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Resumo: A análise qualitativa de imagens de avaliação de qualidade de imagem típicas em testes rotineiros 
de Controle de Qualidade é subjetiva e dependente do tipo de monitor e condições de visualização. Neste 
estudo, uma imagem de um phantom de resolução espacial foi avaliada por 11 físicos médicos da rede 
EBSERH para determinar a variação de resultados entre observadores e comparar com um método  
quantitativo de determinação da curva de MTF a partir dos padrões de barras do phantom. Os resultados 
obtidos mostram que a variação entre os observadores foi de até 5 grupos visualizados (16 a 21), resultando 
em valores de 2,8 a 4,5 pl/mm. O método quantitativo resultou num valor de MTF (5%) igual à 3,6 pl/mm. Os 
resultados mostram que um método quantitativo pode ser útil para comparar com resultados anteriores 
realizados por outras pessoas ou quando se deseja comparar respostas de equipamentos similares em 
diferentes instituições.
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Abstract: The qualitative analysis of typical image quality assessment images in routine QC tests is 
subjective and dependent on the type of monitor and viewing conditions. In this study, an image of a phantom 
of spatial resolution was evaluated by 11 medical physicists of the EBSERH network to determine the 
variation of results between observers and to compare with a quantitative method of determination of the MTF 
curve from the phantom bar standards. The results show that the variation between the observers was of up 
to 5 groups visualized (16 to 21), resulting in values of 2.8 to 4.5 pl / mm. The quantitative method resulted in 
an MTF value (5%) equal to 3.6 pl / mm. The results show that a quantitative method can be useful to 
compare with previous results performed by other people or when it is desired to compare responses of 
similar equipment in different institutions.
Keywords: Spatial resolution; Quality control; MTF. 

Introdução: Em programas de garantia da qualidade em Radiologia Diagnóstica, um parâmetro importante 
é avaliar se os testes de constância realizados estão resultando em valores constantes com o tempo. Testes 
de Controle de Qualidade da imagem que têm avaliação qualitativa podem ser um desafio para esse 
acompanhamento temporal se todos os parâmetros de avaliação (incluindo o avaliador e as condições de 
avaliação) não se mantiverem constantes, mesmo quando o phantom usado é o mesmo. Na realidade do 
país onde muitas instituições fazem contratações pontuais de serviços de controle de qualidade, podendo 
resultar em contratação de diferentes empresas a cada ano, esse acompanhamento ao longo do tempo se 
torna impossível. Esse estudo preliminar tem o intuito de quantificar a variação entre observadores, com suas 
respectivas condições de visualização, e também propor um método qualitativo para avaliar as imagens de 
testes de resolução espacial de um phantom de barras, permitindo um melhor acompanhamento da 
performance do equipamento ao longo do tempo. 
Métodos: Uma imagem do phantom TOR-CDR foi obtida com um equipamento de raios X móvel Phlips 
Titanium e um sistema de radiologia computadorizada CR AGFA CR85, seguindo as instruções do manual do 
phantom para a avaliação da resolução espacial. A imagem obtida foi enviada em formato DICOM para 11 
físicos médicos de radiodiagnóstico que atuam em diversas unidades da rede Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH). Foi pedido que cada um deles avaliasse a imagem da forma como faria na rotina, 
informando até qual grupo visualizou, o monitor e o software de visualização usado e se usou 
zoom/janelamento. A análise quantitativa foi feita usando o método de Droeger e Morin1 para obter a curva de 
MTF e considerando o valor da MTF 5% como o limite da resolução espacial2. Os valores de MTF para cada 
frequência (MTF(f)) foram obtidos pela Equação 1.
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     (1)
Onde:  e , sendo: S1 e S2 o sinal nas ROI´s 1 e 2 da Figura 2 (área das ROI´s ~ 25 mm2), M´(f) o desvio 
padrão das ROI´s em cada frequência e , sendo N1 e N2 o desvio padrão das ROI´s 1 e 2.

Figura 1 - Imagem do phantom TOR-CDR analisada 

Figura2 - ROI´s usados no calculo da curva de MTF 

Resultados: A Tabela 1 mostra os resultados dos grupos e respectivos valores de resolução espacial (em 
pares de linha por mm) visualizados por cada observador assim como as condições de visualização. Todos 
os observadores usaram as ferramentas de zoom e janelamento para avaliar as imagens. O gráfico 1 mostra 
a curva de MTF obtida pelo método quantitativo onde o ponto referente à MTF (5%) obtido foi de 3,6 pl/mm.

Tabela 1 – Resultados das avaliações qualitativas individuais
Observador Monitor Resolução de tela Visualizador Grupo Visualizado Pl/mm
Físico 1 Comum LCD HP 1,3 MP Radiant 18 3,5
Físico 2 Comum LCD HP 1,4 MP Radiant 17 3,15
Físico 3 Comum LCD Infoway 1,4 MP ClearCanvas 20 4,5
Físico 4 Comum LCD HP 1,4 MP Weasis 19 4
Físico 5 Notebook 1 MP Radiant 20 4,5
Físico 6 Eizo Vepro 2K 4 MP Arya Pacs Aurora 19 4
Físico 7 Comum LCD Daten 1,4 MP Radiant 18 3,55
Físico 8 iMac 21,5” 2 MP Horos 19/20 4 – 4,5
Físico 9 Barco 2 MP Radiant 21 5
Físico 10 Comum LCD HP 1,4 MP Radiant 16 2,8
Físico 11 Barco 5 MP Radiant 19 4

Gráfico 1 – Curva MTF obtida pelo método quantitativo

Discussão e Conclusões: Os resultados obtidos pelo método qualitativo, comprovam a variação de 
interpretação entre os observados, com visualizações indo do grupo 16 (2,8 pl/mm) até o grupo 21 (5 pl/mm). 
O grupo mais visualizado foi o grupo 19 (4 pl/mm) visualizado por 4 observadores, seguido pelos grupos 18 e 
20 (3,5 e 4,5 pl/mm respectivamente). Observa-se que essa variação parece ser resultado da subjetividade 
de cada observador e não da qualidade do monitor usado, uma vez que temos observadores com monitores 
comuns de 1 MP a 2MP visualizando até o grupo 20/21 enquanto que dois observadores com monitores 
dedicados de 4 e 5MP visualizaram apenas até o grupo 19. O resultado da avaliação quantitativa a partir da 
curva MTF foi de 3,6 pl/mm, o que equivaleria aproximadamente ao grupo 18 do padrão de barras, 
mostrando que esse pode ser um bom método para a avaliação temporal. Entretanto, a avaliação de uma 
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única imagem não é suficiente para confirmar a eficácia do método quantitativo proposto e, portanto, devem-
se fazer mais análises com diferentes sistemas e resoluções espaciais para confirmar os resultados.
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