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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O volume rendering (VR) corresponde a um algoritmo de visualização 

volumétrica em que a projeção da imagem ocorre diretamente a partir dos dados 

volumétricos. OBJETIVOS: Discorrer sobre o Volume Rendering 3D na tomografia 

computadorizada (TC) permitindo a revisão conceitual, e a demonstração de aplicabilidade 

clínica. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa básica, exploratória, bibliográfica e de 

abordagem qualitativa. A pesquisa ocorreu em duas fases distintas: revisão de literatura e 

revisão pictórica. A revisão de literatura contemplou publicações cientificas obtidas nas bases 

de dados PUBMED e SCIELO. A revisão pictórica englobou imagens de procedimentos de 

aquisição de imagem na TC e de reconstrução em 3D por VR. RESULTADOS: Os 

resultados desse estudo constituíram-se de uma série imaginológica de reconstruções em 3D 

por VR para apresentação da variabilidade de aplicações na prática clinica diária. 

DISCUSSÃO: Técnicas de fusão de imagens volumétricas no método 3D por VR permitem a 

ênfase do tecido lesionado usando reconstruções já pré-definidas (presets) com transparências 

e cores diferentes, permitindo a obtenção de uma gama de informações de cada quadro 

patológico analisado. CONCLUSÃO: Conclui-se que o volume rendering 3D na TC produz 

imagens de excelente qualidade, pois possibilita a representação de estruturas internas 

distintas. 

 

Palavras–Chaves: Tomografia Computadorizada, Visualização volumétrica, Volume 

rendering. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The volume rendering (VR) corresponds to a volumetric visualization 

algorithm in which the projection of the image occurs directly from the volumetric data. 

OBJECTIVES: To discuss Volume Rendering 3D on computed tomography (CT) allowing 

conceptual review and demonstration of clinical applicability. METHODOLOGY: This is a 

basic, exploratory, bibliographical and qualitative approach. The research was carried out in 

two distinct phases: literature review and pictorial review. The literature review included 

scientific publications obtained from PUBMED and SCIELO databases. The pictorial review 

included images of procedures for image acquisition in CT and reconstruction in 3D by RV. 

RESULTS: The results of this study consisted of an imaginary series of reconstructions in 3D 

by RV to present the variability of applications in daily clinical practice. DISCUSSION: 

Volumetric image fusion techniques in the VR 3D method allow the emphasis of the injured 

tissue using pre-defined reconstructions (presets) with different transparencies and colors, 

allowing the obtaining of a range of information of each pathological condition analyzed. 

CONCLUSION: It is concluded that 3D rendering volume in CT produces images of 

excellent quality, as it allows the representation of different internal structures. 

 

KEYWORDS: Computed Tomography, Volumetric Visualization Volume rendering. 
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INTRODUÇÃO 

 

As reconstruções das imagens em  Tomografia Computadorizada (TC) corresponde a  

pode ser estruturado em duas fases: aquisição dos dados (funcionamento básico do scanner de 

TC) e (a transformação dos dados capturados em imagem pelo computador integrante do 

sistema).Com o advento das reconstruções tomográficas, é possível obter dados detalhados de  

estruturas, como ossos ou órgãos, ou mesmo tumores, facilitando a conduta 

médica.(CONNER et al.,2014). 

As técnicas de reconstrução tomográficas são fundamentalmente de três grupos: 

Reconstrução Multiplanar (MPR), Projeção de Intensidade Máxima, Mínima e Média 

(MIP/MiniP/Média) e o uso do 3D (visão tridimensional).A  técnica de MPR permite a 

reconstrução das imagens a partir de uma única série para outros planos de visualização.Já a 

MIP/MiniIP/Média, é possível aplicar a atenuação de intensidade às estruturas para manipular 

imagens de tomografia. Na conjectura referente à 3D proporciona a visão tridimensional do 

exame resultando em uma avaliação mais completa das estruturas examinadas 

(MUREN,2016). 

As Reconstruções tridimensionais (3D) são obtidas por meio de software dedicado que 

permite manipular os dados volumétricos da TC e há a fundição do console de diagnóstico de 

rotina e a estação de trabalho de reconstrução 3D (LI et al.,2015). 

As técnicas de visualização volumétrica podem ser utilizadas para criar uma imagem 

bidimensional a partir de um conjunto de dados tridimensional proporcionando que o usuário 

extraia informações relevantes dos dados. Muitos algoritmos foram desenvolvidos e alguns 

aperfeiçoados visando melhorar a qualidade das imagens ou diminuir seu tempo de geração 

(MCGUFFIN et al.,2014). 

O Volume Rendering (VR) corresponde a algoritmos de visualização de dados 

médicos que permite a visualização direta de volumes; a imagem é projetada diretamente a 

partir dos dados volumétricos, possibilitando ver além das superfícies (MUREN, 2016). 

A revisão de conceitos e a contribuição com novas informações sobre o Volume 

Rendering na reconstrução tomográfica 3 D constituem a questão norteadora deste estudo. O 

objetivo principal é discorrer sobre o Volume Rendering 3D NA TC promovendo a revisão 

conceitual e demonstração de aplicabilidade em situações clinicas práticas. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa básica, exploratória, bibliográfica e de abordagem 

qualitativa. A pesquisa ocorreu em duas fases distintas: revisão de literatura e revisão 

pictórica. Para melhor entendimento do percurso metodológico seguido, o procedimento foi 

esquematizado por fluxograma ( figura 1). Entretanto, todos os episódios metodológicos mais 

pertinentes para concretização do estudo serão descritos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Figura 1.Fluxograma de Percurso Metodológico da Pesquisa . 

Fonte: Autores, 2018. 

 

 

2.1 Procedimentos de Aquisição das Imagens em 3D para Revisão Pictórica: 

              As imagens em 3D foram adquiridas nas seguintes etapas:  

 

     Realizado TC da face, punho, abdômen, crânio e pescoço em tomógrafo Multislice de 64 

canais (figura 2A), exames vasculares como pescoço e crânio foram utilizados meio de 

contraste através de bomba injetora (figura 2B);                           

    O protocolo especifico de alta resolução com espessura de corte de 1 a 2 mm, incremento 

com a metade da espessura do corte, filtros partes moles (standard) e óssea (bonne), matriz 

512x512, tempo de rotação do gantry 0,5seg é selecionado pelo profissional de 

radiodiagnóstico; 
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     A execução do exame de TC inicia-se após posicionamento do paciente na mesa(figura 3). 

O tubo de raios- X gira em torno do paciente, emitindo radiação constantemente por meio de 

um  feixe precisamente colimado que após atravessar o paciente atinge a camada de 

detectores localizada no lado oposto do tubo; 

    Os detectores vão transformar esta força de fótons de radiação em impulsos elétricos que 

serão conduzidos através de cabos para o computador principal no workstation do aparelho.A 

transformação destes impulsos elétricos em milhares de cálculos matemáticos que se  

projetarão através da imagens tomográficas brutas de referências (matriz). 

 

 

 

 

 

   

 

      

      

                            A                                                        B 

Figura 2: Tomografia Multislice, imagem (A). Contraste e Bomba Injetora, imagem (B). 

Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio). 

 
Figura 3: Paciente posicionado na mesa para o inicio do exame e aquisição das imagens nos monitores. 

Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio). 

 

2.2. Processamento das Imagens reconstruídas em 3D no formato VR  

 O processamento dos dados recolhidos durante a aquisição das imagens na TC 

executados de forma apropriada para cada tipo de órgão e ou suposta lesão que pretende-se 

analisar possibilita a visualização das estruturas anatômicas constituintes da área examinada e  

a detecção de possíveis áreas lesionadas nas mais diversas formas como: tumores, fraturas, 

lesões vasculares etc.  
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Para avaliação qualitativa das imagens em 3D utilizou-se um software específico. A 

manipulação foi realizada pelo Técnico e Tecnólogo em Radiologia objetivando oferecer 

imagens em três dimensões com uma elevada sensibilidade e com uma alta resolução 

propiciando a identificação correta e distinção de estruturas internas na presença de possível 

foco de lesão.    

A                   B   

Figura 4: Técnico em Radiologia Manipulando a Imagem  

(A)Imagem reconstruída, no padrão 3D (B) Imagem 

Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio). 

 

 

           Técnicas de fusão de imagens volumétricas no método 3D por VR são 

extremamente importantes, principalmente para destacar o tecido lesionado usando 

reconstruções já pré-definidas (presets), para cada tipo de tecido, com transparências e cores 

diferentes, podemos obter melhores informações e resoluções a despeito da suposta lesão com 

os presets exclusivos para cada quadro patológico previamente identificado. 
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RESULTADOS  

 

   A   B 

 

Figura 5: Imagem (A) , TC da face pós cirurgico com  Reconstrução em 3D (VR) , podemos observar a riqueza 

de detalhes com alta resolução, colorindo as estruturas com densidade parecidas, destacando a área da cirurgia. 

Imagem (B), TC da face com Reconstrução em 3D (Surface), podemos observar  perca de resolução muito 

grande principalmente na área de controle pós cirurgico. 

Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio). 

 

 

             A                                B       

 

Figura 6: Imagem (A) TC do Punho com Reconstrução em 3D (VR), com fratura cominutiva com deslizamento 

de fragmentos envolvendo o radio distal e o processo estiloide da ulna, demais estruturas ósseas com 

configurações anatômica preservados. Imagem (B), Reconstrução do punho em 3D (Surface), com baixa 

resolução, prejudicando diretamente a área da lesão.  

Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio). 
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        A                     B 

 
Figura 7: Imagem (A), CT dos Arcos Costais Reconstrução em 3D (VR), com fraturas no 4,5, 6 arcos costais 

direito bem visualizadas. Imagem (B), Reconstrução em 3D (Surface), falta de nitidez e resolução, prejudicando 

o diagnostico final.   

Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio). 

 

 

       O software específico para reconstrução em 3D permite a separação de áreas com 

densidades diferentes como: óssea, cística, tumores, ar. Desta forma, sugere se que os estudos 

tridimensionais podem avaliar as lesões de forma mais precisa como nas lesões oncológicas 

fornecendo informações relevantes da sua morfologia, topografia, extensão e fisiologia (vide 

figura 7 ). 

 

    A           B           C   

 

Figura 8: TC do Pescoço com contraste, sendo visualizado um grande nódulo na tireóide. Imagem (A), 

Reconstrução Multiplanar (MPR), bidimensional. Imagem (B, C), reconstruções em 3D (VR), observando de 

forma mais precisa o nódulo.  

Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio). 

 

 

       



                                                       

                                                                                                                                     (61) 3326.9374/3051-6500 
                                                                                                                                           conter@conter.gov.br 
                                                                                                                                                www.conter.gov.br 

 Na Angiotomografia, as reconstruções em 3D(VR) servem para observar nitidamente: 

as partes internas e ou externas bem como os diâmetros dos vasos evidenciando com clareza 

suas lesões como aneurismas, estenoses, placas de cálcio etc. Com surgimento de modelos de 

imagem 3D de alta resolução da vascularização em exames tomográficos, permite-se uma 

melhor abordagem médica. Fazendo uma comparação com a Angiografia (figura 9), exame 

padrão ouro vascular, as reconstrução em 3D por Angiotomografia se aproximam muito em 

qualidade diagnostica. 

      A        B        C  

 

Figura 9: Imagem (A, B), reconstruções vasculares da Angiotomografia Cerebral, utilizando técnica de 3D com 

alta resolução, observado através das imagens coloridas um grande aneurisma na região da cerebral posterior. 

Imagem (C), reconstrução coronal dos vasos posteriores por Angiografia, observando o aneurisma na região da 

Artéria Cerebral Posterior.  

Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio). 

 

A   B   C  

Figura 10: Imagem (A), Reconstrução 3D(VR), utilizando a técnica de fusão de imagens dedicadas á parte óssea 

e pulmão. Imagem(B), Reconstrução 3D(VR), com presets de transparência na parte óssea fundida com presets 

vasculares. Imagem (C) Reconstrução 3D(VR), para estudo vascular cerebral com fusão de presets dedicados a 

parte vascular e presets transparentes. 

Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio). 
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DISCUSSÃO 
       
       Reconstruções tridimensionais são obtidas por meio de software dedicado que pode 

manipular os dados volumétricos da TC.A integração de utilitários de reconstrução 3D no 

software de diagnóstico bidimensional padrão (cada equipamento têm um original de fábrica) 

o número de operações possíveis em cada dado de exame aumentou exponencialmente, 

elevando  consideravelmente a complexidade diagnóstica  alcançada na TC.Isto embasado na 

melhoria que  o uso de técnicas de reconstrução 3D  possibilita no exame de dados 

volumétricos; além da melhora na velocidade de interpretação e  reconhecimento de 

patologias(FOX et al.,2015). 

As reconstruções em 3D na TC é uma técnica importante na elucidação de vários quadros 

patológicos, tendo em vista os exames pré e pós-cirúrgicos. Para que tenhamos uma alta 

resolução é preciso que as imagens brutas de referência sejam adquiridas com protocolos 

específicos, para que durante as reconstruções no software em 3D não ocorra perca de 

definição imaginológica (KIM et al.,2012). 

      A Técnica de imagem 3D pode ser reconstruída em VR e Surface (ZHAGN et al.,2013): 

  VR (Volume Rendering-Criação de Volume): permite a preservação de todos os voxels, que 

leva a uma melhor resolução de imagem, mapeando os voxels com densidades semelhantes 

em cores diferentes permitindo demonstrar cada estrutura separadamente, através de 

diferentes níveis de brilho e opacidade. 

  Surface (Surface Rendering-Extração de Superfícies): nesta técnica o software utiliza os 

voxels superficiais das bordas, deixando a imagem com uma resolução baixa. Fazendo 

comparação entre as imagens 3D reconstruídas na técnica VR e Surface, vimos à discrepância 

em suas resoluções, podendo algumas situações prejudicar a interpretação diagnóstica.  

. A técnica de VR representa a técnica de pós-processamento de imagem 

tridimensional (3-D) considerada padrão ouro e é geralmente usada para visualizar 

informações anatômicas complexas. Destaca-se no campo diagnóstico por fornecer a melhor 

qualidade de imagem de estruturas de alta densidade (GUO  et al.,2013). 

O VR consiste em duas etapas: classificação de cada voxel e projeção da imagem. A 

classificação determina o valor do pixel na imagem. Para separação de diferentes tecidos (por 

exemplo, osso, tecido mole), usa-se um trapézio usado para cada tipo de tecido. O tecido 

representado em cada voxel do conjunto de dados de volume é determinado usando níveis de 
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limiar de atenuação predefinidos e é atribuído a uma cor e opacidade específicas 

(COMANICIU,et al.,2016) .  

O VR é hoje usado como técnica padrão para a visualização em 3D de dados de 

imagens de TC. As principais vantagens da VR estão em ser uma avaliação relativamente 

simples de diferentes estruturas anatômicas de uma região corporal maior ao mesmo tempo e 

permitir a exibição de dados de imagens de TC de maneira colorida (FISHMAN et al.,2016). 

As aplicações clínicas úteis da técnica de VR para visualização de anatomia e 

patologia complexas têm sido observadas em muitos campos radiológicos e incluem:  

otorrinolaringologia, neurocirurgia e cirurgia craniofacial, imagem feminina, anomalias 

vasculares e variantes, anatomia e anomalias da artéria coronária(COMANICIU,et al.,2016) . 

Em pacientes com indicação traumatológica, a VR fornece informações sobre o 

tamanho e a posição do fragmento em relação às estruturas adjacentes  (conforme visualizado 

na figura 6 )e pode ser usada como uma ferramenta de planejamento pré-operatório e pré-

radioterapia  o que resulta em  alta satisfação e aceitabilidade por parte da classe médica 

(BROUWER et al.,2012). 

Na área oncológica, os exames imaginológicos podem se beneficiar da aplicação da 

técnica de VR em 3-D. A VR pode ajudar a avaliar a origem do tumor em contextos 

anatômicos difíceis, como, por exemplo, na região pélvica e ainda pode ser usada para 

determinar a ressecabilidade do tumor e para o planejamento pré-operatório (conforme figura 

8 ) (FOX et al.,2015). 

A técnica de VR também pode fornecer informações úteis em pacientes após a 

cirurgia, como na ocorrência da necessidade da visualização dos resultados do reparo 

endovascular da aorta e a relação entre os stents e os vasos arteriais. Em relação às artérias e 

veias, a VR fornece informações visuais, que normalmente são obtidas com a angiografia por 

cateter convencional, atuando como mecanismo não invasivo, rápido e econômica (figura 9) 

(COMANICIU,et al.,2016) . 
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CONCLUSÃO 

 

Os exames de Tomografia Computadorizada proporcionam um estudo detalhado de 

diferentes estruturas do corpo humano, facilitando a localização de patologias e 

proporcionando maior precisão nas intervenções clínicas e cirúrgicas. 

  Ressalta se no presente estudo a importância das reconstruções 3D na TC como um 

método valioso no diagnostico preciso de lesões vasculares, ósseas, tumores, pulmonares etc. 

A aplicação de protocolos específicos e a execução da técnica adequada promove: melhorias 

qualitativas nas imagens; facilita a observação das estruturas anatômicas com alta resolução; e 

elimina o elemento de incerteza nos achados.   

O Volume Rendering 3D na TC permite a visualização direta de volumes e produz 

imagens de excelente qualidade, pois possibilita a representação de estruturas internas 

distintas. Assim, fornece-se um entendimento aprofundado de um órgão e contribui-se 

significativamente para a execução de tarefas como a interpretação diagnóstica, decisão 

terapêutica ou conduta cirúrgica a ser adotada nas mais diversas patologias. 
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