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Resumo: A Tuberculose (TB) é uma das doenças pulmonares infecciosas de maior preocupação 
mundial. Mesmo após tratamento a TB deixa sequelas pulmonares que comprometem a qualidade de 
vida dos pacientes. O exame de diagnóstico por imagem realizado com maior frequência é o raios-X 
de tórax.  A avaliação do comprometimento pulmonar destes pacientes é realizada de maneira visual 
pelo radiologista. A detecção e quantificação auxiliada por sistemas computacionais são de grande 
importância para a avaliação mais precisa do comprometimento pulmonar. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar computacionalmente a redução do comprometimento pulmonar em exames de raios-X de 
tórax de pacientes tratados com dois esquemas de medicação distintos.  
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Abstract: Tuberculosis (TB) is an infectious lung disease of great concern worldwide. Even after 
treatment, TB leaves pulmonary sequelae that compromise the quality of life of patients. The exam of 
diagnostic imaging done more frequently is the X-ray chest. The evaluation of pulmonary involvement 
of these patients is performed visually by the radiologist. The detection and quantification aided by 
computer systems are of great importance for the more accurate assessment of pulmonary 
involvement. The objective of this study was to evaluate computationally the reduction of lung damage 
in X-ray of chest in patients treated with two different medication regimens. 
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Introdução: O exame de raios-X de tórax é o método de imagem utilizado com maior frequência na 
avaliação inicial e no acompanhamento da tuberculose pulmonar. A tuberculose é uma das doenças 
infecciosas mais antigas e que continua atingindo a humanidade nos dias atuais [1]. Esta doença tem 
como seu agente etiológico a Mycobacterium tuberculosis [2]. As últimas estimativas são que o Brasil 
teve 92 mil novos casos de TB, dos quais 4,9 mil terminaram em óbito [3].  
Enquanto novos tratamentos para a tuberculose estão sendo desenvolvidos, as ferramentas 
necessárias para monitorar pacientes em tratamento e quantificar o comprometimento pulmonar 
causado pela doença permanecem limitadas. As avaliações do comprometimento pulmonar dos 
pacientes com TB, com o uso das radiografias, são realizadas de forma gradativa visual por 
especialistas na área de radiologia. Entretanto esta análise consome tempo e possui reprodutibilidade 
limitada devido a variabilidade inter e intra observadores. A detecção e quantificação auxiliada por 
sistemas computacionais são de grande importância para a avaliação mais precisa do 
comprometimento pulmonar em pacientes com tuberculose. Desta forma, a utilização destes sistemas 
podem auxiliar os radiologistas no processo de diagnóstico [4] e os médicos no acompanhamento do 
tratamento e das sequelas pós-tratamento. Assim a proposta deste trabalho foi realizar a 
quantificação do comprometimento pulmonar em imagens de raios-X de tórax entre dois esquemas 
de medicação distintos, utilizando um algoritmo computacional. A fim de avaliar a redução do 
comprometimento pulmonar pré e pós-tratamento. 
  
Método: Foram avaliados 80 exames de raios-X de tórax (20 pacientes pré e pós-tratamento com a 
droga 1 e 20 pacientes pré e pós-tratamento com a droga 2). Inicialmente foi realizada a 
segmentação manual da região pulmonar na visão postero-anterior e perfil das imagens de raios-X. 
Em seguida realizou-se a expansão e multiplicação dessas regiões para obtenção do pulmão 3D. 
Posteriormente realizou-se a segmentação manual da área pulmonar comprometida na visão postero-
anterior. Para determinação da expansão da região comprometida, utilizou-se a curva de referência 
de equivalência entre a relação sinal ruído dos exames de raios-X e a espessura comprometida nos 
exames de tomografia computadorizada de alta resolução, obtida em estudos anteriores realizados 
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pelo grupo [5]. Assim foi possível obter o volume pulmonar 
comprometido para quantificação pré e pós-tratamento entre 
os dois esquemas de medicação, como ilustrado na Figura 
1.  

Resultados: Com o teste de Mann-Whitney foram avaliados 
40 pacientes para determinar uma possível redução do 
comprometimento pulmonar entre a droga 1 e a droga 2. O 
resultado médio de redução do comprometimento pulmonar 
para a droga 1 foi de -72,44% e para a droga 2 foi de -
68,34%. Esses resultados não possuem diferenças 
estatísticas significantes para p=0,5979.  

 
Discussão e Conclusões: Com o algoritmo computacional, foi possível realizar a detecção e a 
quantificação do comprometimento pulmonar de pacientes com tuberculose. Com os valores dos 
volumes pulmonares comprometidos foi possível avaliar a redução do comprometimento pulmonar 
em exames de raios-X de tórax de pacientes tratados com dois esquemas de medicação distintos. No 
entanto os resultados mostraram não haver diferença significativa na utilização destes dois esquemas 
de tratamento de TB. A valiadação da ferramenta computacional empregada foi feita através da 
utilização de um fantoma radiográfico [5]. Este estudo é de grande importância para auxiliar os 
radiologistas na escolha e acompanhamento de futuros tratamentos dos pacientes com tuberculose 
pulmonar.   
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Figura 1. Quantificação do 

comprometimento pulmonar pré e pós-
tratamento. 
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