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Resumo 

 

 O objectivo principal do trabalho é o levantamento bibliográfico sobre o 

estado da arte dos sistemas CAD (computer-aided diagnosis) direccionados 

para as patologias pulmonares. 

 Neste trabalho é descrito a anatomia do tórax e principais aspectos 

radiológicos da radiografia do tórax, assim como os diversos padrões 

pulmonares radiológicos. 

È realizada uma descrição das características principais das patologias 

intersticiais pulmonares e seus achados radiológicos mais comuns. 

Actualmente, o mercado disponibiliza vários sistemas CAD para detectar e 

analisar patologias pulmonares. Este trabalho apresenta uma pesquisa das 

características de vários sistemas CAD existentes. 

Por fim apresenta o questionário utilizado para avaliar o sistema CAD 

segundo a opinião dos utilizadores, médicos e técnicos de radiologia.   
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Capítulo I INTRODUÇÃO AO TEMA E ESTRUTURA 
DO RELATÓRIO



_______________________________Sistemas CAD e Patologia Intersticial Pulmonar 

MEB – TP de Verónica Eloisa Varela Marques 

I.1 Enquadramento 

 

A avaliação radiológica de várias doenças pulmonares representa um dos 

problemas mais difíceis no diagnóstico radiológico, devido ao grande número 

de padrões complexos envolvidos, à falta de correlação entre os achados 

radiológicos e patológicos e às variações na forma de interpretação e descrição 

dos mesmos. 

Associado a algumas das doenças mais críticas há um elevado nível de 

mortalidade, como no caso do cancro do pulmão, que muitas vezes devido a 

uma não detecção numa fase inicial, quando é descoberto o seu tratamento e a 

cura tornam-se muito complicados para não dizer mesmo impossíveis. 

Neste contexto, um sistema computacional que permitisse ao radiologista 

uma segunda opinião, que apresentasse ferramentas para a minimização de 

divergência ou dúvidas, seria de grande ajuda e valor. Com este objectivo 

desenvolvidos os sistemas CAD no final dos anos 80, nos Estados Unidos. 

Os sistemas CAD apresentam como finalidades principais reduzir o tempo 

de leitura dos exames imagiológicos, aumentando a especificidade e 

sensibilidade do diagnóstico, e oferecer ao radiologista uma segunda opinião. 

 

I.2 Estrutura Organizativa 

 
A organização do presente Relatório pretende facilitar o acesso aos 

diversos temas abordados, apresentando-se por isso dividida em cinco 

capítulos. De seguida descreve-se sucintamente o conteúdo de cada capítulo: 

 

 Sistema Pulmonar 

 

O segundo capítulo deste relatório descreve a anatomia 

torácica/pulmonar.  

 

 Radiografia Tórax e Padrões Radiológicos Pulmonares 
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Este capítulo apresenta as características da radiografia convencional 

do tórax, expondo o procedimento mais adequado para uma 

radiografia torácica de qualidade, incluindo uma descrição da 

descrição da anatomia radiológica, presente na radiografia torácica. 

Este capítulo apresenta ainda os diferentes padrões radiológicos 

presentes nas patologias pulmonares. 

 

 Patologias Pulmonares Intersticiais  

 

Este capítulo apresenta um dos temas centrais da Dissertação: as 

patologias pulmonares intersticiais. Neste capítulo são descritas as 

principais características das patologias pulmonares intersticiais, 

 

 Sistemas CAD 

O quinto capítulo refere-se aos sistemas CAD, enunciando a sua 

história e percurso até aos dias de hoje. Neste capitulo é também 

descrito o modo de funcionamento dos sistemas CAD e por fim são 

enumeradas as características dos modelos existentes no mercado 

para o tórax. 

 

  Teste de avaliação Sistemas CAD 

Este capítulo descreve a constituição e finalidade do questionário 

utilizado para inquirir os profissionais de saúde que utilizam o 

Sistemas CAD. 

 

 Conclusões e Trabalho Futuro 

 

Neste último capítulo são apresentadas as conclusões finais sobre o 

estado da arte dos sistemas CAD para patologias pulmonares. É ainda 

efectuada uma abordagem sobre o trabalho futuro a desenvolver no 

âmbito da realização da Dissertação. 
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I.3 Contribuições Principais 

 
A Radiologia é uma área em permanente evolução. O Sistema CAD apesar 

do seu uso recente, é um sistema que desde a sua implementação na prática 

clínica em 1998, tem sido alvo, por parte das diversas empresas médicas de 

melhoramentos constantes na busca por um sistema que permita uma 

sensibilidade e especificidade o mais próximo possível dos 100%. 

Este relatório pretende dar a conhecer a anatomia torácica, as diferentes 

patologia intersticiais pulmonares e os Sistemas CAD que existem para a sua 

detecção. Refere também o inquérito que irá ser utilizado para avaliar as falhas, as 

vantagens e melhorias possíveis dos sistemas CAD utilizados em Portugal.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II SISTEMA PULMONAR 
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II.1 Introdução 

 

Neste capítulo pretende-se dar a conhecer a estrutura anatómica do 

sistema respiratório. 

 

II.2 Anatomia 

 

 A anatomia radiológica do tórax é dividida em três partes: a caixa 

torácica, o sistema respiratório propriamente dito e o mediastino, (Bontrager, 

1999). 

 

Figura II.1 Sistema Respiratório: 1 – Traqueia, 2 - Pleura, 3 - Brônquios, 4 - Bronquíolos, 

5 – Costela, 6 - Músculo intercostal, 7- Diafragma (retirado de http://www.netxplica.com). 

 

A caixa torácica alberga os órgãos vitais alojados no tórax e evita o 

colapso pulmonar aquando da respiração. Esta é formada pelas vértebras 

torácicas, costelas, cartilagens intercostais, esterno, omoplatas, clavículas e 

músculos acessórios, Figura II.1, (Seelly, 1997). 

Os doze pares de costelas dividem-se em: sete pares superiores 

designadas verdadeiras; cinco pares inferiores designadas falsas. A maior 

parte das costelas possui dois pontos de articulação com as vértebras 

torácicas. 

O esterno divide-se em três partes: manúbrio, corpo e apêndice xifóide. 

A primeira costela e a clavícula articulam com o manúbrio. O ponto em que o 

manúbrio encontra o corpo do esterno é designado ângulo esternal. As 

clavículas unem o esterno às omoplatas, (Botranger, 1999).
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O sistema respiratório é formado pela laringe, traqueia, brônquios e 

pulmões. 

A faringe não faz parte do sistema respiratório propriamente dito, uma 

vez que permite a passagem tanto de alimento e líquidos como de ar. 

A laringe é uma estrutura cartilaginosa localizada na porção anterior do 

pescoço, suspensa pelo osso hióide. 

A traqueia é um tubo muscular fibroso, constituída por anéis de 

cartilagem que mantém as vias aéreas abertas evitando deste modo o colapso 

da traqueia durante a inspiração. 

Os pulmões são órgãos pares situados na cavidade torácica. Estão 

separados um do outro pelo coração e por outras estruturas situadas no 

mediastino, Figura II.2. 

 

Figura II.2 Pulmões (vista anterior) (retirado de (Netter, 2000)). 

 

Os brônquios principais dão origem a brônquios secundários, ou lobares. 

O brônquio principal direito é mais largo, mais curto e mais vertical que o 

esquerdo, (Bontrager, 1999). Os brônquios lobares, três do lado esquerdo e 

dois do lado direito, dão origem a brônquios terciários, ou segmentares. Os 

brônquios terciários ramificam-se diversas vezes, formando os bronquíolos 

terminais. Por sua vez, estes ramificam-se e transformam-se em bronquíolos 
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respiratórios, que por sua vez dão origem a vários ductos alveolares que 

terminam nos alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. 

Cada pulmão é constituído por uma rede de fibras, denominada 

interstício e por um conjunto de canais aéreos correspondendo a ramificações 

da arvore brônquica, canais alveolares e alvéolos. No interior deste conjunto 

ramificam-se os vasos funcionais do pulmão. O pulmão divide-se em lobos por 

uma ou mais fissuras. O pulmão esquerdo tem uma fissura oblíqua e dois 

lobos; o pulmão direito tem duas fissuras, obliqua e horizontal, e três lobos, 

(Seelly, 1997).  

O interstício do pulmão, segundo Weibel, divide-se em três partes: 

peribroncovascular ou axial, subpleura e septos interlobulares ou periférico e 

pelo interstício intralobular que faz a ligação entre os anteriores, (Teixeira, 

2003). 

O lóbulo pulmonar secundário ou lóbulo de Miller é a menor porção de 

pulmão envolvida por septos de tecido conjuntivo, assume a forma de um 

poliedro de 1-2,5 cm e contem 3-5 bronquíolos terminais, Figura II-3. 

Localizados no seu centro encontram-se o bronquíolo lobular e a artéria e 

ainda tecido conjuntivo. Os septos interlobulares, que rodeiam e limitam os 

lóbulos secundários, são constituídos por uma veia, vasos linfáticos e tecido 

conjuntivo, traduzem-se por opacidades lineares finas de 1-2,5 cm de 

comprimento, com forma poligonal mais visível nos ápices, bases e regiões 

anteriores do pulmão. O lóbulo pulmonar secundário contém interstício axial, 

septal e subpleural, (Júnior, 1999). 

 

Figura II.3 - Lóbulo secundário de Miller (retirado de (Teixeira, 2003)). 
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Cada lobo divide-se em lóbulos separados por septos. Como 

demonstrado na Figura II.4 

 

 

Todos os lóbulos contêm um vaso linfático, uma arteríola, uma vénula e 

um ramo de um bronquíolo terminal. 

A pleura é uma membrana serosa de dupla camada que envolve e 

protege cada pulmão. É constituída por dois folhetos: visceral e parietal, 

(Calha, 2003). Entre a camada externa e a interna existe um pequeno espaço, 

a cavidade pleural, que contém líquido pleural produzido por estas membranas. 

O líquido pleural desempenha duas funções: 

- actuar como lubrificante, permitindo o deslizamento das membranas, à 

medida que o tórax modifica a sua forma durante a respiração; 

- ajudar a manter as membranas pleurais juntas; 

O hilo pulmonar é a área na face média através da qual os brônquios, os 

vasos pulmonares, os vasos linfáticos e os nervos entram e saem do pulmão. 

 

II.3 Sumário 

 

O sistema respiratório é constituído pela laringe, faringe, brônquios e 

pulmões. Este situa-se maioritariamente na caixa torácica. Dentro da referida

Figura II.4 Lobos e lóbulos dos pulmões 

(retirado de (Seeley, 1997)). 
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caixa encontra-se uma variedade de estruturas entre as quais órgãos, 

estruturas ósseas, cartilagens e músculos. 
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Capítulo III RADIOGRAFIA TÓRAX E PADRÕES 

PULMONARES RADIOLÓGICOS 
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III.1 Introdução  

 

Usualmente a radiografia do tórax é o primeiro exame a ser solicitado pelo 

médico, e muitas vezes até é mesmo o único.  

As limitações de leitura e interpretação devido à sobreposição das 

estruturas e à pouca resolução de contraste, são os inconvenientes 

apresentados por este exame, apresentando uma sensibilidade de 80% e uma 

especificidade de 85% na detecção de patologia intersticial, (Teixeira, 2003). 

O presente capítulo aborda a radiografia do tórax e por último os 

diferentes padrões radiológicos das doenças pulmonares, enumerando as 

causas e características. 

 

 

III.2 Radiografia do Tórax  

 

 

Na radiografia simples do tórax, os pulmões cheios de ar e os tecidos 

adjacentes proporcionam um contraste excelente. Podemos observar na 

radiografia torácica densidades gasosa, do conteúdo brônquio-alveolar, 

adiposa, do tecido celular subcutâneo da parede torácica, tecidos moles, como 

o coração, vasos sanguíneos e músculos e cálcica das costelas, vértebras, 

clavícula e esterno. Estas estruturas absorvem quantidades diferentes de raio 

X, sendo que quanto maior a absorção de radiação maior a opacidade.    

Por esta razão, as radiografias simples do tórax, que geralmente incluem 

incidências póstero-anterior (PA) e Perfil, constituem a unidade básica no 

diagnóstico radiológico do tórax, Figura III.1. 
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Figura III.1 Radiografia do Toráx em PA. Setas indicam o limite do pulmão direito no recesso ázigo-

esofágico (rae): a – arco aórtico; ac – 2º arco costal posterior dto; ad – aurícula dta; ap – artéria pulmonar 
dta e esquerda (ramos lobares); at – 3ª apófise transversa, az – veia ázigos: bpd – brônquio principal dto.; 
bpe – brônquio principal esq; c – Carina; cl – clavícula dta e esq; co – ângulo esplénico do cólon; d – 
diafragma dto e esq; e – estômago; o – omoplata esq; sca – seio cardiofrénico dto; scf – seio costofrénico 
lateral dto; ve – ventrículo esq, (retirado de (Campos, 2003)). 

 

Com estas incidências (PA e Perfil) é possível obter uma boa 

visualização tridimensional do tórax, Figura III.2. Na radiografia PA não se pode 

ver uma parte importante da região retrocardíaca e dos lóbulos inferiores de 

ambos os pulmões devido ao coração e aos diafragmas pelo que a radiografia 

de Perfil a deve acompanhar. Ambas as radiografias são realizadas em 

máxima apneia inspiratória. 

 

Figura III.2 Radiografia perfill do tórax: 1 – esterno; 2 – coluna dorsal; 3 – omoplatas; 4 – arcos costais 
esq.; 5 -  arcos costais direitos; 6 – traqueia; 7 – brônquio lobar superior esq.; 8 – arco aórtico; 9 – espaço 
claro retroesternal; 10 – artéria pulmonar dta; 11 – artéria pulmonar esq.; 12 – ventrículo dto; 13 – 
diafragma direito; 14 -  diafragma esq.; 15 -  seio cardio-frénico ant. dto.; 16 -  seio costo-frénico posterior 
dto; 17 – seio costofrénico post. Esq., (retirado de (Campos, 2003)). 
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As incidências em decúbito lateral geralmente são usadas para 

determinar se as anormalidades pleurais são devidas à presença de líquidos 

fluindo livremente. Enquanto as incidências apicolordóticas podem em muitos 

casos mostrar com maior detalhe as doenças dos ápices pulmonares. Para 

uma melhor visualização de lesões que cercam o mediastino ou os seios costo-

diafragmáticos realizam-se as incidências oblíquas do tórax. 

O tempo de exposição e miliamperagem devem ser reduzidos 

(permitindo uma diminuição de artefactos devido ao movimento), por outro 

lado, a kilovoltagem deve ser elevada para que daí resulte um baixo contraste. 

A distância foco objecto, na radiograifa do tórax deve ser grande para diminuir 

o efeito de ampliação do objecto radiografado.  

Uma imagem radiológica ideal apresenta: 

 Apneia respiratória profunda - o diafragma é visival abaixo do 9º e 10º 

arco costal, 

 Correcta centragem – visualização dos limites da caixa torácica e do se 

conteúdo,  

 Desprojecção das omoplatas-   campos pulmonares sem sobreposições,  

 Dosagem correcta – visualização do retículo pulmonar,  

 Identificação das vértebras acima do manubrio esternal, 

 Visualização dos vasos lobares inferiores através da sombra cardíaca,  

 Ausência de  rotação – igual distancia das extremidades interna da 

clavícula relativamente  à coluna.  

Os tecidos moles formam o contorno da caixa torácica. Estes ao 

projectarem-se sobre os órgãos intratorácicos criam opacidades ou linhas de 

interface. As mais comuns são, Figura II.3: 

 sombra do esterno-cleido-mastoideu – dispõe-se quase na vertical ao 

longo do pescoço, em baixo curva e continua para fora com a sombra 

acompanhante da clavícula; 

 sombra acompanhante da clavícula – é uma banda fina de tecidos moles 

paralela ao bordo superior da clavícula; 

 pregas axilares – são duas, ambas concavas para baixo, a posterior é 

mais horizontal e a anterior mais vertical; 
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 sombra mamária e mamilos – o tecido mamário diminui a transparência 

radiográfica das porções inferiores do pulmão. Os mamilos podem imitar 

sub-nódulos pulmonares arredondados, sendo por vezes, visíveis 

bilateralmente. Mamas volumosas apresentam um contorno interior 

convexo e nítido que externa e superiormente se torna concavo para 

fora. 

 

Figura III.3 Principias sombras dos tecidos moles da 

caixa torácica (retirado de (Calha, 2003) 

 

O diafragma limita inferiormente o tórax, é convexo para o lado do 

pulmão, realizando nas pessoas normais um ângulo agudo com a caixa 

torácica quando em inspiração profunda. Estes ângulos, designados costo-

diafragmáticos são bem visíveis na radiografia do tórax, sendo os laterais 

visíveis em incidência PA e os posteriores em incidência de perfil. O 

hemidiafragma direito é ligeiramente mais elevado que o esquerdo. 

A traqueia identifica-se como banda hiperlucente na linha média, com 

1.5 a 2 cm, quase vertical, com discreto desvio direito da sua porção inferior. 

No plano frontal, imediatamente acima da bifurcação traqueal à esquerda, 

costuma visualizar-se a moldagem do contorno do arco aórtico, figura III-4.  

 

Figura III.4 Radiografia PA tórax, setas evidenciam a traqueia 

 (AA – arco aórtico), (retirado de (Butler, 2007)).
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Nas radiografias do tórax, normalmente apenas são individualizáveis os 

brônquios principais, alguns lobares e os segmentares anteriores dos lobos 

superiores, (Pisco, 2003). 

Os vasos, sobretudo as artérias, são responsáveis pela maioria das 

marcas radiográficas dos pulmões. As paredes brônquicas, vasos brônquicos, 

linfáticos ou interstício pulmonar, são habitualmente muito finas ou pouco 

contrastadas para serem visíveis. Quando um vaso passa através do pulmão 

na direcção paralela ao filme a sua diminuição e ramificação serão 

acuradamente registadas no filme PA. Se pelo contrário passa através do 

pulmão segundo a direcção sagital, alinhar-se-á com o feixe, absorvendo mais 

raio X, logo a sua sombra aparecerá como uma mancha densa e arredondada, 

(Novelline, 2003). 

Na avaliação de uma radiografia do tórax é necessário ter em conta na 

parede torácica a simetria das estruturas ósseas, as áreas com alterações da 

densidade óssea e pesquisar massas de tecidos moles ou calcificações. A 

pleura e o diafragma devem ser também analisados quanto a espessamentos, 

calcificações ou derrames pleurais, (Costa, 2009).  

Os folhetos viscerais quando dispostos perpendicularmente ao plano do 

filme, são visíveis na radiografia do tórax, na radiografia PA/frente é visível a 

pequena fisura (fisura horizontal), na radiografia de perfil são visíveis as fisuras 

obliquas (fisuras obliquas), Figura III.5 e III.6. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura III.5 a) Radiografia PA do tórax: setas demonstram fissura horizontal; b) radiografia de 

perfil do tórax, setas demonstram fissura obliqua, a seta larga demonstra fissura horizontal e * 

identifica o lobo médio, o UL representa o lobo superior e o LL representa o lobo superior (retirado 

de (Butler 2007). 
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Figura III.6 Radiografia do tórax PA (A) e perfil (B): projecção dos lobos, cisuras e diafragma 

(retirado de (Costa, 2009)) 

 

 Na radiografia de perfil do tórax devem ser analisadas: alterações da 

normal densidade radiológica dos campos pulmonares; opacidades ou 

hipertransparências; alterações do retículo; acentuação ou rarefacção; 

alterações hilares (situação, densidade, dimensões, contornos e morfologia) e 

a silhueta mediastinica. A radiografia de perfil apresenta duas zonas 

radiotransparentes: os espaços claros retroesternal e o retrocardíaco, figura 

III.7.  

 

Figura III.7 Radiografia Tórax de perfil: hilos e espaços claros retroesternal (1) e retrocardiaco (2), 

(retirado de (Costa, 2009)).  
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III.3 Padrões radiológicos básicos das doenças pulmonares 

 

Os pulmões sustentam as diferentes estruturas através de um tecido 

conectivo, constituído predominantemente por fibras elásticas e colagénio, este 

estende-se do mediastino às regiões subpleurais, dividindo-se em, (Pisco, 

2003): 

 Tecido axial – constituído por tecido conectivo forte situado no 

centro do pulmão, indo do hilo até à periferia pulmonar, neste 

tecido encontramos as artérias e os brônquios; 

 Tecido intersticial periférico – situado na periferia, estendendo-se 

desde a pleura visceral, dando origem ao tecido conectivo 

subpleural e aos septos interlobulares. Situam-se neles as veias e 

os linfáticos; 

 Tecido parieto-alveolar ou septal – faz parte dos alvéolos, 

capilares, vénulas entre outros. 

O tecido conectivo, numa situação normal não é visualizado em 

radiografia convencional ou em TC. No entanto o pulmão reage a determinadas 

agressões, de forma autónoma com o aparecimento de alterações patológicas, 

mais ou menos padronizadas, que permitem estabelecer quatro tipos de 

padrões básicos: alveolar, broncovascular, cavitário e intersticial. 

 

III.3.1 Padrão alveolar 

 

O padrão alveolar é descrito como a substituição do ar alveolar por liquido 

(exsudado ou transuado), células ou tecidos anormais numa região do 

parênquima pulmonar, (Pisco, 2003). 

As causas mais comuns para o aparecimento deste tipo de padrão são: o 

edema pulmonar, pneumonias bacterianas, eosinófilos e proteinose alveolar. 

Radiologicamente este padrão apresenta as seguintes características, 

(Pisco, 2003): 

 Opacidade pulmonar quando apresenta limites imprecisos e mal 

definidos, excepto a nível das fissuras; 
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 Presença de broncograma aéreo, ou seja, visão anormal dos 

brônquios intrapulmonares, Figura III.8; 

 Quando a opacidade é extensa, bilateral e simétrica dá imagem de 

asa de borboleta; 

 Instalação rápida e precoce; 

 Em TC de alta resolução é possível observar padrão “vidro 

despolido” e nódulos acinares, Figura III.9. 

 

Figura III.8 Radiografia – pneumonia do lobo superior com “broncograma 
aéreo”(retirado (Pisco, 2003)). 

 

 
Figura III.9 TC de alta resolução – nódulos acinares e pneumonia com 

broncograma aéreo (retirado (Pisco, 2003)). 

 

III.3.2 Padrão Broncovascular 

 

Este padrão consiste na alteração das artérias e brônquios que as 

acompanham, num tórax normal ou com situações patológicos, não interferindo 

com as alterações do tecido conectivo onde estas estruturas se encontram. Os 

brônquios apresentam-se com parede espessada, dilatados ou preenchidos por 

excreções.  

O espessamento parietal, que ocorre aquando de edema, infiltração 

celular ou fibrose, origina opacidades anelares ou tubulares de parede 

espessas em situação peri-hilar ou paracardiaca. A dilatação brônquica, 
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comum nas bronquiectasias é visualizada através de claridades anelares ou 

tubulares com diâmetros superiores ao normal, apresentando aspecto quístico 

e acumulando secreções formando nível hidro-aéreo, (Costa, 2009).  

As artérias pulmonares são observadas numa radiografia do tórax normal, 

saindo dos hilos sob a forma de opacidades alongadas, que se vão dividindo 

dicotomicamente, esbatendo-se para a periferia, (Pisco, 2003). 

A TC de alta resolução permite um acompanhamento melhor do trajecto 

das artérias pulmonares sob a forma de opacidades alongadas ou nodulares 

que se vão dividindo e reduzindo de espessura. Os brônquios que 

acompanham as artérias, podem ser observados sob a forma de imagens 

hipodensas, com limites bem definidos ou areolares, Figura III.10. 

As imagens broncovasculares podem ser indicadoras de síndromes 

hemodinâmicos acompanhados de hipertensão vascular, ou em bronquites 

crónicas, enfisemas e bronquiectasias. 

 

Figura III.10 TC – Vasos e brônquios (retirado (Pisco, 2003)). 

 

III.3.3 Padrão cavitário 

 

O padrão cavitário é o resultado da destruição do tecido pulmonar sem ter 

em consideração as barreiras histológicas. As causas deste padrão são: 

tuberculose, carcinoma brônquico, abcessos, quistos infectados ou não e 

micoses, Figura III.11, (Pisco, 2003). 

Radiologicamente a sua tradução ocorre através de uma ou mais 

cavitações que variam no tamanho, espessura parietal, conteúdo, numero e 

distribuição. A periferia da cavitação pode ser bem ou mal definida e o seu 

interior pode ter ar ou/e liquido, (Pisco, 2003).
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Uma bolha é definida como uma formação de espaço aéreo, com mais de 

1cm, parede regular e fina.  

Formações arredondadas circunscritas por parede de espessura variável 

até 2 mm, são denominados quistos, e podem conter ar ou líquido ou material 

sólido. 

 Cavitações com paredes finas estão relacionadas com lesões benignas, 

enquanto que o aumento da espessura da parede eleva a probabilidade de 

uma lesão ser maligna.  

 

Figura III.11 Radiografia de perfil com quisto hidático 
(retirado de (Pisco, 2003)). 

 

III.3.4 Padrão Intersticial 

 

O padrão intersticial encontra-se associado a doença intersticial 

pulmonar, que compreende um grupo de doenças muito diversificado, com 

alterações agudas e crónicas, que atingem preferencialmente o interstício 

pulmonar.  

Existem muitas causas para a doença intersticial mas apenas 15 a 20% 

destas são mais frequentes e contribuem para a maioria dos casos 

encontrados, (Teixeira, 2003).   

A radiografia do tórax e a TC de alta resolução (TCAR) desempenham um 

papel muito importante na análise dos diferentes padrões intersticiais, uma vez 

que a ressonância magnética apresenta pouca resolução e a tomografia por 

emissão de positrões ainda é muito recente no estudo desta patologia. 
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Na radiografia do tórax é possível identificar 3 padrões básicos de doença 

intersticial, sendo eles, o linear, reticular e nodular, (Teixeira, 2003). As 

características de cada padrão assim como a sua distribuição nos campos 

pulmonares, associado a lesões mediastínicas ou pleurais ajudam no 

diagnóstico da doença. 

O padrão linear caracteriza-se por opacidades lineares anormais devido 

ao espessamento regular, simétrico e difuso de todos os componentes do 

interstício, Figura III-12. A distinção entre estas opacidades e as opacidades 

das estruturas vasculares pulmonares normais é possível uma vez que nas 

opacidades o hilo se apresenta orientado para a periferia, com a redução 

progressiva do seu calibre e ramificação em ângulos agudos.  

As linhas de Kerley (A, B e C) são estruturas bem definidas e de fácil 

reconhecimento. 

As linhas A, representam opacidades lineares longas e localizam-se no 

pulmão médio e superior, são de difícil distinção das sombras normais. Estas 

linhas nunca se apresentam sozinhas na patologia intersticial, sendo sempre 

acompanhadas das linha B e C.  

As linhas C são visíveis normalmente nas bases pulmonares devido à 

maior espessura do pulmão nesta zona e à maior ventilação/perfusão. 

As linhas A e C resultam do espessamento do interstício 

peribroncovascular central ou do espessamento de paredes brônquicas, devido 

a edema pulmonar, linfangite, fibrose pulmonar e bronquiectasias.  

As linhas B apresentam-se habitualmente, horizontais, subpleurais e 

basais resultando do espessamento de septos interlobulares, mais completos e 

desenvolvidos à periferia dos pulmões. A sua distinção com as estruturas 

vasculares é possível através da sua localização, ausência de redução de 

calibre e de ramificações, (Teixeira, 2003). 

O padrão linear surge devido a, (Teixeira, 2003): 

 Disseminação linfática (metastização, linfoma) 

 Inflamação (infecção, doença do colagénio, pneumonias de 

hipersensibilidade) 

 Fibrose (pós irradiação, asbestose) 

 Edema (cardíaco, renal) 
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Figura III.12 Padrão linear em doente com linfangite carcinomatosa 

(retirado de (Pisco, 2003)). 

O padrão nodular surge quando todos os componentes do interstício se 

apresentam espessados de forma irregular, com áreas normais e áreas 

espessadas. É um padrão extremamente útil e importante no estabelecimento 

de diagnósticos diferenciais.  

Os nódulos encontram-se bem definidos de tamanho e distribuição 

uniforme e podem ir de alguns milímetros a 3 cm, (Costa, 2009).   

As causas mais frequentes para aparecimentos do padrão nodular são:  

 Doenças granulomatosas 

 Disseminação hematogénica de neoplasias 

 Pneumoconioses 

Nas doenças granulomatosas é possível existir combinação de nódulos 

intersticiais e alveolares, uma vez que estes por vezes são muito pequenos 

simulando nódulos intersticiais.  

 

O padrão reticular traduz-se por uma rede de opacidades lineares de 

poucos milímetros de espessura que envolvem espaços de baixa densidade. 

Aquando da destruição precoce observa-se padrão linear, na destruição difusa 

do interstício espessado observa-se padrão reticular, formando-se espaços 

quisticos de forma e tamanho variável e de localização preferencialmente 

periférica. A designação de pulmão em “favo de mel” também é uti lizada para 

descrever o padrão reticular, (Teixeira, 2003). 
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As causas mais comuns são a fibrose pulmonar idiopática ou alveolite 

fibrosante. A sarcoidose, histiocitose e a linfogiomiomatose são outras causas 

possíveis.  

  

Os padrões básicos de doença intersticial na radiografia torácica são 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Padrões Intersticiais na radiografia do tórax (adaptado de (Pisco, 2003)). 

Radiografia do Tórax 

Padrões 

Intersticiais 
Características Causas 

Linear 

 

Opacidades lineares anormais, distinguem-

se das estruturas vasculares através da 

sua localização, ausência de redução de 

calibre e de ramificações 

Disseminação linfática 

(linfomas, metastização); 

inflamação, fibrose e edema 

(cardíaco, renal) 

Reticular 

Rede de opacidades lineares com poucos 

milímetros de espessura, envolvendo zonas 

de baixa densidade; destruição difusa do 

interstício; pulmão em “favo de mel” 

Fibrose pulmonar idiopática 

ou alveolite fibrosante, 

sarcoidose 

Nodular 

Espessamento irregular de todos os 

componentes do interstício; nódulos bem 

definidos que podem ir até 10 mm de 

tamanho 

Doenças granulomatosas, 

disseminação hematogénica 

de neoplasias e 

pneumoconioses 

 

 

III.4 Sumário 

 

A radiografia convencional do tórax PA para apresentar qualidade de 

imagem, requer um tempo de exposição e miliamperagem reduzidos e uma 

kilovoltagem elevada para se obter um baixo contraste e deve ser realizada em 

apneia inspiratória. 

A radiografia convencional do tórax PA apresenta uma sobreposição de 

estruturas, o que provoca uma não visualização de algumas regiões como é o 

caso da região retrocardíaca e dos lóbulos inferiores dos pulmões, devido à 

sobreposição dos diafragmas e do coração. A realização de uma incidência de 

perfil permite a visualização das estruturas sobrepostas. 
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Deste capítulo salienta-se ainda o facto dos tecidos moles que contornam 

a caixa torácica, quando se projectam sobre os órgãos intratorácicos criarem 

opacidades ou linhas de interface. 

Por fim apresentam-se os padrões radiológicos das doenças pulmonares. 

Existem quatro padrões: intersticial, alveolar, broncovascular e cavitário. Os 

padrões intersticiais são os de diagnóstico mais complexo, devido à variedade 

de padrões existentes e à subtileza de algumas das suas manifestações. 
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Capítulo IV PATOLOGIA INTERSTICIAL PULMONAR 
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IV.1 Introdução 

 

A importância da doença pulmonar na perspectiva geral da patologia e da 

medicina clínica não deve ser subestimada, uma vez que as infecções 

respiratórias primárias constituem lugar-comum na prática clínica e os pulmões 

estão secundariamente envolvidos em quase todas as formas de doença 

terminal. 

O presente capítulo visa abordar as patologias intersticiais pulmonares 

mais comuns, abordando para cada uma delas questões clínicas, meios de 

diagnóstico e tratamento. 

 

IV.2 Doenças do interstício pulmonar 

 

As doenças do interstício pulmonar afectam o lóbulo pulmonar de forma 

sistematizada, de acordo com a etiologia que compromete as várias estruturas 

deste. O lóbulo pulmonar é formado por um eixo central bronco-vascular, 

rodeado pelos canais, sacos alveolares e alvéolos. Os alvéolos encontram-se 

divididos pelos septos inter-lobulares que sustentam a drenagem venosa e 

linfática de retorno, (Carvalho, 2003). 

Podemos dividir as doenças em dois grupos, um com as doenças que 

afectam o eixo bronco-vascular lobular e outro onde existe comprometimento 

do parênquima álveo-septal, com o envolvimento ou não do eixo bronco 

vascular. 

 

 

IV.2.1 Doenças do eixo bronco-vascular 

 

O grupo das doenças do eixo bronco-vascular é constituído pelas 

bronquiolites, bronquiolite respiratória com doença pulmonar intersticial (RB-

ILD), penumonia organizativa e bronquiolite obliterante (BOOP), pneumonia 

intersticial não especifica (NSIP), pneumonia de hipersensibilidade/alveolite  
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alérgica extrínseca, sarcoidose, pneumoconioses do eixo centro-lobular e 

histiocitose pulmonar de células de Langerhans, (Carvalho, 2003). 

 
 
 

IV.2.1.1 Pneumonia de hipersensibilidade 

 

A pneumonite de hipersensibilidade ou alveolite alérgica extrínseca é 

uma patologia granulomatosa do pulmão associada à inalação de antigénios 

orgânicos ou mistos, como bactérias, produtos bacterianos, fungos, amibas, 

produtos de insectos, agentes químicos entre outros. Esta doença encontrasse 

normalmente associada ao ambiente de trabalho do doente, sendo utilizada 

para a designação da mesma a profissão do doente ou o antigénio causador, 

como é o caso da doença dos criadores de aves ou pulmão de fazendeiro, mas 

em 60% dos casos o antigénio não é identificado. Em Portugal as formas mais 

comuns são a suberose no norte do país devido presença de fábricas e a 

doença dos criadores de aves, especialmente em criadores de pombos, 

(Delgado, 2003). 

Clinicamente, apresenta duas fases: aguda e a crónica. Na fase aguda (4-

6h após a exposição e desaparecem 24-48h após afastamento) os sintomas 

são tosse seca, dispneia, febre, cefaleias, arrepios, mialgias, opressão torácica, 

crepitações nas bases pulmonares e cianose, (Cordeiro, 1995). Na fase crónica 

pode apresentar uma sintomatologia intermitente durante vários anos sem no 

entanto ocorrer lesão pulmonar progressiva ou pode apresentar um quadro de 

fibrose pulmonar sem nunca ter tido sintomatologia respiratória significativa, 

(Delgado, 2003). 

Pneumonia de hipersensibilidade demonstra nas fases agudas na 

radiografia do tórax opacidades micro-nodulares difusas que se encontram 

mais evidentes nos lobos inferiores, com o termino da exposição este padrão 

desaparece. A TC torácica apresenta maior sensibilidade na avaliação 

radiológica, podendo apresentar alterações mesmo quando o radiografia do 

tórax se apresenta sem alterações. Estes doentes apresentam um padrão de 
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vidro despolido associado a micro-nódulos de localização centri-lobular, 

(Delgado, 2003).  

 
Figura IV.1 - TC de doente com suberose com zonas de vidro despolido e pulmão em favo de mel.  

(retirado de (Delgado, 2003)). 

 

Na fase crónica apresenta radiologicamente opacidades lineares e 

nodulares difusas insinuando fibrose pulmonar. A TC torácica demonstra 

achados que incluem “pulmão em favo de mel” e enfisema. 

IV.2.1.2 Sarcoidose 

 

A sarcoidose é uma doença granulomatosa sistémica de causa 

desconhecida, caracterizando-se pela presença multifocal de granulomas 

epitelóides não caseificados. 

Os granulomas sarcóides são a expressão da resposta imuno-inflamatória 

crónica a um agente não identificado. Estes granulomas regridem não deixando 

sequelas na maioria dos casos, mas por vezes a evolução fibrogénica culmina 

em lesões. 

 A sarcoidose apresenta três fases, a alevolite, a formação de 

granulomas e a fibrose. 

 A alveolite caracteriza-se pela presença de macrófagos e aumento dos 

linfócitos T CD4. Os granulomas da sarcoidose não apresentam necrose e são 

constituídos por células epitelióides e células gigantes multinuleadas, 

resultantes da fusão de células epitelióides, os granulomas podem regredir ou 

evoluir para cicatrizes fibróticas. A fibrose caracteriza-se pela acumulação de 

fibroblastos e de matriz extracelular segregadas por estas células, (Araújo 

1997). 
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Clinicamente a 30 a 60% dos doentes apresenta-se assintomático. A 

pieira e o broncopasmo apenas surgem se existir envolvimento das vias aéreas 

segmentares, a tosse é rara, assim como a hemoptise e a taquipneia e a 

dispneia de esforço surgem quando o doente se encontra numa avançada fase 

de fibrose irreversível, (Araújo, 1997). 

 A sarcoidose torácica pode ser classificada consoante as alterações 

radiológicas em, (Luis 2003): 

 Estádio 0 – radiografia do tórax normal 

 Estádio I -  adenopatias hilares 

 Estádio II -  adenopatias hilares e infiltrados pulmonares, Fig. IV-21 

 Estádio III -  opacidades pulmonares 

 Estádio IV – fibrose e distorção anatómica  

 

 

Figura IV.2- Sarcoidose no Estádio II, (retirado de (Luis, 2003)). 

   

Na tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) as lesões 

granulomatosas apresentam-se de forma semelhante. Apresentam um 

espessamento regular ou nodular do interstício peri-broncovascular e nódulos 

de 5-10 mm bem definidos, com distribuição peri-linfática nas superfícies 

pleurais e nos septos interlobulares e estruturas centrilobulares, Figura IV.3. As 

lesões são mais comuns nos lobos superiores (Teixeira, 2009). 
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Figura IV.3 Sarcoidose – nódulos de distribuição peri linfática: peri-broncovasculares (seta), 

septais (seta duplas) e subpleurais (seta tripla), (retirada de (Teixeira, 2009))  

 

A evolução de lesões sarcoidóticas a nível do tórax pode provocar 

complicações, como estenose da arvore taqueobronquica, aspergilomas que se 

instalam nas formações bolhosas e vasculite pulmonar com necrose 

parênquimatosas, (Luís, 2003 ) 

   A sarcoidose afecta outros órgãos como fígado, baço, gânglios 

periféricos, glândulas salivares, coração sistema nervoso, podem provocar 

lesões oculares e cutâneas, Fig. IV-22. 

 

Figura IV.4 - Lesão sarcoidótica da face, (retirado de (Luis, 2003)). 

 

O diagnóstico da sarcoidose pode ser confirmado através da biópsica de 

pele, do lábio ou ganglionar. A biopsia transtorácica e transbronquica com mais 

que uma colheita apresenta uma maior sensibilidade diagnóstica. 

Um quadro clínico de síndrome de SjÖgren (olhos secos, boca seca e 

artrite), um padrão imagiológico micronodular associado a um lavado 

broncoalveolar com alevolite linfocitária e a presença de um padrão 

“panda/lambda” no cintigrama com Gálio 67, são indicadores sugestivos da 

presença de sarcoidose. 

 O cintigrama corporal com citrato de Gálio 67 apresenta uma 

sensibilidade de 90% para a detecção de infiltrados granulomatosos, mas 

apresenta uma especificidade muito baixa, Figura IV-5 (Luis, 2003). 
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Figura IV.5  - Sarcoidose- fixação de Gálio 67 pelas glandulas parótidas e lacrimais, (retirado de 

Luís, 2003)) 

 

O prognóstico da evolução da sarcoidose pode ser feito utilizando a o 

estadiamento baseado nas alterações radiológicas. Em 60 a 70% dos doentes 

com estádio I apresentam regressão completa. No estádio II, 40 a 70% dos 

doentes poderão ainda evidenciar resolução radiológica. No estádio II só 20 a 

30% dos doentes vêm a evidenciar uma estabilização e regressão das lesões, 

ocorrendo a quase totalidade das remissões nos dois primeiros anos, (Luís, 

2003). 

O tratamento da sarcoidose tem como base os corticosteróides, não 

estando claramente definido quais os doentes a tratar, as doses a administrar e 

a duração do tratamento. 

IV.2.2 Doenças que comprometem o parênquima alvéolo-septal 

 

As doenças que comprometem preferencialmente o parênquima alvéolo –

septal podem ou não atingir o eixo bronco-vascular. Estas doenças são a 

pneumonina intersticial aguda com destruição alveolar difusa (AIP), a 

pneumonia intersticial usual (UIP), a pneumonia intersticial descamativa (DIP) 

que constituem as pneumonites intersticiais idiopáticas / fibrose pulmonar 

idiopática, (Luís, 2003). 

 

IV.2.2.1 Fibrose Pulmonar difusa idiopática  

 

O termo Fibrose Pulmonar Difusa Idiopática(FPDI) ou Alveolite 

Fibrosante Criptogénica designam segundo a American Thoracic Society e a 

European Respiratory Society uma pneumonia intersticial crónica fibrosante, de 

causa desconhecida, associada a um quadro clínico que se caracteriza por 

dispneia progressiva e tosse, existindo alteração ventilatória restritiva e 
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apresentando um padrão imagiológico e anatomopatológico de Pneumonia 

Intersticial Usual (UIP), ou seja a UIP idiopática corresponde à Fibrose 

Pulmonar Idiopática (FPI), não sendo necessariamente verdade o inverso, 

devido ao padrão histológico de UIP poder sugerir outras patologias como a 

pneumonia de hipersensibilidade crónica, (Oliveira, 2003). 

 
 Tabela 2- Aspectos diferencias das Pnemonias Intersticiais Difusas Idiopáticas (PIDI) 

Padrão 
histológico 

Correspondência 
clínica/radiológica 

Mortalidade Aspectos imagiológicos 

Pneumonia 
intersticial 

usual 

Fibrose pulmonar 
idiopática (UIP) 

68% 

Opacidades reticulares sub 
pleurais, predominância nas 
bases, bronquiectasias de 

tracção, aspecto vidro despolido 
pouco pronunciado 

Pneumonia 
intersticial não 

especifica 

Pneumonia intersticial 
não especifica (NSIP) 

11% 

Opacidades em vidro despolido, 
opacidades alveolares 

irregulares, predominâncias nas 
bases ou periféricas, opacidades 

reticulares 

Pneumonia 
por 

macrófagos 
alveolares 

Pneumonia por 
macrófagos alveolares 

(DIP) 
27% Opacidades em vidro despolido 

Bronquiolite 
respiratória 

Bronquiolite respiratória 
com pneumonia 

intersticial (RB-ILD) 
0% 

Espessamento das paredes 
brônquicas, nódulos centro-

lobulares, opacidades e vidro 
despolido 

Pneumonia 
organizativa 
criptogénica 

Pneumonia 
organizativa 

criptogénica (COP) 
? 

Opacidades alveolares em áreas 
disseminadas, predomínio sub-

pleural e peribrônquico 

Lesão alveolar 
difusa (DAD) 

Pneumonia intersticial 
aguda (AIP) 

>50% 

Opacidades em vidro despolido 
extensas preenchimento alveolar, 

bronquiectasias e distorção 
brônquica 

Pneumonia 
intersticial 

linfóide 

Pneumonia intersticial 
linfóide (LIP) 

 
Opacidades em vidro despolido, 

quistos 

 

A fibrose pulmonar idiopática apresenta como factores de risco, o sexo 

masculino, o tabagismo, a exposição a poeiras, ou metais solventes orgânicos 

e resisdencia em áreas agrícolas ou urbanas poluídas. 

O diagnóstico clínico, devido ao facto de não existirem sintomas 

específicos da FPI, apresenta-se como um diagnóstico por exclusão, sendo 

essencial a elaboração de  completo e exaustivo historial clínico e um exame 

objectivo completo. A dispneia de esforço é o sintoma mais manifestado, 

acompanhado por tosse não produtiva e irritativa. Na auscultação pulmonar 

identifica-se fervores crepitantes, inicialmente basais e que podem progredir 
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para todo o pulmão. Cerca de  25 a 50% dos doentes apresentam hipocratismo 

digital. Na fase mais avançada da doença aparece cianose e sinais de 

insuficiência cardíaca direita por cor pulmonale. 

Os exames complementares de diagnóstico a realizar perante uma 

suspeita de FPI, são exames laboratoriais, provas de função respiratória, raiox 

tórax, TC do tórax, broncofibroscopia com LBA e BPTB e  biopsia pulmonar 

cirúrgica ou toracoscopia. 

Os exames laboratoriais podem indicar anemia ligeira, eleveção 

inespecífica do factor reumatóide e de anti-corpos antinucleares e aumento dos 

marcadores de inflamação (VS e PCR). 

As provas de função respiratória, registam uma alteração ventilatória 

restritiva com diminuição da Capacidade Pulmonar Total, alterações nas trocas 

gasosas, ou seja aumento do gradiente alvéolo-capilar da pressão de O2, 

redução na PaO2 em repouso ou após esforço e diminuição da transferência 

alvéolo-capilar do CO13. 

A radiografia do tórax apresenta-se normal em cerca de 10% dos casos, 

sendo as alterações mais frequentes as opacidades reticulares periféricas, 

principalmente nas bases, associadas a áreas do pulmão em favo e redução 

dos volumes pulmonares. A tomografia computadorizada do tórax, apresenta 

uma elevada especificidade e sensibilidade para a FPI, aproximadamente, uma 

sensibilidade entre 43 e 78% e especificidade entre 90 a 97% no diagnóstico 

da FPI. Os aspectos característicos são as opacidades sub-pleurais reticulares 

dispersas nas bases, bronquiectasias de tracção e bronquiolectasias, aspectos 

de vidro despolido pouco pronunciados ou ausentes, pulmão em favo, sendo 

evidente, nos casos de fibrose avançada a redução de volume pulmonar. 

 

Figura IV.6 - Tomografia computadorizada do tórax com FPI 
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A broncofibroscopia com LBA apenas tem interesse para excluir outras 

causas de DDPP. A contagem diferencial de células no LBA apresenta um 

elevado numero de neutrófilos, em porporções correspondentes à extensão 

das alteração reticulares na TC do tórax. 

A biopsia pulmonar cirúrgica ou por toracoscopia apresenta-se decisiva 

para o diagnóstico definitivo da FPI. A biopsia pulmonar é contra-indicada em 

doentes com mais de 70 anos, com obesidade extrema e com doenças 

cardíacas grave e a torascoscopia é contra-indicada na intolerância à 

ventilação por pulmão único, coagulopatias e aderências ou cicatrizes pleurais 

resultantes de cirurgias anteriores. 

O tratamento da FPI começa pela cessação tabágica e o afastamento de 

potencias pneumo-poluentes. A oxigenoterapia domiciliária de longa duração 

apresenta redução dos sintomas. 

A nível farmacológico, devido ao desconhecimento dos mecanismos 

etiopatogénicos envolvidos e à baixa incidência da FPI, não existe ainda um 

esquema terapêutico cuja eficiência esteja totalmente comprovada. No entanto 

devido à evolução prolongada e resposta lenta ao tratamento destas doenças é 

aconselhado um período de pelo menos 3 meses de tratamento seguido de 

reavaliação clínica, laboratorial, funcional e imagiológica. Os corticóides são a 

terapêutica mais utilizada para a FPI devido à sua acção anti-inflamatória, 

evitando deste modo a progressão da fibrose. 

O transplante pulmonar encontra-se indicado para todas a PIDI nos 

doentes com menos de 65 anos, sem resposta ao tratamento e com 

compromisso funcional importante (CV < 60-70%). 

O prognóstico da FPI é o pior de todas a PIDI, sendo a progressão da 

fibrose acompanhada pelo agravamento dos sintomas. (Oliveira, 2003)  

 

IV.3 Sumário 

 

Deste capítulo conclui-se que as patologias pulmonares apresentam 

uma variedade de características clínicas, fisiológicas e radiológicas que 

dificultam o diagnóstico preciso e confiável. 
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O diagnóstico imagiológico da doença intersticial é complexo devido à 

diversidade de padrões existentes e à tenuidade das manifestações clínicas. O 

diagnóstico dever ser pois multidisciplinar, envolvendo a parte clínica, a 

imagiológica, e a anatomia patológica. 

A radiografia do tórax é o primeiro exame a ser realizado, no entanto 

devido às suas limitações a TCAR têm um papel muito importante no 

diagnóstico.  
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V.1 Sistemas CAD – Resenha Histórica 

 

Diagnóstico auxiliado por computador (CAD - Computer aided diagnosis) 

é definido como um diagnóstico realizado por um radiologista que utiliza o 

resultado da análises quantitativas automatizadas de imagens radiográficas 

como uma segunda opinião para a tomada de decisões diagnósticas, 

(Marques, 2001). 

A ideia da utilização de um sistema computacional para auxílio no 

diagnóstico teve o seu início durante os anos 60. Em 1964, Meyers propôs um 

sistema para a determinação automática da razão cardio-torácica em 

radiográficas do tórax e em 1967, Winsberg criou um sistema para a análise 

automática de mamografias, através de análise automática utilizando 

comparação bilateral, (Marques, 2001). O objectivo destes dois sistemas era a 

substituição do radiologista por sistemas computacionais, propondo o conceito 

de “diagnóstico automatizado”. 

Apesar das tentativas realizadas nos anos 60, só nos anos 80 se firmou 

uma linha de pesquisa na área de Diagnóstico auxiliado por computador (CAD), 

com objectivos distintos dos originais, uma vez que o computador seria 

utilizado apenas como uma ferramenta para a obtenção de informação 

adicional, ficando o diagnóstico final sempre a cargo do radiologista. Este tipo 

de investigação iniciou-se nos laboratórios Rossmann, na Universidade de 

Chicago, (Doi, 2005). 

O objectivo de um sistema CAD é melhorar a qualidade e produtividade 

no trabalho dos radiologistas, melhorando a exactidão e a consistência de 

diagnósticos radiológicos. Outro objectivo é a redução do tempo de leitura e 

análise das imagens. 

A análise do radiologista na observação de imagens radiográficas, é uma 

análise subjectiva, podendo ser influenciada por uma variedade de 

circunstâncias, como são a baixa qualidade da imagem, sobreposição de 

estruturas, natureza subtil do achado radiográfico, cansaço visual ou 

distracção. A proposta dos sistemas CAD é funcionar como um segundo 

radiologista, aumentando desta forma a sensibilidade do diagnóstico. 
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Os sistemas CAD podem ser aplicados a todas as modalidades de 

obtenção de imagem médica, incluindo radiografia convencional, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética, utrassonografia e medicina nuclear. 

Estes sistemas podem também ser desenvolvidos para todos as partes do 

corpo, apesar de as principais áreas de desenvolvimento terem sido até hoje a 

mama, para a detecção precoce de cancro, o tórax, para detecção de nódulos 

pulmonares, lesões intersticiais e pneumotórax, e angiografia, para análise 

quantitativa de estenoses de fluxo sanguíneo. 

Em 1993, durante uma reunião anual da sociedade radiológica da 

América do Norte (RSNA) foi dada a possibilidade aos radiologistas de 

testarem um sistema CAD para a detecção de microcalcificações em 

mamografias, utilizando um digitalizador de películas e um computador, sendo 

os resultados deste teste informal muito promissores, (Doi, 2007). 

Entre 1996 e 2001, foram realizados estudos do desempenho do 

observador com um grande numero de participantes durante as reuniões da 

RSNA, para a detecção de lesões em radiografias torácicas, com e sem a 

ajuda de sistemas computacionais, sendo comprovada a utilidade dos sistemas 

CAD, (Doi, 2007). 

Em Junho de 1998, o Food and Drug Aministration (FDA), dos Estados 

Unidos, aprovou o ImageChecker M1000 (R2 Technology, Los Altos, Califórnia) 

como um sistema de auxílio à detecção para mamografia. 

A Deus Technologies recebeu a aprovação da FDA em Julho de 2001 

para o sistema CAD RapidScreen RS utilizado em radiografias torácicas PA. A 

Riverain, anteriormente Deus Technologies, recebeu a aprovação para o 

modelo RapidScreen RS-2000D, este pretendia reduzir o número de falsos-

positivos por imagem, (CIGNA, 2008). 

Em Julho de 2004 a FDA aprovou o sistema ImageChecker® CT CAD 

software System model LN-1000, da R2 Tecnhology, que usa os detectores 

multicorte na CT torácica. 

O sistema CAD, syngo® Lung CAD, da Siemens, obteve a aprovação da 

FDA em 2006, sendo este um sistema para a detecção do nódulo solitário do 

pulmão em tomografia computadorizada, (Siemens, 2006). 
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A Philips Medical Sistems apresentou no Congresso Europeu de 

Radiologia em 2007. O Philips XLNA Enterprise é um software CAD para 

imagens de radiografias torácicas, (eHealths, 2007). 

Em 2007, a Riverain recebeu a aprovação por parte da FDA, para a 

alteração do nome e algumas características do RapidScreen RS-2000D. Este 

passou a ser comercializado com o nome OnGuardTM, (CIGNA, 2008). 

Em 2008, existem estudos segundo (Gould, 2008) que demonstram 

sistemas CAD para mamografia, com 100% sensibilidade para detecção de 

microcalcificações e 91% de sensibilidade para massas malignas. 

 

V.2 CAD 

 

Os sistemas CAD utilizam técnicas provenientes de duas áreas do 

conhecimento: Visão Computacional e Inteligência Artificial, (Marques, 2001). 

A Visão Computacional, como o nome pressupõe, envolve o uso de um 

computador para a extracção de propriedades de uma imagem em formato 

digital. 

O processamento da imagem para realce e segmentação das lesões é a 

primeira etapa da Visão Computacional, (Marques, 2001). A segmentação 

subdivide a imagem em partes e emprega as propriedades elementares de 

descontinuidade dos níveis de cinza para a segmentação através de orlas de 

intensidade, fronteiras e linhas ou de similaridade destes para a separação de 

regiões que apresentam determinada região em comum. 

O resultado da segmentação é um conjunto de objectos que permite uma 

descrição da imagem digitalizada por meio da quantificação de determinadas 

propriedades. Técnicas comuns de processamento são a filtragem baseada na 

análise de Fourier, a transformada “Wavelet”, filtragem morfológica e técnicas 

de imagem-diferença. A técnica imagem-diferença é utilizada, por exemplo, 

para o realce de microcalcificações e nódulos mediante supressão das 

estruturas de fundo da imagem, causadas pela anatomia normal da mama. A 

Figura V.1, mostra a segmentação de uma região de interesse de uma 

mamografia digitalizada, utilizando uma combinação do método de “stretching” 
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(técnica de imagem-diferença) e um método de “thresholding” (ou linearização 

do histograma) local adaptativo. 

 

Figura V.1 Exemplo de segmentação de imagem: A) Região de interesse contendo um 
agrupamento suspeito de microcalcificações, B) Imagem após “stretch”, C) Imagem-

diferença, D) Imagem segmentada (retirado de (Marques, 2001)). 

 

A etapa seguinte, depois do realce e processamento, envolve a 

quantificação de atributos da imagem, como por exemplo: o tamanho, contraste 

e forma do objectos constituintes. Estes atributos podem ou não ser 

compatíveis com a visão humana, mas principalmente nos estádios iniciais de 

desenvolvimento dos sistemas de CAD, torna-se mais útil a definição de 

atributos de imagem que já tenham sido reconhecidos e descritos 

subjectivamente pelos radiologistas, (Marques, 2001). 

Os atributos são normalmente quantificados segundo propriedades 

métricas, topológicas e de textura dos objectos. As propriedades métricas que 

podem ser utilizadas na descrição de formas são área, perímetro, razão de 

delgadeza (relação entre a área da figura e o perímetro ao quadrado) e a razão 

de aspecto. As propriedades topológicas, ao contrário das métricas, não são 

modificadas por deformações do tipo alongamento ou contracção do plano 

imagem, não envolvem noções de distância e normalmente são o número de 

elementos conectados e o número de “buracos” existentes na figura. A textura 

é “uma característica representativa da distribuição espacial dos níveis de cinza 

dos pixels de uma região” (IEEE standard 6104-1990); isto é, é um valor 

calculado a partir da imagem de um objecto, que quantifica algumas 

características da variação dos níveis de cinza desse objecto, sendo 

independente da posição, orientação, tamanho, brilho e forma do objecto, 

(Marques, 2001). 

A Inteligência Artificial utiliza o computador para o processamento de 

dados, com vista á distinção entre padrões normais e anormais, a partir dos 

atributos extraídos das imagens. As técnicas utilizadas incluem métodos para a 
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selecção de atributos, como os baseados na separabilidade entre as 

distribuições de probabilidades das classes e algoritmos genéticos e 

classificadores, como os baseados em técnicas de analise discriminante, 

sistemas especialistas baseados em regras especificas, métodos estatísticos e 

redes neurais artificiais, (Marques, 2001).  

Os sistemas CAD têm dois tipos de aplicação: auxilio à detecção e auxilio 

ao diagnóstico. 

Os sistemas de auxílio à detecção têm sido desenvolvidos principalmente 

para imagens de tórax e de mama. 

As microcalcificações da mama, estão presentes em 30 a 50% dos casos 

de cancro da mama, detectados por meio de mamografia e 26% dos casos de 

cancro não palpável da mama apresentam nódulos e microcalcificações, 

(Giger, 1999). Devido a estes dados, a maioria dos sistemas de auxílio ao 

diagnóstico em mamografia é voltada para a detecção de nódulos e 

microcalcificações. 

A radiografia do tórax apresenta uma enorme variedade de patologias 

possíveis, sendo a sua detecção um dos objectivos dos sistemas CAD. Estes 

sistemas utilizam métodos de processamento para realce das imagens 

originais, como são a subtracção de dupla energia e temporal e esquemas para 

a detecção automatizada de padrões suspeitos, como lesões intersticiais, 

nódulos, pneumotorax, assimetrias torácicas e cardiomegalia. 

A detecção de pequenos nódulos é um dos aspectos importantes no 

diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão, esta detecção muitas vezes não 

ocorre devido a sobreposição de estruturas torácicas, como são as costelas, 

brônquios e os vasos sanguíneos. 

Os sistemas para a detecção de nódulos pulmonares têm como intuito 

básico a distinção de opacidades focais anormais do fundo anatómico 

complexo da radiografia do tórax, tendo por propósito chamar a atenção do 

radiologista para a região suspeita, (Marques, 2001). 

Os sistemas de auxílio ao diagnóstico pretendem, após a detecção da 

lesão, ajudar na distinção entre lesões benignas e malignas, utilizando atributos 

extraídos e quantificados de forma automatizada e também por radiologistas. 

O desenvolvimento de métodos de auxilio à classificação, baseados na 

extracção e quantificação automatizada exigem que inicialmente sejam 
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definidos quais os atributos que são clinicamente significativos e depois 

estabelecidos os métodos para a sua extracção e quantificação. 

Os índices de desempenho utilizados na avaliação de sistemas de auxílio 

ao diagnóstico são variados. Um dos mais utilizados é a analise da 

característica de resposta do observador (ROC), que foi introduzida no 

contexto das imagens médicas por Swets e Metz, (Metz, 1986). 

A análise por curva ROC é fundamentada na teoria de detecção de sinal. 

A tarefa do observador (ou sistema automático) consiste na apresentação de 

imagens contendo ou não uma anormalidade presente. Para a análise da 

performance num teste de diagnóstico, a curva ROC coloca a fracção de 

verdadeiro-positivo (sensibilidade) contra a fracção de falso-positivo 

(especificidade) para toda a faixa de resultados possíveis para o teste. 

A análise da curva ROC baseia-se na premissa de que o método de 

decisão do observador pode ser regulado por uma variável aleatória que se 

ajusta a um modelo bi-normal, Figura V.2. As funções de densidade de 

probabilidade desta variável para as duas hipóteses (presença de 

anormalidade e ausência de anormalidade) são consideradas normalmente 

distribuídas. Estas distribuições sobrepõem-se e um limiar de decisão 

(“threshold”) irá sempre envolver um compromisso entre os resultados falsos - 

positivos (não existe anormalidade, mas o observador indica que existe) e 

falsos – negativos (existe anormalidade, mas o observador indica que não 

existe), a menos que as condições de teste sejam perfeitas, (Marques, 2001). 

Uma mudança no limiar irá causar mudanças na especificidade e sensibilidade 

do teste. 

 

Figura V.2 Modelo bi-normal de distribuição de probabilidade para a 
análise por curva ROC (retirado de (Marques, 2001)). 
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Os observadores humanos, assim como os sistemas CAD, actuam em 

pontos ao longo da curva ROC. Os pontos de operação sobre a curva 

(sensibilidade versus especificidade) mudam de acordo com os valores de 

custo atribuídos aos resultados falsos-positivos ou falsos-negativos. 

No processo de avaliação dos sistemas CAD, são consideradas as 

seguintes características: os parâmetros de aquisição da imagem digital, as 

características da base de dados utilizada para o treino e teste dos algoritmos, 

assim como a comparação entre métodos e a determinação da viabilidade de 

aplicação clínica, (Marques, 2001). 

 

V.3 Exemplos de Sistemas de CAD 

 

Desde 1998, ano em que a FDA aprovou o primeiro sistema CAD, muitos 

outros sistemas foram desenvolvidos e aplicados para a detecção de lesões 

pulmonares. Em seguida serão enumerados vários sistemas CAD existentes. 

Para cada um é descrito resumidamente o modo de funcionamento e 

enumeradas as características principais. 

 

V.3.1 RapidScreen TM RS- 2000 

 

O RapidScreen foi desenvolvido pela Deus Technologies, LLC. e 

aprovado pela FDA em Julho de 2001, (FDA, 2001). Este é um sistema de 

detecção assistido por computador utilizado para identificar e marcar regiões 

de interesse em radiografias torácicas PA. Uma das características deste 

sistema é a capacidade para detectar nódulos solitários de 9 a 30 milímetros de 

tamanho, ou seja detecção precoce de nódulos. 

O algoritmo principal do RS-2000 apresenta as seguintes características, 

(FDA, 2001): 

 Uso de 87 propriedades e parâmetros cancerígenos e não cancerígenos 

derivados da informação clínica e da imagem; 

 Uso da aproximação da análise mutidefinição, detector de tamanho e 

contraste; 
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 Uso do processo de classificação “patent-pending muti-stage”, que inclui 

réguas de decisão heurística, rede neural artificial e a lógica distorcida 

para a classificação exacta 

O sistema RS-2000 compreende, entre outros elementos, um 

processador, um display e impressora. 

O processo de diagnóstico assistido inicia-se na introdução da 

radiografia do tórax no digitalizador de película, utilizando-se o teclado ou o 

código de barras para introduzir a identificação da película. O CCD digitaliza a 

película e os algoritmos RS-2000 procuram características associadas 

geralmente ao cancro do pulmão. O sistema classifica os resultados e as 

probabilidades e marca as regiões acima de um determinado valor de 

probabilidade. 

Este sistema detectou 66% dos cancros totais, com 9.5 a 27.5 mm de 

tamanho e 68% dos cancros entre 9.5 a 15 mm, (FDA, 2001). 

 

 

Figura V.3 RapidScreen TM RS – 2000  (retirado de (Riverain, 2001)). 
 

V.3.2 ImageChecker® CT CAD  

 
O sistema ImageChecker® CT CAD software System model LN-1000, da 

R2 Tecnhology, foi aprovado em 2004 pela FDA, Figura V.4. 

Este sistema foi o primeiro sistema CAD a ser aprovado para ser usado 

em TC pulmonares com multi-detector e foi considerado produto do ano pela 

Frost & Sullivan Medical Imaging Product, (R2, 2004). 

Os exames MDCT provocaram um aumento das imagens obtidas 

durante uma TC, o que requer uma maior quantidade de tempo para a leitura e 
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interpretação das mesmas. O sistema ImageChecker CT utiliza propriedades 

dos algoritmos considerados para examinar as TC em três dimensões, e 

detecta e destaca automaticamente os possíveis nódulos pulmonares. 

O sistema ImageChecker CT apresenta características como navegação 

sem esforço e a utilização de um mapa distintivo do pulmão, permite ainda a 

possibilidade de obter medidas volumétricas exactas automáticas e 

reprodutíveis em 2D e 3D, minimizando assim a variabilidade do utilizador. 

Permite também uma visualização 3D do nódulo e da anatomia adjacente e 

segmentação da parede torácica, (R2, 2004). 

 Este sistema CAD descrito apresenta como uma das vantagens a 

capacidade de detecção de nódulos pulmonares entre 4 a 30 mm de diâmetro, 

(Kaiser, 2004) 

 

Figura V.4 Sistema ImageChecker CT (retirado de (R2, (2004)). 

 

V.3.3 Syngo Lung CAD 

 

Em 2006, a Siemens Medical Solutions obteve a aprovação da FDA, para 

o sistema Syngo Lung CAD, um sistema criado para auxiliar o radiologista na 

detecção de nódulo solitário do pulmão em TC do pulmão, (Malvern, 2006), 

Figura V.5. Em 2003 foi lançado o Syngo Lung CAD with NEV (nodule 

enhanced view), que em 2006 estava instalado em 500 locais por todo o 

mundo. O NEV é uma ferramenta automatizada do leitor para a identificação de 

nódulos do pulmão, que apresenta ferramentas automáticas de medida de 
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tamanho exacto do nódulo, uma lista automática do marcador da lesão com as 

ferramentas intuitivas, e uma visualização avançada, Figura V.6. 

Este sistema CAD pretende melhorar a exactidão da detecção de nódulos 

solitários do pulmão para melhor a confiança no diagnóstico. Para tal, 

apresenta como características a detecção automática de nódulos solitários do 

pulmão, com 3 a 10 mm de tamanho, cobre todos os contornos e as posições e 

permite a detecção com e sem realce de contraste intravenoso. 

A sensibilidade é de 59.5% para nódulos maiores ou iguais a 3 mm e 

68.3% para nódulos maiores ou iguais a 4 mm. Apresenta uma baixa taxa 

mediana de falso-positivo de 2 por estudo. Apresenta um aumento médio na 

área sob a curva de ROC de 0.783 a 8.821. Este sistema permite ainda o 

seguimento de nódulos detectados em exames anteriores, (Siemens, 2006). 

 

 

Figura V.5 Syngo Lung CAD (retirado de (Siemens, 2006)). 
 

 

Figura V.6 Syngo LungCARE CT with NEV (retirado de (Siemens, 2006)). 
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V.3.4 Philips xLNA Enterprise 

 

A Philips disponibilizou este sistema no primeiro trimestre de 2007, nos 

Estados Unidos, China e Europa, (PSA, 2006). 

Este software tem o potencial de transformar a radiografia torácica num 

sistema de alarme eficaz na detecção de nódulos do pulmão, numa fase inicial. 

O sistema permite igualmente que os radiologistas adicionem interactivamente 

comentários e medidas complementares a cada potencial nódulo marcado do 

pulmão. Estas capacidades são realçadas, especificamente na detecção de 

nódulos pequenos entre 5 a 15 mm no diâmetro, e pretendem elevar a 

confiança diagnóstica e melhorar a qualidade do cuidado, (eHealth, 2007). 

A Philips xLNA Enterprise apresenta como características e vantagens, 

(Philips, 2008): 

 Possibiidade de encontrar nódulos no pulmão aquando da simples 

radiografia torácica de  rotina ; 

 Melhora a taxa de detecção dos nódulos pequenos (5 a 15 mm) até 

80% comparado a 35 a 65% sem o auxílio deste sistema; 

 Realça a confiança diagnóstica e ajuda a fornecer a melhor 

qualidade no apoio ao diagnóstico; 

 Apresenta ferramentas inteligentes em tempo real, interactivas e 

fácil uso para auxílio do radiologista; 

 Permite a integração de uma estação PACS sem integração de 

código-nivel ou instalação de software adicional; 

 Apresenta um conjunto de ferramentas de visualização da imagem 

com múltiplas modalidades de visionamento; 

 Realça o nódulo detectado; 

 Apresenta mecanismo para que o médico execute a marcação e 

selecção da lesão; 

 Executa a geração automática de relatório clínico no médico; 

 Permite que os médicos coloquem notas e a assinatura digital; 

 Fixa o relatório com selo de tempo. 
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Figura V.7 Sistema Philips xLNA Enterprise (retirado de (Philips, 2008)). 

V.3.5 On Guard 

 
OnGuard, o mais recente produto da Riverain foi aprovado em 2007, pela 

FDA e está indicado para identificar regiões de interesse (ROI) em películas 

radiográficas do tórax, figura V.8, (CIGNA, 2008). 

Este sistema tem capacidade para detecção de nódulos de 9 a 30 mm, e 

permite uma conectividade universal com o PACS. 

A natureza compreensiva do algoritmo OnGuard direcciona as 

capacidades de revisão de imagens para aquelas regiões de interesse 

garantindo a atenção do médico para que possa rapidamente rever casos com 

total confiança, (Riverain, 2008). 

 
Figura V.8 Sistema OnGuard (retirado de Riverain (2008)). 
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V.3.6 LMS/Lung  

 

O sistema LMS lung da Median Tech., aprovado em 2007 pela FDA, é 

uma aplicação clínica, com o objectivo de ajudar os radiologistas a detectar, 

avaliar e acompanhar as lesões identificadas na TC. 

Como características apresenta, segmentação 3D das lesões 

pulmonares com o cálculo automático do seu volume e diâmetro, fornecendo 

ainda a possibilidade de medição e marcação manualmente, (Median, 2008). 

A Median apresenta dois produtos o LMS-Lung/CAD e o LMS-

Lung/Track. O primeiro destaca automaticamente zonas com densidade 

semelhante à densidade de nódulos e lesões pulmonares. Este sistema 

apresenta dois modos de leitura, possibilitando a escolha ao radiologista. No 

primeiro modo o sistema é visto como um “concorrente” ao médico, e os 

resultados do CAD são mostrados logo na primeira leitura; no segundo modo, o 

radiologista realiza primeiro a leitura da imagem sem o CAD e só depois 

aparecem os resultados com o CAD. 

O LMS-Lung gera automaticamente relatórios completos e abrangentes, 

com a informação sobre o paciente e aquisição, a integração de todas as 

características que confirmam a lesão, a integração de “snapshots” para uma 

melhor ilustração dos resultados, o relatório é automaticamente enviado pelo 

PACS e permite a sua impressão ou armazenamento no DICOM (Digital 

Imaging and Communications in Medicine). 

 

 
Figura V.9 LMS-Lung/Track (retirado de (Median (2008)). 
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 A segunda opção do LMS-Lung é o LMS-Lung/Track, este sistema é um 

sistema de seguimento da lesão, uma vez que permite a comparação de dois 

exames de um mesmo paciente, sincronizando as imagens e fazendo o 

emparelhamento do pulmão, dos nódulos e outras lesões existentes, tendo em 

conta as diferenças de respiração e parâmetros de aquisição. O cálculo do 

diâmetro, volume e tempo de duplicação dos nódulos pulmonares também é 

possível de ser calculado com este sistema CAD, (Median, 2008). 

 Este sistema permite uma rápida comparação dos dois exames e a  

visualização e evolução das lesões, permitindo um ganho de tempo. 

 

 
Figura V.10 LMS-Lung/Track (retirado de (Median, 2008)). 

 

V.4 Sumário 

 

Os sistemas CAD são aplicações computacionais que apresentam como 

objectivo auxiliar o médico na interpretação de imagens e na elaboração de um 

diagnóstico. Como foi descrito no capitulo III, existe uma grande variedade de 

padrões radiológicos nas doenças pulmonares, muitos dos quais de difícil 

detecção, dai a importância de um sistema que ajude na detecção das lesões, 

fornecendo ao médico radiologista uma segunda opinião. 
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Os sistemas CAD utilizam técnicas provenientes da Visão Computacional 

e da Inteligência Artificial. 

Este capítulo fez um apanhado dos diversos sistemas de CAD existentes 

no mercado, nomeadamente para patologia pulmonar. 

O primeiro sistema CAD pulmonar foi desenvolvido em 2001 para 

radiografias torácicas e permitia a detecção de nódulos com tamanhos de 9 a 

30 mm. 

Em 2004, surge o primeiro sistema CAD para TC, este apresenta 

características como a navegação sem esforço, a possibilidade de obter 

medidas volumétricas exactas da lesão e visualização 3D. A capacidade de 

detecção de nódulos era de 4 a 30 mm. 

Em 2006, a Siemens lança um sistema CAD para TC, que permitia a 

detecção de nódulos com 3 a 10 mm de tamanho e a detecção poderia ser 

efectuada com ou sem realce de contraste intravenosos. 

Em 2007, várias empresas lançam sistemas CAD. Entre elas está a 

Philips, que desenvolveu um sistema CAD para radiologia convencional do 

tórax, que permitia a colocação de comentários interactivos nas imagens, por 

parte dos médicos, integração do sistema PACS sem instalação de software 

adicional, geração de relatório clínico automático e permitia a detecção de 

nódulos entre 5 a 15 mm. 

A Riverain também lançou um sistema para radiologia convencional, que 

permitia a detecção de nódulos de 9 a 30mm. 

A Median, recebeu igualmente a aprovação da FDA, para um sistema 

CAD para avaliar lesões em TC. Este sistema apresenta duas opções, uma 

permite a detecção automática de lesões nodulares, gerando automaticamente 

o relatório, com a integração de todas as características que identificam a lesão 

e possibilidade de integração com o sistema PACS. A outra opção deste 

sistema é um sistema de seguimento da lesão, permitindo a comparação de 

exames, permitindo emparelhamento do pulmão e lesões. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI Teste de avaliação dos Sistema CAD 
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VI.1 Introdução 

 

Neste capítulo, é descrito o questionário usado para inquirir os 

utilizadores dos Sistemas CAD. Este questionário tem como objectivo avaliar a 

eficácia para os utilizadores dos Sistemas CAD, verificar as falhas e as 

vantagens deste sistema.  

VI.2 Público-alvo 

 
O questionário tem como publico alvo os médicos radiologistas que 

utilizem Sistemas CAD ou que já tenham utilizado, assim como os técnicos de 

radiologia que utilizem o Sistema, quer a nível hospitalar como a nível privado.   

VI.3 Questionário 

O questionário elaborado é de resposta simples e directa permitindo deste 

modo a posterior avaliação das respostas e sua correlação.  

A questão “1”, pretende conhecer quais os dispositivos informáticos com 

os quais o médico/técnico tem contacto regular, de modo a tentar perceber qual 

a experiencia e o “à vontade” deste com a informática.  

A questão “2”, tem como objectivo saber se utiliza regularmente 

computador, pretendendo avaliar a influencia disso na destreza e a maior 

capacidade de utilizar o sistema. 

A questão “3”, fala especificamente dos Sistemas CAD e pretende saber 

qual a experiencia do utilizador neste sistema. A questão “4” pergunta a 

regularidade do uso do Sistema CAD, tentando deste modo correlacionar a 

experiência com o seu uso no dia a dia. 

Na questão “5” e “6”, pretende-se conhecer quais os sistemas CAD com 

que já trabalhou, para poder relacionar com as perguntas seguintes sobre 

características especificas do sistema e avaliar as falhas e vantagens de cada 

sistema.  

As questões seguintes permitem conhecer o “feedback” do utilizador em 

relação ao sistema que utilizou, em relação à facilidade de utilização, 

ferramentas especificas de cada sistema, como elaboração de relatórios, 
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medidas, e pretende saber quais as falhas e carências dos sistemas que já 

utilizou ou utiliza.  

A questão “13”  e “14” pretende saber com que frequência o Sistema CAD 

é utilizado e caso a resposta seja “nunca” saber o motivo pelo qual isso 

acontece.  

Na questão “15” é pedido que se classifique consoante a utilidade as 

diferentes funções disponíveis nos Sistemas CAD. 

A questão “16” e “17” pretende conhecer quais as patologias mais detectadas 

pelo sistema e qual o diâmetro mínimo dos nódulos detectado pelo sistema 

CAD, para posterior comparação com os valores fornecidos pelas empresas 

que comercializam os equipamentos.       

 

 

VI.4 Sumário 

Com a realização do questionário pretende-se Diagnosticar quais as 

maiores dificuldades encontradas na utilização de sistemas CAD por parte do 

corpo clínico, comparar as diferentes aplicações existentes de modo a relevar 

quais as melhores características de cada sistema e propor alterações às que 

apresentam menor eficiência de utilização e desenvolver directrizes que sirvam 

de guidelines na construção de sistemas CAD para Patologias Intersticiais. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII  CONCLUSÕES 
E TRABALHO FUTURO 
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VII.1Conclusões Finais 

 

 
O interstício pulmonar pode ser atingido por um grupo muito diversificado 

de doenças que podem ser primários do pulmão ou apenas manifestações 

pulmonares de doenças primárias com diferente localização. Existem mais de 

150 causas de doença intesticial mas apenas 15 a 20 % são responsáveis por 

90 % dos casos.  

A radiologia convencional é a primeira modalidade a ser efectuada pelo 

doente, é por isso importante uma correcta e atenta visualização dos achados 

radiológicos, que nem sempre são claros. Na patologia intersticial esta possui 

um papel muito importante na avaliação da afecção intersticial quando 

acompanhada por uma história clínica bem elaborada.   

A patologia intersticial apresenta diferentes padrões radiológicos: linear, 

reticular e nodular. 

O desempenho do observador humano, neste caso o radiologista, pode 

ser influenciado por uma variedade de circunstâncias, que incluem a fadiga, 

distracções, stress emocional, e pode deixar passar uma lesão pulmonar. Para 

superar esta possível falha humano, foram desenvolvidos sistemas CAD. 

Os sistemas CAD são definidos como sendo um diagnóstico efectuado 

pelo radiologista que usa o resultado de análises quantitativas automatizadas 

de imagens como uma segunda opinião. O objectivo deste sistema é melhorar 

o diagnóstico e a consistência da interpretação da imagem analisada, utilizando 

para tal o sistema computacional como referência. 

Nos últimos dez anos têm-se assistido a um considerável 

desenvolvimento dos sistemas CAD para o tórax. Existindo no mercado vários 

modelos. O LMS/Lung da Median Tech., e o Philips xLNA Enterprise são dois 

dos modelos mais recentes, o primeiro utilizado em TC e o sistema da Philips 

desenvolvido para a radiologia convencional, ambos com total possibilidade de 

integração de sistema PACS. 

O futuro dos sistemas CAD apresenta como uma das metas a redução 

dos falsos-positivos, para isso irá contribuir o avanço dos sistemas 

computacionais, das técnicas de visão computacional, os avanços na 

inteligência artificial e a melhoria da sensibilidade de detectores radiológicos. 
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VII.2 Perspectivas Futuras 

 

 

Futuramente, pretende-se através da realização e avaliação do 

questionário, diagnosticar quais as maiores dificuldades encontradas na 

utilização de um sistema CAD, por parte dos utilizadores e confrontar os 

diferentes Sistemas CAD existentes no mercado de modo a identificar quais as 

melhores características de cada sistema. 

Com o resultado destes desenvolvimentos, pretende-se criar orientações 

que forneçam guidelines na construção de sistemas CAD para patologia 

intersticial pulmonar.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O questionário enquadra-se no desenvolvimento da tese de mestrado “Sistemas CAD e 

Patologia Intersticial Pulmonar” de Verónica Marques, aluna do Mestrado em 

Engenharia Biomédica, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.  

O questionário tem como objectivo identificar qual o feedback dos técnicos e médicos 

radiologistas na utilização dos sistemas CAD pulmonar e a sua eficácia na detecção da 

patologia intersticial pulmonar. As informações serão utilizadas apenas para este fim, 

sendo garantida a sua confidencialidade. 

 

O sucesso deste estudo depende do seu empenho e colaboração no preenchimento do 

questionário. Agradeço desde já a sua colaboração. 

Nome:  

Idade: 

Habilitações: 

Instituição: 

Profissão:  

Data:   

1. Com quais dispositivos informáticos está mais familiarizado? 
a.     Computadores 
b.     Consola de jogos 
c.     Caneta para computador 
d.     Consola de jogos 

e.     Sistemas de dicção  
f.     Arquivo de diagnósticos 
g.     Ecrãs tácteis  
h.     Scanners  

 
2. Costuma usar computador diariamente? 

a.     Sim    b.        Não 
 

3. Qual a sua experiencia na utilização de sistemas CAD? 
a.    < 6 meses    
b.     6-12 meses  
c.     > 12 meses  
d.     Nenhuma 

 
4. Com que regularidade utiliza o sistema CAD? 

a.     Todos os dias  
b.     1x por semana 
c.     1 x por mês 
d.     Raramente 

 
5. Com quantos sistemas CAD já trabalhou? 

a.     Nenhum        b.        1      c.       2 ou mais  
 
 
 
 



 

 

6. Quais as marcas do sistema CAD que já trabalhou? 
a.     RapidScreen RS-2000                   d.      Philips xLNA Enterprise 
b.     Imagechecker CT LN-1000          e.       OnGuard - Riverain 
c.     Syngo Lung CAD Siemens            f.       LMS/Lung – Median Tech  

 
7. Como classifica a facilidade de aprendizagem de utilização dos sistemas CAD? 

a.     Muito fácil    b.      Fácil   c.      Pouco Fácil   d.      Difícil  
 
 
 
 

8. Como considera os sistemas CAD quanto à utilização? 
a.     Inutil       e.      Útil   
b.     Dificil        f.       Fácil  
c.     Rigido                                             g.       Fléxivel  
d.     Monotono                                     h.      Estimulante 

 
9. Responda sim (S) ou não (N): 

a. A terminologia apresentada pelos sistemas CAD é consciente e apropriada?  
i.    S      ii.      N  

b. As instruções são consistentes e descrevem com precisão as instruções?  
i.    S      ii.      N  

c. É possível reverter acções?  
i.    S      ii.      N 

d. O sistema apresenta muitos falsos positivos ? 
i.    S      ii.      N  

 
 

10. Como classifica a fiabilidade dos sistemas CAD na detecção de lesões?  
a.     Muito fiável    b.       Fiável   c.      Pouco Fiavél   d.      Nada fiável 

 
11. Como classifica as ferramentas (relatório, medidas…) dos sistemas CAD?  

a.     Inuteis     b.      Úteis  
 

12. Considera que falta alguma ferramenta nos sistemas CAD que conhece? 
a.     S      Qual____________________     b. N   N 
 

13. Em que situações recorre aos sistemas CAD? 
a.     Sempre  
b.     Para ter uma 2ª opinião  
c.     Nunca 

 
14. Se respondeu “nunca” na pergunta anterior, porque? 

a.     Não confia nos sistemas  
b.     Falta de tempo 
c.     Outra  ___________________________    

 
15. Classifique consoante a utilidade da função dos sistemas CAD (1- pouco útil, 5-muito 

útil): 
a.     Marcador de lesões         
b.     Detector de lesões      
c.     Relatórios automáticos  



 

 

d.     Seguimento de nódulos detectados exames anteriores  
e.      Introdução de comentários 
f.      Medidor de lesões           
g.      Integração com sistema PACS 

 
16. No sistema CAD pulmonar quais as patologias mais detectadas? 

a.     Carcinoma pulmonar 
b.     Patologia pulmonar intersticial(sarcoidose, pneumonia intersiticial 

idiopática) 
c.     Patologia infecciosa (tuberculose, pneumonia) 

 
 

17. Qual o diâmetro mínimo dos nódulos detectados pelo sistema CAD pulmonar que 
utiliza? 

a.     3 mm 
b.     4 mm 
c.     5 mm 
d.     6 mm 
e.     7 mm 
f.     Outro:_____ 

          

 

 


