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RESUMO 

Introdução: A angiotomografia computadorizada (angioTC) de tórax é utilizada para 

diagnosticar tromboembolia pulmonar (TEP). O papel deste exame para estabelecer diagnósticos 

alternativos, quando negativo para TEP, não é bem conhecido. Objetivos: Estudar a contribuição 

da angioTC para identificar um diagnóstico alternativo nos casos com angioTC negativa para 

TEP, assim como determinar a prevalência de TEP e comparar as características clínicas dos 

pacientes com e sem TEP. Pacientes e Métodos: Estudo transversal, retrospectivo, com 191 

pacientes adultos que realizaram angioTC de tórax por suspeita de TEP, no período de setembro 

de 2009 a maio de 2012. A angioTC e a radiografia de tórax foram revisadas para determinar se 

os achados poderiam fornecer um diagnóstico alternativo nos casos com angioTC negativa para 

TEP. Do prontuário eletrônico foram coletados dados relacionados a sintomas, fatores de risco, 

comorbidades, tempo de internação e mortalidade. Resultados: Dos 191 pacientes incluídos, 128 

(67%) eram mulheres. A média de idade foi 59,3 ± 17,1 anos. Em 59,2% a angioTC do tórax foi 

solicitada no serviço de emergência. A angioTC foi positiva para TEP em 47 pacientes (24,6% 

dos casos). Achados anormais na angioTC de tórax foram observados em 120 dos 144 pacientes 

com angioTC negativa para TEP, predominando atelectasia (48,6%), nódulo pulmonar (30,6%), 

derrame pleural (29,9%) e consolidação (21,5%). Os achados da angioTC foram compatíveis com 

um diagnóstico alternativo, que explicava os sintomas do paciente, em  39,3% (n=75); esta 

percentagem reduziu para 20,4% (n=39) quando foram considerados somente os casos sem 

achados semelhantes na radiografia de tórax. O diagnóstico alternativo mais frequente, 

identificado somente pela angioTC, foi pneumonia (20 de 39 casos). Não houve diferença nos 

sintomas, fatores de risco, comorbidades e taxa de óbito intrahospitalar no grupo com angioTC 

positiva e negativa para TEP. Pacientes com angioTC positiva para TEP tiveram um maior tempo 

de internação (mediana de 18 dias vs 9,5 dias; p=0,001).  Conclusões: A angioTC de tórax foi 

positiva para TEP em 24,6% dos casos. Não houve diferença significativa nos achados clínicos 

dos pacientes com angioTC positiva e negativa para TEP, exceto por um tempo de internação 

maior no grupo com TEP. A angioTC de tórax mostrou achados compatíveis com um diagnóstico 

alternativo em 39,3% dos pacientes. Entretanto, estes achados não haviam sido detectados na 

radiografia de tórax em 20,4% dos casos. O diagnóstico alternativo mais frequente foi 

pneumonia. 

Unitermos: Tromboembolia pulmonar, angiotomografia computadorizada, prevalência, 

diagnóstico alternativo. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Computed tomography (CT) pulmonary angiography is used to diagnose 

pulmonary embolism (PE). The role of this test in establishing an alternative diagnosis, when 

negative for PE, is not well known. Aims: To study the contribution of CT angiography in 

establishing alternative diagnoses, when the test is negative for PE, as well as to determine the 

prevalence of PE and compare the clinical characteristics of patients with and without PE. 

Patients and Methods: Cross-sectional, retrospective study of 191 adult consecutive patients who 

underwent CT angiography for suspected PE, from September, 2009 to May, 2012. The CT 

angiographies and chest radiographies were reviewed to determine whether the findings could 

provide an alternative diagnosis in cases with negative CT angiography for PE. Symptoms, risk 

factors, comorbidities, length of stay and mortality were collected from the electronic medical 

record. Results: Of the 191 patients included 128 (67%) were women. The mean age of de 

patients was 59.3 ± 17.1 years. In 59.2% CT angiography was requested in the emergency room. 

The CT angiography was positive for PE in 47 patients (24.6% of the total cases). Abnormal 

findings, observed in 120 of the 144 patients with negative CT angiography for PE, were 

predominantly atelectasis (48.6%), pulmonary nodules (30.6%), pleural effusion (29.9%) and 

consolidation (21.5%). CT angiography findings were consistent with a diagnosis that explained 

the patient's symptoms in 39.3% (n=75). When only those cases without concurrent findings on 

chest radiography were considered this percentage dropped to 20.4% (n=39). The most common 

alternative diagnosis, identified only by CT angiography, was pneumonia (20 of 39 cases). There 

were no differences between the groups with positive and negative CT angiography for PE in 

terms of symptoms, risk factors, comorbidities, and in-hospital death rate. However, patients with 

positive CT angiography for PE had a longer hospital stay (median 18 days vs. 9.5 days, 

p=0.001). Conclusions: CT angiography was positive for PE in 24.6% of cases. There were no 

significant differences in the clinical findings of patients with positive and negative CT 

angiography for PE, except for a longer hospital stay in the former group. Chest CT angiography 

revealed findings consistent with an alternative diagnosis in 39.3 % of the patients. However, 

these findings were not detected on chest radiography in 20.4 % of the patients. The most 

common alternative diagnosis was pneumonia. 

 

Keywords: Pulmonary embolism, CT angiography, prevalence, alternative diagnosis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tromboembolia pulmonar (TEP) representa um dos maiores desafios da medicina de 

emergência, por ser um diagnóstico que põe em risco a vida do paciente. A possibilidade de 

consequências nefastas e a dificuldade do diagnóstico fizeram da TEP uma área importante de 

investigação na medicina. A verdadeira incidência de TEP na população geral é desconhecida, 

mas estima-se que nos EUA seja maior do que 650.000 casos/ano, ou de 0,5 a 1/1000 (Ouellette 

& Patocka, 2012). 

A TEP e a trombose venosa profunda (TVP) constituem a tromboembolia venosa (TEV), 

que pode cursar com hipertensão pulmonar e síndrome pós-flebítica, causas de significativa 

morbidade. Ademais, a TEP é uma das principais causas de morte nos EUA e a terceira causa de 

morte em pacientes hospitalizados (Anderson et al , 2007).  

A TEP representa uma entidade variável, que pode assumir desde apresentações clínicas 

assintomáticas ou até mesmo colapso cardiovascular e morte, sem que se diferencie achado 

clínico particular, dado de exame físico específico, teste laboratorial ou modalidade diagnóstica 

de imagem que possa independentemente excluir sua possibilidade. 

Em consequência, não surpreende o fato de a TEP não ser diagnosticada em cerca de 

400.000 casos por ano. Estudos de necropsia demonstram alta ocorrência de TEP e sugerem que a 

frequência de diagnósticos é ultrapassada pelo número de casos não diagnosticados (Ouellette & 

Patocka, 2012). Outro estudo sugere que somente 30% dos casos de TEP sejam diagnosticados 

antes do óbito dos pacientes (Rodger & Wells , 2001).  

Assim é que, dentro de um esforço disseminado em aumentar o número de diagnósticos 

de TEP , uma alta percentagem (90%) de angiotomografias (angioTC) pulmonares negativas para 
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TEP surge, crescendo também a preocupação com os efeitos deletérios da radiação ionizante e 

dos meios de contraste, além do aumento nos custos do ponto de vista econômico. Estima-se que 

quase 30% das suspeitas clínicas de TEP não necessitariam de angiotomografia se o uso de D-

dímeros fosse aplicado (Van Belle et al, 2006). Aproximadamente 30% dos pacientes com 

suspeita de embolia pulmonar aguda não precisa de método diagnóstico por imagem se o D-

dímero é normal e a avaliação clínica não é de alta probabilidade, mas tal triagem não é 

adequadamente utilizada na prática (Ouellette & Patocka, 2012).  

Embora o tratamento da TEP seja direto e algorítmico, a abordagem diagnóstica está 

sujeita a discussão e variabilidade significativas, começando pela avaliação da probabilidade 

clínica baseada na apresentação clínica e fatores de risco, onde os pacientes são classificados em 

várias categorias de probabilidade pré-teste, que facilita a interpretação dos testes diagnósticos 

(Campbell et al, 2003; Terra-Filho et al, 2010; Stansby et al, 2012).  

           Nos últimos anos, a angioTC com múltiplos detectores tornou-se o padrão ouro para o 

diagnóstico de TEP e substituiu a angiografia pulmonar por cateter e a 

cintilografia pulmonar com ventilação e perfusão como exames de primeira linha (Patel & 

Kazerooni, 2005; Stein et al, 2006; Schattner, 2009; Lin et al, 2010). Os fatores subjacentes a 

esta alteração algorítmica estão enraizados na alta sensibilidade e especificidade, relação custo-

benefício e disponibilidadede da angioTC (Kauczor et al, 1999; Schibany et al, 2001; Musset et 

al, 2002). Além disso, a angioTC é superior a outros métodos de imagem na sua capacidade de 

diagnosticar e excluir, num só exame, uma variedade de doenças que mimetizam os sintomas de 

TEP (Dewailly et al, 2010). 

Apesar das inúmeras revisões presentes na literatura sobre os fatores de risco, diagnóstico, 

fisiopatologia e tratamento de TEP publicadas recentemente, relatos sobre a contribuição da 
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angioTC para identificar diagnósticos alternativos para o quadro clínico do paciente, assim como 

sobre a prevalência de achados incidentais observados no exame não são tão frequentes (Stein et 

al, 2012). 

Na suspeita clinica de TEP, a angioTC permite um diagnóstico alternativo confiável em 

cerca de 25,4% dos casos, o que confere ao método de diagnóstico radiológico uma vantagem em 

relação aos demais exames e apóia a decisão de transformar a angioTC como o primeiro teste na 

suspeita de TEP (Van Strijen et al, 2005). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Tromboembolia venosa 

A TVP e a TEP são manifestações de uma mesma doença, a TEV.  A TEP não é uma 

doença em si. Pelo contrário, é uma complicação de trombose venosa subjacente. Sob condições 

normais, microtrombos (pequenos agregados de células vermelhas, plaquetas e fibrina) são 

formados continuamente e lisados no sistema circulatório venoso. Quando os trombos são 

grandes não ocorre lise, e estes podem alojar-se na bifurcação da artéria pulmonar principal ou 

nos ramos lobares, com comprometimento hemodinâmico (Goodman, 2000; Bates et al, 2012). 

O quadro clínico da TEV pode incluir pacientes assintomáticos ou com síndromes muito 

graves, com sinais e sintomas inespecíficos e múltiplos diagnósticos diferenciais. Os 

componentes arterial e venoso da doença devem ser investigados, a fim de chegar-se a um 

diagnóstico final (Salvolini et al, 2008). 

A morbidade, a mortalidade e as consequências sócio-econômicas associadas com TEV 

são melhor avaliadas em termos de suas bem conhecidas sequelas, incluindo trombose venosa 

aguda, TEP e síndrome pós-flebítica.  

TVP é um grave problema de saúde e tem uma incidência estimada em 600.000 casos por 

ano, nos EUA. Os sinais e sintomas são variáveis e, quando utilizados isoladamente no 

diagnóstico de TVP, podem determinar tratamento desnecessário com anticoagulantes em cerca 

de 42% dos pacientes (Salvolini et al, 2008).  

            A doença tromboembólica é difícil de ser diagnosticada. Somente 25-30% dos pacientes 

com suspeita de TEP tem o diagnóstico comprovado por métodos de imagem e na grande maioria 

dos pacientes com TEP essa hipótese clínica não é considerada (Dismuke & Wagner, 1986). 
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Numa revisão de 21.000 necropsias, TEP foi diagnosticada em 90% dos casos, entretanto, o 

diagnóstico antes do óbito de TEP foi feito somente em 18% dos casos (Karwinski & Svendsen, 

1989).  

Similarmente, a evidência de TVP é vista em exames de imagem em somente metade dos 

pacientes com TEP comprovada. Em 70 a 75% dos pacientes nos quais TEP foi excluída, uma 

etiologia alternativa para o quadro clínico foi encontrada (Bates et al, 2012). Cerca da metade dos 

pacientes com TEP comprovada não tem evidência de TVP. Então, uma ultrassonografia (US) 

com Doppler a cores que não demonstre trombos no sistema venoso dos membros inferiores não 

exclui TEP. O venerado sinal de Homan tem uma sensibilidade de apenas 8% quando se 

manifesta isoladamente (Karwinski & Svendsen, 1989). 

A patogênese da TVP é classicamente determinada pela tríade de Virchow, que inclui 

dano à parede do vaso, estase venosa e hipercoagulabilidade (Blum & Handmaker, 2000). 

Em 90% dos casos, a TVP origina-se nas veias da panturrilha. Em aproximadamente 15% 

desses casos, a TVP permanecerá na panturrilha, nos demais, haverá uma rápida propagação 

proximal do trombo (Useche et al, 2008). Dados da literatura indicam que a extensão proximal do 

trombo é incomum em pacientes sintomáticos e raramente ocorre após uma semana do 

diagnóstico (Karwinski & Svendsen, 1989). Os 10% restantes dos pacientes tem TVP iliofemural 

isolada (Dupuy, 2000). Se não tratada, a TVP pode evoluir para flegmasia cerulea dolens, que é 

caracterizada por um edema doloroso generalizado do membro inferior, que se torna cianótico, 

com proeminência das veias colaterais superficiais. (Dupuy, 2000) A TVP também pode causar 

uma complicação crônica que é a síndrome pós-flebítica (Blum & Handmaker, 2000). 



 

 

 

6 

Mais de 90% dos êmbolos pulmonares surgem das veias profundas dos membros 

inferiores e da pelve, e o fator de risco primário para TEP recorrente é a presença de TVP 

residual (Useche et al, 2008).  

A despeito de ser uma entidade passível de prevenção e tratamento altamente efetivos, 

capazes de reduzir a mortalidade, diminuir o risco de recidivas e de ocorrência de hipertensão 

pulmonar tromboembólica crônica, a TEP é ainda subdiagnosticada e não tratada adequadamente 

na maioria dos casos (Dismuke & Wagner, 1986). Ao lado do imprescindível alto índice de 

suspeição diagnóstica, os avanços nos recursos de imagem observados nas últimas décadas, 

sobretudo com o advento dos métodos não invasivos, como a US, e de maior acurácia 

diagnóstica, representam fortes aliados no manejo da TEV (Ghaye et al, 2006).  

A implantação de cateteres venosos, sobretudo os de longa permanência, especialmente 

em pacientes com neoplasia, tem propiciado a formação de trombos que podem migrar para os 

pulmões excepcionalmente pelo sistema da veia cava superior. Em cerca de 50% dos casos de 

TVP proximal, pode-se identificar TEP pela pesquisa sistemática em pacientes assintomáticos do 

ponto de vista respiratório (Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). 

 

2.2 Tromboembolia pulmonar 

 2.2.1 Epidemiologia 

Nos EUA, a TEP é a terceira causa de morbimortalidade entre as doenças 

cardiovasculares agudas e causa comum de óbitos entre indivíduos hospitalizados; estima-se que 

haja 600.000 casos de TEP por ano, embora apenas 260.000 sejam diagnosticados e tratados 

(Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). Para Sheh e colaboradores (Sheh et al, 2012), a TEP é 

responsável por cerca de 250.000 hospitalizações por ano, nos Estados Unidos.  
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Para Burge e colaboradores (Burge et al, 2008), a cada ano, a TEP causa a morte de 

aproximadamente 50.000 a 200.000 americanos, 3 a 10% se tratados e 15 a 30% se não tratados; 

sendo aproximadamente 60% nos pacientes não tratados e com idade acima de 60 anos.  

Embora a incidência exata e a prevalência de TVP sejam desconhecidas, estudos 

epidemiológicos estimam mais de 900.000 casos incidentes ou recorrentes no 

Estados Unidos. TEP corresponde a um subconjunto substancial desses casos. A maioria das 

mortes secundárias à TVP são causadas pela TEP, com uma estimativa de 30.000 a 50.000 

mortes/ano. TEP sintomática tem um risco 18 vezes maior de morte prematura, quando 

comparada com TVP isolada (Hunt & Bull, 2011). 

O Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis (PIOPED II) mostrou 

uma taxa de 2,5% de mortalidade, enquanto que estudos de heparina de baixo peso molecular 

mostraram uma taxa de 0,6 a 1,0%. Essas taxas são muito provavelmente subestimadas, uma vez 

que foram excluídos dos estudos de heparina de baixo peso molecular pacientes muito doentes 

para participar do estudo e a maioria das mortes ocorreu dentro das primeiras 2,5 horas após o 

diagnóstico (Stein et al, 2006). 

Na França, cerca de 500.000 casos de TEP aguda ocorrem por ano, com uma taxa de 

mortalidade geral entre 5 e 10%, e de até 30% na ausência de tratamento (McQueen et al, 2008).  

No Reino Unido, ocorrem cerca de 65.000 casos de TEP em pacientes internados. Estudos 

que se baseiam em necropsias sugerem que estes números estão subdimensionados. O 

subdiagnóstico de TEP pode ser devido, ao menos em parte, à grande variabilidade na 

apresentação clínica e à presença de achados muitas vezes inespecíficos (Deonarine et al, 2012). 

Em um estudo retrospectivo realizado no Departamento de Anatomia Patológica da 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (Golin et al, 2002), 
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com o intuito de avaliar a incidência de TEP letal e não letal em relação à variáveis 

epidemiológicas e anatômicas, houve uma predominância de casos letais (68,2%).   

A incidência geral do primeiro evento de TEP é estimada entre 70 e 113 

casos/100.000/ano (Ouellette & Patocka, 2012). Dada a possibilidade de apresentação 

assintomática e atípica, aceita-se que muitos casos de TEP não sejam reconhecidos. De fato, 

alguns investigadores estimam que 60% a 80% dos pacientes com TVP também apresentem TEP, 

mas mais da metade são assintomáticos. TEP silenciosa tem sido reportada em pacientes com 

neoplasia, em estados de hipercoagulabilidade e em pacientes com trauma mantido. TEP sem 

suspeita clínica ocasionalmente pode ser detectada em pacientes que se submetem à tomografia 

computadorizada (TC) de tórax por várias razões (Glassroth, 2007).  

A prevalência de TEP incidental varia de 0,5%, com aparelhos de TC sequenciais, a 1,5%, 

com equipamentos de TC helicoidais com detectores simples (Matsumoto & Tegtmeyer, 1995; 

Kim et al, 1999). Os equipamentos de TC com múltiplos detectores se utilizam de colimações 

finas e alta velocidade de aquisição das imagens, o que oferece uma melhor resolução espacial e 

maior visualização de artérias pulmonares periféricas, aumentando ainda mais o número de 

diagnósticos de TEP (Mullins et al, 2000; De Monye & Pattynama, 2001; Nijkeuter & Huisman, 

2005).  

Storto e colaboradores (Storto et al, 2001) desenvolveram um estudo retrospectivo em 

2001, na Itália, com o objetivo de determinar a prevalência de TEP incidental, encontrando uma 

prevalência de 3,4% (20 das 581 angioTC analisadas). Ainda que em pacientes sem doença 

cardiovascular severa a TEP silenciosa tenha um bom prognóstico e a não instituição de terapia 

com anticoagulantes não influencie a taxa de resolução de TEP, os autores (2001) acreditam que 
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a TEP oculta possa ser o antecedente de embolias sintomáticas mais sérias e clinicamente mais 

importantes, necessitando de tratamento específico. 

A incidência de TVP e TEP não mudou drasticamente ao longo dos últimos 

vinte e cinco anos, mas a taxa global de mortalidade de TEP diminuiu substancialmente nas 

últimas décadas, talvez pelo melhor tratamento da TVP, pela modificação nos fatores de risco e 

pela melhoria nos testes diagnósticos de TEP, com aumento na especificidade 

e sensibilidade (Rathbun et al, 2000). Independentemente disso, a mortalidade anual intra-

hospitalar diminuiu cerca de 30% de 1998 a 2009 (Hunt & Bull, 2011). Segundo Sohns (Sohns et 

al, 2008), de 1979 a 1988, as taxas de TEP diminuíram em 30%; tal redução deve-se 

principalmente a uma combinação de melhores métodos de diagnóstico.  

O prognóstico da TEP, contudo, depende de eventos hemodinâmicos associados. 

Instabilidade hemodinâmica é o principal fator preditor de mau prognóstico em TEP.  No estudo 

do ICOPER (Goldhaber et al, 1999), a mortalidade em 90 dias foi de 52,4% nos indivíduos com 

TEP e choque (pressão arterial sistólica inferior a 90 mmHg) e 14,7 % naqueles com TEP e 

pressão arterial sistólica > 90 mmHg.  

 

2.2.2 Fatores de risco  

Os fatores de risco para TEV variam como resultado da complexa interação de condições 

fisiopatológicas. A presença de fatores de risco para TEP, associados ao quadro clínico sugestivo, 

contribui para reforçar a suspeita diagnóstica de TEP. Os fatores de risco para TEV são 

tradicionalmente categorizados como genéticos (trombofilia herdada) ou adquiridos (Hunt & 

Bull, 2011). 

Trombofilias hereditárias podem resultar em aumentos nos níveis ou na função de fatores 

de coagulação (resistência a proteína C ativada, mutação no fator V Leiden, mutação no gene da 
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protrombina, níveis elevados de fator VIII), defeitos nos fatores inibidores de coagulação 

(antitrombina, proteína C, proteína S) e defeitos na fibrólise, hiper-homocisteinemia ou 

alteração da função plaquetária. A maioria dos dados publicados sobre as trombofilias 

hereditárias vem de estudos de populações caucasianas com TVP (Hunt & Bull, 2011). 

Os fatores de risco adquiridos são responsáveis pela maioria dos casos de TVP. 

Imobilização, cirurgias, infecções, gravidez, quimioterapia, uso de cateteres endovenosos, uso de 

estrógenos e viagens prolongadas são considerados fatores temporários de risco para TEP. Entre 

os fatores de risco considerados como permanentes estão a idade (o risco dobra por década após 

os 40 anos), insuficiência venosa periférica, insuficiência cardíaca, antecedentes de 

tromboembolismo venoso, neoplasia, paralisia de membros inferiores, lupus eritematoso 

sistêmico, obesidade, policitemia e trombofilias hereditárias e adquiridas (Burge et al, 2008, 

Secker-Walker & Potchen, 1971). 

Idade avançada, especialmente acima dos 60 anos, constitui-se em um fator de risco 

significativo para a TVP incidente, porém há divergências na literatura quanto se analisam 

conjuntamente idade e gênero. Horlander e colaboradores (Horlander et al, 2003) reportaram uma 

incidência de TEP mais alta em mulheres com idade inferior a 55 anos. Nesse mesmo estudo, foi 

relatada uma mortalidade 20 a 30% mais alta em homens, desconsiderando-se a faixa etária.  

No estudo de coorte realizado no centro de tratamento intensivo de um hospital 

universitário por Minet e colaboradores (Minet et al, 2012), os fatores de risco independentes 

para TEP, na análise de regressão logística, foram gênero masculino, alto índice de massa 

corporal, história de neoplasia, história clínica pregressa de TVP, coma e contagem de plaquetas 

acima do normalidade. 
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Outro estudo encontrou uma taxa de diagnóstico de TEP mais alta em mulheres do que 

em homens (60 vs 42 por 100.000), mas a taxa de ajuste conforme a idade foi comparável 

(Ouelette & Patocka, 2012). 

Em 1992, Axel Matzdorff e David Green (Matzdorff & Green, 1992) revisaram os 

principais fatores de risco para TVP em idosos e descreveram um protocolo primário de 

atendimento aos pacientes. Os principais fatores de risco foram: idade avançada, doença maligna, 

cirurgia pélvica ou abdominal para doença maligna, cirurgia ortopédica nos membros inferiores, 

imobilização prolongada, obesidade, varicosidade, insuficiência cardíaca, fratura ou trauma no 

quadril e doenças auto-imunes.  

As incidências de TVP e TEP são similares em americanos afrodescendentes e 

caucasianos, enquanto que a mortalidade em TEP é 50% mais alta em americanos 

afrodescendentes.  Asiáticos, povos das ilhas do pacífico e índios americanos tem baixo risco 

para doença tromboembólica (Ouelette & Patocka, 2012). 

Cerca de 50% ou mais dos pacientes com risco de TVP terão múltiplos 

fatores, adquiridos e herdados, validando a fisiopatologia e a relevância clínica 

da tríade de Virchow. O fator de risco mais significativo para TVP recorrente é um episódio 

anterior de TVP (Hunt & Bull, 2011). 

Sheiman e McArdle (Sheiman & McArdle, 1999) realizaram um estudo prospectivo para 

determinar a prevalência de TVP e avaliar o uso de sintomas e fatores de risco como critério de 

seleção na população de pacientes que seria submetida a US com Doppler colorido do sistema 

venoso dos membros inferiores como avaliação inicial na suspeita de TEP. Os autores dividiram 

182 pacientes em quatro grupos: grupo 1 (89 pacientes), sem sintomas ou fatores de risco, grupo 

2 (12 pacientes), com sintomas e fatores de risco, grupo 3 (43 pacientes), somente com fatores de 
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risco, grupo 4 (38 pacientes), somente com sintomas; a prevalência de TVP no estudo foi de 0%, 

25%, 14% e 24% respectivamente. Os autores concluíram que US dos membros inferiores, como 

exame inicial em pacientes com suspeita de TEP, deveria ser indicada somente naqueles 

pacientes sintomáticos para TVP, o que reduziria significativamente o número de exames, sem 

uma redução significativa de diagnóstico de TVP. 

Assim é que, uma vez feito o diagnóstico de TEP, deve-se estabelecer os fatores de risco e 

caracterizar o nível de gravidade. Embora a TVP possa acometer indivíduos aparentemente sem 

fatores de risco predisponentes identificáveis, um ou mais deles, de caráter temporário ou 

permanente, costuma estar presente. No International Cooperative Pulmonary Embolism 

Registry (ICOPER), 20% dos indivíduos apresentaram TEP idiopática (Goldhaber et al, 1999). 

 

2.2.3 Diagnóstico de tromboembolia pulmonar  

2.2.3.1 Quadro clínico e escores clínicos de probabilidade para TEP 

O diagnóstico de TEP é um desafio significativo. As apresentações clínicas de doença 

pulmonar embólica são diversas e por vezes incongruentes, podendo o médico se deparar com 

pacientes com sintomas característicos, pacientes com sintomas atípicos ou pacientes 

assintomáticos, nos quais o diagnóstico é incidental (Volpe et al, 2010).  

Dispneia, dor torácica, hemoptise e taquipneia com apresentação súbita são achados 

clínicos sugestivos de TEP. Em situações mais dramáticas, quando grande parte da circulação 

pulmonar está comprometida ou quando há doença cardiopulmonar significativa prévia, sinais de 

instabilidade clínica como hipotensão, sinais de baixo débito cardíaco e hipoxemia significativa 

podem estar presentes (Nijkeuter & Huisman, 2005).  



 

 

 

13 

Síncope tem sido descrita em 13 a 23% e choque ou hipotensão estão presentes em 5 a 

10% dos casos de TEP agudo (Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). 

Os sinais e sintomas de TEP se sobrepõem consideravelmente com outras doenças 

frequentes, tais como doença coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, pericardite, 

pneumonia e exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).  Como a apresentação 

clínica da TEP varia de achados incidentais à colapso hemodinâmico e morte súbita, muitas 

ferramentas de predição clínica têm sido desenvolvidas. Combinadas com a história e o exame 

físico, tais ferramentas auxiliam na escolha de testes diagnósticos e tratamentos apropriados. 

Devido à alta prevalência e mortalidade elevadas, é preciso que um significativo índice de 

suspeita clínica de TEP seja mantido (Hunt& Bull, 2011). 

Em geral, a TEP ocorre na primeira semana após a formação do trombo. Cerca de 10% 

dos pacientes com TEP morrem, a maioria dentro da primeira hora após o tromboembolismo. Os 

sinais e sintomas clássicos de TVP (edema e dor no membro inferior) ocorrem em muitas outras 

doenças; portanto, a sensibilidade geral do diagnóstico clínico é de 30% (Matzdorff & Green, 

1992).  

Em 1992, o exame diagnóstico padrão era a angiografia pulmonar por cateter (Remy-

Jardin et al, 1992). Em adição à história e exame clínico, radiografia de tórax, eletrocardiograma 

e cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão também eram realizados. Em 20 a 48% dos 

casos, uma divergência ventilação/perfusão, sinal clássico de TEP, é um resultado falso-positivo. 

Um padrão normal de ventilação/perfusão é o único padrão com um alto valor preditivo negativo 

(96%) e ajuda a excluir TEP importante no diagnóstico. Contudo, na época, o critério mais 

seguro para excluir TEP ainda era um achado negativo na arteriografia pulmonar, realizada em 

pacientes com dificuldade respiratória e doença cardíaca prévia (Matzdorff & Green, 1992).   
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Êmbolos pulmonares limitados aos ramos segmentares e subsegmentares da artéria 

pulmonar, ainda que não determinem hipoxemia significativa ou instabilidade hemodinâmica em 

pacientes com boa reserva cardiorrespiratória, podem provocar áreas de hemorragia alveolar e 

resultar em hemoptise, dor torácica ventilatório-dependente e pequeno derrame pleural (Stein et 

al, 2006; Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). 

Êmbolos pulmonares de dimensões ostensivas ou um grande número dos mesmos podem 

determinar aumento da resistência vascular pulmonar, com insuficiência ventricular direita e 

morte súbita. Também tem sido descritos síncope e hipotensão arterial sistêmica, por baixo 

débito secundário à insuficiência ventricular direita aguda ou à insuficiência diastólica ventricular 

esquerda, determinada pelo movimento atípico do septo interventricular, como resultado da 

sobrecarga pressórica do ventrículo direito (Volpe et al, 2010). Nos casos fatais, a mortalidade 

estimada é de 11% na primeira hora, 43 a 80% em duas horas e 85% nas primeiras seis horas 

após o evento. O distúrbio hemodinâmico costuma ocorrer quando se estabelece a oclusão de 30 

a 50% do leito vascular pulmonar (Stein et al, 2006; Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011).  

Segundo Araújo-Neto e Pereira-Silva, o índice de recidivas é maior nos casos de TEP 

idiopática, enquanto o risco de TEP fatal é mais elevado nos casos em que houve um episódio 

prévio. Ainda segundo os referidos autores, na ausência de anticoagulação adequada, 50% dos 

pacientes com TEP ou TVP apresentam recidivas nos três meses subsequentes. Após a conclusão 

do tratamento, o risco de TEP fatal cai para 0,19 a 0,49 episódio/100 pacientes/ano. Hipertensão 

pulmonar tromboembólica crônica pode ocorrer em 0,5% dos pacientes tratados para TEP 

(Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). 

O diagnóstico da TEV implica na análise conjunta de vários fatores, como a probabilidade 

clínica ou probabilidade pré-teste (baixa, intermediária ou alta), a eleição de exames e as 
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estratégias diagnósticas que consideram a condição clínica do paciente (estratificação de risco), a 

disponibilidade de recursos na instituição, a relação custo-efetividade e os riscos relacionados aos 

meios de contraste e à radiação ionizante (Rodger & Wells, 2001; Nijkeuter & Huisman, 2005; 

Stein et al, 2006).  

O primeiro passo é suspeitar de TEP. A decisão do uso de exames mais específicos para 

TEP deve ser feita com base numa avaliação da probabilidade pré-teste, pois os valores preditivos 

positivo dos exames diagnósticos disponíveis atualmente está intrinsecamente ligado a tal 

avaliação (Wells, 2006; Konstantinides et al, 2014). 

Portanto, todo paciente com suspeita clínica de TEP deve ser estratificado quanto à 

probabilidade clínica pré-teste, com base em escores validados: o Escore de Wells e o Escore de 

Genebra revisado, demonstrados nos quadros 1 e 2. Somando-se os pontos atribuídos a variáveis 

clínicas, fatores de risco e dados de exame físico é possível estabelecer a probabilidade pré-teste, 

indispensável à elaboração diagnóstica e à seleção dos exames comprobatórios a serem realizados 

(Wells et al, 2000; Le Gal et al, 2006; Konstantinides et al, 2014). 
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QUADRO 1 Escore de Wells**/*** 

Variável Pontos 

Sinais Clínicos e Sintomas de TVP 3 

TEP é o diagnóstico mais provável 3 

Frequencia cardíaca acima de 100 bpm 1,5 

Imobilização ou cirurgia nas últimas 4 semanas 1,5 

TVP/TEP prévia 1,5 

Hemoptise 1 

Malignidade 1 

  

   Escore Probabilidade de TEP % Interpretação do risco 

0-2 pontos 3,6 Baixa 

3-6 pontos 20,5 Moderada 

> 6 pontos 66,7 Alta 

    Abreviaturas: TVP – trombose venosa profunda/ TEP – tromboembolia pulmonar/ bpm – batimentos por 
    minuto 
    ** Wells PS, Ginsberg JS, Anderson DR et al. Use of a clinical model for safe management of patients 
     with suspected pulmonary embolism. Ann Intern Med 1998; 129(12):997-1005 
    *** Wells PS, Anderson DR, Rodger M et al. Excluding pulmonary embolism at the bedside without 
   diagnostic imaging: management of patients with suspected of pulmonary embolism presenting to the 
   emergency department by using a simple clinical model and D-dimer. Ann Intern Med 2001;135:98-107. 
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QUADRO 2  Escore Clínico de Genebra Revisado 

Variável Pontos 

Idade > 65 anos                                                                                                            1 

TVP ou TEP no passado 3 

Cirurgia ou fratura no membro inferior nos últimos 30 dias 2 

Câncer em atividade ou considerado curado há menos de 1 ano 2 

Dor unilateral em membro inferior 3 

Hemoptise 2 

Frequência cardíaca 75-94 bpm 3 

Frequência cardíaca > 94 bpm 5 

Dor à palpação profunda do membro inferior + edema unilateral 4 

   

Escore Probabilidade Clínica % Risco  

0-3 pontos < 15% Baixo 

4-10 pontos 15% - 40% Moderado 

>10 pontos > 40% Alto 

   Abreviaturas: TVP – trombose venosa profunda/ TEP – tromboembolia pulmonar/ bpm – batimentos por 
   minuto  
   *Le Gal G, Righini M, Roy PM et al. Prediction of pulmonary embolism in the emergency department: 
   the revised Geneva score. Ann Intern Med 2006 ; 144 (3):165-171. 
 
 

Ambos os escores têm poder discriminativo e alocam os pacientes entre os de alta, média 

e baixa probabilidade clínica. Tal estratificação é importante na eleição dos exames de 

diagnóstico e na indicação ou não do tratamento. Alguns estudos sugerem a categorização em 

risco baixo (inferior a 15%), intermediário ou moderado (entre 15 e 40%) ou risco alto (acima de 

40%). Uma vez calculada a probabilidade pré-teste, o médico pode seguir algum dos vários 

algoritmos de investigação de TEP disponíveis na literatura. Uma importante decisão é o uso do 

teste de D-dímeros, a seleção de angioTC ou cintilografia pulmonar e a necessidade ou não de 

testes adicionais (Oullette & Patocka, 2012). 
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O algoritmo diagnóstico a ser seguido, a escolha do fármaco e o momento ideal para o 

início do tratamento dependem do grau de estabilidade do paciente e da rapidez com que se 

consegue confirmar ou afastar o diagnóstico.  

Na ausência de contra-indicação, naqueles pacientes considerados estáveis, o tratamento 

com anticoagulantes inicia-se no momento da suspeita de TEP. Nos demais pacientes, instáveis 

ou em choque, com ou sem hipoxemia grave, podem ser submetidos à terapia trombolítica, com 

base na alta probabilidade pré-teste, desde que consideradas suas contra-indicações (Bates et al, 

2012).  

A instituição de tratamento trombolítico, na ausência de TEP, com base em um resultado 

falso-positivo, implica em risco inadmissível ao paciente, porém, um resultado falso-negativo 

conduz à omissão terapêutica, com maiores riscos de mortalidade e índices de recidivas e 

tromboemboembolismo crônico. Por conseguinte, é imprescindível o conhecimento dos cenários 

clínicos, da sensibilidade, da especificidade e dos valores preditivos positivos e negativos dos 

testes diagnósticos utilizados (Oullette & Patocka, 2012). 

 

2.2.3.2 Testes laboratoriais e eletrocardiograma 

A avaliação inicial de pacientes com dispneia ou dor torácica inclui vários testes 

laboratoriais que podem ajudar no diagnóstico e/ou prognóstico de TEP, incluindo: D-dímeros, 

gasometria arterial, peptídeo natriurético tipo B (brain) ou peptídeo natriurético cerebral (BNP), 

sódio sérico e troponina (Van Belle et al, 2006; Volpe et al, 2010).  

A dosagem plasmática de D-dímeros, um produto de degradação da fibrina, é 

frequentemente usada, sendo incluída em vários algoritmos de diagnóstico de TEP. Excelente 

método de rastreamento nas emergências médicas, constitui-se no exame de primeira escolha em 
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pacientes com baixa a moderada probabilidade de TEP na avaliação clínica (probabilidade pré-

teste). É um método altamente sensível (97%), tem um alto valor preditivo negativo (99,6%), 

porém baixo valor preditivo positivo (Sohns et al, 2008).  Concentração de D-dímero plasmática 

com ponto de corte em 0,5 mg/L tem uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 55% 

para TEV (Sadigh et al, 2011). 

Quando negativo, o resultado de D-dímeros pode pôr fim ao algoritmo de suspeita de 

TEP. Após a coleta do sangue são solicitados radiografia torácica e eletrocardiograma. Quando 

inconclusivo o teste de D-dímeros, a decisão de prosseguir na realização de imagens torácicas é 

cogitada (Sohns et al, 2008).  

A dosagem de D-dímeros pode ser realizada por várias técnicas, sendo o método Enzyme-

Linked Immunosorbent Assay (ELISA) considerado o de melhor acurácia, com sensibilidade e 

especificidade de 97% e 42%, respectivamente (Oullette & Patocka, 2012).  

O nível plasmático de D-dímero custuma estar elevado nas condições inflamatórias, 

infecciosas ou necróticas, bem como em gestantes e pacientes oncológicos. Disso resulta a baixa 

especificidade para o diagnóstico de TEV. A avaliação clínica e o teste de D-dímeros devem ser 

realizados em poucas horas após a admissão do paciente no hospital; pois o teste é menos útil em 

pacientes já hospitalizados, uma vez que pode ser elevado em outras doenças, como infarto do 

miocárdio e pneumonia (Oullette & Patocka, 2012).  

Considerando-se o alto valor preditivo negativo e baixo valor preditivo positivo, a 

dosagem de D-dímero fica restrita aos indivíduos de baixa probabilidade clínica. Nessa condição, 

juntamente com a dosagem de D-dímero inferior a 500 µg/L, fica afastada a possibilidade de 

TEV e a investigação deve ser direcionada para outra possibilidade clínica (Volpe et al, 2010).  
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Utilizando o modelo clínico de Wells, nos casos de baixa probabilidade clínica para TEP 

e dosagem do D-dímero negativa, o valor preditivo negativo é de 99,5% (IC 95% 99,15, 1%-

100%). A dosagem de D-dímero não deve ser solicitada nos casos de probabilidade pré-teste alta 

(Oullette & Patocka, 2012).  

Na gasometria arterial, em pacientes com pulmões normais, uma pressão arterial de 

dióxido de carbono (PaCO2) maior do que 36 mmHg e um gradiente normal de oxigênio alvéolo-

arterial tem um valor preditivo negativo de 98% para TEP. Destaca-se que a gasometria arterial 

tem limitações no diagnóstico de TEP, sendo a hipoxemia um marcador de gravidade da TEP 

(Oullette & Patocka, 2012).  

A troponina cardíaca pode ter utilidade na estratificação de risco no TEP agudo, uma vez 

que aumenta nos casos de TEP extenso. A troponina costuma elevar-se nos casos de injúria ao 

miocárdio, portanto, a elevação de troponina e BNP no sangue periférico de pacientes com TEP 

guarda correlação com a disfunção do ventrículo direito e acarreta pior prognóstico (Araújo-Neto 

& Pereira-Silva, 2011). 

Novos biomarcadores de utilização potencial no diagnóstico ou prognóstico de TEP, 

como o fator de diferenciação de crescimento 15, têm sido sugeridos (Hunt & Bull , 2011). 

O eletrocardiograma (ECG) não é sensível, nem específico no contexto da avaliação da 

TEP. Um ECG normal pode ser visto em até 30% dos pacientes com TEP, enquanto que o 

clássico sinal S1Q3T3 ocorre em somente 20% dos pacientes com diagnóstico arteriográfico de 

TEP, tendo uma sensibilidade e especificidade de 54 e 62% respectivamente. Ao ECG, o achado 

mais comum na TEP é taquicardia sinusal, podendo também ocorrer inversão da onda T, que 

pode mimetizar um evento isquêmico. Atualmente, pela facilidade de realização a beira do leito e 
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baixo custo, o ECG é realizado para investigar diagnósticos alternativos à TEP tais como infarto 

agudo do miocárdio e pericardite (Oullette & Patocka, 2012). 

 

2.2.3.3 Achados de imagem  

 

Radiografia de tórax  

           A radiografia de tórax pode demonstrar sinais clássicos com redução da vascularização 

regional (Sinal de Westermark), que depende da oclusão de artéria pulmonar de grosso calibre ou 

da obstrução de múltiplos vasos menores para se manifestar; infarto pulmonar, cuja tradução 

radiográfica é uma opacidade pulmonar triangular ou cuneiforme com base pleural (corcova de 

Hampton) ou dilatação das artérias pulmonares centrais (Sinal de Fleischner), que está 

relacionada com TEP maciça e é reconhecida mais facilmente na região hilar direita. Entretanto, 

estes achados radiográficos não são específicos ou sensíveis o suficiente (Araújo Neto & Pereira-

Silva, 2011). 

           Assim é que a TEP, na radiografia torácica, pode traduzir-se por oligemia, pleonemia do 

pulmão obstruído, derrame pleural, dilatação de artérias hílares ou do tronco da artéria pulmonar, 

infiltração ou consolidação pulmonar, edema pulmonar em pacientes com ou sem história prévia 

de doença cardíaca (Stein et al, 2012). Também pode haver redução volumétrica de um dos lobos 

inferiores, caracterizada pela elevação da hemicúpula diafragmática e pelo deslocamento da 

grande cissura interlobar no sentido caudal, ou ambos; opacidades lineares, representando 

atelectasias laminares secundárias à elevação do diafragma, inibição da ventilação e presumível 

depleção de surfactante, e também alterações relacionadas com disfunção do ventrículo direito, 

com dilatação da veia ázigo e da veia cava superior, indicando hipertensão venosa sistêmica.  
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           Infarto pulmonar com cavidade é uma situação rara, pois o suprimento de oxigênio dá-se 

por três vias: circulação pulmonar, circulação brônquica e via aérea. Segundo Araújo Neto 

(Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011), doença pleural é identificada em 35 a 55% dos pacientes 

com TEP aguda, e é mais frequentemente observada em pacientes com infarto ou hemorragia, 

podendo ser a única manifestação de TEP à radiografia de tórax; geralmente é unilateral e o 

volume líquido pequeno. 

 Segundo Stein e colaboradores (Stein et al, 2012), que analisaram retrospectivamente as 

radiografias de tórax de pacientes com suspeita de TEP não confirmada por angioTC, o uso das 

radiografias de tórax pode ser superior à angioTC de tórax na determinação de outras 

anormalidades na presença de próteses e clipes metálicos, que determinam artefatos de técnica na 

angioTC, reduzindo a acuidade diagnóstica como um todo. Ademais, como os níveis de janelas 

utilizados nas angioTC são direcionados ao mediastino, menos efetivos para avaliação das 

estruturas ósseas do tórax, alterações mais sutis, como fratura de costelas, capazes de provocar 

dor torácica e dificuldade respiratória, poderiam passar despercebidas (Lamare et al, 2012). 

 

 Ultrassonografia com Doppler a cores dos membros inferiores 

 A maioria dos pacientes examinados por US com Doppler em cores dos membros 

inferiores não apresenta TVP. Porém, devido à alta sensibilidade (95%) e especificidade (100%), 

particularmente na região proximal ao joelho, a US com Doppler é o melhor método de imagem 

para o rastreio inicial de TVP. A chave para o diagnóstico preciso é o reconhecimento das 

características das diferentes doenças nas imagens de US. Diagnóstico alternativo em pacientes 

com sintomas similares aqueles da TVP são relativamente comuns. Tais achados são 

clinicamente relevantes e têm repercussões terapêuticas, particularmente relacionadas à 
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anticoagulação, portanto, é importante fazer um esforço para estabelecer o diagnóstico quando a 

TVP é excluída (Matzdorff & Green, 1994; Useche et al, 2008). 

  

Cintilografia pulmonar 

A cintilografia pulmonar com ventilação e perfusão apresentou papel relevante no 

diagnóstico de TEP por mais de três décadas, porém ao longo dos últimos quinze anos ocorreu 

redução significativa em sua aplicação clínica (Anderson et al, 2007). Contudo, a cintilografia 

tem sido considerada uma alternativa entre as técnicas de diagnóstico por imagem na avaliação 

de mulheres em fase reprodutiva e com radiografia de tórax normal. A principal desvantagem é a 

incapacidade técnica de demonstrar o coágulo intra-vascular (Ozakin et al, 2014) A cintilografia  

também pode se usada no acompanhamento de pacientes com diagnóstico comprovado de TEP 

submetidos à anticoagulação, com o intuito de avaliar recidivas (Araújo Neto & Pereira-Silva, 

2011). 

O PIOPED II (Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis II), avaliando 

o uso de angioTC com múltiplos detectores, demonstrou uma sensibilidade da angioTC de 

aproximadamente 83%, que é similar à da cintilografia pulmonar. Há uma crescente preocupação 

com o uso irrestrito da angioTC e muitos estudos têm demonstrado que com uma adequada 

avaliação clínica e com o uso criterioso da cintilografia, mais de 30% das angioTC seriam 

potencialmente desnecessárias (Oullette & Patocka, 2012; Sheh et al, 2012; Takahashi & Yoon, 

2013).  

No estudo PIOPED II, 25% de 7.284 pacientes não realizaram angioTC de tórax devido à 

função renal anormal, alergia ao contraste ou provável gravidez (Lell et al, 2006). A mesma 

preocupação com a dose de irradiação não se aplica à cintilografia pulmonar ventilatória e 

perfusional, que em geral não ultrapassa 0,9 mSv (Oullette & Patocka, 2012). 
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Há quatro categorias de resultados de cintilografia pulmonar, segundo o PIOPED: normal, 

baixa probabilidade, intermediária e alta probabilidade de TEP. A categoria normal é suficiente 

para a exclusão de TEP em qualquer situação. O achado de alta probabilidade, porém, só garante 

o diagnóstico quando associado à alta probabilidade clínica. Diante de uma situação de baixa 

probabilidade clínica e cintilografia pulmonar de alta probabilidade, outros exames podem ser 

necessários para a confirmação diagnóstica. Em qualquer outro cenário de conjunção de 

probabilidades, a cintilografia pulmonar não é diagnóstica, devendo ser prosseguida a 

investigação (Volpe et al, 2010). 

O Prospective Investigative Study of Acute Pulmonary Embolism Diagnosis (PISA-PED) 

difere do PIOPED por ter excluído a fase inalatória da cintilografia, sendo a cintilografia 

pulmonar perfusional comparada com a radiografia de tórax. A TC de tórax ou a arteriografia 

pulmonar foram utilizadas como padrões de referência; nos casos de “cintilografia anormal e 

compatível”, diante da probabilidade clínica “muito provável” ou “possível”, confirmou-se o 

diagnóstico em 99% e 92%, respectivamente. No outro extremo, diante da estimativa de 

diagnóstico “improvável” e cintilografia perfusional normal, em 975 dos casos não havia sinais 

de TEP (Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011).  

Segundo Oullette e colaboradores (Oullette & Patocka, 2012), a cintilografia normal 

exclui TEP com um VPN de 97%. Um resultado de alta probabilidade tem um VPP de 85 a 90%, 

com uma sensibilidade e especificidade de 41% e 97% respectivamente. Uma interpretação de 

baixa probabilidade é controversa, e muitos autores indicam estudo adicional, o que aumenta 

custos.  

As vantagens da cintilografia são a baixa dose de radiação, entre 0,28 e 0,9 mSv, e a 

segurança do radionucleotídeo, na população em geral e nas gestantes. Uma angioTC de tórax 
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pode atingir até 10 mSv de radiação (Takahashi & Yoon, 2013). As desvantagens incluem o 

longo tempo de aquisição, a disponibilidade reduzida, a taxa significativa de resultados não 

conclusivos, a incapacidade em prover diagnósticos alternativos e a inconsistência da 

terminologia dos relatórios (Oullette & Patocka, 2012). 

Para que uma cintilografia pulmonar seja utilizada de uma forma segura e efetiva, é 

importante considerar e satisfazer os critérios de radiografia de tórax normal e ausência de 

doença cardiopulmonar significativa, pois, do contrário, o número de resultados inconclusivos 

aumenta (Volpe et al, 2010). 

Idade dos pacientes inferior a 65-70 anos, sexo feminino (particularmente na gravidez e 

aquelas com história familiar de câncer de mama), serviço de medicina nuclear prontamente 

disponível, com relatórios obedecendo a critérios preconizados, e a consciência de que resultados 

inconclusivos geram exames complementares para o diagnóstico correto de TEP também são 

critérios de segurança e efetividade da cintilo pulmonar (Oullette & Patocka, 2012).  

 

 Tomografia computadorizada por emissão de fóton único  

 A tomografia computadorizada por emissão de fóton único (single photon emission 

computed tomography – SPECT) é uma técnica tomográfica de imagem médica que combina 

efeitos da medicina nuclear com a TC, onde um radiofármaco emissor de radiação gama é 

administrado ao paciente, que é posicionado em uma câmera gama para detecção da radiação e 

formação das imagens. A SPECT tem uma acurácia diagnóstica mais alta quando comparado 

com a cintilografia; a maior resolução espacial do SPECT pode detectar anormalidades no nível 

arterial segmentar e na base dos pulmões. É uma importante ferramenta diagnóstica quando a 

angioTC não está disponível ou quando está contra-indicada (Sadigh et al, 2011). 
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Arteriografia pulmonar 

Desde 1960, a angiografia pulmonar por cateter tem sido utilizada no diagnóstico de TEP, 

já tendo sido considerada como padrão ouro e também como referência para teste de novas 

modalidades diagnósticas de TEP.  

A arteriografia pulmonar por cateter é uma técnica de elevada resolução espacial, 

possibilitando excelente avaliação do sistema arterial pulmonar e o reconhecimento da falha de 

enchimento endoluminal que caracteriza a afecção. Todavia, o procedimento é invasivo, 

demorado, tem custo elevado, uma morbidade em torno de 2% e requer especialista habilitado 

para execução e interpretação adequadas, o que não ocorre em muitos hospitais (Sadigh et al, 

2011). 

 Ademais, considerando-se vasos de pequeno calibre, como as artérias subsegmentares, há 

uma considerável discordância entre observadores com relação à presença ou à ausência de 

embolia pulmonar. A angioTC tem maior concordância inter-observadores, quando comparada 

com a arteriografia pulmonar por cateter (Oullette & Patocka, 2012). 

 

Ressonância magnética 

Apesar das dificuldades gerais da ressonância magnética (RM) no estudo do tórax, como a 

baixa intensidade de sinal, os artefatos de suscetibilidade determinados por múltiplas interfaces 

entre o ar e os demais tecidos e os artefatos de movimento respiratório, cardíaco e vascular, 

avanços técnicos foram introduzidos nos últimos anos, sendo possível a realização de 

angioressonância magnética (angioRM) das artérias pulmonares para o diagnóstico de TEP e 

angioRM multifásica para a visualização de territórios vasculares e da perfusão pulmonar 

(Hochhegger et al, 2011).  
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A angioRM pode ser utilizada na contra-indicação absoluta ao uso de meio de contraste 

iodado, com uma sensibilidade e especificidade estimadas em 78% e 99% respectivamente, no 

PIOPED III, quando pacientes com imagens tecnicamente inadequadas (constituindo cerca de 

25% dos pacientes estudados) foram excluídos (Sadigh et al, 2011).  

No PIOPED III, um dos objetivos foi determinar a precisão da angiografia por RM com 

gadolínio, em combinação com a fase venosa da venoressonância magnética (venoRM) no 

diagnóstico de TEP (Stein et al, 2008). 

A sensibilidade da angioRM para TEP é de 100% nas artérias principais e lobares, 84% 

nas artérias segmentares e 40% nos ramos subsegmentares (Oudkerk et al, 2002). Na suspeita de 

TEP aguda, protocolo combinado de sequência true fast imaging with steady-state precession, 

perfusão e angioRM com aquisição paralela apresenta sensibilidade de 100% e especificidade de 

93%. Assim é que, embora a RM e a angioRM sejam específicas, têm baixa sensibilidade, 

particularmente para embolia subsegmentar (Kluge et al, 2006). 

Alguns estudos mais antigos (Meaney et al, 1997; Grupta et al, 1999) demonstraram uma 

sensibilidade na detecção de TEP por angioRM variando entre 77 e 100% e uma especificidade 

de 95-98%. Entretanto, no PIOPED III, uma taxa de 25% de exames tecnicamente inadequados 

foi observada, reduzindo o campo de atuação da angioRM no diagnóstico de TEP (Klok et al, 

2011).  

A RM é mais complexa que a TC, é um exame mais demorado, inacessível para pacientes 

com marcapasso, desfavorável para pacientes instáveis, entre outras desvantagens. Ademais, está 

contra-indicada a injeção de gadolínio em pacientes com taxa de filtração glomerular inferior a 

30 ml/min/1,73m², devido ao risco de fibrose sistêmica nefrogênica (Araújo Neto & Pereira-

Silva, 2011). Em função desses problemas, os investigadores do PIOPED III sugerem que a 
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angioRM deva ser considerada somente para pacientes com contra-indicação aos testes 

convencionais e em centros familiarizados com essa técnica de exame (Sadigh et al, 2011), 

apesar de a possibilidade de uso das sequências de pulso da angioRM sem gadolínio abrir novos 

caminhos na avaliação de pacientes com perda de função renal (Araoz et al, 2012). 

            O diagnóstico diferencial principal de falhas de enchimento na angioTC e na angioRM 

inclui TEP crônica, embolismo tumoral e sarcoma de artéria pulmonar. Tumores da artéria 

pulmonar costumam apresentar realce tardio na angioTC ou angioRM e captação nos estudos de 

tomografia por emissão de pósitrons utilizando a fluordesoxiglicose. A venoRM tem maior 

acurácia no reconhecimento de TVP no sistema iliocaval, quando comparada com a US. A 

combinação de angioRM e venoRM é viável como alternativa diagnóstica de TEP, em pacientes 

alérgicos à iodo ou quando a exposição à radiação é motivo de preocupação (Araújo Neto & 

Pereira-Silva, 2011). 

 

Ecocardiografia 

Os efeitos da embolização grave podem ser detectados pela presença de hipertensão 

pulmonar, dilatação e disfunção ventricular direita. A ecocardiografia com Doppler em cores tem 

baixa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de TEP agudo, sendo normal em 50% dos 

casos não selecionados, o que portanto, contra-indica seu uso de rotina. Entretanto, em pacientes 

com diagnóstico definido de TEP, a ecocardiografia com Doppler em cores é sensível para a 

detecção de sobrecarga ventricular direita. Ademais, esta modalidade diagnóstica pode ajudar no 

diagnóstico diferencial da causa do choque, detectando tamponamento cardíaco, disfunção 

valvular aguda e infarto do miocárdio, entre outras causas (Menna Barreto, 2009; Coutance et al, 

2011). 
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Segundo Torbicki e colaboradores (Torbicki et al, 2008), a dilatação ventricular direita é 

encontrada em no mínimo 25% dos pacientes com TEP e sua detecção é útil na estratificação do 

risco. À ecocardiografia, a sensibilidade de 60-70%, impede que um resultado negativo exclua 

TEP, e tal exame diagnóstico não é recomendado como um elemento da estratégia diagnóstica 

eletiva em pacientes hemodinamicamente estáveis com suspeita de TEP. Por outro lado, nos 

pacientes em choque ou hipotensos e de alto risco para TEP, a ausência de sinais 

ecocardiográficos de sobrecarga ou disfunção ventricular direita praticamente exclui TEP como 

causa de instabilidade hemodinâmica (2008).  

Com efeito, devido à alta prevalência de trombos pulmonares centrais bilaterais em 

pacientes hemodinamicamente instáveis e com TEP, a ecocardiografia transesofágica pode 

confirmar o diagnóstico na maioria dos casos. Da mesma forma, trombo cardíaco à direita, que 

pode ser encontrado com ecocardiografia transesofágica em 4 a 18% dos pacientes com TEP, 

justifica a realização do referido exame (Kucher et al, 2005). 

 

Angiotomografia computadorizada de tórax  

A angioTC de tórax atualmente, na maioria dos hospitais, é o método diagnóstico de 

escolha na avaliação da TEP aguda. É um método não invasivo, de rápida realização e de alta 

acurácia. A maior vantagem da angioTC, se comparada com imagens de ventilação/perfusão, é a 

visualização direta do coágulo intra-arterial. Se comparada com a arteriografia pulmonar, a 

angioTC é menos invasiva, proporcionando também uma análise global do tórax (Remy-Jardin, 

1999; Naidich et al, 2007, Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). 

A angioTC consolidou-se definitivamente como o principal método para diagnóstico de 

TEP agudo. No PIOPED II, em que se pretendia testar a acurácia diagnóstica da angioTC, usando 
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como referência a arteriografia pulmonar, por questões éticas, os autores foram impedidos de 

submeter todos os pacientes ao procedimento invasivo, considerando-se a eficácia comprovada 

da angioTC (Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). Assim, a arteriografia pulmonar foi realizada 

apenas nos casos em que a angioTC mostrou-se inconclusiva.  

A acurácia da angioTC tornou-se ainda maior com o desenvolvimento dos equipamentos 

com múltiplos detectores, em função da elevada resolução espacial e temporal, permitindo ainda 

o diagnóstico de TEP nos territórios segmentar e subsegmentar. A angioTC possibilita a 

identificação de êmbolos e de alterações no parênquima pulmonar que subsidiam o diagnóstico 

de TEP e fornece a adicional vantagem de outros possíveis diagnósticos. À semelhança da 

arteriografia pulmonar, a angioTC permite o reconhecimento direto de êmbolos no interior do 

vaso, ao invés das evidências indiretas demonstradas por outros métodos, como a cintilografia 

pulmonar com ventilação e perfusão (Naidich et al, 2007). 

Na opinião de Sadigh e colaboradores (Sadigh et al, 2011), há algumas razões para o uso 

de angioTC com ECG-gating. Uma avaliação objetiva da função ventricular direita poderia 

ajudar a estratificar pacientes com disfunção ventricular direita, que tem um prognóstico bem 

pior, e guiar certas decisões terapêuticas, tais como terapia intensiva com agentes trombolíticos 

ou embolectomia mecânica, seja por angiografia por cateter ou por cirurgia. Outra razão reside no 

fato da apresentação clínica dos pacientes com suspeita de TEP ser inespecífica, sendo bem 

estabelecido que os sinais e sintomas de TEP e infarto do miocárdio se sobrepõem. Portanto, a 

possibilidade do uso de angioTC com ECG-gating na avaliação da doença coronariana como uma 

causa potencial de dor torácica e dispneia poderia melhorar a avaliação e a triagem dos pacientes, 

especialmente nos departamentos de emergência (2011). 
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Em geral, o uso de angioTC com ECG-gating aumenta a exposição do paciente à radiação 

ionizante. Outros fatores limitantes são o aumento de tempo de exame em relação à angioTC sem 

ECG-gating e a degradação da qualidade da imagem, devido ao ritmo irregular ou alta frequência 

cardíaca. Essas limitações são menos esperadas com a angioTC com tecnologia dual-source, que 

torna os radiologistas capazes de fornecer aos clínicos informações funcionais cardíacas na 

prática assistencial (Sadigh et al, 2011). 

A TC dual-source permite a comparação das imagens de angioTC adquiridas com 

diferentes energias, no mesmo paciente e na mesma região anatômica, após a injeção do meio de 

contraste. Nos casos de concentração subótima do meio de contraste, a aquisição com baixa 

energia permite a obtenção de imagens com aumentado realce vascular. Uma desvantagem da TC 

dual-source é a alta exposição à radiação quando comparada com a TC não dual-source. 

 

Técnica de Exame 

Nos parâmetros de aquisição da angioTC, imagens do arco aórtico até 2,0 cm abaixo das 

veias pulmonares inferiores são capazes de incluir as artérias pulmonares centrais e periféricas 

dos lobos superiores, médio, língula e inferiores. Imagens tomográficas dessa região de interesse 

podem ser obtidas na direção crânio-caudal ou caudo-cranial do corpo. Na prática clínica, a 

mudança da orientação não interfere na acuidade do exame. Mais importante é a relação entre 

colimação e velocidade de deslocamento da mesa do tomógrafo. Dois fatores são imperativos: 

deve-se encontrar um ponto de equilíbrio entre o padrão respiratório do paciente e a duração da 

apneia, necessária para uma única aquisição das imagens, e uma colimação o mais fina possível, 

determinando um menor efeito de volume parcial nas imagens (Remy-Jardin et al, 1997). 
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É fortemente recomendado que as imagens sejam obtidas em uma única apneia rigorosa. 

Em pacientes severamente dispneicos, achado relativamente comum nos casos de TEP, cortes 

tomográficos podem ser obtidos com leves movimentos respiratórios. Essa exceção na técnica de 

exame permite tão somente a avaliação de vasos pulmonares centrais e impede a reconstrução 

multiplanar e a reformatação das imagens em 3D. 

Estudos fisiológicos têm demonstrado um aumento na resistência ao fluxo em todos os 

vasos expostos à pressão alveolar, nos estágios de grande insuflação pulmonar. Portanto, para 

uma adequada opacificação arterial pelo meio de contraste, o ideal é que uma inspiração profunda 

seja obtida pelo paciente. Na impossibilidade da mesma, os cortes tomográficos devem ser 

realizados ao final da expiração, que teria efeito semelhante na resistência pulmonar. Pacientes 

entubados podem ser mais facilmente manejados durante a aquisição da apnéia, com menores 

artefatos de movimento (Remy-Jardin, 1999). 

O objetivo do protocolo de angioTC é iniciar e manter os cortes enquanto as estruturas 

vasculares arteriais são opacificadas, com um fluxo de injeção rápido, sem contudo causar danos 

no acesso venoso periférico, como o indesejável extravasamento do meio de contraste nos tecidos 

adjacentes. Quando um acesso venoso central é utilizado, deve ser verificada a velocidade 

máxima de injeção em cada tipo de cateter (Crichlow et al, 2012). 

A monitorização da densidade ideal de contraste no interior de um vaso específico é 

altamente recomendável e se constitui em uma rotina nos tomógrafos atuais, possibilitando que 

os cortes tomográficos se iniciem somente quanto a densidade ideal de opacificação arterial foi 

atingida.  
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Reconstrução das Imagens 

O advento da TC com múltiplos detectores, particularmente com 64 ou mais canais, tem 

continuamente aprimorado a resolução espacial e permitido a aquisição de voxels isotrópicos 

(O’Brien et al, 2007). Em uma única apnéia, também se obtém a aquisição volumétrica das 

imagens do tórax, permitindo imagens tridimensionais (3D).  

Uma variedade de técnicas de pós-processamento, incluindo a reformatação multiplanar 

(multiplanar reformation - MPR), a projeção de intensidade máxima (maximum intensity 

projection - MIP), o volume rendering reconstruction (VR), a reformatação curva e a cine 

imaging permitem uma avaliação não invasiva do sistema cárdio-vascular (O’Brien et al, 2007). 

O MIP e o shaded surface display (SSD), foram alguns dos métodos de obtenção de imagens em 

3D inicialmente empregados. Posteriormente, surgiu a técnica do VR (Remy-Jardin, 1999). 

A MPR das imagens tomográficas pode ser utilizada para gerar imagens nos planos 

coronal e sagital do tórax como um todo, mas também nas visões oblíquas ou curvilíneas dos 

vasos. Uma vez que a reconstrução das imagens tomográficas do tórax esteja completa, os dados 

são transferidos a uma estação de trabalho; o radiologista então interage com as imagens obtidas 

no plano axial e a reconstrução das mesmas em outros planos (Crichlow et al, 2012). 

O MIP é uma técnica de pós-processamento que determina o voxel de maior atenuação 

em um conjunto de imagens e o projeta na tela de visualização, resultando em uma imagem 

bidimensional. As imagens do MIP são similares às das arteriografias convencionais, que 

demonstram os valores de opacificação da luz do vaso. As estruturas com maior atenuação, como 

osso e meio de contraste, são preferencialmente demonstrados na tela de visualização. A 

limitação do MIP é a perda da profundidade e da resolução espacial com estruturas adjacentes 

(Remy-Jardin, 1999). 
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O VR é uma técnica verdadeira de 3D que facilita a observação da superfície do coração e 

vasos pulmonares, na qual os valores de atenuação da tomografia de cada voxel são atribuídos a 

uma cor, de acordo com a atenuação, fornecendo informações perdidas no MIP, como noções de 

profundidade e resolução espacial (Lell et al, 2006).  

A reformatação curva permite a avaliação de vasos tortuosos por amostragem de um 

determinado volume, isto é, uma artéria, por exemplo, ao longo de um plano anatômico curvo 

pré-definido, ou seja, é necessário avaliar o vaso ao longo de sua linha central. A maioria das 

estações de trabalho possui software que automatiza essa técnica de pós-processamento (Lell et 

al, 2006). 

A cine imaging é utilizada para examinar o movimento e achados fisiológicos de 

estruturas tais como o ventrículo esquerdo e as válvulas cardíacas (Lell et al, 2006). 

Os planos de imagem cardíacos são: eixo longo vertical, eixo longo horizontal, três 

câmaras e eixo curto (Kang et al, 2011; Baptista et al, 2013).  

O eixo longo vertical é o plano parassagital paralelo ao eixo longo do ventrículo esquerdo 

e permite a avaliação da relação entre o átrio esquerdo (AE) e o ventrículo esquerdo (VE), as 

paredes inferior e anterior do ventrículo direito (VD), o apêndice auricular esquerdo e seio 

coronário (O’Brien et al, 2007). 

O eixo longo horizontal (4 câmaras) é o plano para-axial que bissecta as 4 câmaras 

cardíacas, permitindo a avaliação das dimensões das cavidades esquerdas e válvulas átrio-

ventriculares; as paredes septal, apical e lateral do VE podem ser simultaneamente visualizadas. 

Na avaliação do diâmetro do AE uma linha é desenhada ao longo da borda interna do mesmo ao 

nível da válvula mitral. Essa linha tem a forma de uma elipse irregular, excluindo as veias 
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pulmonares e o apêndice auricular, e sua área pode ser facilmente calculada pela maioria das 

estações de trabalho (O’Brien et al, 2007). 

A incidência de três câmaras corresponde ao plano oblíquo no eixo longo do VE, 

permitindo a avaliação do VE, raiz aórtica, válvulas mitral e aórtica, bem como o trato de saída 

do VE; é obtido a partir do eixo curto na região da base do coração (O’Brien et al, 2007). 

O eixo curto corresponde a um plano coronal oblíquo em relação ao tórax, abaixo da luz 

do VE; visualizam-se as porções basal, média e apical do VE (desde a mitral até o apex), permite 

também a avaliação das dimensões do VE e da contratilidade miocárdica (O’Brien et al, 2007). 

Dependendo do protocolo de injeção de meio de contraste empregado, níveis variados de 

opacificação do lado direito do coração podem ser obtidos. A avaliação do VD em tomógrafos 

com múltiplos detectores fornece informações prognósticas importantes em relação ao 

diagnóstico de TEP (Kang et al, 2011). A comparação do tamanho do VD com o do VE (relação 

VD/VE) nas imagens axiais correlaciona-se com a severidade da TEP e desfecho por óbito 

(Baptista, 2013). O VD é medido ao nível da válvula tricúspide e representa a máxima distância 

entre a superfície interna da parede livre e a superfície interna da parede septal. Uma medida 

similar do VD é obtida ao nível da válvula mitral. Uma razão VD/VE de 1 ou menos é normal, 

enquanto que uma razão maior de 1,5 indica TEP severa (O’Brien et al, 2007; Baptista et al, 

2013). 

           Artefatos relacionados aos movimentos respiratórios e cardíaco, pouca opacificação dos 

vasos devido à má técnica de exame, brônquios com impactação mucóide e adenomealias 

adjacentes, sobretudo nas regiões peri-hilares, devem ser afastados durante a interpretação das 

imagens (Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). 
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 Poucos estudos na literatura preconizam a realização de fase não contrastada na angioTC, 

não somente na avaliação da circulação pulmonar, como também em outros exames vasculares 

tomográficos, devido aos efeitos deletérios da radiação ionizante. Há, porém, três vantagens 

principais nessa fase preliminar ao meio de contraste: a capacidade de estudar o parênquima 

pulmonar, pleura e parede torácica para anormalidades associadas; a facilidade de identificação 

de trombos calcificados e outras lesões calcificadas, tais como linfonodos mediastinais ou hilares, 

que poderiam passar despercebidos nas fases contrastadas do exame; e a determinação da 

localização acurada da região anatômica de maior interesse antes da injeção do meio de contraste. 

Destaca-se, porém, que para tal avaliação, técnicas de baixa dose de radiação são indispensáveis 

(Remy-Jardin, 1999; Kim et al, 1999). 

 

Achados na angiotomografia de tórax 

Entre os achados vasculares na TEP, pode haver um defeito de enchimento parcial, que se 

manifesta como uma imagem intravascular hipodensa central ou marginal, circundada pelo meio 

de contraste, ou um defeito de enchimento completo, caracterizado como uma imagem 

endoluminal de baixa densidade ocupando toda a secção arterial, que geralmente demonstra 

diâmetro aumentado. O sinal mais seguro de TEP aguda é o defeito de enchimento formando um 

ângulo com a parede do vaso, delimitado pelo meio de contraste (Araújo Neto & Pereira-Silva, 

2011). 

Eventualmente, é identificada uma consolidação parenquimatosa pulmonar de 

configuração triangular, com o ápice côncavo ou convexo e a base voltada à superfície pleural 

(sinal de Hampton), algumas vezes reconhecido no exame radiológico convencional, secundário à 

presença de hemorragia ou infarto distal ao êmbolo (Stein et al, 2012). Em casos de infarto, pode 
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ser encontrada, na região central da consolidação, área de menor densidade, que pode mimetizar 

o sinal do halo invertido na janela de pulmão (Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). 

Oligemia causando área de menor atenuação não é um achado comum, exceto na TEP 

maciça (Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). 

Além de facilitar o diagnóstico de TEP aguda, a angioTC pode ajudar na compreensão das 

alterações nas artérias pulmonares centrais após TEP aguda, cuja frequência varia entre 2% a 

18% dos casos. Anormalidades residuais consistem em defeitos de enchimento excêntricos, 

aderidos à parede do vaso, ou defeitos de enchimento com meio de contraste central consistentes 

com trombos recanalizados. O sinal clássico de TEP crônica é a presença de defeito de 

enchimento em uma artéria pulmonar estenosada. O conhecimento do grau de extensão e da 

localização das alterações tardias da TEP ajuda a selecionar os candidatos a 

tromboendarterectomia (Remy-Jardin, 1999; Kim et al, 1999). 

A angioTC também é capaz de demonstrar alterações na circulação arterial sistêmica, o 

suprimento colateral do leito pulmonar arterial ocluído. O achado mais comum é a dilatação de 

artérias brônquicas, que podem ser detectadas como pontos vasculares proeminentes nas secções 

ao longo do mediastino e/ou região hilar. Dilatação das artérias mamárias internas é também 

prontamente detectada na angioTC, especialmente nos casos de suprimento sistêmico assimétrico 

ou unilateral. Alterações no parênquima pulmonar, como padrão de atenuação em mosaico, e 

dilatação brônquica podem estar presentes na TEP crônica (Remy-Jardin, 1999). 

Um protocolo de rotina de angioTC da circulação pulmonar praticamente garante uma 

adequada opacificação, não somente do mediastino e dos hilos pulmonares, mas também da 

confluência venoatrial e das câmaras cardíacas (Kang et al, 2011). 
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Na angioTC, um diâmetro do tronco da artéria pulmonar superior a 2,9 cm apresenta uma 

sensibilidade de 69% e uma especificidade de 100% em diagnosticar hipertensão pulmonar em 

pacientes que apresentem doença vascular pulmonar intrínseca ou de origem cardíaca; o diâmetro 

deve ser medido na porção mais larga do tronco da artéria pulmonar (Remy-Jardin, 1999). A 

presença de hipertensão pulmonar pós-capilar é usualmente sugerida na angioTC pela 

identificação de edema alveolar e ou intersticial, incluindo linhas septais e opacidades em vidro 

despolido ou mesmo consolidação, concomitantes ou não a veias pulmonares dilatadas e derrame 

pleural (Kang et al, 2011).  

Um padrão de atenuação em mosaico pode ser visto em hipertensão pulmonar de várias 

etiologias: doença pulmonar infiltrativa, de vias aéreas ou de origem vascular. Nos cortes 

tomográficos finos, o tamanho dos vasos pulmonares nas áreas em vidro despolido deve ser 

avaliado, assim como a pesquisa de aprisionamento aéreo deve ser realizada. As áreas de 

aumento na atenuação podem ser atribuídas à redistribuição do fluxo sanguíneo, na ausência de 

aprisionamento aéreo (Remy-Jardin, 1999). 

Sarcoma primário de artéria pulmonar é uma neoplasia infrequente, que pode ser 

confundida com TEP aguda ou crônica. Além de ser confundido com defeito de enchimento 

devido à coágulo intravascular, o sarcoma normalmente cursa com formação de trombos, a 

semelhança de outras neoplasias (Remy-Jardin, 1999). 

 

Venotomografia 

Como referido anteriormente, a avaliação de trombose venosa profunda dos membros 

inferiores é parte integrante do diagnóstico de TEP. A venografia convencional foi substituída 

pela US com Doppler à cores e, mais recentemente, foi demonstrado que o rastreamento de 
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trombos na pelve e membros inferiores pode ser feito por TC. A aquisição das imagens cerca de 3 

a 3,5 minutos após a injeção intravenosa do meio de contraste para angioTC pulmonar pode 

demonstrar trombo nas veias da pelve e membros inferiores (Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). 

Estudos comparativos revelam que a acurácia da venotomografia e da US são 

equivalentes no diagnóstico de TVP, embora a última seja mais aceita em função do menor custo, 

por não expor o paciente à radiação ionizante e ao meio de contraste potencialmente nefrotóxico 

(Ozakin et al, 2012). 

Estudos têm sido feitos (Useche et al, 2008; Goodman, 2000) para determinar a 

frequência e a localização da TVP pela venotomografia computadorizada da pelve e membro 

inferior (até o joelho) após angioTC de tórax, em pacientes com suspeita de TEP. A 

venotomografia é uma boa alternativa à US no diagnóstico de doença tromboembólica, devido à 

alta sensibilidade e especificidade, além de fornecer possíveis diagnósticos alternativos, quando 

os sinais e sintomas do paciente não são devidos à TEP. 

A venotomografia é capaz de demonstrar TVP em 20% dos casos suspeitos de TEP com 

angiotc de tórax normal. Ocasionalmente, pacientes com TEP, cujos êmbolos originaram-se no 

sistema venoso profundo dos membros inferiores, não mostram sinais de TVP na US. Nesses 

casos, admitem-se as hipóteses de que o trombo tenha se desprendido completamente do local de 

origem e migrado para os pulmões, ou que sua topografia precisa não tenha sido rastreada 

adequadamente durante o procedimento, podendo estar oculta na pelve ou na veia cava inferior. 

Alternativamente, êmbolos podem chegar aos pulmões pela veia cava superior ou mesmo 

originarem-se nas cavidades cardíacas direitas (Araújo Neto & Pereira-Silva, 2011). 

A técnica de venotomografia inclui cortes tomográficos do acetábulo até o platô tibial. É 

rara a ocorrência de trombo isolado na pelve ou na veia cava inferior, na ausência de trombos 
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distais nos membros inferiores. A exposição à radiação na venotomografia dos membros 

inferiores é de 0,6 mSv, contra os 5,2 mSv quando incluídos cortes em toda a extensão da pelve. 

Particularmente na angioTC de tórax por suspeita de TEP, com o uso de venotomografia 

concomitante, a sensibilidade para TEP sobe de 83% para 93% (Ozakin et al, 2012).  

No PIOPED II, na angioTC isolada ou na combinação de angioTC e venoTC positivas 

para TEP em pacientes com alta probabilidade clínica, verificou-se que TEP estava presente em 

96% dos casos. Se a angioTC era negativa em um paciente com alta probabilidade clínica, TEP 

estava presente em 40% dos casos e se a angioTC combinada com a venoTC eram negativas, 

verificou-se TEP em 18% dos casos (Stein et al, 2006).  

                                          

2.2.4 Diagnósticos alternativos à TEP na angiotomografia 

A angioTC de tórax, além do estudo dos vasos pulmonares, permite a visualização do 

parênquima pulmonar, do mediastino e das câmaras cardíacas. Diagnósticos alternativos como 

pneumonia, neoplasia, derrame pleural, insuficiência cardíaca, exacerbação de doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), entre outros, que expliquem os sintomas referidos pelos pacientes, ou 

achados incidentais, tais como nódulos benignos, adenopatias e cicatriz de doença 

granulomatosa, que não explicam a sintomatologia do paciente, podem ser identificados. 

Todavia, a real vantagem de diagnósticos alternativos ou incidentais é ainda questionável 

(Galipienzo et al, 2010).  

Segundo van Es e colaboradores (van Es et al, 2013), além da alta sensibilidade no 

diagnóstico de TEP, entre 80 e 100%, a angioTC apresenta a discutível vantagem do diagnóstico 

alternativo. A descoberta de lesões incidentais em geral acrescenta custos, com um maior número 

de consultas médicas e procedimentos invasivos, bem como a repetição de tomografias 
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computadorizadas, com exposição ainda maior à radiação ionizante.  Na opinião dos autores 

(2013), o potencial de descoberta de diagnósticos alternativos e diagnósticos incidentais em 

pacientes submetidos à angioTC de tórax por suspeita de TEP não justifica a solicitação deste 

exame radiológico, pois a proporção reportada de nódulos incidentais malignos é muito baixa, de 

aproximadamente 1%, e a maioria dos achados corresponde à pneumonia, que pode ser 

diagnosticada pela história clínica, exames laboratoriais e radiografia de tórax, ao invés de 

angioTC. 

Perelas e colaboladores (Perelas et al, 2015) investigando a prevalência e o significado de 

achados incidentais em pacientes submetidos à angioTC em caráter de urgência concluíram que, 

em pacientes de baixo risco para TEP, o benefício desta descoberta para os pacientes é limitado. 

Um estudo prospectivo (Galipienzo et al, 2010) foi desenvolvido com o objetivo de 

identificar diagnósticos alternativos em angioTC de tórax negativa para TEP, em um grupo de 

pacientes da sala de emergência de um hospital comunitário, com baixa ou intermediária suspeita 

clínica de TEP, conforme o escore de Wells, onde o tratamento com anticoagulantes não foi 

iniciado. Foram incluídos no estudo 386 pacientes; em todos foi feita avaliação do parênquima 

pulmonar, mediastino, coração, grandes vasos, pleuras, bem como do esqueleto e partes moles. 

Em 242 pacientes, a angioTC excluiu TEP, sendo feito um diagnóstico alternativo em 127 

pacientes (52,4 %). Pneumonia foi o diagnóstico alternativo mais frequente (n = 56), seguida por 

insuficiência cardíaca (n = 21), DPOC (n = 20), neoplasia (n = 15), derrame pleural (n = 6), 

derrame pericárdico (n = 5) e outros diagnósticos (n = 5). Em 115 pacientes, a angioTC foi 

considerada normal (47,5%), concluindo-se que não havia explicação tomográfica para as 

queixas clínicas.  
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Sohns e colaboradores (Sohns et al, 2008) desenvolveram um estudo retrospectivo 

avaliando o papel da angioTC nos algoritmos de TEP, com ênfase nos achados incidentais, e 

encontraram, num total de 200 pacientes, 120 achados incidentais às angioTC de tórax. No 

mesmo estudo (2008), alguns pacientes foram submetidos à TC de abdome, além da angioTC de 

tórax. Foram então encontrados: nódulos pulmonares (n = 11), cistos renais (n = 11), carcinoma 

brônquico (n = 10), cistos hepáticos (n = 9), struma (n = 8), derrame pleural (n = 8), colelitíase (n 

= 6), aneurisma de aorta (n = 6), distorções na arquitetura pulmonar (n = 5), tumor renal (n = 5), 

pneumonia (n = 5), mioma uterino (n = 4), hérnia de estômago (n = 4), nódulo de tireóide (n = 4), 

metástase hepática (n = 3), cisto ovariano (n = 3), tumor adrenal (n = 3), pancreatite (n = 3), 

derrame pericárdico (n = 2), granuloma pulmonar (n = 2), diverticulite (n = 2), anasarca (n = 2), 

esplenomegalia (n = 2), plasmocitoma (n = 1), linfoma não-Hodgkin (n = 1) e síndrome dos 

ovários policísticos (n = 1).  

Hall e colaboradores (Hall et al, 2009), revisaram 589 angioTC realizadas por suspeita de 

TEP e encontraram 195 casos (33%) com achados que sustentavam um diagnóstico alternativo à 

TEP. Cento e quarenta e um pacientes (24%) tiveram um diagnóstico incidental que necessitou de 

investigação complementar, em 73 desses pacientes (13%) foi encontrado nódulo pulmonar e em 

51 (9%) foi encontrada adenopatia mediastinal. Cerca de 96% dos pacientes repetiram as 

tomografias de tórax ou realizaram outros procedimentos diagnósticos complementares. Os 

achados tomográficos capazes de explicar os sintomas respiratórios referidos pelos pacientes (dor 

torácica aguda, dispneia, hipoxemia ou taquicardia) foram os seguintes: qualquer lesão 

interpretada como infiltrado (posteriormente classificado como lobar ou multilobar), derrame 

pleural, atelectasia envolvendo três ou mais segmentos pulmonares, derrame pericárdico, 

qualquer lesão interpretada como aneurisma aórtico ou dilatação da raiz aórtica e hérnia hiatal. 
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Os autores (Hall et al, 2009) concluíram que no departamento de emergência onde o 

estudo foi realizado, as angioTC solicitadas por suspeita de TEP identificaram mais 

frequentemente nódulo pulmonar e adenopatia mediastinal do que TEP; o que indica a 

necessidade de desenvolvimento de procedimentos sistemáticos que auxiliem o médico de 

atenção primária ao paciente no sentido de se familiarizar com os achados incidentais mais 

relevantes, uma vez que o uso aumentado da angioTC tende a detectar um maior número de tais 

achados.  

Além disso, os autores enfatizam a necessidade de se evitar a ampliação da abrangência 

da angioTC, estabelecendo-se rotinas e algoritmos adequados de condução diagnóstica de TEP, 

uma vez que a maioria dos achados adicionais nos exames angiotomográficos realizados na 

suspeita de TEP seria identificada em radiografias de tórax de rotina (Hall et al, 2009). 

Segundo Stein e colaboradores (Stein et al, 2012), achados incidentais de angioTC de 

tórax negativas para TEP raramente indicam um diagnóstico alternativo, ainda que as alterações 

tomográficas possam ser valorizáveis do ponto de vista clínico. Em um estudo retrospectivo 

realizado pelos referidos autores, nos pacientes com angioTC negativa para TEP, doença 

parenquimatosa pulmonar, mais comumente atelectasia e enfisema, foi identificada em 91% dos 

casos.  

Ao compararem os achados de angioTC com as radiografias de tórax, Stein e 

colaboradores (Stein et al, 2012),  constataram que as anormalidades parenquimatosas 

pulmonares, pleurais e pericárdicas foram mais frequentemente descritas nas radiografias de 

tórax, não por deficiência na imagem tomográfica em si, mas porque o radiologista, por um viés 

de interpretação, estava mais focado na identificação de trombos intra-arteriais. Além disso, os 

radiologistas são questionados sobre a presença ou ausência de TEP e podem não valorizar 
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achados tomográficos que não justifiquem dor torácica ou dispneia. Stein e colaboradores (2012) 

concluem o estudo sugerindo que achados alternativos em angioTC realizadas por suspeita de 

TEP sejam sistematicamente relatados.  

O estudo retrospectivo de Ozakin e colaboradores (Ozakin et al, 2014) encontrou os 

seguintes achados mais comuns entre os pacientes sem TEP à angioTC: atelectasia (244 casos, 

52,5%), opacidade em vidro fosco (165 casos, 35,3%) e derrame pleural (161 casos, 34,6%). Nos 

pacientes com TEP à angioTC, atelectasia foi identificada em 34 casos (23,4%), opacidade em 

vidro fosco em 18 casos (12,4%) e derrame pleural em 22 casos (15,1%). Em 87 casos (12,5%), a 

angioTC foi normal, negativa para TEP ou qualquer outra achado. 

Em 512 pacientes prospectivamente analisados, Van Strijen e colaboradores (Van Strijen 

et al, 2005) encontraram, independentemente dos resultados positivos e negativos para TEP, 

alterações no parênquima pulmonar, mediastino, sistema cardiovascular, pleura e esqueleto do 

tórax, que foram descritas como diagnósticos alternativos à TEP, e comparados com diagnósticos 

finais conferidos pelos médicos assistentes, após três meses de seguimento. Como resultados, 

foram encontrados 130 casos (25,4%) de TEP negativo e um diagnóstico alternativo foi 

considerado o mais provável. Dentre os 130 pacientes, em 123 (94,6%) o diagnóstico não se 

modificou após três meses de controle. Os diagnósticos incluídos foram: pneumonia (n = 67), 

doença maligna (n = 22), derrame pleural (n = 10), insuficiência cardíaca (n = 10), DPOC (n = 6) 

e uma variedade de outras causas (n = 15). Em 7 pacientes (5,4%), o diagnóstico foi modificado 

com o seguimento: dos diagnósticos iniciais de pneumonia, dois modificaram-se para neoplasia 

maligna, um para pleurite e um para insuficiência cardíaca. Em dois outros casos, DPOC foi 

excluída e o diagnóstico final foi de pneumonia. Em um paciente o diagnóstico não foi 

estabelecido, apesar da suspeita inicial de pneumonia.  
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             A fração de pacientes com diagnóstico alternativo (cujo diagnóstico não se alterou após 

três meses de seguimento) foi considerada alta e especialmente relevante nas consequências 

diretas do tratamento. Os autores (Van Strijen et al, 2005) enfatizam, porém, que a presença ou 

ausência de TEP na angioTC de tórax permanece sendo o foco mais importante do radiologista na 

interpretação das imagens dos pacientes com tal suspeita clínica. Contudo, um diagnóstico 

alternativo, na ausência de TEP, pode ser motivador. Porém, a presença de achados tomográficos 

sugestivos de um diagnóstico alternativo não deveriam servir de base para excluir TEP, 

especialmente nas angioTC com artefatos de técnica, com significativas limitações diagnósticas.  

            Os dados do estudo de Van Strijen e colaboradores (Van Strijen et al, 2005) fazem parte 

do estudo ANTELOPE (Advances in New Technologies Evaluating the Localization of 

Pulmonary Embolism). Em 2003, Van Strijen e associados já haviam publicado estudo de 

angioTC com detector simples, como o teste de diagnóstico primário na suspeita de embolia 

pulmonar (Van Strijen et al, 2003). 

No estudo de van Es e colaboradores (van Es et al, 2013), que incluiu 203 pacientes 

consecutivos com suspeita de TEP, 61 (30%) não apresentavam anormalidade na angioTC de 

tórax. Trinta e nove (19%) foram diagnosticados com TEP. Antes da angioTC, havia suspeita de 

diagnóstico alternativo em 97 pacientes (48%). Na opinião dos autores, nos pacientes submetidos 

à angioTC de tórax por suspeita de TEP, o enfoque do radiologista deveria ser a confirmação ou 

exclusão de TEP, e não o relato de diagnósticos alternativos, pois em poucos pacientes (cerca de 

10%) ocorreu mudança no tratamento em função do diagnóstico alternativo referido.  

Por outro lado, Shah e colaboradores (Shah et al, 1999) demonstraram que alterações 

parenquimatosas pulmonares podem ser encontradas em 86% dos pacientes com TEP e em 88% 

dos pacientes sem TEP. Similares resultados foram encontrados para atelectasia (71% e 64% 
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respectivamente) e derrame pleural (57% e 56% respectivamente). É também possível que 

alterações parenquimatosas pulmonares possam estar associadas à TEP, especialmente as TEP de 

pequenas dimensões, indicando infarto, malignidade ou TEP com hipertensão pulmonar e 

aumento do volume cardíaco.  

No estudo de Sodhi e colaboradores (Sodhi et al, 2015), dos 50 pacientes submetidos à 

angioTC de tórax por suspeita de TEP, 30 pacientes apresentaram resultado positivo. Os 

diagnósticos alternativos à TEP na angioTC foram: derrame pleural em 8 pacientes, adenopatia 

mediastinal ou hilar em 6 e pneumonia em 5. Os autores consideraram a angioTC altamente 

sensível e específica no diagnóstico de TEP, com o benefício de diagnóstico alternativo. 

Contrariamente, na opinião de Chandra e colaboradores (Chandra et al, 2013), o uso não 

seletivo de angioTC de tórax com o intuito de obter-se diagnóstico alternativo à TEP tem sérias 

desvantagens. Na opinião dos referidos autores, o efeito deletério da radiação ionizante, a 

nefrotoxicidade do meio de contraste e o alto custo econômico devem influenciar na escolha do 

teste diagnóstico inicial de TEP, persistindo o foco na avaliação da probabilidade clínica pré-

teste. Para os mesmos, na literatura, permanece pouco esclarecida a questão de que o aumento do 

número de angioTC de tórax na suspeita de TEP possa ser justificado pela descoberta de lesões 

incidentais ou de diagnósticos alternativos.  

No estudo realizado por um período de 11 anos, Chandra e colaboradores (Chandra et al, 

2013) não encontraram dados que sustentem tal justificativa, pois o aumento exponencial do 

número de angioTC no serviço onde o estudo foi realizado, de 2000 a 2010, deu-se 

concomitantemente a uma redução na taxa de diagnósticos positivos para TEP, sem que os 

achados alternativos explicassem a sintomatologia dos pacientes. Além disso, uma combinação 

desastrosa de número excessivo de angioTC em pacientes cada vez mais jovens e saudáveis, com 
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subutilização das probabilidades pré-testes e D-dímeros e redução no número de cintilografias 

pulmonares, o que levou a The British Thoracic Society a recomendar que pacientes com suspeita 

de TEP deveriam obrigatoriamente ser examinados por médicos mais experientes.  

            Partindo dessa mesma premissa, Warren e Matthews (Warren & Matthews, 2012) 

acrescentam que diagnósticos alternativos em angioTC por suspeita de TEP só deveriam ser 

considerados após a avaliação de médicos experientes e a probabilidade clínica desses 

diagnósticos deveria ser documentada. 
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 3. JUSTIFICATIVA 

 

O uso da angioTC de tórax aumentou acentuadamente nos últimos anos, sendo este exame 

usado como primeira linha em casos de suspeita de TEP em diferentes instituições. Trata-se de 

um exame rápido de ser realizado, frequentemente disponível nas 24 horas, seguro, não invasivo 

e que permite a identificação do trombo intra-arterial pulmonar. Nos tomógrafos com 

multidetectores, a sensibilidade e a especificidade na detecção de TEP variam de 83% a 100% e 

de 89% a 97%, respectivamente (Qanadli et al, 2000; Winer-Muram et al, 2004; Stein et al, 

2006). 

Paralelamente ao reconhecimento da importância da angioTC de tórax para o diagnóstico 

de TEP, o uso excessivo e por vezes desnecessário deste exame levanta a preocupação com 

questões de custo-efetividade e com efeitos adversos, relacionados com o uso de contraste 

endovenoso e com as altas taxas de radiação (Pontana et al, 2015).  

Por outro lado, a angioTC de tórax pode ser útil para identificar outras alterações 

pulmonares e extrapulmonares (Deonarine et al, 2012;  Lamare et al, 2012). Contudo, os riscos, 

benefícios e custos relacionados à investigação destes achados precisam ser melhor elucidados, 

uma vez que a investigação tem consequências terapêuticas em menos de 5% dos casos (Van Es 

et al, 2013).  Ainda, o papel da angioTC de tórax em corroborar, na ausência de TEP, 

diagnósticos alternativos não presumidos em exames mais simples, como a radiografia de tórax, 

foi apenas parcialmente investigado (Perelas et al, 2015; van Es et al 2013). 

O HCPA tem um protocolo assistencial para diagnóstico e manejo da TEP aguda 

(www.hcpa.ufrgs.br/AGHWEB/protocolos). Entretanto, dados institucionais sobre a positividade 

da angioTC para o diagnóstico de TEP e a detecção e a utilidade de diagnósticos alternativos no 

exame não são conhecidos.  
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4. OBJETIVOS 

Objetivo Primário:  

•    Estudar a contribuição dos achados da angioTC para identificar diagnósticos 

alternativos à TEP que expliquem o quadro clínico agudo dos pacientes. 

Objetivos secundários: 

•    Determinar a prevalência de angioTC positiva para TEP.  

•   Comparar as características clínicas dos pacientes com angioTC positiva e negativa 

para TEP.  
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Introdução: A angiotomografia computadorizada (angioTC) de tórax é utilizada para 

diagnosticar tromboembolia pulmonar (TEP). O papel deste exame para estabelecer diagnósticos 

alternativos, quando negativo para TEP, não é bem conhecido. Objetivos: Estudar a contribuição 

da angioTC para identificar um diagnóstico alternativo nos casos com angioTC negativa para 

TEP, assim como determinar a prevalência de TEP e comparar as características clínicas dos 

pacientes com e sem TEP. Pacientes e Métodos: Estudo transversal, retrospectivo, com 191 

pacientes adultos que realizaram angioTC de tórax por suspeita de TEP, no período de setembro 

de 2009 a maio de 2012. A angioTC e a radiografia de tórax foram revisadas para determinar se 

os achados poderiam fornecer um diagnóstico alternativo nos casos com angioTC negativa para 

TEP. Do prontuário eletrônico foram coletados dados relacionados a sintomas, fatores de risco, 

comorbidades, tempo de internação e mortalidade. Resultados: Dos 191 pacientes incluídos, 128 

(67%) eram mulheres. A média de idade foi 59,3 ± 17,1 anos. Em 59,2% a angioTC do tórax foi 

solicitada no serviço de emergência. A angioTC foi positiva para TEP em 47 pacientes (24,6% 

dos casos). Achados anormais na angioTC de tórax foram observados em 120 dos 144 pacientes 

com angioTC negativa para TEP, predominando atelectasia (48,6%), nódulo pulmonar (30,6%), 

derrame pleural (29,9%) e consolidação (21,5%). Os achados da angioTC foram compatíveis com 

um diagnóstico alternativo, que explicava os sintomas do paciente, em  39,3% (n=75); esta 

percentagem reduziu para 20,4% (n=39) quando foram considerados somente os casos sem 

achados semelhantes na radiografia de tórax. O diagnóstico alternativo mais frequente, 

identificado somente pela angioTC, foi pneumonia (20 de 39 casos). Não houve diferença nos 

sintomas, fatores de risco, comorbidades e taxa de óbito intrahospitalar no grupo com angioTC 

positiva e negativa para TEP. Pacientes com angioTC positiva para TEP tiveram um maior tempo 

de internação (mediana de 18 dias vs 9,5 dias; p=0,001).  Conclusões: A angioTC de tórax foi 

positiva para TEP em 24,6% dos casos. Não houve diferença significativa nos achados clínicos 

dos pacientes com angioTC positiva e negativa para TEP, exceto por um tempo de internação 

maior no grupo com TEP. A angioTC de tórax mostrou achados compatíveis com um diagnóstico 

alternativo em 39,3% dos pacientes. Entretanto, estes achados não haviam sido detectados na 

radiografia de tórax em 20,4% dos casos. O diagnóstico alternativo mais frequente foi 

pneumonia. 

Unitermos: Tromboembolia pulmonar, angiotomografia computadorizada, prevalência, 

diagnóstico alternativo. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Computed tomography (CT) pulmonary angiography is used to diagnose 

pulmonary embolism (PE). The role of this test in establishing an alternative diagnosis, when 

negative for PE, is not well known. Aims: To study the contribution of CT angiography in 

establishing alternative diagnoses, when the test is negative for PE, as well as to determine the 

prevalence of PE and compare the clinical characteristics of patients with and without PE. 

Patients and Methods: Cross-sectional, retrospective study of 191 adult consecutive patients who 

underwent CT angiography for suspected PE, from September, 2009 to May, 2012. The CT 

angiographies and chest radiographies were reviewed to determine whether the findings could 

provide an alternative diagnosis in cases with negative CT angiography for PE. Symptoms, risk 

factors, comorbidities, length of stay and mortality were collected from the electronic medical 

record. Results: Of the 191 patients included 128 (67%) were women. The mean age of de 

patients was 59.3 ± 17.1 years. In 59.2% CT angiography was requested in the emergency room. 

The CT angiography was positive for PE in 47 patients (24.6% of the total cases). Abnormal 

findings, observed in 120 of the 144 patients with negative CT angiography for PE, were 

predominantly atelectasis (48.6%), pulmonary nodules (30.6%), pleural effusion (29.9%) and 

consolidation (21.5%). CT angiography findings were consistent with a diagnosis that explained 

the patient's symptoms in 39.3% (n=75). When only those cases without concurrent findings on 

chest radiography were considered this percentage dropped to 20.4% (n=39). The most common 

alternative diagnosis, identified only by CT angiography, was pneumonia (20 of 39 cases). There 

were no differences between the groups with positive and negative CT angiography for PE in 

terms of symptoms, risk factors, comorbidities, and in-hospital death rate. However, patients with 

positive CT angiography for PE had a longer hospital stay (median 18 days vs. 9.5 days, 

p=0.001). Conclusions: CT angiography was positive for PE in 24.6% of cases. There were no 

significant differences in the clinical findings of patients with positive and negative CT 

angiography for PE, except for a longer hospital stay in the former group. Chest CT angiography 

revealed findings consistent with an alternative diagnosis in 39.3 % of the patients. However, 

these findings were not detected on chest radiography in 20.4 % of the patients. The most 

common alternative diagnosis was pneumonia. 

 

Keywords: Pulmonary embolism, CT angiography, prevalence, alternative diagnosis.  
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INTRODUÇÃO 

A tromboembolia pulmonar (TEP) e a trombose venosa profunda (TVP) fazem parte do 

espectro da tromboembolia venosa. A incidência anual de TEP é de 100 a 200 casos por 100.000 

habitantes1,2 e a taxa de mortalidade geral em 30 dias varia entre 6,7% e 11%,3-5 chegando a 30% 

na ausência de tratamento.6 Estudos que se baseiam em necropsias sugerem que estes números 

estão subdimensionados.7 O subdiagnóstico de TEP pode ser devido, ao menos em parte, à 

grande variabilidade na apresentação clínica e à presença de achados muitas vezes inespecíficos. 

Dispneia, dor torácica, hemoptise e taquipneia, que se apresentam agudamente, são achados 

clínicos compatíveis com a suspeita de TEP. Em situações mais dramáticas, quando grande parte 

da circulação pulmonar está comprometida ou quando há doença cardiopulmonar significativa 

prévia, sinais de instabilidade clínica como hipotensão, sinais de baixo débito cardíaco e 

hipoxemia significativa podem estar presentes.8 A presença de fatores de risco para TEP, 

associados ao quadro clínico sugestivo, contribui para reforçar a suspeita diagnóstica de TEP.  

A suspeita clínica de TEP deve ser investigada por exames específicos que variam de 

acordo com a situação clínica do paciente. O uso da angiotomografia computadorizada (angioTC) 

de tórax aumentou acentuadamente nos últimos anos, sendo este exame usado como primeira 

linha em casos de suspeita de TEP em diferentes instituições.9-11 Trata-se de um exame rápido de 

ser realizado, frequentemente disponível nas 24 horas, seguro e não invasivo que permite a 

identificação direta do trombo intra-arterial pulmonar. Diversos estudos mostraram uma 

sensibilidade variando de 64% a 100% e especificidade de 89% a 100%.12-14 A positividade para 

TEP na angioTC de tórax nos diferentes estudos variou de 6,6% a 60% na dependência dos 

critérios utilizados para a indicação do exame. 9,15-21  

Paralelamente ao reconhecimento da importância da angioTC de tórax para o diagnóstico 

de TEP, o uso excessivo e por vezes desnecessário deste exame levanta a preocupação com 
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questões de custo-efetividade e com efeitos adversos, relacionados com o uso de contraste 

endovenoso e com as altas taxas de radiação.22 Uma vantagem potencial da angioTC é a 

identificação de um diagnóstico alternativo quando não se visualizam achados de TEP. 

Diagnósticos alternativos como pneumonia, neoplasia, derrame pleural, insuficiência cardíaca, 

exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) entre outros ou achados incidentais 

como nódulos benignos, adenopatias, cicatriz de doença granulomatosa foram relatados em 

25,4% a 70,0% das angioTC de tórax.9,15-21 Neste sentido os riscos, benefícios e custos 

relacionados à investigação destes achados precisam ser melhor elucidados, uma vez que a 

investigação tem consequências terapêuticas em menos de 5% dos casos.20 Além disso, o papel da 

angioTC de tórax para corroborar diagnósticos alternativos na ausência de TEP, que não tenham 

sido suspeitados em exames mais simples como a radiografia de tórax, foi apenas parcialmente 

investigado.18-20  

Os objetivos deste estudo foram: 1) Estudar a contribuição dos achados da angioTC para 

identificar diagnósticos alternativos à TEP, que explicassem o quadro clínico dos pacientes e que 

não tenham sido detectados na radiografia de tórax; 2) Determinar a prevalência de TEP e 3) 

Comparar as características clínicas dos pacientes com e sem TEP. 

 

PACIENTES E MÉTODOS 

Delineamento e local de realização do estudo 

Estudo transversal, retrospectivo, realizado no Serviço de Radiologia do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre (HCPA), um hospital geral universitário, com capacidade instalada de 

845 leitos operacionais e 99 leitos de apoio, 87 leitos em centros de terapia intensiva, bem como 
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35 salas cirúrgicas, com produção assistencial de 33.585 internações e de 594.942 consultas 

ambulatoriais no ano de 2012.  

O HCPA dispõe de um prontuário online desenvolvido na instituição (AGHWEB), que 

em setembro de 2009, foi associado ao Radiology Information System (RIS) e a um sistema de 

gerenciamento e arquivamento de imagens médicas - o Picture Arquiving and Communication 

System (PACS). Paralelamente foi implantado o sistema IMPAX (Agfa HealthCare®), como 

opção tecnológica para as tarefas de transmissão, armazenamento e recuperação de imagens 

médicas, formando em conjunto com o RIS e o Sistema de Informação Hospitalar (Hospital 

Information System - HIS) a base para um serviço de radiologia digital. 

 

Pacientes 

O estudo foi aprovado pelo comitê institucional de ética em pesquisa do HCPA. Não foi 

obtido termo de consentimento informado, em razão do caráter retrospectivo do estudo. No 

período de setembro de 2009 a maio de 2012 foram realizadas 663 angioTC de tórax por 

diferentes indicações. Foram incluídos no estudo todos os casos de pacientes adultos (≥ 18 anos) 

encaminhados para realização de angioTC de tórax na Unidade de Tomografia Computadorizada 

do HCPA por suspeita de TEP. Foram excluídos os casos procedentes do ambulatório em 

investigação de hipertensão pulmonar crônica e que realizaram angioTC de tórax por outras 

indicações que não suspeita de TEP (Figura 1).  

 

Dados clínicos 

Os dados demográficos e clínicos dos pacientes como idade, sexo, cor, história de 

tabagismo, sintomas no momento da suspeita de TEP, presença de fatores de risco para TEP, 
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comorbidades, bem como tempo de internação e evolução clínica (alta ou óbito) foram obtidos a 

partir dos prontuários eletrônicos do HCPA (Anexo 1).  

 

Exames de imagens 

Todos os pacientes realizaram radiografia de tórax antes da tomografia. A angioTC de 

tórax foi realizada com tomógrafo helicoidal com multidetectores. Os parâmetros técnicos 

utilizados estão dispostos no Anexo 2.  Meio de contraste não iônico (Iopamiron®, BRACCO, 

Itália) foi administrado em uma dose de 3,0 ml/kg, com um fluxo de injeção de cerca de 5,0 ml/s, 

por acesso venoso periférico, em veia antecubital calibrosa, utilizando-se cateter de 16 a 20 G, 

através de bomba injetora (modelo MEDRAD® Stellant® CT Injection System, 2009, Estados 

Unidos da América do Norte) com um tempo de retardo médio de 5 segundos entre o início da 

injeção e o início dos cortes tomográficos. Um teste de injeção em bolo com cerca de 5 ml de 

meio de contraste foi feito em todos os pacientes, para o cálculo do tempo necessário entre a 

chegada do meio de contraste na artéria pulmonar e o início dos cortes tomográficos, visando 

uma opacificação adequada do leito vascular pulmonar. A opacificação da artéria pulmonar foi 

considerada boa quando a densidade do meio de contraste foi superior a 150 UH, satisfatória 

quando variou entre 100 e 150 UH e insatisfatória quando inferior a 100 UH. 

Os cortes tomográficos foram realizados no sentido caudo-cranial, das hemicúpulas 

diafragmáticas até a abertura superior do tórax, durante uma única apneia, sem gating cardíaco. O 

objetivo foi a opacificação máxima das artérias pulmonares com a region of interest (ROI) 

colocada na artéria pulmonar principal com limiar de 80 Unidades Hounsfield (UH - unidade da 

tomografia computadorizada). O topograma (scout), o relatório de dose de radiação, as imagens 

no plano axial do pulmão e do mediastino e reconstrução nos planos sagital e coronal com janela 
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de mediastino e pulmão, incluindo os arcos costais, em reformatação multiplanar (multiplanar 

reformation - MPR), maximum intensity projection (MIP) e volume rendering reconstrution (VR) 

de todos os exames foram enviados para o PACS.  

Os exames de imagem foram analisados por dois radiologistas treinados para 

interpretação das imagens e os casos discordantes foram reanalisados para obtenção de uma 

interpretação consensual.  

As angioTC de tórax foram classificadas em relação à presença de TEP como positivas, 

negativas ou inconclusivas. Como critério de TEP positiva, foi definido o achado de defeito de 

enchimento ou hipoatenuação global de uma secção da artéria em pelo menos duas secções 

contíguas. Nos exames positivos a TEP foi classificada como central (até a primeira divisão da 

artéria segmentar), periférica (após a divisão da artéria segmentar) ou difusa (central e periférica), 

e com localização à direita, à esquerda ou bilateral. Na presença de opacificação adequada do 

leito vascular pulmonar, sem defeitos de enchimento, a angioTC foi considerada negativa para 

TEP. As angioTC sem TEP foram revisadas para a presença de achados anormais pulmonares e 

extrapulmonares. Os dados coletados dos exames tomográficos estão descritos na ficha 

radiológica (Anexo 3).  

 

Diagnóstico alternativo corroborado pela angioTC na ausência de TEP 

O diagnóstico alternativo foi revisado com base nos achados clínicos e de imagem por 

dois pneumologistas. Achados sugestivos de diagnóstico alternativo foram definidos como 

alterações tomográficas que poderiam explicar os sintomas do paciente (como dispneia, dor 

torácica, hipoxemia e taquicardia). Estes incluíram pneumonia, atelectasia extensa, derrame 

pleural, neoplasia (sem diagnóstico prévio ou já diagnosticados, mas com progressão da doença), 
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bronquiolite, derrame pericárdico e  insuficiência cardíaca. Foram revisadas também as 

respectivas radiografias de tórax, seus laudos e as observações sobre as mesmas no prontuário 

médico, sendo anotado se os achados estavam presentes na radiografia realizada previamente à 

angioTC.  

 

Cálculo do tamanho da amostra e análise estatística 

Considerando uma prevalência de diagnósticos alternativos na angioTC de tórax em 

estudos prévios9,15-21 e a alta prevalência de tuberculose no nosso meio, para uma proporção 

esperada de 60% de diagnósticos alternativos, com uma margem de erro de 7 pontos percentuais, 

valor de p de 5% e teste bicaudal, o tamanho da amostra foi calculado em 188 pacientes.  

Os dados foram armazenados no programa de computador Excel e analisados pelo 

Statistical Package for Social Science versão 18.0 (SPSS 18.0 – SPSS Inc®; Chicago, EUA). Os 

dados quantitativos são apresentados como média ± desvio padrão (DP) ou mediana e intervalo 

interquartil. As prevalências de TEP, de achados anormais na angioTC e de diagnósticos 

alternativos foram descritas em número absoluto ou número absoluto e percentagem. A 

comparação entre o grupo de pacientes com TEP e sem TEP foi realizada com o teste t de 

Student para amostras independentes ou com o teste de Mann-Whitney, de acordo com o tipo de 

distribuição de dados. As variáveis categóricas foram comparadas utilizando-se teste do Qui-

quadrado (Pearson). Um valor de p < 0,05 foi considerado como estatisticamente significativo. 
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RESULTADOS 

Foram incluídos no estudo 191 pacientes, com idade de 59,3 ± 17,1 anos, predomínio de 

mulheres, sendo que a maioria dos pacientes no momento da suspeita era procedente do serviço 

de emergência. As principais características clínicas dos pacientes estão descritas na Tabela 1.  

Os dados demográficos, sintomas, fatores de risco, comorbidades, tempo de internação e 

sobrevida dos 191 pacientes, estratificados pela presença (n=47) ou ausência de TEP (n=144) são 

mostrados na Tabela 2. As queixas clínicas mais frequentes que levaram à indicação da angioTC 

nos 191 pacientes foram dispneia súbita (75,4%), dor torácica (33%) e tosse (25,1%). Queixas 

menos frequentes foram ansiedade (9,4%), síncope (6,3%) e hemoptise (3,1%). Os fatores de 

risco para TEP mais frequentemente observados foram neoplasia maligna e hospitalização prévia 

e as comorbidades foram hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) e acidente vascular cerebral. Não houve diferença significativa nas variáveis 

demográficas, nos sintomas e nos fatores de risco quando foram comparados os pacientes com e 

sem TEP (p>0,05). Houve uma tendência a maior prevalência de TEP em pacientes cuja suspeita 

foi na enfermaria quando comparado a pacientes atendidos na emergência hospitalar (31,0% vs 

21,6%; p=0,09). Pacientes com TEP apresentaram um tempo de internação maior que os 

pacientes sem TEP (mediana 18 dias vs 9,5 dias; p=0,0001), porém não houve diferença na 

mortalidade entre os dois grupos (p>0,05). 

A revisão das angioTc de tórax identificou seis exames com má qualidade técnica, mas 

que permitiram uma interpretação conclusiva. Achados anormais foram observados em 167 

casos. TEP foi diagnosticada em 47 pacientes (24,6%; IC95%:18,7-31,4) e na maior parte dos 

casos os trombos eram periféricos, com localização à direita ou bilaterais (Tabela 3). Das 144 

angioTC que não visualizaram TEP, o exame foi considerado completamente normal em 24, 
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mostrou uma alteração em 21 ou múltiplos achados em 99 casos. Os achados mais frequentes 

foram atelectasia (48,6%), nódulo pulmonar (30,6%), derrame pleural (29,9%), consolidação 

(21,5%) e enfisema (21,5%). Menos frequentemente foram identificadas alterações extratorácicas 

(Tabela 4).  

Das 120 angioTC sem TEP que demostraram anormalidades, 75 foram compatíveis com 

um diagnóstico alternativo que explicava o quadro clínico dos pacientes. Entretanto, em apenas 

39 dos exames os achados não haviam sido visualizados previamente na radiografia de tórax 

(Tabela 3). Os principais diagnósticos corroborados pela angioTC, na ausência de alteração na 

radiografia de tórax, são mostrados na tabela 5. Em 31 casos a anormalidade foi pulmonar e em 

oito casos foi cardíaca; o diagnóstico mais prevalente foi pneumonia (20 casos).  

 

DISCUSSÃO 

Nosso estudo avaliou 191 angioTC realizadas consecutivamente por suspeita de TEP e os 

principais achados foram os seguintes: 1) A prevalência de TEP foi de 24,6%; 2) As queixas 

clínicas, os fatores de risco, as comorbidades e a proporção de óbitos foram semelhantes no grupo 

com angioTC positiva e negativa para TEP, porém o tempo de internação foi maior no primeiro 

grupo; 3) Nas angioTC negativas para TEP foram identificados achados compatíveis com um 

diagnóstico alternativo que explicava os sintomas dos pacientes em 39,3%; entretanto, esta 

percentagem reduziu para 20,4% quando foram considerados apenas os achados não visualizados 

na radiografia de tórax. 

A prevalência de TEP observada em nosso estudo foi comparável à de outras séries (19% 

à 24,3%),11,20,21,23 porém foi superior à descrita por outros autores (8,6% à 9,5%).16,18,24 Fatores 

como o grau de suspeita clínica e o seguimento de diretrizes para investigação de TEP podem 
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influenciar na taxa de prevalência da doença. No estudo de Perelas et al,18 que revisou 641 

angioTC de tórax, a prevalência de angioTC de tórax positiva para TEP foi relativamente baixa 

(9,5%). Uma revisão criteriosa feita pelos autores, mostrou que em 90 casos da série os pacientes 

tinham baixa probabilidade de apresentar TEP (D-dímeros < 500 ng/ml e escore de Wells ≤ 4), 

não havendo indicação formal de investigação com angioTC. Apenas dois destes casos 

apresentavam TEP. Paralelamente, alta positividade de TEP na angioTC pode refletir uma baixa 

suspeita clínica da doença. Portanto, além da prevalência de TEP, é importante avaliar o grau de 

adesão ao algoritmo diagnóstico proposto por diretrizes para manejo da TEP.8 Embora no nosso 

estudo não tenha sido avaliado o grau de adesão ao protocolo institucional para TEP, nossos 

dados de prevalência são semelhantes ao do estudo PIOPED II (23,3%).25  

Os sintomas e os sinais de TEP são bem conhecidos. Dispneia (75%), dor torácica (33%) 

e tosse (25%) foram os principais sintomas relatados por pacientes com suspeita de TEP no nosso 

estudo, sem diferença entre os pacientes com angioTC positiva ou negativa para TEP, sugerindo 

que os sintomas não são específicos para a doença. Os mesmos sintomas despontam como os 

mais frequentes em outras séries, 9,26 porém com uma frequência maior de dor pleurítica (76%) e 

tosse (44%) numa delas26 e frequência menor de tosse na outra (10,8%).9 Na série de Tresoldi et 

al24 dor torácica foi o sintoma mais frequente (41,4%) e dispneia foi observada em apenas 10% 

dos pacientes. A grande discrepância entre os dados das diferentes séries pode, ao menos em 

parte, estar associada ao registro dos sintomas, uma vez que em estudos retrospectivos, como este 

último,24 as queixas podem ser subestimadas. Hemoptise foi observada em 3,1% dos pacientes no 

nosso estudo, sem diferença entre os grupos com e sem TEP (6,4% vs 2,1%; p>0,05). 

Prevalências de hemoptise entre 1,9% e 6% foram relatadas previamente em pacientes com 

TEP.4,9,18,23,26  
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História de neoplasia maligna, hospitalização prévia e imobilização foram os principais 

fatores de risco para TEP identificados na nossa série e relatados em outro estudo.9 Cirurgia 

recente foi o sétimo fator de risco em frequência na nossa casuística (13,1%), embora nossos 

resultados sejam comparáveis aos de Tresoldi et al25 (11,8%) e Pollack et al27 e inferiores aos 

reportados por Perela et al18 (17,4%). A menor proporção de pacientes em situação pós-

operatória no nosso estudo pode estar associada à origem dos casos, uma vez que a maioria era 

oriunda do setor de emergência.  

Embora tanto os fatores de risco como as comorbidades foram altamente prevalentes na 

nossa série, não se observou diferença entre o grupo de pacientes com angioTC positiva e 

negativa para TEP. Do mesmo modo, não foi identificada diferença na mortalidade entre os dois 

grupos. A mortalidade intra-hospitalar dos pacientes com angioTC positiva para TEP na nossa 

série, de 12,8% foi superior à descrita previamente (6,4% a 11,4%).3-5 Por outro lado, pacientes 

com angioTC positiva para TEP tiveram um tempo de internação significativamente maior que os 

pacientes com investigação negativa para TEP (mediana de 18 vs 9,5 dias de internação). A TEP 

por si só pode prolongar o tempo de internação, mas também pode ser um marcador de gravidade 

do paciente, a qual se associa a permanência hospitalar.     

No nosso estudo a percentagem de angioTC completamente normais (12,6%) foi 

semelhante à relatada por Ozakin et al23 (12,5%), porém foi inferior à reportada por van Strijen et 

al21 (29,3%) ou mais recentemente por Perelas et al18 (19,8%). Os nossos principais achados 

anormais, nos exames negativos para TEP, foram atelectasia, nódulo pulmonar, derrame pleural, 

consolidação e enfisema. Chama a atenção a significativa percentagem de nódulos e 

micronódulos na nossa série em relação as demais,16,18,20,23,24  o que pode estar relacionado com a 

alta prevalência de doenças granulomatosas no nosso meio.28 Estes achados incidentais, que não 
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estavam associados ao quadro agudo dos pacientes, com frequência podem necessitar de 

investigação adicional ou seguimento em longo prazo.18,20 

Poucos estudos analisaram a relevância clínica dos achados tomográficos e sua 

contribuição para estabelecer um diagnóstico alternativo em pacientes com angioTC negativa 

para TEP.16,18,20,21 Foi possível identificarmos um diagnóstico alternativo na angioTC, que 

explicava os sintomas do paciente, em 75 casos (39,3%), sendo que o achado não estava evidente 

na radiografia de tórax em 39 casos (20,4%).  No estudo de van Es et al20 a angioTC mostrou 

achados que suportavam um diagnóstico alternativo em 43% de 203 pacientes, sendo o achado 

não suspeitado antes da tomografia em 14% dos casos. Nos demais estudos a prevalência de 

achados que corroboraram um diagnóstico alternativo para os sintomas do paciente variou de 

15% a 33%.16,18,21 Pneumonia foi o diagnóstico alternativo mais frequente na nossa série e em 

outras séries.18,20,21 Já no estudo de Hall et al16 predominou derrame pleural, seguido por 

pneumonia. 

 Algumas limitações de nosso estudo precisam ser levadas em consideração. O estudo foi 

realizado em um único centro, o que limita a generalização dos resultados, e a coleta dos dados 

foi retrospectiva. Estudos retrospectivos correm risco de vieses de seleção (por perda de casos), 

bem como de aferição (dados obtidos de prontuários médicos). Entretanto, a forma sequencial de 

seleção dos nossos casos, a partir do registro de todas as angioTC realizadas na instituição, 

minimizou o risco de viés de seleção. Uma limitação adicional é que o seguimento dos pacientes 

foi realizado apenas durante a internação, fornecendo apenas dados de mortalidade intra-

hospitalar, sem dados de sobrevida em médio e longo prazo. Por outro lado, um aspecto positivo 

do estudo foi a interpretação dos exames de imagem, de forma independente, por dois 

radiologistas experientes na interpretação de angioTC. Ainda, todos os casos com angioTC 
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negativa para TEP foram revisados por dois pneumologistas, do ponto de vista clínico e 

radiológico, obtendo-se uma opinião de consenso no final, o que permitiu um maior rigor 

diagnóstico. 

Em conclusão, a angioTC de tórax foi positiva para TEP em 24,6% dos casos. Não houve 

diferença nos achados clínicos e na mortalidade intra-hospitalar quando comparados os grupos de 

pacientes com e sem TEP, exceto pelo maior tempo de internação nos pacientes com angioTC 

positiva para TEP. Observamos um grande número de angioTC com achados anormais, sendo os 

mesmos compatíveis com um diagnóstico alternativo, que explicasse o quadro clínico dos 

pacientes, em 39,3%. Entretanto, em cerca de metade destes casos os mesmos achados já haviam 

sido identificados na radiografia de tórax. Resumindo, nossos resultados demonstram que a 

angioTC de tórax é útil na avaliação da suspeita de TEP, tanto confirmando este diagnóstico, 

quanto evidenciando achados sugestivos de um diagnóstico alternativo em significativo número 

de pacientes. 
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Tabela 1. Características dos pacientes com suspeita de TEP 

Características Valores 

Número de pacientes   191 
Idade, anos 
Sexo  
     Feminino 
     Masculino  
Raça  

59,3 ± 17,1 
 
128 (67) 
63 (33) 

     Branca  
Tabagismo 
Índice tabágico, maços-ano* 
Local de suspeita 
    Emergência  
    Enfermaria  
    Centro de terapia intensiva  

169 (88,5) 
89 (46,6) 
59,3 ± 17,1 
 
113 (59,2) 
71 (37,2) 
  7 (3,7) 

  

Os dados são mostrados como número absoluto (%) ou média ± DP; *n=78; 
TEP - tromboembolia pulmonar.   
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Tabela 2.  Comparação das características dos pacientes com angioTC de tórax positiva ou negativa para 
TEP 

Variáveis Total 
 

n=191 

Pacientes com 
TEP 
n=47 

 

Pacientes sem 
TEP 
n=144 

Demográficas e tabagismo    
Idade em anos, média ± DP 59,3 ± 17,1 60,3 ± 17,2 58,9 ± 17,2 
Sexo feminino 128 (67,0) 28 (59,6) 100 (69,4) 
História de tabagismo 89 (46,6) 18 (38,3) 71 (49,3) 
Sintomas     
Dispneia súbita 144(75,4) 36 (76,6) 108 (75) 
Dor torácica 63 (33) 17 (36,2) 56(38,9) 
Tosse 48 (25,1) 11 (23,4) 37 (25,6) 
Expectoração 27 (14,1) 7 (14,9) 20 (13,9) 
Ansiedade 18 (9,4)          3 (6,4)       15 (10,4) 
Síncope          12 (6,3)         5 (10,6)          7 (4,9) 
Hemoptise            6 (3,1)          3 (6,4)          3 (2,1) 
Fatores de risco    
Câncer          49 (25,7)         9 (19,1)       40 (27,8) 
Hospitalização nos últimos 3 meses          48 (25,1) 10 (21,3)       38 (26,4) 
Imobilização por mais de 3 dias          31 (16,2) 6 (12,8)       25 (17,4) 
Obesidade          31 (16,2)         9 (19,1)       22 (15,3) 
Insuficiência cardíaca descompensada         28 (14,7)         5 (10,6)       23 (16) 
Exacerbação de DPOC         16 (8,4)          3 (6,4)       13 (9) 
Cirurgia recente 25 (13,1)          9 (19,1)       16 (11,1) 
TVP prévia         13 (6,8)          4 (8,5)        9 (6,3) 
TEP prévia         11 (5,8)          2 (4,3)        9 (6,3) 
Cateter endovenoso           9 (4,7)          1 (2,1)        8 (5,6) 
Paralisia de membros inferiores           4 (2,1)          2 (4,3)        2 (1,4) 
Fratura           4 (2,1)          1 (2,10        3 (2,1) 
Comorbidades    
Hipertensão arterial sistêmica          89 (46,6) 24 (51,1)       65 (45,1) 
Diabetes mellitus          39 (20,1) 12 (25,5)       27 (18,8) 
DPOC          35 (18,3)          6 (12,8)       29 (20,1) 
Acidente vascular cerebral          28 (14,7)          9 (19,1)       19 (13,2) 
Cardiopatia isquêmica          19 (9,9)          4 (8,5)       15 (10,4) 
Tireoidopatia          17 (8,9)          4 (8,5)       13 (9) 
Insuficiência renal          14 (7,3)          3 (6,4)       11 (7,6) 
Doença difusa do tecido conjuntivo          13 (6,8)          2 (4,3)       11 (7,6) 
Asma 9 (4,7) 0        9 (6,3) 
Desfechos    
Tempo de internação em dias, mediana (IIQ) 11 (4-22) 18 (8-35)     9,5 (3-19)* 
Óbito 26 (13,6) 6 (12,8)      20 (13,9) 
Os dados são apresentados como número absoluto (%), média±DP ou mediana (IIQ). Abreviaturas:  
AngioTC - angiotomografia computadorizada; TEP - tromboembolia pulmonar; DP - desvio padrão; DPOC - doença 
pulmonar obstrutiva crônica; IIQ - Intervalo Interquartil; *p=0,0001; demais p>0,05. 
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Tabela 3. Resultados da angioTC de tórax em 191 pacientes com suspeita de TEP 

Achado Número de 
pacientes 

Positiva para TEP 
   Tipo de acometimento  

47    

       Periférico 
       Central 

      31 
      13 

       Difuso 
   Localização 

        3 
 

         Lado direito        22 
         Bilateral       20 
         Lado esquerdo         5 
Negativa para TEP 
   TC normal 
   TC com achados anormais 
      Achados não relacionados ao diagnóstico alternativo      
      Achado sugestivo de diagnóstico alternativo* 
              Achado também presente na radiografia de tórax 

144 
       24 
     120 
       45  
       75 
       36 

              Achado somente na angioTC        39 

Abreviaturas:  AngioTC - angiotomografia computadorizada; TEP- tromboembolia pulmonar;  
Os dados são mostrados como número de pacientes; * Os achados explicam os sintomas do paciente. 
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Tabela 4. Achados anormais em 144 pacientes com angioTC de tórax negativa para TEP 

 
Variáveis  

Número 
 
% 

Achados no tórax   

Atelectasia 70 48,6 

Nódulo pulmonar 44 30,6 

Derrame pleural 43 29,9 

Consolidação 31 21,5 

Enfisema 31 21,5 

Adenomegalias mediastinais 29 20,1 

Aumento de área cardíaca 29 20,1 

Nódulos calcificados 22 15,3 

Infiltrado em vidro fosco 12 8,3 

Micronódulos 9 6,3 

Derrame pericárdico 9 6,3 

Infiltrado intersticial 8 5,6 

Fratura de vértebra ou costela 8 5,6 

Placas pleurais 6 4,2 

Elevação da hemicúpula diafragmática 3 2,1 

Achados extratorácicos   

 Hérnia de hiato 4 2,8 

Nódulo de tireóide 3 2,1 

Adenomegalias axilares 3 2,1 

Achados sugestivos de pancreatite 2 1,4 

Abreviaturas: AngioTC - angiotomografia computadorizada; TEP - tromboembolia pulmonar.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

82 

 
Tabela 5. Diagnósticos alternativos cujos achados radiológicos foram  
                 identificados somente na angioTC 

 
Diagnóstico 

 
Número* 

 Pneumonia        20 

Insuficiência cardíaca congestiva         8 

Derrame pleural por outra causa         4 

Linfangite carcinomatosa / Progressão de neoplasia         3 

Congestão pulmonar não cardiogênica         2 

Pneumopatia relacionada à colagenose         1 

 Atelectasia         1 

* N=39 Abreviatura: AngioTC - angiotomografia computadorizada 
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7. CONCLUSÕES 

 

• A prevalência de angioTC positiva para TEP foi de 24,6%, semelhante à 

observada em estudos prévios. 

• Não foram observadas diferenças significativas em relação às características 

demográficas, aos sintomas, fatores de risco, comorbidades e mortalidade intra-

hospitalar quando comparados os grupos de pacientes com e sem TEP. Entretanto, 

pacientes com angioTC positiva para TEP apresentaram um maior tempo de 

internação. 

• Achados compatíveis com um diagnóstico alternativo, que explicava o quadro 

clínico dos pacientes, foram observados em 39,3% das angioTC de tórax. 

Entretanto, quando foram considerados apenas os casos sem achados simultâneos 

na radiografia de tórax, a taxa de diagnósticos alternativos caiu para 20,4%. O 

diagnóstico alternativo mais frequente, identificado apenas pela angioTC, foi 

pneumonia. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

A angioTC de tórax é um exame fundamental para diagnosticar TEP, uma doença grave e 

potencialmente fatal quando não identificada e não tratada prontamente. A angioTC de tórax 

identificou TEP em cerca de um quarto dos pacientes no nosso estudo. Uma percentagem menor 

de exames (12,6%) foram normais. 

Nossos resultados também mostraram que, no grupo sem TEP, achados anormais na 

angioTC de tórax foram frequentes (62,8%). Entretanto, uma associação entre estes achados na 

angioTC e o quadro clínico do paciente resultando num diagnóstico alternativo, foi observada em 

39,3% dos casos. Em cerca da metade destes o mesmo achado já havia sido identificado na 

radiografia de tórax. 

Se por um lado a angioTC contribuiu para estabelecer um diagnóstico alternativo, nos 

casos em que o exame afastou TEP, por outro é preciso considerar que achados sem relevância 

clínica imediata, podem desencadear outros exames e reavaliações de seguimento, com 

repercussões em custos e estresse psicológico para os pacientes. Deste modo, é necessário 

desenvolver procedimentos sistemáticos que auxiliem o médico a se familiarizar com os achados 

incidentais mais relevantes e a decidir de forma correta sobre a necessidade ou não de 

investigação adicional e/ou seguimento.   

Adicionalmente, o uso excessivo e por vezes desnecessário da angioTC de tórax levanta a 

preocupação com questões de custo-efetividade e com efeitos adversos, relacionados com o uso 

de contraste endovenoso e com as altas taxas de radiação. Para reduzir o risco de exames 

desnecessários é imprescindível que sejam estabelecidas rotinas e algoritmos adequados de 
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investigação diagnóstica de TEP. O HCPA tem um protocolo assistencial para diagnóstico e 

manejo da TEP aguda. 

Entre as lacunas que não foram preenchidas por nosso estudo e que são potenciais alvos 

para investigação futura estão a avaliação da adesão ao protocolo assistencial de diagnóstico e 

manejo da TEP, o estudo de custos associados à investigação de achados incidentais da angioTC 

de tórax, assim como a mortalidade relacionada à TEP em seguimento de longo prazo.       
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                                                                                                             Anexo 1 
Ficha Clínica 

I - Identificação 
Nome: __________________________________________Pront:___________________ No_________ 
Data de nascimento   ___/ ___/___    Idade: ____ anos    Sexo: (1)M  (2)F   Cor(1)branca   (2)negra  (3) 
mista  (4)outra 
Data Int   ____/ ___ /____    Data alta:___/___/___ Tempo internação:_______    Internação últimos 3 
meses: (1)Não  (2)Sim 
 
II - Suspeita 
Suspeita em:___/___/___ hora___:___   
Tipo suspeita:  (1)clínica   (2)radiológica  (3)ecocardiográfica  (4)outra 
Local da suspeita:  (1)Emerg    (2) Andar  Qual ________  (3).CTI   (4)Bloco  (5)CO     Tipo: (1)Primária   
(2)Secundária 
 
III - Sintomas 
(1)Dispneia inexplicada  (2)Dispnéia paroxística noturna  (3)Ortopneia   (4)Dor torácica aguda  (5)Dor 
pleurítica  (6)Angina  (7)Hemoptise aguda      (8) Tosse   (9)Expectoração (10)Purulência  (11)Sincope  
(12)Apreensão/ansiedade (13) Outro 
 
IV - Fatores risco para TEV 
(1) Imobilização mais 3 dias  (2)ACO/TRH   (3)Gravidez/puerperio   (4)Cateter EV  (5)Insuf cardíaca  
(6)Insuf venosa per   (7)TEP prévio (8)TVP previa  (9)Paralisia MsIs  (10)LES  (11)Obesidade  
(12)Policitemia (13)Politrauma (14)Fratura   -----(15)Hospitalização previa  (16)Internação CTI  
(17)EADPOC  (18)Outra cardiopatia  (19)Outra doença neurológica 
(20)Trombofilia her/Adquirida Qual_____________________ 
(21 )Viagem prolongada. Local:__________ Tempo viagem:___ 
(22)Cirurgia recente  Qual:__________________   Data__________  
(23 )Infecção. Qual__________________________________ 
(24 )Câncer. Qual__________________________ Qual tto:_____________________________ Termino 
em_________________ 
 
V - Comorbidades: 
 (1) ICC       (2)DPOC         (3) AVC   (4)DM    (5)Cardiop isq    (6)HAS  (7) Insuf renal   (8)Colagenose  
(9)Cirrrose  (10)Asma  (11)Tireoideopatias  (12)Outra: ____________     
                            
VI – Tabagismo (1 )Não  (2) Sim     Fumo (cig/anos/tempo parou)  _____/_____/____   IT:_______ 
 
X - Exames:    (anexar laudo Rx)    
Rx tórax  (1)NR  (2)Normal  (3)Anormal � (1)Normal  (2)Atelect  (3)Der.pleural  (4)Oligoemia 
(5)Consolid  (6)↑VD  (7)↑AP 
 
XI - Angio-TC (anexar laudo) 
Realização da angio-TC tórax: ---/___/___ hora ___:___     Tempo suspeita – angio-tc _____________ 
Resultado (1)TEP  (2)Não TEP   (3)Indeterminada  (4)Outro diagnostico___________ (5)Achado 
incidental____________ 
 
XII – Diagnóstico (1)Confirmou TEP  (2)Excluiu TEP  (3)Indeterminado  (4)Investigação incompleta 
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Anexo 2 

 
 
 

 

QUADRO 1. PARÂMETROS TÉCNICOS UTILIZADOS NAS ANGIOTOMOGRAFIAS DE TÓRAX 

Parâmetro BRILLIANCE* 
Kilovoltagem 90-120 

Miliamperagem 215-300 
Tempo 0,4 segundos 

Espessura 2 mm 
Intervalo 1 mm 

Sobreposição 50% 
Pitch 0,686 

* N=191 
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Anexo 3 
Ficha Radiológica 

I – Identificação do paciente 
Número_____Nome:______________________________________Pront:__________ 
 
II - Especificações técnicas da TC 
DataTC tórax___/___/___HorárioTC:_____Motivo angioTC: (1)TEP (2)Não TEP. Qual_____________  
Local pedido: (1)Emerg (2) Andar Qual ____(3) CTI Tomógrafo: (1)Brilliance Philips-16   (2)Aquilion-
64 Espessura cortes: ______   KV: _______   mAs:________ Tempo de rotação:________ 
Colimação:_______  Tempo (delay):______ Tipo contraste: ______ Quantidade: _____  Imagens sem 
contraste (1)Não  (2)Sim Formatação: (1)MPR (2)MIP (3)Volume rendering-reconstrução   Adequação 
(1)Não  (2)Sim (3)Fora padrão 
   
III - Interpretação 
a) Achados da TEP: 
Tipo de acometimento: (1)Central (2)Periférico Predomínio: (1)Dir  (2)Esq  (3)Bilateral 
Art. comprometidas (1)Tronco AP  (2)Bifurcação  (3)AP dir  (4)AP esq  (5)Lobar  (6)Segmentar 

(7)Subsegm  
Localização: (1)LSD  (2)LM  (3)LID  (4)LSE  (5)Lingula  (6)LIE 
Tipo de trombo: (1)oclusão completa  (2)defeito intraluminal marginal  (3)defeito intraluminal central  

(4)Acavalado  (5)Railway track sign 
Outros achados: (1)consolidação base pleural-Hampton  (2)Oligoemia-Westermark   

              (3)Dilatação art lobar LID (Pala)    (4)Derrame pleural homolateral 
Sinais TEP crônico: (1)Não  (2)Perfusão Mosaico (3)coágulo marginal   (4)redução calibre vaso 

(5)oclusão completa vaso (6)dilatação art brônquica 
VenoTC (1)Não realizada  (2)Com TVP  (3)Sem TVP 
 
b) Sinais de gravidade / disfunção de VD: 
MedidaVD:____MedidaVE:_______RelaçãoVD/VE:_____TamanhoAD____Espessura VD____Tamanho 
artéria pulmonar: _____Tamanho aorta:_______Relação Art Pullmonar/aorta: ________Derrame 
pericárdico (1)Não  (2)Pequeno  (3)Moderada  (4)Grande VCI (1)Normal  (2)Dilatada Opacificação 
v.hepáticas:(1)Não (2)Sim  Desvio septo:(1)Não (2)Sim   Carga embólica > 60%:(1)Não (2)Sim 
 
c) Achados alternativos:  
Consolidação (1)Não  (2)Sim Tipo (1)Segmentar  (2)Lobar  (3)Multilobar  Local (1)Unil Dr   (2)Uni E 

(2)Bilat 
Atelectasia:     (1)Não    (2)Sim Tipo (1)Segmentar  (2)Lobar  (3)Pulmonar   

Localização:__________________ 
Derrame pleural não TEP:(1)Não  (2)Bilat simétrico  (3)Bilat assimétrico  (4)Unilateral dir  (5)Unilateral 

esq Volume (1) Pequeno (2)Moderado  (3)Extenso 
Lesao sugestiva de neoplasia:(1)Não  (2)Sim  Tamanho: ____cm Localização: _____ 
Enfisema:  (1)Não  (1)sim  Tipo: (1)Centrolobular  )(2)Panlobular  (3)Paraseptal   
                                            Extensão: (1) Pouco 2 Moderado  3 Extenso          Localização:  
Bronquite/bronquiolite: (1)Não  (2)Sim  Espessamento bronq (1)Não  (2)Sim  Alçaponamento    (1)Não  

(2)Sim   Dilatação bronq (1)Não (2)Sim  
Aneurisma aorta (1)Não  (2)Sim  Diâmetro _____ Dissecção (1)Não   (2)Sim   Tipo: (1)A  (2)B 
Pneumotórax: (1)Não  (2)Sim  Hipertensivo (1) Não  (2)Sim  Volume (1) Peq (2) Moderado  (3) Extenso 
Outros achados: (1) Não (2) Sim Quais?_____________________________________ 
 
D) Conclusão: (1) Positiva TEP  (2)Negativa TEP  (3)Inconclusiva  (4)Má qualidade  (5)Outro diagnóstico     


