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Resumo. A tuberculose (TB) é uma das doenças infecciosas mais antigas no mundo e que continua 
atingindo a humanidade nos dias atuais. Desde 1993, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera 
a TB como uma emergência mundial.  O histórico clínico do individuo, os exames séricos, e 
particularmente o exame por imagem de tórax, são utilizados para confirmação diagnostica e 
acompanhamento da doença. A TB é uma doença crônica, que costuma evoluir com sequelas pulmonares 
que devem ser monitoradas. O exame de diagnóstico por imagem mais preciso para avaliar os padrões 
radiológicos encontrados nesses doentes é a tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR), a 
qual auxilia no diagnostico médico e permite a determinação da área acometida por anormalidades 
radiológicas da tuberculose pulmonar. O melhor conhecimento dessas alterações, por meio de exames ou 
técnicas mais precisas é de extrema importância. Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo mostrar 
a quantificação realizada por algoritmos das áreas acometidas pelas anormalidades radiológicas de TB 
através dos exames de TCAR e sua relação com os exames séricos.  Foram estudados 16 pacientes com 
diagnóstico confirmado de TB. Os exames séricos avaliados incluíam: hemoglobina, hematócito, 
albumina, velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa. Com os valores dos exames séricos 
podemos observar que os pacientes apresentam anemia e níveis baixos de albumina e atividade 
inflamatória, corroborando com os exames de imagens, que revelam grande comprometimento da área 
pulmonar devido o processo inflamatório causado pela doença em atividade.  
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Relationship between CT scans and serum tests for diagnosing tuberculosis 
Abstract. Tuberculosis (TB) is one of the oldest infectious diseases in the world and still affects humanity 
today. Since 1993, the World Health Organization (WHO) considers TB as a global emergency. The 
clinical history of the individual, the serum exams and particularly, the imaging examination of the thorax, 
are used for diagnostic confirmation and monitoring of disease. TB is a chronic disease that usually 
evolves with pulmonary sequelae that must be monitored. The exam of the image more precise to assess 
the radiological patterns found in these patients is high-resolution computed tomography (HRCT), which 
aids in medical diagnosis and permit the determination of the area affected by radiological abnormalities of 
pulmonary tuberculosis. The best known of such modifications by means of exams or more accurate 
techniques is of extreme importance. Therefore, this study aimed to show the quantification, performed by 
algorithms, of the areas affected by the radiological abnormalities of TB through the HRCT, and compared 
with serum exams. We studied 16 patients with confirmed diagnosis of TB. The serum exams evaluated 
included: hemoglobin, hematocrit, albumin, speed hemosedimentation and C-reactive protein. With the 
values of serum exams we observed that patients have anemia, low albumin levels and inflammatory 
activity, corroborating imaging exams, which show severe impairment of lung area due to the inflammation 
caused by disease activity.  
Keywords: radiology; image processing; computed tomography; algorithm.  
 
 
1. Introdução 

A tuberculose (TB), conhecida também como 
tísica pulmonar

1
 ou “doença do peito”, é uma das 

doenças infecciosas mais antigas e que continua 
atingindo a humanidade nos dias atuais. A TB é 
causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também 
conhecido como bacilo de Koch. O M. tuberculosis 
é a espécie de micobactéria mais importante do 
ponto de vista de saúde pública, estima-se que a 
cada dez segundos uma morte é atribuída a TB, 
somando-se anualmente cerca de 2 milhões de 
óbitos no mundo. A resposta imunológica do 
organismo mata a maioria dos bacilos, levando à 
formação de um granuloma. Os "tubérculos", ou 

nódulos de tuberculose são pequenas lesões que 
consistem em tecidos mortos de cor acinzentada 
contendo a bactéria da tuberculose

2,3
.  A TB tem 

preocupado as autoridades da área da saúde em 
todo o mundo. Em 1993, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou a situação da 
tuberculose como estado de urgência

4
. A OMS 

assinala como principais causas para a gravidade 
da situação atual da tuberculose no mundo os 
seguintes fatos: desigualdade social, advento da 
AIDS, envelhecimento da população e grandes 
movimentos migratórios

5
. Sabe-se que cerca de 

95%  dos casos de TB e 98% dos óbitos ocorrem 
no terceiro mundo

4,5
. Em 22 países concentram-se 
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80% dos casos estimados para o mundo, entre os 
quais o Brasil ocupou 10º lugar em 1997. Em 
publicação da OMS

6
 de 1998, o Brasil passou a 

ocupar o 13º lugar e, segundo dados de 2010 do 
Ministério da Saúde, o 19º lugar. Cerca de 73% 
dos novos casos da doença são curados, 12% a 
menos do preconizado pela OMS

7
.   

A avaliação médica completa para a tuberculose 
ativa inclui o histórico médico, o exame físico, a 
baciloscopia de escarro (BK), o exame por imagem 
do tórax e os exames séricos (albumina, 
hemoglobina, hematócito, VHS e PCR). O exame 
de diagnóstico por imagem mais preciso para 
avaliar os padrões radiológicos encontrados em 
pacientes com tuberculose pulmonar é a 
tomografia computadorizada de alta resolução 
(TCAR). Esse exame auxilia no diagnostico médico 
e permite a determinação da área acometida por 
certas estruturas causadas pela tuberculose 
pulmonar. É importante para o diagnóstico clínico e 
consequentemente para o paciente, que o 
comprometimento pulmonar seja quantificado com 
maior precisão.  Diante disso, esta pesquisa teve 
como objetivo mostrar a quantificação da área 
acometida pelo processo inflamatório causado pela 
doença utilizando imagens de TCAR e algoritmos 
desenvolvidos em ambiente Matlab®, e relacionar 
com os exames séricos. 
 
2. Material e métodos 

Foram estudados 16 pacientes com TB 
pulmonar confirmada pelo exame de BK, com 
idade media de 55 anos, de ambos os sexos. 
Foram realisados os exames séricos no mesmo 
dia da realização da tomografia computadorizada 
de alta resolução do tórax. Os valores dos exames 
séricos foram anotados para cada paciente. Com 
as imagens de TCAR foi realizada a quantificação 
objetiva do comprometimento pulmonar utilizando 
algoritmos computacionais quantificadores. Em 
seguida, foi analisada a relação entre os 
resultados dos exames séricos e a quantificação 
do comprometimento pulmonar. A figura 1 
apresenta um exemplo de corte tomográfico de 
alta resolução utilizado para a quantificação 
computacional do comprometimento pulmonar.  

 

 
Figura 1. Exemplo de uma imagem TCAR utilizada para a 

quantificação do comprometimento pulmonar. 

 
3. Resultados 
    A tabela 1 mostra os resultados dos exames 
séricos para os 16 pacientes com TB em atividade 

e a porcentagem do pulmão acometido pelo 
processo inflamatório da doença. 

 
Tabela 1. Resultados dos exames séricos: Hematócito (HT), 

Hemoglobina (HB), Albumina (ALB), Velocidade de 
hemossedimentação (VHS) e Proteína C reativa (PCR) e o 

Comprometimento Pulmonar (COMP. PULM.) em porcentagem. 

PACIENTE SEXO IDADE HT HB ALB VHS PCR 
COMP. 
PULM. 

1 M 77 41,7 14,9 4 29 1,1 29,05 

2 F 58 45,1 15,2 4,7 17 2,8 11,56 

3 F 93 30,9 10,2 3,5 42 0,9 18,28 

4 M 26 29 10 2,7 62 19,2 23,43 

5 F 63 35,2 12,3 2,1 39 23,8 20,22 

6 M 72 35,5 12 2,5 57 41,2 38,93 

7 M 50 28,4 9,8 1,5 55 32 30,64 

8 M 52 25 8,3 1,8 61 5,6 11,16 

9 M 58 29,3 9,7 1,2 118 24,9 20,49 

10 M 66 41,3 13,9 3,2 45 23 35,4 

11 F 75 37 13,2 3 105 23,6 23,46 

12 M 36 23,2 7,8 1,9 32 0,6 17,37 

13 M 56 36,6 12,4 2,7 32 6,1 29,37 

14 M 30 29,3 9,6 3,7 57 25,3 12,69 

15 M 30 24 8,2 2,2 62 29,1 29,82 

16 M 45 30,1 10,4 2,3 110 26,7 23,85 

 MÉDIA 55,43 32,6 11,12 2,69 57,69 17,88 24,10 

 DESVIO 18,98 6,57 2,35 0,95 29,69 12,99 9,78 

 
 
4. Discussão e conclusões 

Com os resultados obtidos podemos observar 
que os indivíduos apresentam processo 
inflamatório da doença comprovado com o alto 
nível de comprometimento pulmonar (24,1%), nível 
baixo de albumina, anemia (HT e HB) e alto nível 
de processo inflamatório (VHS e PCR), vide 
Tabela 1.  Portanto, observou-se relação direta 
entre os resultados da quantificação objetiva do 
comprometimento pulmonar com os exames 
séricos.  

A utilização do algoritmo permitiu a quantificação 
com exatidão das alterações pulmonares 
observadas nos exames de imagem. Essa técnica 
é inovadora, uma vez que as avaliações ate o 
momento, são realizadas de forma subjetiva. Este 
trabalho é de extrema importância uma vez que 
são raros os estudos na literatura que realisam a 
quantificação objetiva do comprometimento 
pulmonar, a qual especificamente na TB não existe 
nenhum estudo nesse momento. 
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