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Abstract. The aim of this study was to evaluate different reconstruction 
algorithm (kernels) applied for head examinations. The research was carried out 
using 40-slice MDCT (Philips, Brilliance 40 CT scanner) and an ACR’s 
Phantoms to evaluate the image quality. The doses were estimated applying the 
coefficients obtained by IMPACT .The study showed that independently of the 
filter used the values of CT number have no change. The low contrast showed 
that the choice of correct filter might result a decrease of 9% of doses’ values. 
For special resolution, the sharp’s filter showed a better response for low mAs. 
The noise’s value of image to certain filters smooth has no changed, even by 
reducing the mAs values. 
 
 

1 Introdução 
 

O número de exames de tomografia computadorizada (TC) na América Latina 
vem aumentado exponencialmente ao longo dos últimos cinco anos. Deste modo, os 
hospitais vêm buscando um contínuo aprimoramento do serviço, adquirindo 
equipamentos de última geração, como tomografias computadorizadas multicortes 
(MDCT), possibilitando assim novos tipos de exames como: angiotomografia e 
endoscopia virtual. Contudo, muitos locais que passaram a usufruir os benefícios 
MDCT não se prepararam devidamente para seu funcionamento. Principalmente em 
relação ao treinamento dos profissionais de saúde, incluindo em seu quadro clínico o 
físico médico e equipamentos de proteção radiológica, para o cuidado com a 
dosimetria e a qualidade da imagem. 

Os exames de TC possuem uma quantidade de radiação muita elevada em 
relação a outras técnicas de raios X diagnóstico. O resultado disso foi à difusão do 
valor de dose recebida pelo paciente. Todavia verficando-se os benefícios dos 
procedimentos de TC, os riscos em potencial desta prática acabam não tendo sua 
devida atenção. A quantidade de doses recebidas em um procedimento de TC depende 
de dois fatores, o projeto do tomógrafo e sua forma de utilização. A MDCT, em 



especial, possui o risco de ter doses mais altas para os pacientes, pois para obter 
imagens em tempos menores e fazer estudos com muitas fases de contraste, é 
necessário utilizar correntes mais altas no tubo e ter um comprimento de varredura 
maior. 

Visando a diminuição da exposição dos pacientes sem prejudicar a qualidade 
da imagem nos procedimentos de TC, deve-se fazer estudos detalhados da escolha dos 
parâmetros de voltagem, corrente, tempo de exposição, comprimento de varredura e 
pitch de acordo com o tamanho do paciente, além de utilizar de forma correta as 
barreiras de radiação, o controle automático de exposição (AEC) e redução do ruído 
nos algoritmos de reconstrução. 

Os avanços tecnológicos em tomografia computadorizada não se concentram 
apenas no aprimoramento da eletrônica e da mecânica envolvida nos equipamentos. 
Um grande investimento é realizado pela indústria na área de softwares 
computacionais. Dentre os vários aspectos a serem pesquisados encontram-se os 
algoritmos matemáticos que permitem melhorar a qualidade da imagem considerando 
as diferentes aplicações clínicas (STANISZEWSA, 200). 

Os algoritmos de reconstrução são chamados de algoritmos de “baixa-
frequência” ou passa baixa os quais acentuam os tecidos moles ou acentuam as 
diferenças de atenuação entre os tecidos. Para utilização destes algoritmos é 
necessária a escolha de janelas específicas, com largura e nível baixo para possibilitar 
uma visualização adequada no monitor.  

O objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos da utilização de alguns tipos 
de filtro de reconstrução do equipamento de TC Philips Brilliance 40 e sua influência 
na corrente do tubo, baseado na qualidade da imagem.  
 
 
2 Materiais e Métodos. 
 
2.1 Características do simulador de qualidade da imagem (“Phantom”)  
 

Os testes de qualidade da imagem foram feitos utilizando um simulador ACR 
para TC (Gamex 464) mostrado na figura 1. Este “phantom” é um simulador sólido, 
dividido em quatro módulos confeccionados em água sólida. Cada módulo possui 
uma espessura de 4 cm e um diâmetro de 20 cm. Para cada módulo existe uma 
marcação pintada de branco nas posições axial, coronal e sagital. Além disso, 
possuem as inscrições “HEAD”, “FOOT” e “TOP” para auxiliar no posicionamento. 
Este phantom é capaz de avaliar os seguintes critérios de qualidade da imagem: 
linearidade do número de CT, espessura de corte, resolução de baixo e alto (espacial) 
contraste, uniformidade do número de CT e ruído da imagem.  

O Módulo 1, de avaliação de linearidade e espessura de corte é composto de 
cinco cilindros de diferentes materiais: simulador de osso, polietileno, acrílico, ar e 
água. Além de duas rampas composta por fios dispostos paralelamente a uma 
distância de 5 mm ao longo do eixo-z. 

O Módulo 2 utilizado para resolução de baixo contraste consiste de uma série 
de cilindros com diferentes diâmetros, todos com uma diferença de 0,6 % (6 HU) do 
material do fundo tendo um número de CT de aproximadamente 90 HU. Existe um 
conjunto de 4 cilindros com diâmetros de 2, 4, 5 e 6 milímetros, além de um cilindro 



maior com 25 mm de comprimento utilizado para determinar o nível de contraste e a 
relação contraste ruído.  

O Módulo 3 utilizado para avaliação de uniformidade do número de CT é 
composto por um material uniforme equivalente a um tecido. 

O Módulo 4 usado para avaliação de baixo contraste ou resolução espacial 
contém oito pares de barras, dispostos em 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 e 11 pares de linha por 
centímetro. 

 

 
Fig. 1 Simulador ACR 
 
 2.2 Algoritmos de Reconstrução (Kernels) 
 

O equipamento de TC Philips Brilliance 40 possui diferentes tipos de filtros: 
padrões (smooth e medium smooth), alta resolução (Sharp) e ultra-alta (ultra shap) 
resolução. Na tabela 1 destacam-se os principais filtros utilizados para exames de 
crânio de rotina. 

Tabela 1. Filtros padrão utilizado em exames de rotina de crânio 

Tipo de Filtro Descrição 

UA 

Exclusivo para exames de crânio. Minimiza os 
artefatos de endurecimento do feixe e melhora as 
interfaces entre osso e tecido mole (como por 
exemplo, cérebro ou orbitais). Baixo nível de ruído 
permite a detecção de pequenas lesões com ruído 
relativamente baixo. 

UB 

Usado para detectar pequenas lesões aperfeiçoando 
a interface entre osso e tecido mole (áreas como 
cérebro ou orbitais). Baixo nível de contraste, para 
resolução moderada. 

UC 
Usado para detectar pequenas lesões melhorando a 
interface osso e tecido mole. Aumenta o ruído nas 
imagens. 

 

Os parâmetros de aquisição utilizados para o estudo dos filtros foram baseados 
nos protocolos de rotina utilizado no estabelecimento, são esses: 120 kV; 375 mAs; 
modo de aquisição: Axial; colimação: 40 x 0,625, espessura de corte reconstruído 



1,25 mm; tempo de rotação: 0,75 s e comprimento de varredura 40 mm. Foram 
utilizados os filtros listados na tabela 1 variando os valores de corrente x tempo 
(mAs) em 375, 300 e 250 para cada um destes.    

2.3 Determinações dos índices de doses 
 

As diretrizes de otimização de proteção em procedimento de TC incluem níveis 
de referências diagnósticas (DRL). Os descritores de doses são os índices de Kerma 
no ar  (Cw) e o produto do Kerma pelo comprimento (PKL). 

Os valores de CVOL e PKL foram calculados para modo axial com base nos 
coeficientes ( nCW ) para cabeça publicada pelo IMPACT. Os valores de Cw são 
normalizados para mAs e padronizados para colimação do feixe de aproximadamente 
10 mm e uma quilo voltagem específica (kV) 
 

• Cálculo de Cw 

 

Os valores de Cw foram determinados a partir dos valores normalizados para o 
tipo de equipamento e aplicando-se os valores de mAs utilizados no estudo. Fatores 
de correção foram aplicados quando necessário. Desta forma o CTDIW pode ser 
determinado utilizando a expressão (1): 
 

  .  ( ) ( ) CCT
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Onde: 

nCW : valor tabelado fornecido por Impact; 

F NxT: correção para colimação; 

C: valor de mAs utilizado no exame; 

NxT: onde N é o número de corte e T espessura de corte para uma rotação única. Para 
multicortes onde N>1, NxT representa a espessura total de aquisição do detector. 
 

• Cálculo do CVOL  
 
 O Cvol foi determinado a partir do valor de CTDIW e do valor de incremento 
de mesa. A expressão (2) foi utilizada para varredura axial. 

  
I

T
CC Wvol

×=  .     (2) 

Onde: 
Cw: valor de Cw correspondente para o exame determinado aplicando-se a expressão 
(1) 
T: espessura de corte para uma rotação única; 
I: incremento de mesa. 
 



 
• Cálculo do Pkl 
 

Os valores de Pkl foram determinados pelo produto dos valores de Cvol e os 
valores de comprimento de varredura correspondentes: 

 
    

LCDLP vol
×=  .    (3) 

 
Onde: 
L é o comprimento de varredura. 
 

 3 Resultados  
 

Foram feitas as avaliações de qualidade da imagem seguindo os critérios 
especificados no manual do Phantom para os seguintes testes: Exatidão do número de 
CT, Resolução de Baixo Contraste, Resolução Espacial (ou de Alto Contraste), 
Uniformidade e Ruído. 

 
3.1 Avaliações da Linearidade do Número de CT 
 
  

 A Tabela 2 mostra os valores encontrados na leitura dos números de CT. Foi 
observado que todos os materiais não mostraram uma diferença significativa para os 
diferentes filtros e valores de corrente x tempo (mAs).  
    
Tabela 2: Leitura dos valores do número de CT dos materiais para diferentes valores 
de mAs e filtros. 
 

Filtro Polietileno água Acrílico Osso Ar

375 -87,9 3,5 133,3 850,5 -992,1

UA 300 -86,4 4,4 131,2 833 -983,6

250 -86,3 4,6 129,4 840,6 -987,2

375 -87,6 3,1 132,9 849,6 -992,5

UB 300 -88,6 4,5 133 849,1 -992,4

250 -87,9 3,5 131,6 847,2 -991,7

375 -87 5,1 130 846,5 -988,2

UC 300 -87,2 5 130,2 845,4 -985,2

250 -87,2 4,2 129 845,2 -989,6

Materiais (HU)

 

 

 



É possível visualizar na Figura 2 as imagens obtidas utilizando cada algoritmo 
de reconstrução para diferentes valores de mAs.  

 

   
a) UA - 375 mAs 

 
b) UB – 375 mAs c) UC – 375 mAs 

   
d) UA – 300 mAs 

 
e) UB – 300 mAs f) UC -300 mAs 

   
g) UA – 250 mAs 

 
h) UB - 250 mAs i) UC – 250 mAs 

 
Fig. 2 Imagem obtidas do módulo do Phantom utilizado para avaliação de linearidade 
do número de CT e espessura de corte. a), d) e g) foram geradas utilizando os filtros 
UA para diferentes mAs; b), e) e h) foram obtidas com o filtro UB para diferentes 
mAs; c), f) e i) foram obtidas com o filtro UC para diferentes valores de mAs. 
 

3.2 Avaliações de Baixo Contraste 
 

A resolução de baixo contraste (RBC) é a capacidade do sistema de imagem de 
distinguir objetos com densidade próxima ao fundo. Um RBC alto significa que o 
sistema tem uma grande capacidade de distinguir objetos de baixo contraste do fundo 
onde se encontra. Este teste foi realizado segundo o critério da razão de contraste 



(CNR) para ruído, onde quanto maior for o valor de CNR, melhor será a RBC do 
sistema. Com um janelamento apropriado foi possível determinar os valores de CNR. 
A Fig. 3 mostra a relação do CNR para diferentes valores de mAs de diferentes filtros. 
 

 
 
Fig. 3 Relação entre Razão Contraste Ruído (CNR) e produto corrente tempo para 
diferentes algoritmos de reconstrução. 
 
 É possível constatar que o filtro UA, em um intervalo entre 300 e 360 mAs, 
ofereceu uma melhor resposta para este teste. E o filtro UC, por outro lado, não 
proporcionou resultados apropriados para o teste. A Fig. 4 mostra as imagens 
adquiridas para este teste. 
 

   
3.a) UA – 375 mAs 

 
 

3.b) UA – 300 mAs 3.c) UA -250 mAs 



   
3.d) UB – 375 mAs 

 
 

3.e) UB – 300 mAs 3.f) UB -250 mAs 

   
3.g) UC – 375 mAs 3.i) UC – 300 mAs 3. j) UC – 250 mAs 

 
Fig. 4 Imagens obtidas da avaliação de baixo contraste 
 
 Vale ressaltar que para obter resultados próximos ao ideal para o filtro UB 
(utilizado na rotina do hospital) seria necessário aumentar a corrente do tubo em 
aproximadamente 30 mAs. Este procedimento ocasiona um aumento de 9% do valor 
de dose (CTDIvOL)   
 
3.3 Avaliações de Alto Contraste 
  

A resolução espacial é a capacidade de determinar ou distinguir objetos de 
certo tamanhos próximos um dos outros. Em imagens médicas, a resolução espacial é 
especificada como frequências espaciais e expresso em termos de pares de linha por 
centímetro (lp/cm) ou pares de linha por milímetro (lp/mm). A resolução espacial 
pode ser quantitativamente determinada utilizando a uma curva MTF (Modulation 
Tranfer Function). A resolução espacial é normalmente especificada pelo valor de 
MTF de 0,2.  

A Fig. 5 mostra a curva MTF para os diferentes filtros em função da frequência 
espacial para uma corrente de 375 mAs.  

 



 

 

 
a) Para uma corrente de 375  mAs 

 
b) Para uma corrente de 300 mAs 

 

 

 
c) Para uma corrente de 275 mAs 

 
 

Fig. 5 Gráfico MTF em função da frequência espacial (pl/mm) para diferentes valores 
de corrente. A curva verde representa o filtro UC; A curva vermelha representa o 
filtro UB e a azul o filtro UA. Para um valor corrente x tempo (mAs). 
 

Para uma corrente de 375 mAs, apresentou uma frequência espacial para o 
filtro UA de aproximadamente 5 pl/ mm, para o filtro UB 5,4 pl/mm. Para uma 



corrente de 300 mAs os filtros UA e UC apresentaram uma resolução de 
aproximadamente 5 pl/mm e o filtro UA 5,5 pl/mm. Utilizando uma corrente de 250 
mAs os valores de resolução espacial para os filtros UA e UB foram 
aproximadamente 5 pl/mm e 5,3 pl/mm respectivamente. O valor ideal sugerido pelo 
fabricante do simulador é de 5 a 6 pl/mm. Portanto, para uma corrente de 375 mAs e 
250 mAs, os filtros UA e UB mostram-se satisfatórios, para 300 mAs os filtros UA e 
UC ficaram dentro do esperado. 

 
3.4 Avaliações de Ruído e Uniformidade 
 

 O ruído resulta de diferenças matemáticas, mecânicas e eletrônicas na energia 
de Raios X detectada, nas saídas eletrônicas e algoritmos de reconstrução (GE 
2211214-127 Rev.). É causado pela flutuação do número quanta de Raios X 
registrado pelo detector. O ruído é determinado pelo desvio padrão (σ) dos níveis de 
cinza em uma área definida no centro da imagem.  

O ruído limita a resolução de baixo contraste podendo confundir o observador 
com estrutura semelhante ao tecido em volta. A tabela 3 e figura 6 mostram a relação 
entre ruído e mAs. Foi possível perceber que o filtro UC possui um nível de ruído 
mais alto em relação aos filtros UA e UB.  
 
Tabela 3 Relação entre mAs e ruído para diferentes filtros. 

Filtro 375 300 250

UA 4,88 5,14 5,96

UB 5,88 5,82 6,76

UC 8,24 9,2 12,24

mAs

 
 
 Reduzindo de 20 % do valor de mAs, o ruído para o filtro UA aumenta cerca 
de 5 %; o filtro UB ofereceu uma diminuição de 1%, pouco relevante; já o filtro UC 
proporcionou um aumento de cerca de 10 % do valor de ruído. 
 
 
 



 
  

 
Fig. 6 Relação ruído e produto corrente tempo (mAs) para diferentes filtros. 
 

 

 

4 Conclusão  
 

A seleção do algoritmo de reconstrução envolverá sempre uma relação entre 
resolução espacial e contraste e dose. A escolha dos parâmetros depende do tipo de 
visualização requerida para diagnóstico. Por exemplo, para detectar objetos com 
baixo contraste como pequenas lesões no fígado, normalmente são escolhidos 
algoritmos “smooth”. Por outro lado, para detectar anomalias no pulmão ou osso 
temporal são escolhidos os algoritmos “Sharp”.  

Neste estudo a relevância do teste de exatidão do número de CT, foi para 
mostrar que independentemente do filtro utilizado a leitura do número de CT (HU) foi 
praticamente à mesma.  

A avaliação de baixo contraste mostrou que o filtro UA apresentou o melhor 
resultado com uma corrente de 300 mAs, ressaltando que o filtro UB (usado na rotina) 
para obter o valor mais aceitável deveria usar uma corrente de 330 mAs, ou seja, 
podemos reduzir em 9 % o valor da dose se utilizarmos o filtro UA. Para resolução de 
alto contraste as reconstruções com diferentes filtros para uma corrente de 375 mAs e 
250 mAs, os filtros UA e UB mostram-se satisfatórios, para 300 mAs os filtros UA e 
UC ficaram dentro do esperado.  

Para o teste de ruído e uniformidade, foi possível perceber que o filtro UC 
possui um nível de ruído mais alto em relação aos filtros UA e UB. Reduzindo  
 20 % do valor de mAs, o ruído para o filtro UA aumenta cerca de 5 %; o filtro UB 
ofereceu uma diminuição de 1%, pouco relevante; já o filtro UC proporcionou um 
aumento de cerca de 10 % do valor de ruído.  
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