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Relatório de Raio-X de Tórax
Paciente
Martin Torres

Identiﬁcação do paciente
acc9530 ... 0c0ef52

Idade
80

Sexo
F

RELATÓRIO DE ANÁLISE AUTOMATIZADA POR
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Nome do estudo
Torax

Data do estudo
01/02/2021

Áreas de interesse
Projeção PA

A seguinte radiograﬁa de tórax foi analisada usando um
sistema de inteligência artiﬁcial. Foram utilizadas as
projeções frontal e de perﬁl. Pelo menos um achado foi
observado no estudo para revisão medica.

ACHADOS RADIOLÓGICOS
O estudo apresenta os seguintes resultados para avaliação:

• Veriﬁca Achado Pleural (95%)
• Veriﬁca Cardiomegalia (91%)
• Veriﬁca Efusão Pleural (91%)

Projeção PA ORIGINAL
CLARIFICAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE
A porcentagem presente em cada constatação reﬂete o grau de
certeza que o algoritmo tem para sua predição. Quanto maior a
porcentagem, maior o grau de certeza para um determinado
achado. Por outro lado, porcentagens mais baixas reﬂetem um
menor grau de certeza. Isto pode ser devido a fatores de
treinamento do algoritmo ou da própria imagem (achado pequeno,
imagem atípica ou de baixa qualidade). Os mapas de calor são uma
representação visual das áreas da radiograﬁa que foram mais
relevantes para o algoritmo de inteligência artiﬁcial em sua
previsão. Entretanto, essas áreas podem não coincidir
necessariamente com os setores radiologicamente relevantes para
o diagnóstico do achado.

ESCLARECIMENTO PARA O PACIENTE
Este relatório é gerado por um sistema de inteligência artiﬁcial de
suporte para uso exclusivo de proﬁssionais médicos.
Consequentemente, este relatório não pode ser considerado um
diagnóstico médico ou opinião médica e, portanto, não substitui o
diagnóstico ou opinião médica do proﬁssional responsável. As
informações contidas neste relatório não são exaustivas, nem
podem ser consideradas como tal e não estão isentas de qualquer
limitação ou erro, podendo até divergir da opinião do médico
assistente que será o único responsável treinado para fazer um
diagnóstico. Siga sempre todas as recomendações do proﬁssional
médico responsável pelo tratamento.
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