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Resumo — Os softwares utilizados nos equipamentos de tomografia 

computadorizada possuem várias ferramentas de visualização. Dentre as 

ferramentas disponíveis o ROI (region of interest) é um recurso básico que 

apresenta diversas aplicações, tanto para testes de controle de qualidade quanto 

para a análise diagnóstica das imagens. Por meio do ROI é possível de mensurar 

uma determinada região selecionada, calculando sua área, a média e o desvio 

padrão dos valores de atenuações. O presente trabalho aborda a definição, as 

características e as aplicações do ROI no controle de qualidade das imagens e 

no diagnóstico de exames de tomografia computadorizada. 

  

Palavras Chaves — tomografia computadorizada, ROI – região de interesse, 

controle de qualidade, diagnóstico. 

 

I. INTRODUÇÃO 
 

Os exames de tomografia computadorizada (TC) podem ser 

analisados por meio do uso de softwares específicos, os quais permitem a 

visualização e manipulação das imagens pós-processadas. Esses softwares 

contêm ferramentas de visualização que podem ser básicas ou avançadas [1]. 

Dentre as ferramentas disponíveis, a função ROI (do inglês region of interest) é 

um recurso básico que apresenta diversas aplicações que incluem desde os 

testes de controle de qualidade do equipamento até a análise diagnóstica 

diferencial entre lesões observadas nos exames. 

Este artigo tem por objetivo abordar a definição, as características e 

as aplicações do ROI na tomografia computadorizada, oferecendo uma breve 

contribuição acerca de um melhor entendimento sobre essa ferramenta. 

 



II. FERRAMENTAS DE VISUALIZAÇÃO NA TC 
 

As ferramentas de visualização disponíveis nos softwares de TC são 

recursos de programas de computador que fornecem ao observador que 

interpreta as imagens informações adicionais que visam facilitar o diagnóstico. 

As ferramentas de visualização podem variar desde funções básicas até as 

avançadas. As ferramentas avançadas exigem uma estação de trabalho potente, 

com capacidade e memória para lidar com a grande quantidade de dados usados 

em diferentes técnicas de visualização. Exemplos dessas ferramentas são: as 

reconstruções multiplanares, visualização e mensurações avançadas em 3D, 

angiotomografia 4D, fusão da TC com outras modalidades de imagens 

(ressonância magnética nuclear, SPECT e PET), e visualização em realidade 

virtual em imagem 3D e 4D. Por outro lado, as ferramentas de visualização 

básicas são programas computacionais básicos integrados a todos os sistema 

de TC e aplicadas à visualização das imagens planares. Exemplos de tais 

ferramentas são: visualização simultânea de múltiplas imagens e múltiplas 

janelas, magnificação da imagem, mensurações linerares e de ângulos, 

superposição de coordenadas na imagem como referência para biópsias, o 

histograma TC de frequência dos valores de pixel na imagem inteira ou em uma 

parte da imagem definida pelo ROI, as estatísticas de ROI, e transferência do 

ROI de corte para corte [1]. 

 

III. ROI – REGIÃO DE INTERESSE 
 

A função região de interesse – ROI é uma ferramenta gráfica que, 

depende do fabricante do software, e pode se apresentar com a forma circular, 

elíptica, retangular, curva e em traços livres, sendo utilizada para medir a área, 

a média e o desvio padrão das atenuações na região selecionada, podendo ser 

usado no modo manual ou modo automático (Figura 1). 

O ROI permite selecionar determinada região de interesse na imagem 

e exibir os seguintes valores: 

▪ Mean = média dos valores de atenuação/números CT da região 

selecionada; 

▪ SD = desvio padrão dos valores de atenuação/números CT da 

região selecionada; 



▪ Máximo e Mínimo = valores máximo e mínimo valores de 

atenuação/números CT da região selecionada para estipular o desvio padrão 

▪ Área = área da região selecionada (cm2 ou mm2) 

▪ Ediam – Diâmetro efetivo – exibe o diâmetro efetivo da região de 

interesse. [3] 

 

Figura 1: exemplo de ROI (círculo amarelo) com as mensurações de média, desvio padrão, 
mínimo e máximo, e área (escrito em amarelo, sobre o círculo). 
 

 
Fonte: Santesoft [2] 

 

 

IV. APLICAÇÕES DO ROI 
 

Dentre as diferentes aplicações do ROI, será descrito o uso desta 

ferramenta na realização de testes de controle de qualidades das imagens e no 

auxílio diagnostico por meio da análise das mensurações de ROI na 

diferenciação de lesões. 

 

A. Controle de Qualidade  
 

Segundo Seeram[1]  vários testes de controle de qualidade utilizam a 

ferramenta ROI para sua realização (Figura 2). São testes como: média e desvio 

padrão do número CT na água (ambos feitos diariamente); e os testes 

de ¨planicidade¨ do número CT, do número CT x posição do paciente, e do 

número CT x tamanho do paciente (realizados anualmente). 



A qualidade de imagem do equipamento de TC também é afetada pelo 

ruído, que refere-se à variação de números de TC entre os pontos na imagem 

escaneada de um material uniforme, a água. O ruído pode ser medido pela 

imagem escaneada de um simulador de água (phantom), pelo cálculo da média 

e o desvio padrão para uma região de interesse. O ruído de pixel é então, o 

desvio padrão dos sinais dentro deste ROI [1]. O ROI utilizado deve apresentar 

um tamanho definido pelo fabricante. O uso de um maior tamanho de ROI resulta 

em um aumento do desvio padrão, o que consequentemente implica em um 

aumento do nível de ruído. 

 

Figura 2: exemplos do uso do ROI em testes de qualidade 

 
Fonte: Seeram [1] 

 

 

No Brasil, no que se refere ao controle de qualidade, o guia de 

Radiodiagnóstico Médico e de Desempenho de Equipamentos da ANVISA 

(Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) [4] descreve os procedimentos para um 

conjunto mínimo de testes para equipamentos de radiodiagnóstico médico que 

confirmem o bom desempenho desses equipamentos ou indiquem a 

necessidade de manutenção corretiva. No item relativo à tomografia 

computadorizada, os testes que incluem o uso do ROI são: teste de ruído, 

exatidão e uniformidade de CT. Todos os testes devem ser realizados com o uso 

de um cilindro de acrílico preenchido com água, com diâmetro mínimo de 20cm, 

alinhado no centro do gantry e adquirindo duas imagens diferentes: um corte 

com parâmetros característicos de exame de abdômen, outro corte com 

parâmetros característicos de exame de cabeça. Sequencialmente, outros dois 

cortes, com os mesmos parâmetros anteriores, são feitos sem o cilindro. São 

registrados os valores de média e desvio padrão do número CT para um ROI de 



aproximadamente 500 mm2, na zona central da imagem, e em outros quatro 

ROIs na periferia da imagem (posições correspondentes a 3, 6, 9 e 12 horas, a 

pelo menos 1,0 cm de distância da borda). Cálculos de ruído, exatidão e de 

uniformidade de número CT são efetuados. Os resultados são então 

interpretados conforme parâmetros descritos na Tabela 1.  

 
Tabela 1 - Testes de controle de qualidade 

TESTES INTERPRETAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

RUÍDO 1)Em caso de ensaio de aceitação ou 
levantamento de informações para linha de 
base, verificar se o valor do ruído é menor ou 
igual ao valor especificado pelo fabricante.  
2) Em caso de teste de constância, verificar 
se sua variação em relação à linha de base 
está dentro de ±10% ou 0,2 HU, o que for 
maior. 

EXATIDÃO Verificar se a diferença entre o valor médio 
do número de CT na ROI central e o valor 
nominal encontra-se dentro de ± 5 HU. 

NÚMERO CT 1) Em caso de ensaio de aceitação ou 
levantamento de informações para linha de 
base, verificar se a uniformidade do número 
de CT encontra-se dentro de ± 5 HU.  
(2) Em caso de teste de constância, verificar 
se o desvio em relação ao valor de 
referência está dentro de ± 2 HU. 

Fonte: Brasil 2005 (adaptado). 

 
 

B. Aplicações Clinicas 
 

Os possíveis usos do ROI no diagnóstico clínico têm sido amplamente 

pesquisados. Estudos como o de Pickhardt et al [5]  tem validado que o ROI 

utilizado em simples mensurações de atenuação da densidade mineral óssea da 

coluna lombar é eficaz no rastreamento em TC sem contraste, com alta 

sensibilidade para a osteoporose. Conforme ilustrado na Figura 2, em um único 

nível vertebral a medição de atenuação do ROI é reproduzível, exige pouco 

esforço e não adiciona nenhuma radiação ou custos, mas podem fornecer dados 

valiosos da densidade mineral óssea, para o rastreamento da osteoporose. 

 
 
 
 
 
 



 
Figura 2: Demonstração da mensurações de ROI simples 

 

 
Fonte: Pickhardt et al [5] 

 
 

E recentemente, há um grande número de artigos relatando o uso do 

ROI na avaliação oncológica da atenuação nos tecidos que compõem as lesões 

neoplásicas. Três estudos publicados nos últimos dois anos exemplificam a 

utilização do ROI no diagnóstico tomográfico de câncer de fígado, pulmão, e rins 

[6-8]. 

Kim et al [6] publicaram uma revisão onde abordam os princípios 

básicos, atuais protocolos de aquisição e modelos farmacocinéticos utilizados 

para imagens de TC de perfusão do fígado. A perfusão é o transporte de sangue 

para uma determinada unidade de volume de tecido por unidade de tempo, e 

geralmente, refere-se ao transporte de sangue ao nível capilar. As imagens TC 

de perfusão baseiam-se no aumento e subsequente diminuição das 

concentrações de agente de contraste nos tecidos, concentrações estas que são 

medidas por meio do ROI. Neste tipo de exame, feito com o uso de contraste, 

após as imagens serem obtidas, vários parâmetros de perfusão podem ser 

calculados com o uso do ROI (Figura 3). São tais parâmetros de perfusão 

hepática, que demonstram a normalidade ou não do órgão, podendo fornecer 

informações adicionais sobre a microcirculação do parênquima normal e lesões 

neoplásicas focais no fígado. É uma técnica promissora, mas que ainda carece 

de validação por meio de estudos prospectivos em larga escala. 



 
 
Figura 3: Software de perfusão demonstrando as mensurações feitas em um exame de TC 
de fígado. As setas vermelhas indicam a posição de dois ROIs (1 e 2) posicionados 
respectivamente sobre a metástase e o parênquima normal, nos respectivos mapas coloridos 
de: fluxo de sangue (BF), volume de sangue (BV), a permeabilidade, perfusão hepática 
arterial (HAP), perfusão venosa portal (PVP), e índice de perfusão hepática índice (HPI). 
 

 
Fonte: Kim et al [6] 

 

 

 

Ma et al [7] avaliaram 26 pacientes com câncer de pulmão e 

investigaram o impacto da seleção de diferentes tamanhos e localização do ROI 

em relação ao tumor determinando a sua influência na produção de parâmetros 

vasculares no câncer de pulmão nas imagens de perfusão de TC. Esses 

parâmetros vasculares são considerados uma abordagem importante para a 

avaliação da angiogênese câncer de pulmão. Utilizando localizações e tamanhos 

diferentes de ROI (Figura 4), e comparando os dados obtidos, os autores 

concluíram que a seleção da localização espacial e tamanho do ROI afeta 

significativamente a análise de TC de perfusão, sendo que o uso de um ROI que 

delimita todo tumor fornece medidas eficientes e confiáveis para avaliação 

clínica de câncer de pulmão quando comparado à escolha arbitrária do ROI em 

uma região qualquer do tumor. 

 
 
 
 
Figura 4 – amostra representativa dos tipos de ROI (T1- círculo verde) utilizados no estudo. (A) 
ROI delineando o tumor visível; (B) ROI de 60 mm2 na borda do tumor; (C) ROI de 60 mm2 no 



centro do tumor; (D) ROI de 120 mm2 na borda do tumor; e (E) ROI 120 mm2 no centro do 
tumor 

 
 

 
Fonte: Ma et al [7] 

 
 

Os autores Rosenkrantz et al [8] estudaram com o objetivo de avaliar 

o impacto do tamanho das regiões de interesse na diferenciação de lesões renais 

malignas ou císticas de baixa atenuação, em imagens de MDTC, de 99 

pacientes. Nos cortes axiais selecionados, além do ROI englobando toda a 

lesão, foram utilizados ROIs parciais, um de tamanho pequeno (até 5 mm2) e 

outros dois maiores, um grande (com diâmetro de cerca de metade do diâmetro 

máximo da lesão), e outro médio (com diâmetro de cerca de meio caminho entre 

o  pequeno e o grande ROI). Todos estes ROIs parciais foram localizados na 

periferia da lesão (Figura 5).  

 
Figura 5 – amostra representativa dos diferentes tamanhos de ROI utilizados      no estudo. (A) 
ROI delineando toda a lesão; (B) ROI grande; (C) ROI médio; (D) ROI pequeno 

 

 
Fonte: Rosenkrantz  et al [8] 

 



 
Sequencialmente foram realizadas medições baseadas em ROI e os 

dados obtidos comparados para diferenciar carcinomas de células renais e cistos 

renais. Os ROIs pequenos apresentaram maior precisão do que outros 

tamanhos de ROI, o que fez com que os autores sugerissem que nesses tipos 

de lesão o uso de pequenos ROIs periféricos no interior das mesmas possibilita 

alcançar maior precisão na identificação da sua natureza potencialmente sólida, 

distinguindo assim neoplasias malignas de cistos benignos. 

Considerando os achados diferentes entre os dois artigos 

supracitados [7-8] evidencia-se que o uso de diferente tamanhos de ROI quando 

do diagnóstico e diferenciação de lesões, tem aplicações e indicações distintas 

e que dependem do órgão e da lesão avaliada. Em comum, todos os autores 

concordam [5-8] que a ferramenta ROI é eficaz no auxílio à interpretação 

diagnóstica. 

V. CONCLUSÃO 
 

O uso da ferramenta ROI faz parte da rotina dos exames 

tomográficos, desde seu uso no controle de qualidade das 

imagens/equipamento, bem como auxiliar no diagnóstico de lesões. O tamanho 

e a localização espacial do ROI em relação à lesão influenciam na confiabilidade 

das mensurações e consequente eficácia do diagnóstico. É fundamental o 

conhecimento da melhor indicação dessa ferramenta caso a caso, para que ela 

possa cumprir de maneira eficaz o seu papel. 
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