificando os quatro sinais observados na detecção 

de lesões em um exame mamográfico (adaptado de (TABÁR e DEAN, 2012)). 

 A visualização destas estruturas de interesse é fundamental, pois, mesmo em lesões 

palpáveis, o formato e o número de achados está ligado ao grau de suspeita de malignidade, 

tornando a visualização essencial para alguns casos. As neoplasias mamárias podem ser 

malignas ou benignas. As neoplasias benignas possuem um lento crescimento e não invadem 
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outros tecidos, já as neoplasias malignas possuem crescimento mais rápido, desordenado e 

infiltrativo, podendo se desenvolver em outras partes do corpo (TOMAL, 2007). Distinguir a 

malignidade da lesão é necessário para definir quais serão os passos a serem seguidos no 

possível tratamento. Quanto menos espiculado for a estrutura, maior a probabilidade de ser uma 

estrutura benigna (KOPANS, 2007), conforme o esquema da Figura 3. Contudo, para 

visualização destas estruturas, um equipamento específico, denominado mamógrafo, é 

necessário. Este equipamento utiliza a radiação X para realizar tais diagnósticos. 

 

Figura 3 - Formatos de massas de acordo com o grau de suspeitabilidade (retirado de (SILVA, 2009)). 

2.4. Produção de raios X 

 A descoberta da radiação X por Roentgen em 1895 desencadeou uma gama de 

pesquisas e grandes saltos científicos. Tal descoberta gerou uma grande revolução técnico-

cientifica no século XX. Atualmente, o uso da radiação X se tornou algo rotineiro e essencial 

em diversos setores, que vão da área industrial à medicina, sendo uma delas a mamografia. Na 

mamografia são utilizados os mesmos princípios de equipamentos convencionais de raios X 

para avaliação de tecidos e órgãos, porém com a existência de algumas características 

particulares. 

2.4.1. Raios X de Freamento (Bremsstrahlung) 

 Os raios X de freamento são produzidos quando elétrons com elevada energia cinética 

interagem com a matéria, convertendo sua energia cinética em radiação eletromagnética. Para 

que isto ocorra, é necessário um equipamento que possua uma fonte de elétrons, uma ampola à 

vácuo, um alvo e um gerador externo de alta tensão para acelerar os elétrons. A fonte de elétrons 

é composta por um filamento aquecido, que por efeito termiônico, emite elétrons. Estes elétrons 

são acelerados da fonte negativa (cátodo) ao alvo positivo (ânodo) através de uma diferença de 

potencial, obtendo uma energia cinética proporcional a esta diferença, apresentando um 

espectro continuo de energia. Facilitado pela ausência de gases na ampola, esses elétrons 

atingem o alvo ocorrendo mudança em sua trajetória e perda de energia cinética através de 
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interações com os núcleos dos átomos do alvo, produzindo fótons com energia igual à energia 

perdida pelo elétron. A essa radiação se dá o nome Bremsstrahlung ou raios X de freamento 

(BUSHBERG et al., 2002). 

 

Figura 4 - Ilustração da produção do Bremsstrahlung e da dependência da energia emitida com a interação entre os 

elétrons e o átomo (adaptado de (BUSHBERG et al., 2002)). 

2.4.2. Raios X Característicos 

 Os raios X característicos ocorrem quando um elétron é arrancado de uma eletrosfera 

e a lacuna deixada pelo elétron é ocupada por outro de camada mais externa, havendo a emissão 

da diferença de energia entre as camadas na forma de radiação, que é discreta e característica 

de cada elemento. 

 

Figura 5 - Ilustração da produção de raio X característico (adaptado de (BUSHBERG et al., 2002)). 

 Os raios X característicos mais comuns, nas energias utilizadas em radiodiagnóstico, 

são os provenientes das vacâncias da camada K (mais próxima ao núcleo e com maior energia 

de ligação), que são preenchidas com elétrons das camadas mais externas. Os raios X 
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característicos que não são produzidos por elétrons ejetados da camada K podem ser 

desconsiderados, pois a grande maioria é atenuada pela janela ou filtração do tubo de raios X 

devido a sua baixa energia, não afetando consideravelmente o resultado final da imagem 

(BUSHBERG et al., 2002). Em mamografia, os materiais utilizados na construção do 

mamógrafo permitem que os maiores picos de energia se encontrem dentro da faixa de raios X 

característicos (SILVA et al., 2010). 

 

Figura 6 - Espectro de raios X. (a) Representação do espectro Bremsstrahlung ideal (para um ânodo de tungstênio com 

diferença de potencial 90 kV), (b) espectro real na saída do tubo, (c) espectro com filtração equivalente a 2,5 mm de Al. Lα,β,γ 

Kα e Kβ representam os raios x característicos provenientes de cada camada dos átomos do alvo (adaptado de (DANCE et 

al., 2014)). 

2.4.3. Mamógrafo 

 Desenvolvido especialmente para a avaliação da mama utilizando raios X, o 

mamógrafo necessita de uma gama de características que o diferem dos equipamentos de 

radiologia convencional (ver Figura 7). A Portaria n.º 453/98 do Ministério da Saúde regula, 

em seu item 4.18, que os mamógrafos devem ter, no mínimo, as seguintes especificações: 

gerador trifásico ou de alta frequência, tubo especificamente projetado para mamografia (com 

janela de berílio), filtro de molibdênio, escala de tensão em incrementos de 1 kV, dispositivo 

de compressão firme (força de compressão entre 11 e 18 kgf), diafragma regulável com 

localização luminosa, distância foco-filme não inferior a 30 cm e tamanho de ponto focal não 

superior a 0,4 mm (INCA, 2007). Algumas dessas especificações serão tratadas a seguir. 
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Figura 7 - Ilustração do mamógrafo e alguns componentes (adaptado de (DANCE et al., 2014)). 

2.4.3.1. Tubo de Raios X 

 A Figura 8 ilustra os coeficientes de atenuação para dois tecidos mamários, como 

também o carcinoma ductal infiltrante em dependência com a energia. Tanto o coeficiente de 

atenuação quanto a diferença entre os tecidos diminui com o acréscimo da energia dos raios X, 

diminuindo a dose necessária para visualização dos tecidos, porém, também diminuindo o 

contraste da imagem. Isso faz com que sejam utilizados, em mamografia, feixes de raios X com 

baixa energia, menores que 30 keV, a fim de obter imagens com o contraste necessário para 

diferenciação entre tecidos cancerígenos ou não. 

 

Figura 8 - Dependência do coeficiente de atenuação linear com a energia dos raios X (adaptado de (DANCE et al., 2014)). 

 Atualmente, os tubos de raios X mamográficos podem possuir alvos de molibdênio 

(Mo), ródio (Rh) ou tungstênio (W), pois seus espectros discretos de emissão de raios X se 
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encontram na faixa de energia adequada. A energia mais útil para maximizar o contraste e obter 

melhor diferença de atenuação dos tecidos mamários se encontra entre 17 e 24 keV 

(BUSHONG, 2012). Para mamas com espessura e composição típica, os raios X característicos 

do molibdênio ou ródio geram boas imagens em mamógrafos convencional, que possuem 

imagem exclusivamente em filme. Para sistemas digitais, como é possível ter um controle do 

contraste da imagem, energias mais altas podem ser utilizadas. Por isto, alguns mamógrafos 

digitais são equipados com alvos de tungstênio (DANCE et al., 2014). 

 A Figura 9 ilustra três espectros para combinações de alvo/filtro em um mamógrafo. 

No espectro de emissão para o ródio, com uma tensão de pico de 28 kV, percebe-se a presença 

de raios X de freamento em energias mais baixas. Para o molibdênio, os raios X de freamento 

possuem uma contribuição menor. Isto ocorre devido ao número atômico do ródio ser maior (Z 

= 45) que o do molibdênio (Z = 42), causando uma maior energia de ligação da camada K, 

produzindo raios X de freamento mais intensos (BUSHONG, 2012). O tungstênio possui 

número atômico 74 e por isso seu espectro se diferencia dos demais, no qual os raios X de 

freamento predominam e que apenas o raio X característico proveniente da camada L está 

presente, mas tem energia baixa para penetrar a mama.  

 

Figura 9 - Espectro de emissão para alvo/filtro de ródio/ródio (28 kVp), molibdênio/molibdênio (26 kVp) e 

tungstênio/alumínio (30 kVp) no tubo de raios X de um mamógrafo (adaptado de (BUSHONG, 2012)). 

 Fótons de energias baixas não contribuem para a formação de imagem, elevando a 

dose de radiação desnecessariamente. Para impedir que estes fótons atinjam o paciente é 

necessária a utilização de filtros. Além da filtração gerada pela janela de saída do fótons, que 

no mamógrafos usualmente é composta por berílio (Z=4) ou uma janela de vidro de borosilicato 

(BUSHONG, 2012), filtros geralmente compostos por molibdênio, ródio ou alumínio são 

adicionados. Combinações entre elementos do alvo e filtro modificam o espectro final obtido. 

Geralmente são utilizados o mesmo elemento para alvo e filtro, isso gera um espectro que 

suprime os raios X de freamento de alta e baixa energia, como pode ser visto na Figura 10. 
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Figura 10 - Exemplo de combinação alvo/filtro de Mo/Mo. Inicialmente, o espectro sem filtração possui substancial 

intensidade de raios X de baixa e alta energia. Após a filtração, utilizando um filtro com o mesmo elemento, obtém-se um 

espectro mais estreito (adaptado de (BUSHONG, 2012)). 

 O espectro gerado pela combinação Mo/Mo é útil para utilização em mamas com 

atenuação mediana. Para mamas mais densas é necessária uma energia maior, sendo utilizado 

a combinação Rh/Rh. A Figura 11 ilustra bem as diferenças dos espectros para algumas 

combinações. É possível notar essa diferença da faixa de energia entre a utilização de um alvo 

de Mo e Rh. Para mamografia convencional, a curva característica do filme gera limitações na 

faixa de energia útil, o contraste é limitado pela dose de radiação aceitável. Já para sistemas de 

mamografia digital, as limitações impostas pelos filmes são removidas e a imagem pode ser 

ajustada após a sua obtenção, possibilitando a utilização de energias mais altas, como o alvo de 

tungstênio, reduzindo a dose. Enquanto um sistema convencional pode usar a combinação 

Mo/Mo com 26 kV, um sistema digital utiliza combinações Mo/Rh ou Rh/Rh com 28 ou 29 

kV, como também alvos de tungstênio filtrados por prata (Ag) ou ródio em potenciais 

semelhantes (DANCE et al., 2014).  
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Figura 11 - Exemplos de espectros de combinações alvo/filtro (adaptado de (DANCE et al., 2014)). 

2.4.3.2. Compressão da mama 

 A compressão da mama é um procedimento que, apesar de causar desconforto ao 

paciente, é essencial para a qualidade do exame mamográfico, sendo feita com o auxílio de uma 

placa de compressão confeccionada em material que possui baixa atenuação de radiação. 

Existem diversos motivos para se comprimir firmemente a mama durante um exame. A 

compressão faz com que os tecidos mamários se dispersem, o que minimiza a superposição 

destes, melhorando a diferenciação das estruturas na imagem final. Isto ocorre devido às 

diferentes elasticidades dos tecidos. Ao comprimir a mama com uma determinada força, cada 

tecido será dispersado diferentemente, facilitando a visualização de um possível câncer. 

 Além do dispersão dos tecidos, ao comprimir a mama, a menor espessura dos tecidos 

diminui a dose recebida pelo paciente e diminui a radiação espalhada que prejudica o contraste, 

melhorando a imagem. A resolução da imagem também é beneficiada, pois a compressão evita 

a movimentação da mama, que pode borrar a imagem. A Figura 12 ilustra o efeito que as 

dimensões da mama causam no espalhamento dos raios X, sem a presença de uma grade 

antidifusora. É possível perceber que quanto maiores as dimensões, maior o espalhamento. Esse 

espalhamento também pode ser reduzido com a utilização da grade antidifusora. 
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Figura 12 - Efeito da espessura e diâmetro da mama no espalhamento do feixe de raios X, quando não há grade antidifusora 

(adaptado de (BUSHBERG et al., 2002)). 

2.4.3.3. Grade antidifusora 

 Em mamografia, os raios X que passam pela mama podem ser primários ou 

espalhados. A radiação primária, útil para formação da imagem, contém informações das 

características de atenuação dos tecidos e gera o maior contraste possível. A radiação espalhada 

altera a distribuição da radiação, degradando o contraste dos objetos na imagem. A grade 

antidifusora, geralmente construída com laminas de chumbo, ou outro material com grande 

capacidade de atenuação, espaçadas por fibra de carbono ou alumínio (BUSHBERG et al., 

2002), tem o papel fundamental de barrar a radiação espalhada no exame de mamografia. 

 Sem a presença de nenhum dispositivo que impede a radiação espalhada, 37 a 50% da 

radiação incidente total detectada no receptor de imagem seria proveniente de radiação 

espalhada gerada pelas interações com a mama (DANCE et al., 2014). A utilização da grade 

implica numa maior exposição ocasionada pela perda de parte da radiação primária. Esse 

aumento é medido pelo fator Bucky que relaciona a exposição com e sem a grade. Para as 

grades utilizadas em mamografia, o fator Bucky é de 2 a 3, o que indica que a dose dobra ou 

triplica, mas tal aumento é justificado por uma melhora de até 40% do contraste da imagem 

(BUSHBERG et al., 2002). 

2.4.3.4.  Controle Automático de Exposição (CAE) 

 Como visto anteriormente, a espessura e composição da mama varia a atenuação da 

radiação, e estimar visualmente essa atenuação é difícil. Por isso, mamógrafos modernos são 

equipados com dispositivos que auxiliam essa estimativa. O CAE, geralmente localizado abaixo 
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do receptor de imagem, é um dispositivo eletrônico constituído por fotodetectores que são 

utilizados para medir a intensidade da radiação que é transmitida até o receptor. Ao detectar 

determinada intensidade, o CAE encerra a exposição, definindo qual a melhor exposição a ser 

utilizada para determinada mama. O que garante em mamógrafos convencionais controle do 

brilho e contraste para alcançar a desejada densidade óptica da imagem, enquanto em 

mamógrafos digitais garante uma boa relação sinal-ruído na imagem. A performance do CAE 

deve ser independente das variações de atenuação da mama ou potencial no tubo, o que 

possibilita a realização da mamografia em diversas mamas. 

 Alguns sistemas modernos de CAE também possuem o controle automático do 

potencial e das combinações alvo/filtro do tubo de raios X. Esses sistemas detectam a espessura 

da mama comprimida e, após uma breve exposição teste (geralmente menor que 100 ms), 

inferem a composição da mama e conseguem escolher automaticamente qual alvo/filtro e 

potencial devem ser utilizados (DANCE et al., 2014).  

2.4.3.5. Receptores de Imagem 

 Apesar de geralmente possuírem os mesmos princípios para a formação dos raios X, 

alguns mamógrafos possuem diferentes maneiras para atingir a produção da imagem final 

variando seus receptores de imagem. Os tipos de receptores utilizados atualmente são os 

convencionais e os digitais. Os receptores convencionais utilizam o sistema tela-filme, na qual 

a exposição resulta em uma imagem latente que é revelada e fixada ao filme. Os receptores que 

formam imagens digitais, podem funcionar de duas maneiras:  

I. Nos sistemas conhecidos como DR (sigla do inglês para Radiografia Digital), 

as imagens são formadas diretamente através de detectores eletrônicos que armazenam 

as informações sobre as imagens após a exposição; 

II. Nos sistemas conhecidos como CR (sigla do inglês para Radiografia 

Computadorizada), após a exposição as informações sobre a imagem ficam 

armazenadas em cassetes contendo placas de fósforo, sendo as imagens digitalizadas 

posteriormente. 

 As imagens digitais podem ser visualizadas de duas maneiras: após sua impressão em 

filmes, sendo denominadas como hardcopy ou visualizadas diretamente através de um 

computador/leitor, sendo denominadas como softcopy. Os receptores digitais conseguem 

superar algumas limitações técnicas que existem nos convencionais. A aquisição, o 

processamento, o armazenamento e a visualização da imagem são feitos individualmente, 

tornando possível a otimização de cada um. 
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2.5. Interação da radiação ionizante com a matéria 

 As radiações podem ser classificadas em dois tipos: não ionizante e ionizante. A 

radiação X, utilizada nos mamógrafos, é uma radiação ionizante. As radiações ionizantes são 

as que podem remover elétrons de átomos e moléculas e se dividem em eletromagnética ou 

corpuscular. As radiações eletromagnéticas não possuem massa, são ondas que se propagam 

em determinadas amplitudes, frequências (𝜈), velocidades e comprimentos de onda (𝜆). Já a 

radiação corpuscular é constituída de um feixe de partículas elementares ou núcleos atômicos, 

incluindo os elétrons, pósitrons, prótons e nêutrons. As radiações ionizantes estudadas 

geralmente são divididas em três grupos (YOSHIMURA, 2009): 

I. Radiação eletromagnética com energia de fóton acima de 12 eV, que recebe 

várias denominações de acordo com a origem: radiação X característica, radiação X 

de freamento, raios gama e fótons de aniquilação; 

II. Partículas carregadas rápidas, que são as radiações que possuem energia 

cinética superior a energia de ligação dos elétrons atômicos;  

III. Nêutrons livres, com qualquer energia cinética e provenientes de qualquer 

origem. 

 A radiação viaja pelo espaço e matéria ao passo que interage com os materiais que 

percorre. Toda partícula energética carregada interage com a matéria através de forças elétricas, 

perdendo sua energia cinética através de excitações e ionizações (BUSHBERG et al., 2002). 

Sua probabilidade de interação varia de acordo com as características do meio e da radiação. 

Nestas interações, a radiação eletromagnética é considerada como uma série de partículas 

individuais, conhecida como fótons. A energia desses fótons, em radiodiagnóstico, geralmente 

é expressa em quilo elétron-volts (keV)1 e pode ser encontrada pela equação a seguir: 

 𝐸𝜈 = ℎ𝜈 (1) 

na qual ℎ é a constante de Planck. 

 A energia utilizada em radiodiagnóstico pode chegar até 150 keV. Efeitos como o 

fotoelétrico, Compton e Rayleigh são predominantes nessa faixa de energia (YOSHIMURA, 

2009). Como exemplo, um exame mamográfico, com energia efetiva de aproximadamente 

17,44 keV, de uma mama composta 50:50 de tecido glandular e adiposo, possui interações 

distribuídas em 69,76% por efeito fotoelétrico, 19,82% por efeito Compton e 10,42% por efeito 

Rayleigh (TOMAL et al., 2010). 

                                                           
1  1 eV equivale a energia adquirida por um elétron ao sofrer uma diferença de potencial de 1 

volt no vácuo. 
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2.5.1. Efeito Rayleigh 

 Também conhecido como espalhamento coerente, o efeito Rayleigh ocorre quando 

fóton interage com o átomo como um todo que o absorve temporariamente e reemite em uma 

direção diferente da incidente, como observado na Figura 13. Não ocorre variação significativa 

desta energia, pois o átomo se move apenas o suficiente para conservar momento. Este efeito 

não contribui para o aumento de dose, pois nenhuma energia é transferida para partículas 

carregadas, como também não as ioniza ou excita (ATTIX, 1986).   

 

Figura 13 - Ilustração do Efeito Rayleigh demonstrando a relação entre os comprimentos de onda do fóton incidente e 

emitido (𝜆1 = 𝜆2) (adaptado de (BUSHBERG et al., 2002)). 

 O efeito Rayleigh tem ocorrência mais provável em fótons incidentes de baixas 

energias interagindo com átomos de número atômico elevado (BUSHBERG et al., 2002). Sua 

seção de choque atômica, encontrada em unidades de cm²/átomo, é dada por (ATTIX, 1986): 

 
𝜎𝑅𝑎𝑦 ∝

𝑍2

𝐸𝜈
2 (2) 

 

2.5.2. Efeito Compton 

 Também conhecido como espalhamento incoerente, o efeito Compton ocorre quando 

um fóton interage com um elétron considerado livre e estacionário (devido à energia do fóton 

incidente ser muito maior que a energia de ligação do elétron), ionizando o átomo e espalhando 

o fóton, que perde parte de sua energia durante a interação. Envolve mais frequentemente 

elétrons fracamente ligados e pertencente a átomos de baixo número atômico. Há transferência 

de parte da energia e do momento do fóton para o elétron e um fóton com a energia restante é 

espalhado em outra direção.  
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Figura 14 - Ilustração do Efeito Compton demonstrando a relação entre os comprimentos de onda do fóton incidente e 

emitindo (𝜆1 < 𝜆2), como também o ângulo de deflexão sofrido pelo fóton (adaptado de (BUSHBERG et al., 2002)). 

 A energia do fóton incidente (𝐸𝜈) é igual à soma da energia cinética do elétron 

Compton (𝐸𝑒−) mais a energia do fóton espalhado (𝐸𝜈′). A energia de ligação do elétron 

Compton é muito pequena em comparação ao fóton incidente, podendo ser ignorada 

(BUSHBERG et al., 2002). 

 𝐸𝜈 = 𝐸𝑒− + 𝐸𝜈′ (3) 

A energia do fóton espalhado também pode ser encontrada através do seu ângulo (𝜃) e da 

energia do fóton incidente (BUSHBERG et al., 2002): 

 
𝐸𝜈′ =

𝐸𝜈

1 + 𝛼(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
 (4) 

na qual 𝛼 é a razão adimensional 𝐸𝜈 𝑚0𝑐2⁄ , sendo a energia de repouso do elétron (𝑚0𝑐2)  

equivalente à 511 keV. A energia máxima do fóton espalhado é limitada à 511 keV em 90 graus 

e à 255 keV para um espalhamento de 180 graus (retroespalhamento) (BUSHBERG et al., 

2002). 

 O efeito Compton ocorre, na faixa de energia apresentada, para todos os elementos da 

tabela periódica, e com maior frequência se os números atômicos são baixos. Sua probabilidade 

também depende da densidade eletrônica (número de elétrons/grama x densidade) do meio. 

Com exceção do hidrogênio, o número total de elétrons/grama é quase constante no tecido 

(BUSHBERG et al., 2002). Logo, é possível afirmar que o efeito Compton tem sua 

probabilidade por unidade de volume proporcional à densidade do material. A seção de choque 

para o efeito Compton (𝜎𝐶𝑜𝑚𝑝) é dada por (ATTIX, 1986): 

 𝜎𝐶𝑜𝑚𝑝 = 𝑍. 𝜎𝑒 (5) 
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na qual 𝜎𝑒 é uma constante que representa a seção de choque total por elétron. 

2.5.3. Efeito fotoelétrico 

 O efeito fotoelétrico corresponde à absorção total da energia incidente de um fóton 

pelo átomo, ejetando um elétron (fotoelétron) com energia correspondente ao fóton absorvido, 

subtraída a energia de ligação do elétron. Ao sair do átomo, o fotoelétron deixa uma lacuna no 

mesmo local, sendo ocupada por um elétron de camada eletrônica mais externa, havendo a 

emissão em forma de fóton, da diferença de energia entre as camadas. Essa energia pode ser 

absorvida por um outro elétron de camada eletrônica mais externa que é emitido do átomo, 

conhecido como elétron Auger. A probabilidade de emissão do elétron Auger diminui com o 

acréscimo do número atômico. Quando liberada diretamente, essa radiação secundária é 

conhecida como radiação característica ou raio X característico, tem energias discretas 

características de cada elemento devido às suas singulares energias de ligação (BUSHBERG et 

al., 2002). 

 

Figura 15 – Ilustração do Efeito fotoelétrico (esquerda) e rearranjo eletrônico após emissão do fotoelétron (direita). O 

comprimento de onda emitido por cada camada varia de átomo para átomo (adaptado de (BUSHBERG et al., 2002)). 

 A energia cinética absorvida pelo elétron (𝐸𝑘) é igual à energia do fóton incidente (𝐸𝑣) 

menos a energia de ligação do orbital eletrônico onde o elétron se encontrava (𝐸𝐵), observada 

pela Equação 6: 

 𝐸𝑘 = 𝐸𝑣 −  𝐸𝐵 (6) 

 Para que o efeito fotoelétrico ocorra é necessário que a energia do fóton incidente seja 

maior ou igual à energia de ligação do elétron. A probabilidade de que este efeito ocorra, ou 

seja, sua seção de choque (𝜏) é proporcional ao número atômico elevado à quarta potência e 

inversamente à energia do fóton incidente elevada ao cubo (DANCE et al., 2014). 
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𝜏 ∝

𝑍4

𝐸𝜈³
 (7) 

A seção de choque decresce rapidamente com o aumento da energia e é mais predominante em 

materiais de alto número atômico, como visto anteriormente. 

2.5.4. Coeficientes de atenuação 

 Coeficientes de atenuação linear (𝜇) e mássico (𝜇/𝜌) dão a informação sobre a 

passagem de fótons primários por um material. O coeficiente linear depende da densidade, ou 

seja, é dependente do estado físico do material, já o coeficiente mássico independe da 

densidade, sendo mais adequado para comparações e compilações de dados (HUBBELL, 

1999). Valores precisos dos coeficientes de atenuação mássico de vários materiais são de 

interesse para indústria, biologia, agricultura e estudos médicos, como também para resolver 

diversos problemas em física das radiações e dosimetria (ABDEL-RAHMAN et al., 2000). A 

Figura 16 demonstra o coeficiente de atenuação mássico da água para os efeitos de interação 

discutidos anteriormente em energias de 1 a 300 keV. 

 

Figura 16 - Coeficiente de atenuação mássico da água para os efeitos de interação Rayleigh, Compton e fotoelétrico em 

energias de 1 a 300 keV (adaptado de (DANCE et al., 2014)). 

 Idealmente, um feixe estreito de fótons monoenergéticos de intensidade 𝐼0 é atenuado 

ao passar por um material de espessura determinada x até a intensidade 𝐼 seguindo a lei de 

absorção exponencial (HUBBELL, 1982), o coeficiente de atenuação linear pode ser 

encontrado a partir da lei de atenuação exponencial, conhecida como Lei de Beer-Lambert: 

 𝐼

𝐼0
= 𝑒−𝜇𝑥 (8) 

 Como visto anteriormente, a seção de choque representa a probabilidade de que uma 

interação ocorra. A probabilidade total é representada pela seção de choque atômica total, ou 

seja, a soma das seções de choque das interações individuais com a matéria. Considerando 
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apenas as interações relevantes na faixa de energia do radiodiagnóstico, a seção de choque total 

(𝜎𝑇𝑂𝑇) é descrita como: 

 𝜎𝑇𝑂𝑇 = 𝜏 + 𝜎𝑅𝑎𝑦 + 𝜎𝐶𝑜𝑚𝑝 (9) 

na qual 𝜏, 𝜎𝑅𝑎𝑦 e 𝜎𝐶𝑜𝑚𝑝 são as seções de choque para o efeito fotoelétrico, Rayleigh e Compton, 

respectivamente. O coeficiente de atenuação linear se relaciona com a seção de choque da 

seguinte maneira: 

 𝜇 = 𝑛𝑣 . 𝜎𝑇𝑂𝑇
 (10) 

na qual 𝑛𝑣 indica o número de átomos por volume. Logo, o coeficiente de atenuação mássico 

total pode ser encontrado através da soma das contribuições individuais de cada efeito 

considerado (ATTIX, 1986), obtendo a seguinte expressão: 

 𝜇 

𝜌
=

𝜏

𝜌
+

𝜎𝐶𝑜𝑚𝑝

𝜌
+

𝜎𝑅𝑎𝑦

𝜌
 (11) 

 Conhecendo a composição química de uma mistura, é possível obter seu coeficiente 

de atenuação mássico. Isso é possível através da regra das misturas, que consiste na soma 

ponderada dos coeficientes de atenuação dos elementos ou componentes da mistura, 

demonstrada na seguinte expressão (DANCE et al., 2014): 

 𝜇

𝜌
= ∑ (

𝜇

𝜌
)

𝑖

𝑤𝑖

𝑖

 (12) 

na qual 𝑤𝑖 e (𝜇/𝜌)𝑖 representam a fração relativa do peso correspondente ao elemento ou 

componente 𝑖 e seu coeficiente de atenuação mássico, respectivamente.  

 De maneira inversa, conhecendo os coeficientes de atenuação mássico é possível obter 

a composição química de uma mistura. A fluorescência de raios X (FRX) é um método de 

análise elementar, qualitativo ou quantitativo, que se aplica a todos elementos com Z > 13 

(CARVALHO, 2012?). O procedimento para identificação e quantificação da composição 

elementar se dá através da análise dos raios X característicos emitidos pela amostra ao ser 

ionizada por uma fonte de raios X. Cada elemento em uma amostra possui um valor diferente 

de coeficiente de atenuação. Logo, tendo conhecimento destes valores, com o auxílio de um 

software é possível definir quais elementos constituem a amostra e qual fração relativa de cada 

elemento. 

2.6. Simuladores de Órgãos e Tecidos (Phantoms) 

 Os simuladores de órgãos, também conhecidos como phantoms, foram desenvolvidos 

e utilizados na física médica pouco depois da descoberta dos benefícios das radiações 

ionizantes. Percebeu-se que o uso abusivo dessas radiações sem a devida proteção era danoso 

ao corpo humano e a criação de um objeto que simula como a radiação interage com o tecido 
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era indispensável. Exercendo um papel fundamental para o controle de qualidade de 

equipamentos e avaliações dosimétricas dos seus procedimentos, os phantoms variam suas 

formas, composições e estruturas contidas de acordo com o propósito final de avaliação. Os 

materiais que compõe um phantom geralmente são escolhidos para simular tecidos humanos 

(tecido-equivalentes), porém, como visto anteriormente, as propriedades dos materiais e como 

eles interagem com a radiação variam de acordo com a energia da radiação incidente que é 

utilizada, ou seja, phantoms projetados para baixas energias podem não ser úteis para altas 

faixas energéticas.  

 Segundo a ICRU (sigla em inglês da Comissão Internacional sobre Unidades 

Radioativas), os phantoms podem ser classificados de acordo com sua função primária como 

dosimétricos, para calibração ou imagem. Os phantoms dosimétricos são utilizados para 

analisar medidas dosimétricas como, por exemplo, a dose absorvida em uma determinada 

geometria e profundidade. Os phantoms para calibração são utilizados para estabelecer a 

resposta de detectores de radiação e também para correção de informações quantitativas em 

sistemas com receptores de imagem digital. Os phantoms para imagem são utilizados para a 

avaliação da qualidade de imagem de um equipamento, possuem objetos de diversas dimensões 

e atenuações para simular estruturas anatômicas (ICRU, 1992). Phantoms também podem ser 

utilizados com a finalidade de propor o treinamento de residentes e radiologistas. Tais 

simuladores podem gerar diversas imagens, a partir de estruturas que podem ser substituídas e 

alternadas, que são posteriormente analisadas. A visualização das estruturas na imagem final 

dependerá, prioritariamente, da capacidade do residente ou radiologista. Tal visualização pode 

ser aprimorada promovendo o treinamento para detecção de estruturas com dimensões e 

atenuações variadas. 

2.6.1. Simuladores de mama 

 Os simuladores que têm como finalidade simular os tecidos mamários são de suma 

importância para estabelecimento, avaliação e otimização da qualidade de imagem em 

mamografia, principalmente em exames de rastreamento, em que as patologias devem ser 

encontradas o mais cedo possível. Classificados como phantoms para imagem, são utilizados 

para acreditação de novos setores de mamografia, na qual a condição básica para a utilização 

de um phantom para acreditação é que determinada dimensão de um grupo das estruturas de 

teste deve ser visualizada na imagem, mesmo quando realizada em equipamentos diferentes, 

comparando a performance entre diferentes equipamentos e técnicas. 

 Podem ser confeccionados em geometria simples ou realística que é moldada para 

representar dimensões de mamas reais, contendo estruturas que simulam achados clínicos 
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importantes de estruturas normais e patológicas. O material utilizado em sua confecção deve 

ser moldável e precisa ser estável com o passar do tempo. Os materiais tecido-equivalentes mais 

utilizados na simulação de tecidos mamários são os plásticos (como o PMMA) ou resinas epóxi 

(TOMAL, 2014). 

 No Brasil, a portaria nº 453/98 do Ministério da Saúde (MS) estabelece que os 

fabricantes de equipamentos de mamografia devem ser acompanhados de phantoms para testes 

de qualidade de imagem que devem ser realizados mensalmente e que tal phantom deve ser 

equivalente ao recomendado pelo ACR (sigla em inglês do Colégio Americano de Radiologia). 

Caso o critério de qualidade de imagem mínimo não seja alcançado, não devem ser realizadas 

mamografias em pacientes (BRASIL, 1998). 

 Na literatura são encontrados diversos phantoms que possuem finalidades específicas 

e que são de grande importância para a evolução do conhecimento do câncer de mama, melhoria 

da qualidade da imagem e redução da dose. O simulador Alvim (ELIAS et al., 2009) tem como 

finalidade o treinamento e avaliação de residentes e radiologistas na visualização de estruturas 

indicadoras de câncer na imagem. O simulador confeccionado por Silva et al. (SILVA et al., 

2010) tem como finalidade a realização de um estudo sobre a influência das próteses de silicone 

nas imagens mamográficas. O simulador Phantom Mama (OLIVEIRA et al., 2007) foi 

confeccionado com o intuito de avaliar a qualidade de imagem e níveis de dose, tendo seus 

materiais e estruturas similares aos phantoms aceitos pelo ACR. As características e 

especificações destes phantoms são citadas a seguir: 

2.6.1.1. Simuladores do ACR 

 Atualmente, os simuladores aceitos pelo programa de acreditação2 do ACR 

(Mammography Accreditation Program) são os modelos CIRS Model 015, Gammex Model 156 

e Nuclear Associates Model 18-220 (ACR, 2014). Tais phantoms simulam os tecidos e 

estruturas de uma mama de 50% tecido glandular e 50% tecido adiposo, com espessura de 

aproximadamente 4,2 cm após compressão. O programa recomenda que as estruturas de teste 

presentes sejam fibras, microcalcificações e massas tumorais de diversos tamanhos e quais 

tamanhos mínimos devem ser detectados para que a qualidade seja aprovada (DESTOUET et 

al., 2005), como pode ser visto na Tabela 1 e Figura 17. 

  

                                                           
2 Os testes de acreditação são conjuntos de medidas e verificações que são realizadas após a montagem do 

equipamento para verificar a conformidade entre as características e o desempenho declarados pelo 
fabricante e os requisitos regulamentados pelo programa de acreditação. Confirmando que, ao ser operado 
como desejado, a imagem é obtida com a qualidade requerida e a menor dose para o paciente (BRASIL, 
1998). 
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Tabela 1 - Diâmetro das estruturas de teste recomendadas pelo ACR (*Devem ser visíveis). 

Fibras (mm) Microcalcificações 

(mm) 

Massas Tumorais 

(mm) 

1,56* 0,54* 2,00* 

1,12* 0,40* 1,00* 

0,89* 0,32* 0,75* 

0,75* 0,24 0,50 

0,54 0,16 0,25 

0,40  

 

Figura 17 - Disposição das estruturas de teste recomendadas pelo ACR (retirada de (ACR, 2014)). 

2.6.1.2. Simulador “Alvim” 

 O simulador Alvim, representado na Figura 18, é composto por uma placa de acrílico 

de 1,5 cm de espessura e outras três com 1,0 cm. Tais placas, quando utilizadas em conjunto, 

simulam uma mama comprimida de 4,5 cm de espessura. A estrutura interna do phantom é 

formada por diversos cilindros, que podem ser distribuídos aleatoriamente, 25 destes contendo 

objetos que simulam microcalcificações e fibras de diferentes tamanhos. O uso deste phantom 

se concentra em pesquisas e treinamentos, pois seu uso em uma rotina de controle de qualidade 

é de difícil aplicação (ELIAS et al., 2009). 
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Figura 18 - Simulador Alvim® (à esquerda) e sua imagem radiográfica (à direita) (retirado de (ELIAS et al., 2009)). 

2.6.1.3. Simulador confeccionado por Silva, F. A. R. 

 O simulador de mama confeccionado por (SILVA et al., 2010) simula a influência de 

uma mama com prótese de silicone em um exame de mamografia. Tal phantom foi 

confeccionado utilizando como matéria-prima uma mistura de parafina gel e acrílico auto 

polimerizante. Possui geometria semiesférica, 12 cm de diâmetro e 5,5 cm de altura. Possui 

estruturas de teste inseridas para simulação de fibras de nylon nas dimensões 0,40 a 1,55 mm; 

microcalcificações de porcelana com diâmetros entre 0,20 a 0,90 mm; e massas tumorais de 

nylon em calotas esféricas com diâmetros variados entre 1,0 e 5,0 mm e espessuras entre 0,27 

a 2,5 mm. A Figura 19 ilustra a imagem radiográfica deste phantom, na qual pode ser notada a 

presença da prótese mamária à esquerda e as estruturas de testes em destaque. 

 

Figura 19 - Simulador de mama com prótese de silicone confeccionado por Silva, F. A. R. Em destaque as estruturas de teste 

inseridas no phantom (retirado de (SILVA, 2010)). 

2.6.1.4. Simulador “Phantom Mama” 

 Para avaliar a qualidade da dose e imagem em exames de mamografia o simulador 

Phantom Mama foi confeccionado. Consiste de três placas de acrílico de 10 x 120 x 160 mm e 

uma placa de acrílico de 20 x 120 x 160 que contém uma placa de cera inserida. Na placa de 
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cera são inseridas as seguintes estruturas de teste: quatro malhas de bronze de 4, 6, 8 e 12 pl/mm 

(pares de linha por milímetro) para avaliar a resolução espacial; cinco grupos de grãos de Al2O3 

com diâmetros de 0,18 a 0,45 mm para simular microcalcificações; oito discos de poliéster de 

6 mm de diâmetro e espessuras entre 0,1 e 0,8 mm para simular áreas de baixo contraste; seis 

fibras de nylon com 1 cm de comprimento e diâmetros de 0,4 a 1,4 mm; e cinco semiesferas de 

0,50 a 2,00 mm de altura para simular massas tumorais. As estruturas que devem ser 

visualizadas na imagem final são: a malha de 12 pl/mm, o grupo de grãos de Al2O3 com 

diâmetro 0,25 mm, o disco de poliéster com 0,2 mm de espessura, a fibra de nylon com 0,7 mm 

de diâmetro e a semiesfera de 0,75 mm de altura. A quantia de estruturas limites visualizadas 

vão definir a pontuação final da qualidade (OLIVEIRA et al., 2007). 

  

Figura 20 – Phantom Mama (à esquerda) e a disposição de suas estruturas de teste (à direita) (retirado de (OLIVEIRA et 

al., 2007))  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Esta seção é dedicada para explanar acerca dos materiais e a metodologia utilizada na 

confecção dos phantoms deste trabalho, como também trata dos procedimentos e equipamentos 

empregados na obtenção das medidas e imagens dos phantoms. 

 

3.1. Confecção dos phantoms de mama 

3.1.1. Materiais Tecido-Equivalentes 

 A escolha dos materiais para confecção dos phantoms de mama foi baseada em seus 

respectivos coeficientes de atenuação mássico. Tais coeficientes são semelhantes aos tecidos e 

estruturas da mama que são simuladas na imagem, sendo conhecidos como tecido-equivalentes. 

Os valores dos coeficientes de atenuação mássico total foram calculados através do software 

disponibilizado pelo site do NIST (sigla em inglês do Instituto Nacional de Normas e 

Tecnologia). Ao inserir dados como composição elementar e faixa energética de interesse, tal 

software fornece valores de coeficientes de atenuação mássico para diversos efeitos de interação 

da radiação com a matéria (NIST, 2015), como ilustrado na Figura 21. Para comparação entre 

os coeficientes de atenuação, foram utilizadas a faixa energética de interesse em mamografia 

(de 10 a 30 keV) e a composição elementar dos tecidos mamários (glandular e adiposo), 

encontrados no relatório 44 da ICRU (ICRU, 1989). 

 

Figura 21 - Estrutura do software disponibilizado pelo NIST para cálculo de coeficiente de atenuação mássico para diversos 

efeitos de interação. Inserir em: a - Dados sobre composição da mistura; b - Efeitos que devem ser considerados na 

ferramenta que gera um gráfico com os coeficientes de atenuação; c - Faixa de energia a ser considerada (retirado de 

(NIST, 2015)) 
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 O material principal escolhido para simular os tecidos mamários foi o PMMA (sigla 

para polimetilmetacrilato), conhecido como acrílico que possui fórmula química geral 

(𝐶5𝐻8𝑂2)𝑛. Tal material possui grande relevância na composição de vários phantoms, como 

todos os aceitos pelo programa de acreditação do ACR (Mammography Accreditation 

Program) e outros phantoms, como o Alvim (ELIAS et al., 2009) e Phantom Mama 

(OLIVEIRA et al., 2007). 

 As estruturas de teste utilizadas nestes phantoms são as microcalcificações, simuladas 

por calcário, e as estruturas fibrosas, simuladas por nylon. Para descobrir a composição 

elementar do calcário utilizado, de maneira quantitativa, foi realizada a análise do material por 

FRX. As dimensões das estruturas de teste utilizadas estão em acordo com a Portaria nº 453 do 

MS (ver Tabela 1). 

 Dois materiais foram utilizados como base para fixação das estruturas de teste dos 

phantoms: 

I. a cera de uso odontológico, utilizada em diversos phantoms comerciais, nos phantoms 

de mama recomendados pelo programa de acreditação do ACR (ACR, 2014) e em 

outros phantoms, como os confeccionados por (SILVA, 2010) e (OLIVEIRA et al., 

2007). A cera utilizada da marca NewWax é fabricada pela TechNew, composta por 

parafina, cera de carnaúba, vaselina e corantes orgânicos; 

II. uma mistura de parafina em gel e acrílico em pó, proposta por SILVA et al. (2010) e 

VALENÇA (2012). A parafina é um conjunto de hidrocarbonetos saturados de cadeia 

acíclica, normal ou ramificada e possui fórmula química geral (𝐶𝑛𝐻2𝑛+2)𝑛>20. A 

parafina em gel utilizada é fabricada pela CristalGEL e o acrílico autopolimerizante em 

pó da marca JET é fabricado por Artigos Odontológicos Clássico LTDA. A proporção 

da mistura utilizada é de 10:1 entre parafina em gel e acrílico em pó respectivamente, 

recomendada por VALENÇA (2012), proporção na qual é possível obter a 

homogeneização da mistura. 

3.1.2. Procedimento de confecção 

  A escolha das dimensões e geometria foi feita com base nos phantoms comerciais, 

nos phantoms citados no relatório 48 da ICRU (ICRU, 1992) e na norma europeia de diretrizes 

para o controle de qualidade no rastreamento e diagnóstico do câncer de mama (PERRY et al., 

2006). Para uma melhor simulação, a geometria escolhida foi a semicircular, por apresentar 

maior semelhança com a imagem mamográfica. Três phantoms foram confeccionados: 

phantom I-a e I-b (que possuem a mesma finalidade) e phantom II. A dimensão final dos 

phantoms confeccionados foi escolhida a partir de um valor médio dentre os diversos phantoms 
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analisados. Por serem confeccionados em fatias separadas, a espessura final pode variar entre 

25 e 45 mm, obtendo valores de espessura utilizados como referência pela norma europeia de 

diretrizes (45 mm) e que se aproximam da norma definida pelo programa de acreditação do 

ACR (42 mm). 

 Para simular as microcalcificações, o calcário foi triturado em pequenos pedaços e 

peneirado em 7 peneiras com aberturas diferentes (0,150; 0,212; 0,300; 0,425; 0,600; 0,850; 

1,70 mm). Para simular as fibras, 8 fios de nylon de diferentes diâmetros (0,35; 0,40; 0,60; 0,70; 

0,80; 1,0; 1,4; 1,6 mm) foram cortados em pequenos pedaços, com comprimentos da ordem de 

5 mm. As estruturas de teste, nos phantoms I-a e I-b foram inseridas de acordo com o esquema 

da Figura 23. 

 

Figura 22 - Calcário (à esquerda) e peneiras (à direita) 

 

Figura 23 - Disposição das estruturas de teste dos phantoms I-a e I-b. 

 Após a fabricação dos moldes e placas usinadas de acrílico na geometria e dimensões 

de interesse, para a confecção do phantom I-a foram seguidos os seguintes passos: 

I. Derretimento da parafina em gel, adição do acrílico, homogeneização da solução e 

deposição da mistura: 50 gramas de parafina em gel foram separados e essa amostra foi 
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fundida utilizando o agitador magnético com aquecimento fabricado por KASVI (ver 

Figura 24). Após a completa fusão da parafina, foram adicionados 5 gramas de acrílico 

em pó e agitado manualmente, com auxílio de uma espátula metálica, até a 

homogeneização da mistura. Após isto, a mistura foi depositada no molde, formando 

uma fina camada. 

 

Figura 24 - Aquecedor utilizado para fundir a parafina. 

II. Inserção das estruturas e nova deposição da mistura: finalizado o processo anterior, as 

estruturas de teste foram inseridas na fina camada da mistura. Após a inserção das 

estruturas, uma nova camada da mistura foi depositada com a finalidade de fixar as 

estruturas em suas posições. 

 

Figura 25 - Molde do phantom I-a com as estruturas de teste inseridas na mistura. 
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 Para a confecção do phantom I-b foi utilizada a cera de uso odontológico, esta foi 

posicionada e espalhada no fundo do molde para cobrir toda área do molde. Após isto, foram 

inseridas as estruturas de teste. 

 

Figura 26 - Molde do phantom I-b com as estruturas de teste inseridas na cera. 

 Para confecção do phantom II foi utilizada a cera de uso odontológico, esta foi 

depositada nos orifícios dos cilindros, nos quais posteriormente são inseridas as estruturas de 

teste. Ao todo 13 cilindros menores, com 25 mm de diâmetro, e 1 cilindro maior, com 45 mm 

de diâmetro, foram confeccionados. Cada cilindro pequeno contém uma estrutura diferente e o 

cilindro maior contém todas as 8 dimensões de fios de nylon usados como estruturas de teste. 

 

Figura 27 - Molde do phantom II com as estruturas de teste inseridas na cera. 
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3.2. Obtenção das imagens 

 O mamógrafo utilizado para obtenção das imagens dos phantoms foi o Graph Mammo 

AF, em conjunto com o digitalizador CR 85-X para CR e a impressora DRYSTAR 5503. Este é 

um sistema de CR, com este aparato é possível obter as imagens digitais que, após a sua 

digitalização, podem ser processadas através de um software para melhor visualização e as 

imagens também podem impressas em filmes, ambos com alta resolução. 

 

Figura 28 - Aparato utilizado na obtenção das imagens: a. Mamógrafo, b. Digitalizador, c. Impressora. 

 Os phantoms foram posicionados no mamógrafo com a placa de compressão apenas 

tocando o phantom, conforme a Figura 29. Não houve a aplicação de força na placa de 

compressão para não danificar o equipamento, pois os phantoms são rígidos e não 

compressíveis. 
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Figura 29 - Posicionamento do phantom no mamógrafo. 

 Após o posicionamento do phantom e inserção do cassete, a técnica automática foi 

selecionada no painel de controle e foi realizada a exposição. No display do painel, foram 

informados quais os parâmetros que foram utilizados na exposição, como pode ser visto na 

Figura 30. 

 

Figura 30 - Display do mamógrafo demonstrando os parâmetros e técnica utilizadas. 

 Após a exposição, o cassete foi levado ao digitalizador e a imagem pode ser 

visualizada na tela do computador, podendo ser exportada como arquivo digital ou impressa 

em filme após o processamento da imagem, quando necessário. O software utilizado para o 

processamento das imagens é o NX Viewer (ver Figura 31), tal software permite o ajuste no 
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posicionamento, inversão de cores, ajustar janela/nivel, aplicar/editar colimação e 

escurecimento do fundo. 

 Nenhuma alteração de contraste ou brilho foi utilizada no processamento das imagens 

dos phantoms. As imagens dos phantoms foram impressas em filmes. A visualização e análise 

dos filmes não foi feita da forma mais adequada, através de um negatoscópio específico para 

mamografia, mas os resultados foram considerados apropriados porque as estruturas de teste de 

visualização obrigatória podiam ser vistas, considerando nos resultados apenas as estruturas de 

teste que poderiam ser vistas nitidamente na imagem. 

 

 

Figura 31 - Imagem do software NX Viewer utilizado no processamento e visualização das imagens. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Esta seção apresenta os resultados obtidos. Primeiramente, são apresentadas as 

análises das composições químicas e dos coeficientes de atenuação mássico dos materiais 

utilizados e, em seguida, são discutidos os resultados obtidos através destas análises e os 

phantoms confeccionados e suas avaliações. 

 

4.1. Avaliação dos materiais utilizados 

 A composição elementar utilizada como comparação para os tecidos mamários, 

encontrada no relatório 44 da ICRU, está disposta na Tabela 2. Nesta tabela também consta a 

composição elementar do PMMA, encontrada no relatório supracitado, e de uma mama com 

composição média, 50% tecido adiposo 50% tecido glandular (50:50). A composição elementar 

da mistura de parafina em gel e acrílico em pó, na proporção 10:1, foi encontrada no trabalho 

feito por VALENÇA (2012) e da cera de uso odontológico no trabalho feito por FERREIRA et 

al. (2010). 

Tabela 2 - Composição elementar dos tecidos simulados e os materiais usados na confecção dos 

phantoms. 

 Composição Elementar (percentagem em massa) 

 H C N O Outros 

Adiposo 11,4 59,8 0,7 27,8 0,1 Na; 0,1 S; 0,1 Cl 

Glandular 10,6 33,2 3,0 52,7 0,1 Na; 0,2 S; 0,1 Cl; 0,1 P 

Mama (50:50) 11,00 46,50 1,85 40,25 0,10 Na; 0,15 S; 0,10 Cl; 0,05 P 

PMMA 8,0 60,0 0,0 32,0 - 

Mistura (10:1) 13,20 84,48 0,01 2,31 - 

Cera 0,36 80,17 11,23 8,14 0,19 S 

 

 Após a análise das composições elementares de todos os tecidos mamários e os 

materiais escolhidos para a confecção dos phantoms é possível calcular seus coeficientes de 

atenuação mássico total (𝜇/𝜌), através do software disponibilizado pelo NIST. Os coeficientes 

encontrados estão dispostos qualitativamente na Figura 32 e quantitativamente na Tabela 10 no 

Apêndice A. 
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Figura 32 - Gráfico comparativo entre os coeficientes de atenuação mássico total (𝜇/𝜌) dos tecidos mamários e dos 

materiais utilizados na confecção dos phantoms. 

 Observando a Figura 32 é possível perceber que o PMMA possui 𝜇/𝜌 semelhante aos 

tecidos mamários, este dado confirma a viabilidade da utilização do PMMA como um tecido-

equivalente para tais tecidos. A mistura de parafina em gel com acrílico em pó (10:1), apesar 

de apresentar 𝜇/𝜌 um pouco mais baixo que os tecidos e o PMMA, também é um material que 

pode ser utilizado como tecido-equivalente, considerando que esta diferença é compensada pela 

possibilidade de inserir estruturas de teste devido à sua consistência. Isto também ocorre para a 

cera, porém esta apresenta coeficientes mais próximos aos tecidos. 

 A composição elementar das microcalcificações (MC) tipo I e II foram encontradas no 

trabalho feito por Morgan et al. (2005) e estão dispostas na Tabela 3. Nesta tabela também se 

encontra a composição elementar do calcário, obtido através de análise por FRX. 

Tabela 3 – Composição elementar das microcalcificações (MC) tipo I e II e do calcário utilizado para 

sua simulação. 

 Composição Elementar (percentagem em massa) 

MC Tipo I 80,84 Ca; 6,25 P; 12,91 O 

MC Tipo II 49,96 O; 31,29 Ca; 18,75 C 

Calcário 

61,21 Ca; 30,96 O; 3,43 Si; 1,27 Al; 0,81 Mg; 0,71 Fe; 

0,48 K; 0,32 Na; 0,16 Sn; 0,14 Sr; 0,13 Cl; 0,13 S; 0,12 

Ti; 0,07 P; 0,03 Ag; 0,01 Cu; 0,01 Mn; 0,01 Ni 
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 Após a análise das composições elementares das microcalcificações e do calcário 

utilizado para sua simulação é possível calcular seus coeficientes de atenuação mássico total 

(𝜇/𝜌), através do software disponibilizado pelo NIST. Os coeficientes encontrados estão 

dispostos qualitativamente na Figura 33 e quantitativamente na Tabela 11 no Apêndice A. 

 

Figura 33 - Gráfico comparativo entre os coeficientes de atenuação mássico total (μ/ρ) das microcalcificações (MC) tipo I e 

II e do Calcário utilizado para sua simulação. 

 O calcário utilizado possui 𝜇/𝜌 semelhante às microcalcificações, simulando melhor 

a MC do tipo II. Tal MC, com composição química hidroxiapatita (Ca10(PO4)·6H2O), 

geralmente está associada à lesões malignas e benignas, já a  MC do tipo I, com composição 

química oxalato de cálcio (CaC2O4·2H2O), geralmente está associada apenas à lesões benignas 

(MORGAN, COOKE e MCCARTHY, 2005). O objetivo desta avaliação é mostrar a 

viabilidade da utilização do calcário para simulação de microcalcificações. Porém, o calcário é 

um material encontrado na natureza e sua composição varia de acordo com a sua origem. Para 

se obter uma confecção reprodutível, seria necessário fazer a análise da variação dos 

coeficientes de atenuação para o calcário de diversas origens e verificar se as diferentes 

composições influenciam de forma significativa nas propriedades de atenuação. Logo, é 

possível afirmar que o calcário utilizado nesta confecção é um bom material para simular 

microcalcificações, tendo em vista a proximidade da atenuação com estruturas que podem ser 

relacionadas a lesões malignas.  
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 Por fim, a Figura 34 ilustra qualitativamente as diferenças entre os coeficientes de 

atenuação dos tecidos mamários, microcalcificações e materiais utilizados na confecção dos 

phantoms. A observação deste gráfico é interessante, pois é esta diferença entre coeficientes 

que torna possível a visualização destas estruturas na imagem. 

 

 

Figura 34 - Gráfico comparativo entre os coeficientes de atenuação mássico total (μ/ρ) dos tecidos mamários, 

microcalcificações e materiais utilizados na confecção dos phantoms. 

4.2. Avaliação do phantom Gammex Model 156 

 O phantom Gammex Model 156, que é um dos recomendados pelo ACR para os testes 

de acreditação, foi utilizado para garantir que o mamógrafo utilizado se encontra com qualidade 

de imagem em acordo com as normas da Portaria nº 453 do MS. Após a realização da exposição, 

em sua imagem radiográfica (ver Figura 35) é possível visualizar nitidamente 4 fibras, 3 

microcalcificações e 3 massas tumorais. Este resultado comprova a qualidade das imagens 

geradas pelo mamógrafo utilizado neste trabalho, pois este se encontra em acordo com as 

exigências da portaria supracitada (ver Tabela 1). 
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Figura 35 - Imagem radiográfica do phantom Gammex Model 156. 

4.3. Avaliação dos phantoms confeccionados 

 Os três phantoms resultantes deste trabalho foram confeccionados em bases de acrílico 

usinadas e cortadas em dimensões semicirculares com 90 mm de raio e espessuras variáveis, 

25, 35 e 45 mm. 

 Os phantoms I-a e I-b têm função principal de avaliar a qualidade da imagem de 

equipamentos mamográficos. O phantom I-a é composto pela mistura parafina + acrílico na 

proporção 10:1 e o phantom I-b é composto pela cera de uso odontológico, ambos dispostos em 

moldes de PMMA com dimensões 90 mm de raio e 25 mm de espessura em conjunto com duas 

placas com dimensões 90 mm de raio e 10 mm de espessura que podem ser utilizadas para 

atingir a espessura de interesse. Possuem 6 microcalcificações e 8 fibras, suas dimensões estão 

dispostas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Dimensões das estruturas de teste dos phantoms I-a e I-b. 

Microcalcificações (mm) Fibras (mm) 

< 0,150 e > 0,212 0,35 

< 0,300 e > 0,212 0,40 

< 0,425 e > 0,300 0,60 

< 0,600 e > 0,425 0,70 

< 0,850 e > 0,600 0,80 

< 1,700 e > 0,850 1,0 

 1,4 

 1,6 



41 
 

 

 

 O phantom II tem função principal de prover o treinamento de técnicos e residentes, 

seus cilindros podem ser removidos e substituídos para tal. É composto de uma placa de PMMA 

semicircular com as dimensões 90 mm de raio e 25 mm de espessura, na qual existem 6 cortes 

circulares que são utilizados para inserir os cilindros contendo as estruturas de teste em conjunto 

com duas placas de acrílico com as dimensões 90mm de raio e 10 mm de espessura que podem 

ser utilizadas para atingir a espessura de interesse. 

 As imagens dos phantoms foram obtidas utilizando espessuras diferentes (25 mm; 35 

mm; 45 mm), todas foram impressas em filmes para visualização das estruturas. A comparação 

entre estas imagens é feita a seguir. 

4.3.1. Avaliação dos Phantoms I-a e I-b 

 Para o phantom I-a foram obtidas as imagens com as espessuras 25 mm, 35 mm e 45 

mm. Estas estão apresentadas na Figura 34. 
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Figura 36 – Imagens radiográficas do phantom I-a com espessuras 25, 35 e 45 mm. 

 A análise das imagens permite detectar quais estruturas de teste podem ser 

visualizadas, considerando visíveis apenas as estruturas que se mostram nítidas. A Tabela 5 

mostra quais dimensões são visualizadas para cada espessura do phantom, as estruturas que não 

são visualizadas estão tachadas. Para a espessura de 25 mm, apenas a fibra de 0,35 mm não é 



43 
 

 

visualizada; para as espessuras de 35 e 45 mm o mesmo resultado foi obtido, a fibra de 0,35 

mm e as microcalcificações com tamanho entre 0,150 e 0,212 mm não são visualizadas. 

Tabela 5 - Dimensões das estruturas de teste do phantom I-a com espessuras 25, 35 e 45 mm (as 

dimensões não visualizadas estão tachadas). 

25 mm 35 mm 45 mm 

Microcalcificações 

(mm) 

Fibras 

(mm) 

Microcalcificações 

(mm) 

Fibras 

(mm) 

Microcalcificações 

(mm) 

Fibras 

(mm) 

< 0,150 e < 0,212 0,35 < 0,150 e < 0,212 0,35 < 0,150 e < 0,212 0,35 

< 0,300 e > 0,212 0,40 < 0,300 e > 0,212 0,40 < 0,300 e > 0,212 0,40 

< 0,425 e > 0,300 0,60 < 0,425 e > 0,300 0,60 < 0,425 e > 0,300 0,60 

< 0,600 e > 0,425 0,70 < 0,600 e > 0,425 0,70 < 0,600 e > 0,425 0,70 

< 0,850 e > 0,600 0,80 < 0,850 e > 0,600 0,80 < 0,850 e > 0,600 0,80 

< 1,700 e > 0,850 1,0 < 1,700 e > 0,850 1,0 < 1,700 e > 0,850 1,0 

 1,4  1,4  1,4 

 1,6  1,6  1,6 

 

 Para o phantom I-b foram obtidas as imagens com as espessuras 25 mm, 35 mm e 45 

mm. Estas estão apresentadas na Figura 37. 
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Figura 37 - Imagens radiográficas do phantom I-b com espessuras 25, 35 e 45 mm. 

 A análise das imagens permite detectar quais estruturas de teste podem ser 

visualizadas, considerando visíveis apenas as estruturas que se mostram nítidas. A Tabela 6 

mostra quais dimensões são visualizadas para cada espessura do phantom, as estruturas que não 

são visualizadas estão tachadas. Para a espessura de 25 mm, apenas a microcalcificação com 
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tamanho entre 0,150 e 0,212 mm não é visualizada; para as espessuras de 35 e 45 mm o mesmo 

resultado foi obtido, a fibra de 0,35 mm e as microcalcificações com tamanho entre 0,150 e 

0,212 mm não são visualizadas. 

Tabela 6 - Dimensões das estruturas de teste do phantom I-b com espessuras 25, 35 e 45 mm (as 

dimensões não visualizadas estão tachadas). 

25 mm 35 mm 45 mm 

Microcalcificações 

(mm) 

Fibras 

(mm) 

Microcalcificações 

(mm) 

Fibras 

(mm) 

Microcalcificações 

(mm) 

Fibras 

(mm) 

< 0,150 e < 0,212 0,35 < 0,150 e < 0,212 0,35 < 0,150 e < 0,212 0,35 

< 0,300 e > 0,212 0,40 < 0,300 e > 0,212 0,40 < 0,300 e > 0,212 0,40 

< 0,425 e > 0,300 0,60 < 0,425 e > 0,300 0,60 < 0,425 e > 0,300 0,60 

< 0,600 e > 0,425 0,70 < 0,600 e > 0,425 0,70 < 0,600 e > 0,425 0,70 

< 0,850 e > 0,600 0,80 < 0,850 e > 0,600 0,80 < 0,850 e > 0,600 0,80 

< 1,700 e > 0,850 1,0 < 1,700 e > 0,850 1,0 < 1,700 e > 0,850 1,0 

 1,4  1,4  1,4 

 1,6  1,6  1,6 

 

 É possível notar que a variação na espessura dificulta a visualização de estruturas. Isto 

ocorre porque, como dito anteriormente (ver Figura 12), quanto maior a espessura da mama, 

maior o espalhamento gerado, prejudicando a qualidade da imagem e dificultando a 

visualização das estruturas de interesse. Este fenômeno ocorre tanto para o phantom I-a, quanto 

para o phantom I-b. 

 Analisando apenas a espessura de 45 mm dos phantoms I-a e I-b, que é próxima da 

recomendada pelo ACR (42 mm), é possível comparar os resultados entre estes phantoms e o 

phantom recomendado pelo ACR. Os resultados entre o phantom I-a e I-b estão dispostos na 

Tabela 7. É possível notar a diferença da visualização da fibra de 0,40 mm, que ocorre apenas 

no phantom I-b. Considerando as recomendações do ACR (ver Tabela 1), as fibras maiores que 

0,75 mm e microcalcificações maiores que 0,32 mm devem ser visualizadas. Logo, ambos os 

phantoms garantem que o mamógrafo está de acordo com a norma. Isto mostra que a mistura e 

cera são materiais viáveis para utilização na confecção dos phantoms de mama. Contudo, a 

mistura necessita de refrigeração para se manter estável (VALENÇA, 2012) e a cera possui 

uma resistência maior à degradação, mesmo em temperatura ambiente.  
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Tabela 7 - Dimensões das estruturas de teste dos phantoms I-a e I-b com espessura 45 mm (as 

dimensões não visualizadas estão tachadas). 

Phantom I-a (Mistura 10:1) Phantom II-b (Cera) 

Microcalcificações (mm) Fibras (mm) Microcalcificações (mm) Fibras (mm) 

< 0,150 e < 0,212 0,35 < 0,150 e < 0,212 0,35 

< 0,300 e > 0,212 0,40 < 0,300 e > 0,212 0,40 

< 0,425 e > 0,300 0,60 < 0,425 e > 0,300 0,60 

< 0,600 e > 0,425 0,70 < 0,600 e > 0,425 0,70 

< 0,850 e > 0,600 0,80 < 0,850 e > 0,600 0,80 

< 1,700 e > 0,850 1,0 < 1,700 e > 0,850 1,0 

 1,4  1,4 

 1,6  1,6 

 

4.3.2. Análise individual do Phantom II 

 O phantom II possui 1 cilindro maior de 45 mm que contém 8 fibras emparelhadas (de 

0,35 a 1,6 mm) 5 buracos e 15 cilindros de 25 mm, suas estruturas estão descritas na Tabela 8. 

Os cilindros de 1 a 8 possuem as fibras, de 6 a 13 possuem microcalcificações e 14 e 15 não 

possuem estrutura de teste. 

Tabela 8 - Dimensões das estruturas dos 13 cilindros utilizados no phantom II. 

1 Fibra (0,35 mm) 6 Fibra (1,0 mm) 11 MC (< 1,700 e > 0,850 mm) 

2 Fibra (0,40 mm) 7 Fibra (1,4 mm) 12 MC (< 0,850 e > 0,600 mm) 

3 Fibra (0,60 mm) 8 Fibra (1,6 mm) 13 MC (< 0,600 e > 0,425 mm) 

4 Fibra (0,70 mm) 9 Nada 14 MC (< 0,425 e > 0,300 mm) 

5 Fibra (0,80 mm) 10 Nada 15 MC (< 0,300 e > 0,212 mm) 

  

 Para o phantom II as imagens foram obtidas com a espessura 45 mm e as combinações 

de cilindros 1 a 5, 6 a 10 e 11 a 15 foram utilizadas. Estas imagens estão apresentadas na Figura 

38, para a combinação de 1 a 5, Figura 39, para a combinação de 6 a 10 e Figura 40, para a 

combinação de 11 a 15. 
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Figura 38 - Imagens radiográficas do phantom II com os cilindros de 1 a 5 com a espessura 45 mm. 

 

Figura 39 - Imagens radiográficas do phantom II com os cilindros de 6 a 10 com a espessura 45 mm. 

 

 

Figura 40 - Imagens radiográficas do phantom II com os cilindros de 11 a 15 com a espessura 45 mm. 
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 A análise das imagens permite detectar quais estruturas de teste podem ser 

visualizadas, considerando visíveis apenas as estruturas que se mostram nítidas. Para o cilindro 

maior, que foi utilizado nas três combinações, os resultados são iguais, variando apenas para a 

diferença de espessura. Estes se encontram na Tabela 9. Para ambos os tamanhos de cilindros, 

com a espessura de 45 mm, as fibras de 0,35 e 0,45 mm não são visualizadas. 

Tabela 9 - Dimensões das estruturas de teste do cilindros do phantom II com 45 mm (as dimensões 

não visualizadas estão tachadas). 

Cilindro 45 mm Cilindros 25 mm 

Fibra (0,35 mm) Fibra (0,35 mm) 

Fibra (0,40 mm) Fibra (0,40 mm) 

Fibra (0,60 mm) Fibra (0,60 mm) 

Fibra (0,70 mm) Fibra (0,70 mm) 

Fibra (0,80 mm) Fibra (0,80 mm) 

Fibra (1,0 mm) Fibra (1,0 mm) 

Fibra (1,4 mm) Fibra (1,4 mm) 

Fibra (1,6 mm) Fibra (1,6 mm) 

 MC (< 1,700 e > 0,850 mm) 

 MC (< 0,850 e > 0,600 mm) 

 MC (< 0,600 e > 0,425 mm) 

 MC (< 0,425 e > 0,300 mm) 

 MC (< 0,300 e > 0,212 mm) 

  

 Comparando este resultado com o phantom recomendado pelo ACR, suas estruturas 

estão em acordo. Tendo a visualização a partir de fibras maiores que 0,75 e das 

microcalcificações maiores que 0,32 mm. Tal fato comprova a possibilidade da utilização deste 

phantom para controle de qualidade. Além disso, a possibilidade de gerar imagens aleatórias 

trocando de posição os cilindros menores torna possível que seja realizado o treinamento de 

residentes e radiologistas, que é o propósito do desenvolvimento e confecção deste phantom. 

 

 Por fim, a avaliação dos phantoms confeccionados neste trabalho mostrou-se útil para 

a verificação da validez destes como phantoms para controle de qualidade e treinamento, que 

foi possível de ser realizada através das comparações entre estes phantoms e o comercial, 

recomendado pela Portaria nº 453 do MS. Os materiais utilizados na confecção dos phantoms 

são de baixo valor monetário e a metodologia utilizada permite a reprodutibilidade dos 

phantoms, a mudança das disposições e o acréscimo de novas estruturas de teste, caso seja 

necessário. 

  



49 
 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 Esta seção é dedicada às conclusões obtidas mediante análise dos métodos utilizados 

e resultados obtidos. 

 

 A escolha dos materiais para confecção dos phantoms deste trabalho foi baseada em 

seus coeficientes de atenuação e, através de análises acerca de tais coeficientes, constatou-se 

que os materiais possuem seus coeficientes de atenuação mássico semelhantes aos tecidos e 

estruturas de interesse das mamas. 

 Os materiais tecido-equivalentes utilizados na confecção dos phantoms foram 

utilizados para as seguintes finalidades: PMMA, utilizado na confecção de placas e moldes; 

mistura entre parafina em gel e acrílico em pó, utilizada como base para inserção das estruturas 

de teste; cera de uso odontológico, também utilizada como base para a inserção das estruturas 

de teste; calcário, utilizado na simulação das microcalcificações; e nylon, utilizado na simulação 

das fibras. 

 Através da comparação entre a cera e a mistura de parafina em gel e acrílico em pó, 

constatou-se que ambos são válidos para utilização em phantoms de mama. Contudo, a cera 

apresenta uma maior resistência à degradação do tempo não necessita de refrigeração para se 

manter estável. 

 A detectabilidade das estruturas de teste se mostrou variável com as espessuras dos 

phantoms, estando de acordo com os relatos da literatura, na qual a detectabilidade é reduzida 

a medida que a espessura aumenta, causada pelo aumento de espalhamento da radiação. 

 Os phantoms desenvolvidos e confeccionados durante este trabalho se provaram 

válidos para os propósitos de controle de qualidade, phantoms I-a e I-b, e treinamento, phantom 

II. Tal validação é alcançada através da comparação dos phantoms confeccionados com o 

phantom comercial recomendado pelo ACR, Gammex Model 156. 
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS 

   

 Este trabalho teve como foco o desenvolvimento a confecção dos três phantoms para 

uso em mamografia. Logo, as avaliações aprofundadas de suas aplicações e funcionamento são 

perspectivas futuras. Esta seção é dedicada à descrição de tais perspectivas. 

 

 Os phantoms I-a e I-b têm a capacidade de funcionar como phantoms para controle de 

qualidade e, em conjunto com o phantom II, que tem a capacidade de funcionar como um 

phantom para treinamento de técnicos e residentes na visualização de estruturas de interesse na 

imagem mamográfica, uma gama de avaliações e testes podem ser realizadas. 

 Com os phantoms I-a e I-b será possível realizar imagens em diversos equipamentos 

com a finalidade de garantir e estabelecer o controle de qualidade regulamentado pela Portaria 

nº 453 do MS. Seus métodos de confecção também permitem que, caso haja interesse, novas 

estruturas de teste sejam inseridas apenas refazendo a camada da mistura ou cera contendo as 

estruturas. 

 Com o phantom II, o treinamento, de fato, poderá ser realizado através do 

acompanhamento de residentes com a realização de testes. Tais testes podem ser avaliados e 

pontuados de acordo com a visualização, ou não, das estruturas de teste utilizadas, o que inclui 

a análise estatística das visualizações (verdadeiro-positivo, verdadeiro-negativo, falso-

positivos, falto-negativo). É possível, portanto, o acompanhamento da evolução do residente e 

a eficácia do phantom para tal função, comparando suas pontuações nos testes realizados 

durante todo o treinamento. 
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APÊNDICE A – Valores dos Coeficientes de Atenuação Mássico 

 Este apêndice apresenta a variação dos coeficientes de atenuação mássico (𝜇/𝜌) para 

os tecidos mamários e materiais utilizados na confecção dos phantoms, como também das 

microcalcificações e do material utilizado para sua simulação em valores quantitavos. 

Tabela 10 - Variação dos coeficientes de atenuação mássico (𝜇/𝜌) para os tecidos mamários e 

materiais utilizados na confecção dos phantoms.  

Energia (keV) Coeficiente de atenuação mássico total (𝝁/𝝆) (cm²/g) 
 

 Tecido Adiposo Tecido 

Glandular 

Mama (50:50) PMMA Mistura (10:1) Cera 

10,0 3,27 4,30 3,95 3,36 2,19 2,87 

10,5 2,84 3,73 3,43 2,92 1,91 2,49 

11,0 2,49 3,26 3,00 2,55 1,69 2,18 

11,5 2,20 2,87 2,64 2,25 1,49 1,93 

12,0 1,95 2,54 2,34 2,00 1,34 1,71 

12,5 1,74 2,26 2,09 1,78 1,20 1,53 

13,0 1,57 2,03 1,88 1,60 1,09 1,38 

13,5 1,42 1,83 1,69 1,45 0,99 1,25 

14,0 1,29 1,66 1,54 1,32 0,91 1,13 

14,5 1,18 1,51 1,40 1,20 0,84 1,04 

15,0 1,08 1,38 1,28 1,10 0,77 0,95 

15,5 1,00 1,27 1,18 1,02 0,72 0,88 

16,0 0,92 1,17 1,09 0,94 0,67 0,81 

16,5 0,86 1,08 1,01 0,87 0,63 0,76 

17,0 0,80 1,00 0,94 0,81 0,59 0,71 

17,5 0,75 0,94 0,88 0,76 0,56 0,66 

18,0 0,71 0,87 0,82 0,71 0,53 0,62 

18,5 0,67 0,82 0,77 0,67 0,51 0,59 

19,0 0,63 0,77 0,73 0,64 0,48 0,56 

19,5 0,60 0,73 0,69 0,60 0,46 0,53 

20,0 0,57 0,69 0,65 0,57 0,44 0,50 

20,5 0,54 0,65 0,62 0,54 0,43 0,48 

21,0 0,52 0,62 0,59 0,52 0,41 0,46 

21,5 0,50 0,59 0,56 0,50 0,40 0,44 

22,0 0,48 0,57 0,54 0,48 0,38 0,42 

22,5 0,46 0,54 0,51 0,46 0,37 0,41 

23,0 0,44 0,52 0,49 0,44 0,36 0,39 

23,5 0,43 0,50 0,48 0,43 0,35 0,38 

24,0 0,41 0,48 0,46 0,41 0,34 0,37 

24,5 0,40 0,46 0,44 0,40 0,33 0,35 

25,0 0,39 0,45 0,43 0,39 0,33 0,34 

25,5 0,38 0,43 0,41 0,37 0,32 0,33 

26,0 0,37 0,42 0,40 0,36 0,31 0,33 

26,5 0,36 0,41 0,39 0,35 0,31 0,32 

27,0 0,35 0,40 0,38 0,35 0,30 0,31 

27,5 0,34 0,38 0,37 0,34 0,29 0,30 

28,0 0,33 0,37 0,36 0,33 0,29 0,30 

28,5 0,32 0,36 0,35 0,32 0,28 0,29 

29,0 0,32 0,36 0,34 0,32 0,28 0,28 

29,5 0,31 0,35 0,34 0,31 0,28 0,28 

30,0 0,31 0,34 0,33 0,30 0,27 0,27 
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Tabela 11 - Variação dos coeficientes de atenuação mássico (𝜇/𝜌) para as microcalcificações (MC) 

tipo I e II e do Calcário utilizado para sua simulação. 

Energia 

(keV) 
Coeficiente de atenuação mássico total (𝝁/𝝆) (cm²/g) 

 MC tipo I MC tipo II Calcário 

10,0 32,64 78,80 63,03 

10,5 28,47 68,77 55,00 

11,0 24,98 60,37 48,28 

11,5 22,04 53,28 42,61 

12,0 19,55 47,26 37,80 

12,5 17,42 42,12 33,69 

13,0 15,59 37,69 30,15 

13,5 14,01 33,87 27,09 

14,0 12,64 30,55 24,44 

14,5 11,44 27,64 22,12 

15,0 10,39 25,10 20,08 

15,5 9,47 22,85 18,29 

16,0 8,65 20,87 16,71 

16,5 7,93 19,11 15,43 

17,0 7,29 17,55 14,17 

17,5 6,71 16,15 13,04 

18,0 6,20 14,89 12,03 

18,5 5,73 13,77 11,13 

19,0 5,32 12,75 10,31 

19,5 4,94 11,83 9,57 

20,0 4,60 11,00 8,90 

20,5 4,29 10,25 8,30 

21,0 4,01 9,56 7,74 

21,5 3,76 8,94 7,24 

22,0 3,52 8,37 6,78 

22,5 3,31 7,84 6,36 

23,0 3,11 7,36 5,97 

23,5 2,93 6,92 5,62 

24,0 2,77 6,52 5,29 

24,5 2,61 6,14 4,99 

25,0 2,47 5,80 4,71 

25,5 2,34 5,48 4,45 

26,0 2,22 5,18 4,23 

26,5 2,11 4,91 4,01 

27,0 2,00 4,66 3,80 

27,5 1,91 4,42 3,61 

28,0 1,82 4,20 3,43 

28,5 1,73 3,99 3,27 

29,0 1,66 3,80 3,11 

29,5 1,58 3,62 3,02 

30,0 1,51 3,45 2,89 

 


